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Зергер	сөз ақынжазушы тура  
лы пікір, түйінді ой Даналық	ойдан	дән	ізде даналық ой, сөз 

сарасы, ойтолғау

Сөздің	көркі	–	мақал мақалмәтелдер Бағалы	дерек маңызды мәлімет

Сөзмаржан	– түсіндірме 
сөздік

Әде	би	ет	тео	рия	сы	– әдебиеттану 
ғылымының түсініктері
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Тапсырмалар – әдебиет теориясын 
меңгерту тапсырмалары

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің	– 
танымдық мәліметтер
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	 КІ	РІС	ПЕ

Әде би ет пә ні ні� ерек ше лі гі �ан дай?
Қым бат ты дос тар! Сен дер бұ ған дей ін ау ыз әде бие ті үл гі ле-

рі мен, ежел гі дәу ір әде бие ті нің кей бір мұ ра ла ры мен жә не әр 
ке зең де гі ақын-жа зу шы ла ры мыз дың шы ғар ма ла ры мен та ныс-
тың дар. 9-сы нып та қа зақ әде бие ті әле мі не ер кін еніп, ау ыз әде-
бие ті нің ерек ше тү рі – ай тыс өне рі ту ра лы тү сі нік ала сың дар, әр 
дәу ір де гі әде би ет үл гі ле рі нің үз дік  шығармала ры мен бі лім де рің ді 
то лық ты ра сың дар.

Тө мен гі сы нып тар дан бас тап, әде би шығарма лар ды оқи оты-
рып, та ри хи дәу ір дің әде би ет те бей не ле нуі, сол дәу ір де гі кө те-
ріл ген мә се ле лер , ақын-жа зу шы лар шы ғар ма шы лы ғын да ғы өмір 
шын ды ғы ның кө рі ні сі , ав тор лық идея ның ашы лу ымен та ны сып 
ке ле сің дер. Сы нып тан сы нып қа көш кен сай ын бі лім де рі ңе бі лім 
қо сы лып, та ным көк жи ек те рің ке ңейе бер мек.

Әр пән нің өзін дік ерек ше лі гі, ті лі бар. Әр қай сы сы өз өр не-
гі мен сөй лей ді. Әде би ет – өнер дің, жан-жақ ты ой лан ту мен те рең 
ой лау дың пә ні. Әде би ет тің бас қа пән нен өз ге ше лі гі – он да дә лел-
ден ген еш қан дай заң жүй есі нің, фор му ла лар дың, бұл жы мас, 
ай ны мас ере же ле рі нің жоқ ты ғы. Әде би ет – жақ сы лық пен із гі-
лік тің дә нін се бе тін, адам бой ына ас қақ ар ман, әде мі се нім, әсем дік 
пен сұ лу лық қа құш тар лық тә різ ді мөл дір се зім мен адам гер ші лік 
асыл қа си ет тер да ры та тын құ ді рет ті күш.

«Өнер ал ды – қы зыл тіл» деп те гін ай тыл ма ған, се бе бі сөз 
ар қы лы та би ғат ты да, зәу лім ғи ма рат ты да, адам ның іш кі дү ние сі 
мен кес кі нін де, өт кен ді де, қа зір гі ні де, бо ла шақ ты да су рет теу ге 
бо ла ды. Ал өнер дің бас қа тү рін де мұн дай мүм кін дік жоқ. Сен дер 
тө мен гі сы нып тар да әде би ет тің өзі не тән ерек ше лі гін, көр кем 
шы ғар ма ны тал дау жол да рын, әде би жанр лар мен оның түр ле рін, 
әде би ағым мен көр кем дік мә се ле лер ту ра лы тү сі нік ал дың дар.

Өнер дің қай са ла сын да бол сын, шы найы су рет кер өзін дік өр не-
гі мен, на қы шы мен кө рі не ді. Әр жа зу шы ның өзі не тән су рет теу 
сти лі мен сөз сап тау мә не рі бар. Әр қай сы сы өзі нің өмір та ны мы на, АР
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шы ғар ма сы ның идея лық маз мұ ны на сай 
өзін ше сөй лей ді, өзін ше тол ғай ды, өзін ше 
на қыш тай ды. Көп жағ дай да су рет кер дің 
қи ял дү ние сі шын дық өмір ге не гіз де ле ді. 
Ал кей де су рет кер дің қия лы ша рық тап, 
ақи қат та ғы, шын дық та ғы зат тар мен 
құ бы лыс тар дың бей не сі өмір де гі ден 
ал шақ ке те ді. Көр кемсөз дің қу атын 
та нып, шы ғар ма ның шы ры ны на те рең дей 
бой ла сақ, одан ру ха ни нәр ала ты ны мыз 
сөз сіз. Көр кемсөз – жан дү ние ні, көз ге 
кө рін бей тін се зім қыл да ры ар қы лы өз 
ыр қы на же те леп ала тын қа си ет ті дү ние.

Көр кем шы ғар ма ны ұлт тық құн-
ды лық ре тін де та ну ға ұм ты лу ла рың 
ке рек. Ұлт тық құн ды лық тар ға Отан, 
ту ған жер, ту ған ошақ, ха лық, ана 
тілі, ұлт тық мә де ни ет, дәс түр лер мен 
ғұ рып тар жа та ды. Жа һан да ну ая сын да 
ұлт ре тін де жойы лып кет пеу үшін ұлт тық 
мә де ни ет ті, әде би ет ті, тіл ді, әдет-ғұ рып, 
салт-дәс түр ді сақ тап қа лу дың ма ңы зы 
зор.

О�у лы� �	 ры лы мы �ан дай?
9-сы нып та оқы ла тын «Қа зақ әде-

бие ті» пә ні сен дер дің жан дү ние ле рің ді 
байы тып, ру ха ни өсу ле рі ңе ық пал ете ді. 
Әде би ту ын ды лар ды оқу ар қы лы сен-
дер дің бой ла рың да ту ған ті лін сүю ден бас-
тап, адам зат ты құр мет теу ге дей ін гі се зім-
де рің қа лып та са ды. Мы са лы, Май қы, 
Мөң ке, Әнет ба ба, Тө ле, Қа зы бек, Әй те ке 
сын ды би-ше шен дер сөз де рін де гі би ік 
мұ рат тар ды ой-се зім нен өт кі зіп, өз де рің 
де із гі ле не тү се сің дер. Ны сан бай жы рау 
мен Ма хам бет жыр ла рын оқу ар қы лы 
адам ның іш кі се зім иі рім де рін, кө ңіл 
күй ін та ну ға ұм ты ла тын бо ла сың дар. 
Ш.Уәли ха нов, І.Жан сү гі ров, Б.Май лин, 
Ғ.Мү сі ре пов шы ғар ма ла ры адам өмі-
рін де гі ақи қат ты, ұлт тық тү сі нік тер ді 

Әде би ет – адам өне рі
нің ішін де гі ең ұзақ жа сай
тын да ры ның бі рі.

Ғ.Мұстафин

Әде би ет оқу шы ның 
ақыл, се зі мін тәр бие леп 
же тіл ді ру ден бас қа, сол 
оқу шы ға қа зақ де ген ел
дің өт кен де гі сі мен бү гін гі 
пі ші нін та ны ту ға ке рек.

М.Әуезов

Әде би ет тек асыл мұ
рат пен, та за арна мыс
пен ға на кі ру ге бо ла тын 
зәу лім са рай.

С.Шаумян

Әде би ет тің мақ са ты 
адам ға өзінөзі та ни бі лу
ге жәр дем де су.

М.Горький

Әде би ет ха лық тың са
на сы, оның ру ха ни өмі рі
нің бояуы мен же мі сі.

В.Белинский

Даналық	ойдан	дән	ізде

Жа	 ан	да	ну	– әр елдiң 
әлеу меттiк, сая си жә не 
мә де ни ай ыр ма шы лық та
ры ның жой ылуы.
Құн	ды	лық	– қым бат

ты лық, ба ға лы лық, ма
ңыз ды лық, мән ді лік.

Сөз	мар	жанСөз	мар	жан
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ба ға лай бі лу ге үй рет се, Ф.Оң ғар сы но ва, Т.Ай бер ге нов өлең-
де рі адам жа ны ның құ пия сы на үңі лу ге ық пал ете ді. «Мәңгілік 
Ел – мәңгілік мұрат» идеясын Н.Айтұлы, Қ.Мұханбетқалиұлы 
шығармашылығы арқылы танып білуге тырысасыңдар. Осы-
лай ша әр жа зу шы ту ын ды сын да ғы ұлт тық құн ды лық тар ды бой-
ла ры ңа сі ңі ру ар қы лы ру ха ни дү ние ле рің ді бай ыта тү се сің дер, 
адам гер ші лік асыл қа си ет ие ле рі не ай на ла сың дар.

Оқу лық құ ры лы мын да бе ріл ген «Сөз мар жан», «Зер гер сөз», 
«Ар тық бол мас біл ге нің», «Да на лық ой дан дән із де», «Бағалы 
дерек», «Сөздің көркі – мақал» ай дар ла ры бі лім ая сын ке ңей тіп, 
қа зақ әде бие ті жай лы тү сі нік те рің ді то лық ты ра түседі.

«Артық болмас білгенің» және «Бағалы дерек» айдарла-
рында тақырып бойынша білімдеріңді кеңейтуге бағытталған 
материалдар ұсынылған. Онда ғылыми, тарихи, мәдени дерек-
термен қоса ақын-жазушылардың өміріне байланысты қызықты 
мәліметтер берілді. «Даналық ойдан дән ізде» айдарындағы 
пікірлер мен қанатты, нақыл сөздер ұлттық құндылықтарды 
бойына дарытқан  парасатты тұлға болып қалыптасуларыңа 
көмектеседі. «Сөзмаржан» айдары сөз құпиясын ашуға, сөздік 
қорларыңды толықтыруға арналған. «Сөздің көркі – мақал» 
айдарындағы мақалдар терең ой салып, көркем, образды сөйлеуге 
жаттықтырып, сөздік қорларыңды дамытса, «Зергер сөз» айдары 
ұлы тұлғалардың сөздерінен мол тағылым мен мәлімет алуларыңа 
мүмкіндік береді. Ата дан қал ған ұлы сөз дер ді са на мыз ға түй іп, 
сөз ке зе гі кел ген де орай ын кел ті ріп қол да на бі ле тін бол сақ, сөз 
өне рі нің асыл мар жан да рын меңгеретініміз сөз сіз.

Оқу лық та әде би-тео рия лық ұғым дар дан да тү сі нік тер бе ріл ген. 
Бұл ұғым дар сен дер дің бұ рын нан ал ған бі лім де рің ді те рең де ту ге 
мүм кін дік бе ріп, жа ңа дан бе ріл ген тың ақ па рат тар әде би ет та-
ну дан ал ған бі лім де рің ді то лық ты ра түс пек. Іс ке сәт, дос тар!
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	 І	ТАРАУ

АТА	ДАН	ҚАЛ	ҒАН	
АСЫЛ	СӨЗ
Ба ба лар сө зі – ақыл дың кө зі.

Адам ға екі нәр се ті рек те гі: бі рі – тіл, бі рі – ді нің жү рек те гі.
Ж.Ба ла са ғұ н

Бұл бө лім нен сен дер:
– Х–ХІІ ға сыр лар да ғы әде би ет тің жал пы си па ты мен та ны са-

сың дар;
– Жү сіп Ба ла са ғұ н, оның «Құт ты бі лік» кі та бы ту ра лы оқып бі-

ле сің дер;
– Ха лық ау ыз әде бие ті нің бір тү рі – ше шен дік сөз дер, олар-

дың ерек ше лік те рі ту ра лы тү сі нік ала сың дар;
– Қа зақ хал қы ның би-ше шен де рі нің да на лық ой ла ры мен на-

қыл сөз де рі нің та мы ры на үңі лесіңдер;
– Ақын-жы рау лар дың ма ғы на сы те рең тол ғау-жыр ла ры мен 

су сын дау ға мүм кін дік те рің бо ла ды;
– Ай тыс өне рі ту ра лы тү сі нік те рің ді то лық ты ра сың дар.АР
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–  ға сыр лар да ғы та ри хи жағ дай мен әде би ет тің си па ты 
қан дай бол ған?

Х–ХІІ	ҒА	СЫР	ЛАР	ДА	ҒЫ	ӘДЕ	БИ	ЕТ

Түр кі ха лық та ры әде бие ті та ри хын да ис лам дәу ірі (Х–ХІІ 
ға сыр лар) ерек ше орын ала ды.

Қа зір гі Ор та Азия мен Қа зақ стан же рін бір кез де ме кен ет кен 
түр кі ха лық та ры ның та ри хын да Х–ХІІ ға сыр лар қо ғам дық 
да му дың жа ңа бас қы шы бол ды. Бұл кез де араб ха ли фа ты ның 
би лі гі жойы лып, ел бас қа ру ісін жер гі лік ті жер лер де гі фео дал дар 
мен ақ сүй ек тер өз қол да ры на ал ған еді. Ен ді араб ті лі бұ рын ғы дай 
мін дет ті мем ле кет тік тіл бо лу дан қал ды.

Х–ХІІ ға сыр лар да түр кі әде би ті лі 
жан-жақ ты да мып, же ті ле түс ті. Мұ ның 
өзі түр кі ха лық та ры ның, со ның ішін де 
қа зақ, өз бек, ұй ғыр, қыр ғыз т.б. ха лық-
тар дың эт ни ка лық құ ра мы ның қа лып-
та са бас тауы мен олар дың әлеу мет тік-қо-
ғам дық өмір де гі рө лі нің бір тін деп ар та 
тү суі не бай ла ныс ты бол ды. Қып шақ, 
оғыз, қар лұқ жә не ұй ғыр тай па ла ры мен 
ха лық та ры ның тіл де рі не гі зін де Х–ХІІ 
ға сыр лар да араб гра фи ка сын да ғы тү рік 
жа зуы қа лып тас ты. Әде би ет тің көп-
те ген ес ке рт кіш те рі ара лас қар лұқ-
ұй ғыр жә не қып шақ-оғыз тіл де рін де 
жа зыл ды. Ор та ға сыр да ғы ең та ны мал 
ту ын ды лар – әл-Фа ра би дің «Әлеу мет тік-
эти ка лық трак тат та ры», ибн Си на ның 
«Да ныш-на ме сі» («Бі лім кі та бы»), 
әл-Би ру ни дің «Хик мет те рі» («Да на лық 
сөз де рі»), Мах мұд Қаш қа ри дің «Түр кі 
тіл де рі нің сөз ді гі» (« Диуа ни лұ ғат 
ат-түрк») Жү сіп Ба ла са ғұ нның «Құт ты 
бі лік» («Құ дат ғу бі ліг») да ста ны, Ах мет 
Йүгі не ки дің «Ақи қат сыйы кі та бы», 

Ре	нес	санс	не	ме	се	
Қай	та	өр	кен	деу	– ХІ –
Х ІІ ға сыр лар ара лы
ғын да ғы еуро па лық жа ңа 
мә де ни ет дәу ірі. «Ре
нес санс» сө зі  ау ыс па лы 
ма ғы на да «өр кен деу, 
гүл де ну, жа ңа ру, көр кею, 
қай та сер пі лу» се кіл ді 
ма ғы на лар ды бе ре ді. 
Азия да ғы бұл мә де ни 
өр леу –  ға сыр лар ды 
қам ти ды. «Қай та жаң ғы
ру» (Ре нес санс) мә де ние
ті – тек ежел гі мә де ни ет ке 
ми рас қор лық, ұмы тыл ған 
өр ке ни ет мұ ра ла ры ның 
игі дәс түр ле рін қай та жан
дан ды ру, өт кен үл гі лер ді 
қай талау ға на емес, сол 
кө не жә не кей ін гі ру ха ни 
қор лар то ғы сы нан қу ат 
алып, тың нан бой тү зеу, 
гүл де ну.

Сөз	мар	жан
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Ах мет Ясауи дің «Ақыл кі та бы» (« Диуа ни хик мет») Қа ра хан мем-
ле ке тін де гі тай па лар мен ха лық тар дың бә рі не тү сі нік ті, ор тақ тіл 
бо лып та бы ла тын түр кі ті лін де жа зыл ды.

Қо ғам дық өмір дің түр лі са ла ла рын қам ти тын жо ға ры да 
атал ған шы ғар ма лар үкі мет би лі гін жа ңа дан қол ға ал ған, түр кі-
тек тес жер гі лік ті ха лық тар дан шық қан әкім дер үшін аса ма ңыз ды 
бо лып та бы ла тын ең бас ты сауал дар ға жау ап бер ді. Бұл сау ал дар 
мем ле кет ті бас қа ра тын би леу ші лер, жер гі лік ті әкім дер ақыл-па-
ра са ты, бі лі мі, адам гер ші лі гі жа ғы нан қан дай адам бо луы ке рек, 
сон дай-ақ ел би леу ші лер мен қа ра пай ым ха лық тың өза ра қа рым-
қа ты на сы қан дай бо луы ти іс, ақыл-па ра сат тың, бі лім нің, мі нез-
құ лық тың қо ғам да ғы рө лі қан дай де ген си яқ ты сұ рақ тар еді.

Әсі ре се эти ка лық, мо раль дық мә се ле лер ге қа тыс ты ше шіл мей 
тұр ған тео рия лық проб ле ма лар көп бо ла тын. Сол се беп ті ис лам 
дәу ірін де эти ка лық-мо раль дық та қы рып та ғы ту ын ды лар кө бі рек 
жа зыл ды.

Х–ХІІ ға сыр лар – түр кі ха лық та ры ның қо ғам дық-мә де ни 
да му та ри хын да Қай та өр леу – Ре нес санс дәу ірі бол ды.

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

ҚашқарқаласындағыЖүсіпБаласағұнкесенесіАР
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ІХ–ХІІ ға сыр лар да ғы түр кі ха лық та ры ның көр нек ті өкіл де рі нің 
бі рі, бұл ке зең нің ру ха ни мә де ние ті та ри хын да өзін дік із қал дыр ған, 
қа зақ то пы ра ғын да дү ние ге кел ген Жү сіп Ба ла са ғұ н – түр кі әле
мін де гі бел гі лі ой шыл, да ныш пан, фи ло соф, қо ғам қай рат ке рі.

Н.Келімбетов

	 ЖҮ	СІП	БА	ЛА	СА	ҒҰ	Н

Жү сіп Ба ла са ғұ н – Ор та Ази яның 
бел гі лі ақы ны. Ту ған же рі – Же ті су 
же рін де гі Ба ла са ғұн қа ла сы. Бұ рын бұл 
қа ла ны «Күз Ор да» деп ата ған.

Жү сіп тің әке сі ақын, өнер паз кі сі 
бол ған, Қа ра ха нид тер мем ле ке ті нің 
ас та на сы Ба ла са ғұн қа ла сын да хан 
са рай ын да өлең ай тып, күй шерт кен. 
Жү сіп әке сі мен бір ге хан са рай ын да 
қыз мет ет іп, оның тәлімін алып өскен. 
Бұл ор та оның қо ғам дық жә не жа ра-
ты лы ста ну ғы лым да ры нан бі лім 
алу ына кө ме гін ти гіз ген. Жа сы нан 
зер де лі лі гі мен көз ге тү сіп, са рай қо жа-
ла ры ның на за рын ау дар ған Жү сіп тің 
болашағынан Шы ғыс Түр кіс тан, Қаш-

қар, Ба ла са ғұн, Же ті су өл ке ле рін би леп тұр ған Бог ра  хан да 
үл кен үміт кү те ді. Жү сіп ке зін де гі атақ ты бі лім ор да ла рын да 
бо лып, түр кі тіл де рі не қо са пар сы, араб, қы тай тіл де рін 
үй ре ніп, әде би ет пен ғы лым са ла ла рын же тік біл ген. Өз ке зі нің 
бі лім ді ада мы са нал ған Жү сіп Ба ла са ғұ н сол дәуірдің әде бие тін, 
та ри хын, аст ро но мия сын, гео мет рия сын, та ғы бас қа ғы лым 
са ла ла рын же те мең гер ген.

Жү сіп Ба ла са ғұ нды ақын ре тін де де, ға лым ре тін де де та ны мал 
ет кен – «�	т ты бі лік» (�	тад �у бі ліг) ат ты ди дак ти ка лық 
поэма сы. Бұл – кө не түр кі ті лін де жа зыл ған, түр кі тіл дес ха лық-
тар дың ор тақ әде би мұ ра сы.

Жүсіп Баласағұн «Құт ты бі лік ті» 1070 жылы жазып 
бітірген. Дас тан ның кі ріс пе сі қара сөзбен жазылған, онда 
ақын: «Бұл кі тап ты жаз ған кі сі Ба ла са ғұн да ту ған, осы 
кі тап ты Қаш қар да жа зып бі ті ріп, шы ғыс тың әмір ші сі Таб ғаш 

ЖҮ СІП БА ЛА СА ҒҰ Н
 (1020 жылы туған – қай

тыс бол ған жы лы бел гі сіз)
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Қа ра Богра  хан ға тар ту ет тім», – дей ді. Ең бек ал ғаш рет тү ркі 
ті лін де жа зыл ған. Қо ғам дық-әлеу мет тік мә ні те рең, ха лық тың 
мо раль дық-эти ка лық бағ дар ла ма сы іс пет тес бұл ең бе гін Қа ра-
ха нид мем ле ке ті нің сол кез де гі би леу ші сі Таб ғаш Арс лан хан 
Богра  ханға тар ту етіп, бұ ған қо са оның ар ғы те гі не ар нап, 
«Ху сай ын ны� дер ті» де ген күй шы ғар ған. Хан оның бұл 
ең бе гін жо ға ры ба ға лап, оған «Хас Ха жыб» де ген атақ бер ген. 
Бұл ту ра лы ақын:

Хан дар ха ны Таб ғаш Қа ра Богра –
Па ди шах тың құ зы рын да оқы ды.
Мар ха бат пен даңқ қос ты аты на –
Ақы лы мен қа ла мы ның ха қы на.
Хас Ха жыб деп атақ бер ді та ғы да,
Мұ ны се ніп жа қын тұт ты жа ны на.
Сол мә ні үшін жұрт құр мет пен қа ра ды,
Аты – Жү сіп Хас Ха жыб деп та ра ды, – 

деп жа за ды.
Ақын «Құт ты бі лік те» қан дай адам «Хас Ха жыб» бо лып 

іс теуі мүм кін де ген сау ал қой ып, оған өзі ег жей-тег жей лі жау ап 
бе ре ді. Ұлы Хас Ха жыб – әмір ші пат ша ның кө рер кө зі, есі тер 
құ ла ғы, мем ле кет заң да ры мен сол ел дің әдет-ғұр пы ның дұ рыс 
орын да лу ын қа да ға лап оты ру шы. Сон дай-ақ ұлы уә зір қа зы на 
ісін бас қа ру шы адам ға, са рай да қыз мет ете тін хат кө ші ру ші лер 
мен қо лө нер ші лер ге пат ша аты нан әмір бе ру ге, ел ші лер ді 
қа был дап, шы ға рып са лу ға, рес ми түр де гі сал та нат ты жи ын-
дар дың заң ға сәй кес өтуін қа да ға лау ға, ке дей лер мен же тім-же-
сір лер дің ары зын тың дап, оны хан ға жет кі зіп оты ру ға құ зыр лы 
бол ған.

«Құт ты бі лік» дас та ны – мем ле кет ті бас қа ру әдіс те рін, адам-
гер ші лік ұс та ным да рын, қо ғам дық-сая си мә ні бар ере же лер мен 
заң дар ды, әдет-ғұ рып тар қа лы бын қам ты ған эн цик ло пе дия лық 
дә ре же де жа зыл ған көр кем ту ын ды. Ди дак ти ка лық са рын да 
жа зы лып, ғиб рат-уа ғыз дар ды бей не лі, көр кем тіл мен жыр лай тын 
бұл дас тан да қа ра пай ым ха лық тан бас тап, Бог ра хан ға дей ін гі 
түр лі дә ре же де гі әлеу мет тік тап тар дың, түр лі кә сіп ие ле рі нің 
мі нез-құ лық қа лып та ры, түр-си па ты, ақыл-па ра са ты, мін дет те рі 
мен жау ап кер ші лі гі қан дай бо лу ке рек ті гі, олар дың әр қай сы-
сы ның қо ғам нан ала тын ор ны қан дай бо луы ти іс еке ні ба ян да-
ла ды.АР
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Ав тор әң гі ме ні әмір ші-пат ша ның өзі нен бас тай ды. Ел-жұрт ты 
бас қа ра тын адам – ақыл-па ра са ты ұшан-те ңіз, ние ті тү зу, сө зі 
шы рын, өнер мен бі лім ге же тік, қо лы ашық, пейі лі кең, кек сақ-
та май тын бо луы шарт. Бі лім мен өнер ден құ ра ла қан жан дардың 
әділ би лік жүр гі зе ал май тын ды ғын ай та ды. Жү сіп Ба ла са ғұ н ел 
бас қар ған әкім дер ді сол кез де хан са рай ын да кең та ра ған жа ман 
қы лық тар дан сақ тан ды ра ды:

Бек ха лық ты тек бі лім мен сен ді рер,
Бар лы ғын да ақы лы на жең ді рер.
Бек де ге нің бі лік пе нен бе рік тұр,
Бі лік кет се, бек қа ла ды же лік құр...
Ха лық қа жақ, кө ңі лі – тоқ, кө зі тоқ,
Ойы те рең, ті лі май да, сө зі шоқ...
Егер бе гі қия нат шыл, сұм бол са,
Хал қы сор лап, күн кө ре ал мас құл да он ша.
Зұлым күш пен бек ұзақ қа бар май ды:
Күш-зор лық қа ха лық шы дап қал май ды.
Ел ді да на кел се ұзақ би ле гің,
Заң ды ұс тап, бұр сын ел ге бүй ре гің!

Алай да ел бас қар ған адам қан ша зе рек, қан ша іс кер бол са 
да, күл лі мем ле кет ті, бар ша іс ті жал ғыз өзі ой да ғы дай бас қа ра 
ал май ды. Мем ле кет тің күш-қу атын ны ғай тып, ұлыс тар мен кент-
тер ді гүл ден ді ре тү су үшін, әкім ші лік ны ғай ып, ел дәу ле ті есе леп 
ар туы үшін пат ша ға іс тің кө зін бі ле тін адал, бі лім ді кө мек ші лер 
ке рек. Ақын мұн дай кө мек ші лер дің бі рі – әмір ші нің ке ңес ші сі, 
оның кө рер кө зі, есі тер құ ла ғы са на ла тын ада мы, ел де гі бар лық 
іс ті қа да ға лап оты ра тын уә зі рі, ал екін ші сі – ләш кер ба сы дей ді. 
Ж.Ба ла са ғұ н уә зір мен ләш кер ба сы ның мін дет те рі, ел бас қа ру-
да ғы олар дың ат қа ра тын рө лі мен қо ғам да ғы ор ны ту ра лы ай та 
ке ліп, уә зір мен ләш кер ба сын бір ат тың ба сы на са лын ған жал ғыз 
шыл быр дың екі жақ тіз гі ні не ұқ са та ды. Бұ лар дың бі рі – ел ді 
қа лам-қа ғаз бен бас қар са, екін ші сі – қы лыш пен жөн сіз дер ді 
жөн ге са ла ды:

Бі рі – уә зір, екін ші сі – ләш кер ба сы,
Бі рі – қы лыш, ал екін ші сі – қа лам ұс та ған.
Бұ лар – ел тіз гі ні, ал тіз гін нің екі жа ғы бар,
Еке уін тең ұс та са, оны еш кім үзе ал май ды.АР
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Сон дай-ақ ақын ел ші ге, кең се қа ғаз-
да рын жа за тын адам ға, жұл дыз шы ға, 
қа зы на ісін бас қа ру шы ға, ас паз ға та ғы 
бас қа лар ға қа жет ті игі қа сиет тер ді 
си пат тап жа за ды.

«Құт ты бі лік» дас та нын да ақын ел дің 
әкім дер ге қоя тын жә не әкім дер дің ел ге 
қоя тын талап та рын ашып айт қан. Ел би ле-
ген әкім дер ге мы на дай сөз дер ай та ды: «Ей, 
әкім, ха лық тың сен де үш түр лі ақы сы бар, 
сен сол ақы сын тө ле, сөйт іп, өз жа ны ңа жә-

бір лік жа са ма. Бұл ақы ның бі рі – ақ ша ның нар қын кө те ру, ақ ша 
құ ра мын да ғы ал тын мен кү міс тің үле сін арт ты ру, оның тө мен деп 
кет пеуін қа да ға лап оты ру. Та ғы бі рі – ел үшін се нім ді, бе рік жә не 
әділ заң дар шы ғару, мұ ны ел се нен кү те ді. Үшін ші сі – жол дар ды қа-
рақ шы лар дан, адам өл ті ру ші лер ден ты ныш етіп, сақ тай білу». Со-
ны мен қа тар әкім дер ел ге мы на дай үш талап ету ге құ қы лы дей ді: 
«Бі рі – сен қан дай жар лық шы ғар саң да, жұрт тың бә рі оны сөз сіз тез 
орын дауы ке рек. Екін ші сі – мем ле кет са лық та рын уа қы тын да жо-
ма рт тық пен мем ле кет қа зы на сы на тап сы рып тұр сын. Үшін ші сі – 
бү кіл ха лық до сы ңа дос, дұш па ны ңа дұш пан бо лу ке рек».

Жү сіп Ба ла са ғұ н бұл өмір де гі бар лық нәр се ден ғы лым ды 
жо ға ры қоя ды, адам бой ын да ғы бар лық жақ сы-жа ман қа си ет-
тер ді бі лім мен ты ғыз бай ла ныс ты рып қа рай ды. Дас тан да оқу-
бі лім, ғы лым мә се ле ле рі не ар нал ған ар найы жолдар бар:

Ақыл – шы рақ, қа ра түн ді аша тын,
Бі лім – жа рық, нұ рын са ған ша ша тын.
Талай із гі іс ат қа рыл ды ақыл мен,
Мың рақ мет ақыл-ес ке асыл кен!
Бі лім – бай лық, азай мас һәм жо ғал мас,
Еш қа рақ шы, ұры ға да то нал мас.

Ақын ға лым дар ды ма дақ тай ке ліп, олар дың ор ны әр қа шан да 
төр де бо луы ке рек дей ді. Ал жо ға ры қыз мет ке ие бо лып жүр ген 
бі лім сіз, қа раң ғы, на дан жан дар дың төр ден ал ған ор ны ның өзі 
бо са ға се кіл де ніп қа ла ты нын ес кер те ді:

На дан ға төр ден орын ти се, қор ете ді,
Да ныш пан ға бо са ға дан орын ти се, төр ете ді.

Хас	Ха	жыб	– араб сө зі, 
хан ның ең жа қын, ең се
нім ді ке ңес ші сі, ұлы уә зір 
де ген ма ғы на ны біл ді ре ді.
Бі	лік	– 1) бі лім; 2) би лік 

ету, бас қа ру.
Құ	тад	ғу	– құт, ба қыт.
Ләш	кер	– әс ке ри атақ.

Сөз	мар	жан
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Дас тан да ғы ой-пі кір: пат ша ел-жұр-
тын қы лыш тың кү ші мен, қа тал тәр тіп-
пен бас қар са, ға лым дар қа лың бұ қа ра ны 
ақыл-па ра са ты мен бас қа руы ке рек. Адам 
бой ын да ғы зұлым дық, қа ты гез дік, са-
раң дық, опа сыз дық, т.б. түп теп кел ген де, 
бі лім сіз дік тен, на дан дық тан ту ын дай ды 
деп есеп тей ді.

«Құт ты бі лік» дас та нын да ав тор ерек-
ше мән бе ріп, зор ша быт пен жа зыл ған аса 
ма ңыз ды мә се ле лер дің бі рі – адам дар дың 

бі рін-бі рі құр мет теуі, ізет көр се туі, сый ла уы. Жас тар дың қарт-
тар ға, қа рия лар дың жас тар ға, әкім дер дің қыз мет ші ле рі не, жал-
шы лар дың қо жа ла ры на, ба ла лар дың әке-ше ше сі не, ата-ана ның 
пер зент те рі не де ген із гі-құр ме ті қан дай бо луы ке рек де ген сау ал ға 
жау ап бе ріл ген.

Ж.Ба ла са ғұ н жақ сы мі нез-құ лық, әдеп ті лік, кі ші пей іл ді лік, 
ең ал ды мен, адам ның тә лім-тәр бие сі не бай ла ныс ты де ген ой 
түйеді. Әдеп ті лік тің сан тү рін жыр лай ке ліп, со лар дың ішін де гі 
ең бас ты сы – тіл әдеп ті лі гі де ген қо ры тын ды жа сай ды. Қыс қа әрі 
маз мұн ды сөй лей бі лу – әдеп ті лік тің ба сы де ген пі кір ай та ды.

Тіл қа дір лі етер, ер ге бақ қо нар,
Қор қы лар тіл, ке те тұ ғын бас бо лар.
Бі ліп айт қан сөз бі лік ті са на лар,
Бі лік сіз сөз ба сың ды жеп та ба лар.
Көп сөй ле сең, «ез бе сің» деп жек кө рер,
Сөй ле ме сең, «мыл қау екен» деп сө гер.
Бұ лай бол са, тең ор та сы – ке ре гің,
Тіл ге ұс там ды бол саң, өсер бе де лің!
Қа лар мұ ра – сөз, кі сі ден кі сі ге,
Сөз ді мұ ра тұт саң, пай да ісі ңе.

«Құт ты бі лік» дас та ны ның бас ты идея сы төрт ұс та ным ға 
не гіз де ліп жа зыл ған: бі рін ші сі – мем ле кет ті дұ рыс бас қа ру үшін 
қа ра қыл ды қақ жа ра тын дай әділ заң ның бо луы. Ав тор әділ дік тің 
бей не сі ре тін де Күн ту пат ша ны көр се те ді. Екін ші сі – бақ-дәу лет, 
яғ ни ел ге құт қон сын де ген ті лек. Бақ-дәу лет мә се ле сі дас тан да 
пат ша ның уә зі рі Айт ол ды бей не сі ар қы лы жыр ға қо сыл ған. Үшін-
ші сі – ақыл-па ра сат. Ақыл-па ра сат тың қо ғам  дық рө лі уә зір дің ба ла сы 
Өгдүлміш бей не сін де жыр ла на ды. Төр  тін  ші сі – қа на ғат-ын сап 

Жү сіп Хас Ха жыб Ба ла
са ғұ н – түр кі ха лық та ры 
та ри хын да ғы қай та өр
леу дәу ірі нің аса көр нек ті 
ақы ны, есі мі күл лі Шы ғыс 
ел де рі не мәш һүр бол ған 
да ныш пан ой шыл, атақ ты 
ға лым, бел гі лі қо ғам жә не 
мем ле кет қай рат ке рі.

Н.Келімбетов

Даналық	ойдан	дән	ізде
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мә се ле сі. Бұл мә се ле дас тан да уә зір дің 
ту ысы, дә ру іш Одғұрмыш бей не сі ар қы лы 
әң гі ме бо лады. 

Дас тан ру баи жан рын да жа зыл ған. 
Бай ыр ғы фи ло соф тар, да ныш пан дар 
ел би ле ген би-ше шен дер өз де рі нің 
да на лық ой ла рын осы жанр ар қы лы 
бұ қа ра ға жет кі зіп отыр ған. Ком по зи-
ция лық құ ры лы сы жа ғы нан «Құт ты 
бі лік» дас та ны 6520 бәйіт тен (екі жол-
дық өлең) тұ ра ды. Бұл – 13000 өлең 
жо лы. Со ның бә рі 85 та рау ға бө лі ніп 
бе ріл ген. Шы ғар ма да Әді лет, Ба қыт, 
Ақыл, Қа на ғат ат ты төрт кей іп кер бар. 
Әң гі ме осы төрт кей іп кер дің сұ рақ-жа  -
у ап та ры ар қы лы өр би ді.

Ақын ның «Құт ты бі лік» поэма сы нан 
бас қа жаз ған көп те ген ру ба ила ры да 
бол ған. Мы са лы, На ман ган қол жаз-
ба ла ры ның іші нен оның 600 жол дан 
ас там ру ба ила ры та был ған. Олар дың да 
поэ зия лық көр кем ді гі жо ға ры, фи ло со-
фия лық тол ғам да ры те рең.

Ор та ға сыр дың аса көр нек ті ақы ны, 
ға жай ып сөз зер ге рі, ға лы мы, мем ле кет 
қай рат ке рі Жү сіп Ба ла са ғұ нның «Құт ты 
бі лік» дас та ны ның әде би, мә де ни, та ри хи 
мә ні ерек ше зор.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Та ны мал түр кі та ну шы ға лым В.В.Бар тольд ке зін де «Құ тад ғу бі
ліг» дас та ны ның атын орыс ті лін де «Ба қыт сый лай тын бі лім» не ме се 
«Пат ша лар ды ақыл ға ша қы ра тын бі лім» деп ау да ру ту ра лы ұсы ныс 
жа са ған. С.Е.Ма лов «Ба қыт кі та бы» деп ау да ру ту ра лы айт са, зерт
теу ші А.А.Ва ли то ва «Бас қа ру ту ра лы бі лім» деп ау дар ған. С.И.Ива
нов тұң ғыш рет орыс ті лі не то лық поэти ка лық тәр жі ма жа са п, дас
танның атауын «Құт ты бі лім» деп ау дар ған.

Н.Келімбетов

Егер мей ірім ді лер күш
ті, ал қа ты гез дер әл сіз 
бол са, біз ау ыр ой лар дан 
тұн жы ра мас едік. Егер 
әлем де әділ дік заң бол са, 
тағ ды ры мыз дың қа ты гез
ді гі не на ра зы бол мас едік.

Ж.Баласағұн

Қан ша біл сең, із ден та ғы,    
та ғы да, 

Бі лік ті адам же тер 
тілек, ба ғы на.
Ж.Баласағұн

Зергер	сөз

Ру	баи	– үл кен ой, 
түй ін ді тұ жы рым ды 
біл ді ре тін бір шу мақ ты, 
ли ри ка лық өлең тү рі. Ру
баи – араб тың төл сө зі. 
Ма ғы на сы – «ру ба ғи» – 
«төрт тік» не ме се «төрт 
жол дық өлең» де ген тер
мин ді та ны та ды.
Бәйіт	– араб, пар сы 

жә не түр кі тіл дес ха лық
тар поэ зия сын да ғы қос 
тар мақ ты, егіз ұй қас қа құ
рыл ған өлең тү рі. Ай ты лар 
ой ба рын ша тұ жы рым ды 
бо лып ке ле ді.

Сөз	мар	жан
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Ж.Ба ла са ғұ нның ту ған же рі Ба тыс Тү рік қа ға на ты ның бас ты ас та на
сы, сая си, эко но ми ка лық, сау дасат тық жә не ру ха ни мә де ни ет тің ор та
лы ғы ре тін де аты әлем ге әй гі лі бол ған ор та ға сыр лық ірі қа ла Ба ла са ғұн 
екен ді гі та рих тан бел гі лі. Ба ла са ғұн – «кө рік ті тас қа ла» де ген ұғым ды біл
ді ре ді. Ба ла са ғұн қа ла сы  ға сыр да пай да бо лып, ХІІІ ға сыр дың ба сын да 
қи ра ған. Ба ла са ғұн қа ла сы та ри хи сах на дан тү сіп, уа қыт тың өтуі мен аты 
да, ор на лас қан же рі де ХІ  ға сыр да бел гі сіз бо лып, кей ін жер гі лік ті тұр
ғын дар ша һар дың ор та сын да сақ та лып қал ған би ік тө бе нің аты мен Ақ тө
бе деп атап ке те бер ген. Сөйт іп, Шу өзе ні нің сол жа ға сын да ор на лас қан, 
та рих та ор та ға сыр лық Ақ тө бе қа ла сы де ген ат пен бел гі лі ес ке рт кіш ті те
рең зерт теу ар қы лы оның та ри хи Ба ла са ғұн екен ді гі дә лел ден ді.

Б.Әбдікәрімұлы

Баласағұн	қаласының	шығу	тарихы	туралы
Зерттеушіғалым У.Шалекенов өзінің «Қазақ мәдениеті» атты кітабында былай 

дейді: «Қашқари еңбегінен Баласағұн қаласының этимологиясын анықтадық: 
«Сағұн» – қарлұқ жұртының мықтыларына берілетін ат, лақап. Түрік тәуіптерін Ата 
сағұн дейді». Қаланың аты екі сөзден құралған. «Бала» деген түрік сөзі баршаға 
мәлім болса, «сағұн» – хакан, хан, князь. Олай болса, Бала  хакан; бала  князь; 
бала  хан болып, Баласағұн деген ұғымды құрайды, яғни жас түркеш, әйтпесе қар-
лұқ хаканының қаласы деген сөз» деп өз ойын түйіндейді. Ал С.Сыздықов өзінің 
«Қарлық – Қарахан мемлекеті» атты монографиясында: «Осы қала атының әуелгі 
екі түбірі бары байқалады. Олар: «бола» және «сағұн». Этимологиялық талдауда: 
біріншісі – «боло», «було», яғни тайпа аты, ал екіншісі – «соғұн», «сағұн» болып, 
қарлық тайпасының көсемі атағын білдіреді.

Қала атауы екі негізден тұратыны айқын. Бұл атауды «Балауса және ғұн» деп ал -
сақ та болады. «Балауса» сөзі көне түріктің осы күнге дейін мағынасын жоғалтпай 
сақтап келе жатқан ежелгі сөзі екені белгілі. Ол жас дегенді білдіреді, ал ғұн Орта 
Азиядағы ежелгі ұлы тайпалардың бірі екені белгілі. Сонда «Жас ғұн, яғни жас не-
месе балауса ханзада» дегенді білдіреді. Қалай болғанда да, бұл қаланы ғұндар -
дың жас патшасы салдырғаны немесе билегені осы атауданақ байқалады.

А.Шайділдаев

Бағалы	дерек
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 ға сыр дың аса көр нек ті ақы ны, есі мі күл лі шы ғыс ел де рі не 
мәш һүр бол ған да ныш пан ой шыл, эн цик ло пе дист ға лым, бел
гі лі қо ғам қай рат ке рі Жү сіп Ба ла са ғұ нның атақ ты «Құт ты бі лік» 
дас та нын шы ғыс пат ша ла ры кө шір тіп алып оқи тын бол ған екен. 
Шы ғыс пат ша ла рын қы зық тыр ған дас танның құ пия сы не де?

	 «ҚҰТ	ТЫ	БІ	ЛІК»	ДАС	ТА	НЫ

Күн ту ды де ген пат ша өзі нің әділ 
сая са ты мен жер-жи һан ға есі мі бел гі лі 
бо ла ды. Құ ді рет ті де әділ пат ша ның 
атақ-даң қын ес тіп, оған іш тей тән ті бол-
ған Айт ол ды де ген да ныш пан сол пат-
ша ны із деп, алыс жол ға ат та на ды. Ұзақ 
са пар да көп қи ын шы лық тар ға ұшы рап, 
ақы ры Күн ту ды ны із деп та ба ды. Пат ша 
ал ды мен Айт ол ды ны жан-жақ ты, әб ден 
сы нап кө ре ді. Ақы ры, пат ша оны өзі не 
уә зір етіп ала ды. Пат ша ен ді мем ле кет тің 
бар лық іс те рін уә зі рі не се ніп тап сы ра ды. 
Айт ол ды уә зір ке зін де ел-жұрт тың жағ-
дайы жақ са рып, бақ-дәу ле ті ар та тү се ді.

Жа зыл мас дерт ке шал дық қан 
Айтол ды күн дер дің кү нін де жа рық 
дү ниемен қош та са ды. Уә зір ажал тө се-
гін де жа тып, Күн ту ды пат ша ға жә не 
жас тай қа лып ба ра жат қан ба ла сы Өгдүл-
міш ке өси ет-уа ғыз ай та ды.

Ара да талай жыл дар өте ді. Өгдүл міш 
ер же тіп, Күн ту ды пат ша ның қа ра ма ғы-
на қыз мет ке тұ ра ды. Ол жас та бол са, аз 
уа қыт тың ішін де-ақ өзі нің іс кер лі гі мен, 
біл гір лі гі мен, адам гер ші лі гі мен көз ге тү-
се ді. Бір те-бір те ол әке сі нің ор нын ба сып, 
пат ша ның ең жа қын, се нім ді ада мы бо-
ла ды. Пат ша ен ді мем ле кет іс те рін со ған 
тап сы ра ды. Өг дүл міш ел бас қа ру ісін әке-
сі нен де жақ сы жүр гі зе ді. Ел-жұрт тың 

 «Құт ты бі лік» да ста нын 
тың дап, үзін ді мен үн дес 
ма қалмә тел дер тау ып 
ке лің дер. 

	

Дә	руіш	– су физм ағы
мын қол дау шы, дү ние 
қы зы ғы нан без ген адам; 
диуана, қай ыр шы, ке дей.
Пә	ни	 ә	ни 	– өт кін ші, 

опа сыз дү ние (жал ған).

Сөз	мар	жан

Ұр па ғың ның ұр па ғы на 
үл гі ет те –

Кі сі лік ті кі сі лік пен 
құр мет те!

Ті рі кі сі кі сі лі гін 
асыр сын;

Кі сі лік пен, ей, мәрт
 ерім, ұлы бол;

Кі сі лік ке тү сер со дан 
ұлы жол;

Адам шы лық жа са 
адам ға, адам бол;

Адам атын мақ та ныш
 қып, адал бол!
Ж.Баласағұн

Зергер	сөз
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бақ-дәу ле ті есе леп ар тып, ол бас қар ған мем ле кет жай қал ған 
гүлстан ға ай на ла ды.

Бір кү ні пат ша Өг дүл міш пен әң гі ме ле сіп оты рып, оған 
кө мек ші бо лу ға жа рай тын дай біл гір, іс кер адам ке рек ті гін ай та-
ды. Сон да Өгдүл міш іс ке әб ден лай ық ты бір ту ыс қа ны бар еке нін 
ес кер те ді. Ол адам ның аты Од ғұр мыш екен.

Пат ша Өгдүл міш ке қа лай да сол кі сі ні тау ып, ма ған ер тіп әкел 
деп өті ніш жа сай ды. Өгдүл міш көп із деп, ақы ры Од ғұр мыш ты 
та ба ды. Бі рақ ол бұл өмір дің бар қы зы ғы нан бе зіп, тәр кі дү ние 
жо лы на түс кен дә руіш бо лып, тау ке зіп кет кен екен. Да на-дә руіш 
бес күн дік пә ни өмір дің күй бең тір ші лі гі не қай тып орал ғы сы кел-
мей ті нін ай тып, пат ша са рай ын да ғы жо ға ры ла уа зым нан, абы-
рой-атақ тан, дү ние-мү лік тен бас тар та ды.

Пат ша Өгдүл міш ті үш рет жұм сап, Одғұр мыш ты қай та-қай та 
ша қы ра ды. Бі рақ дә руіш пат ша са рай ына бар май ды. Күн ту ды 
үшін ші рет ша қы рт қан да да на-дә руіш ті қыз мет ке емес, ме ні мен жай 
әң гі ме ле сіп, қо нақ бо лып кет сін, біз ге өси ет-ғиб рат айт сын деп сә лем 
ай та ды. Сон да ға на Одғұр мыш пат ша ға ке ле ді. Еке уі ұзақ сұх бат 
құ ра ды. Бір-бі рі не сұ рақ қой ып, жау ап бе ре ді. Со дан кей ін Од ғұр мыш 
қай та дан дә руіш дор ба сын асы нып, тау ға қа рай ке те ба ра ды.

Ақы лы көл-кө сір дә руіш тің бұл қы лы ғы Өгдүл міш ті ау ыр ой ға 
са ла ды. Адам жа сы ке ліп, қо лы на та яқ ұс та ған да бұл өмір дің күн-
де лік ті күй бең іс те рі нен бе зіп, ар ғы дү ние лік дә руіш бо лып ке туі 
ке рек пе? Әл де әр кім өзі нің ғұ мыр бойы жа сап кел ген жұ мы сын 
өле-өл ген ше іс тей бер ге ні жөн бе? Өг дүл міш осы сау ал ға жау ап 
тап пай, дал бо ла ды. Ақы ры ол тау дың бір үң гі рін ме кен ет кен 
дә руіш – Од ғұр мыш қа ба ра ды. Дә руіш оған: «Бұл өмір де адам дар 
үшін ең бек ету – сау ап іс, сон дық тан өз мін де тің ді бұ рын ғы ша 

Бұл шы ғар ма да сол кез де гі қо ғам ның әлеу мет тік шын ды ғы кө рі ніс тап қан. Сон
дық тан да нақ ты фи ло со фия сы көз ге ұрып тұр.

М.С.Орынбеков

«Құт ты бі лік» тек қа на сая си трак тат емес, ол сол ға сыр да ғы әр түр лі ғы лым мен 
мем ле кет са ла ла рын да ғы да му ды да көр сет ті. Бұл ең бек ав тор дың өмір ді көр се ту
де гі фи ло со фия лық пай ым дауы ның те рең ді гін, адам құ қы ның сол за ман да ғы да
муын көр се те ді.

А. .Қасымжанов

Дас тан да қай за ман да бол ма сын, бар лық ха лық тар ды тол ған ды рып кел ген жал
пы ада ми идея лар дың, із гі мұ рат тар мен ой лар дың өзін дік ерек ше көр кем де, аса 
ай шық ты бей не ле нуі оның адам ды тәр бие леу мә се ле сін де өмір шең ді гін біл ді ре ді.

А.Н.Кононов

Даналық	ойдан	дән	ізде

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



19

адал ат қа ра бер»,– деп ке ңес бе ре ді. Өгдүл міш оған ри за лы ғын 
біл ді ріп, өз қыз ме ті не қай тып ора ла ды.

Жыл дар жыл жып өте бе ре ді. Бір кү ні Одғұр мыш ау ыр нау-
қас қа шал ды ғып, Өгдүл міш ті ша қыр та ды. Ол ке ле ді. Дә руіш тің 
жа зыл мас ке сел ге ұшы ра ға ны на Өгдүл міш қат ты қай ғы рып, 
өзе гі өр те не күй іп-пі се ді. Ақы ры Одғұр мыш дү ние ден өте ді. Ал 
Өгдүл міш өз ісін одан әрі жал ғас ты ра бе ре ді.

«Құт ты бі лік» дас та нын да кей іп кер лер дің сим во ли ка лық 
си пат та ры ар қы лы төрт же тек ші та ғы лым дық құн ды лық тар 
бе ріл ген. Олар: әділ дік тің бей не сі Күн ту ды пат ша ар қы лы 
бе ріл ген бұл жы мас әділ заң мен ту ра жол; пат ша ның уә зі рі 
Айтол ды бей не сі мен бе ріл ген бақ-дәу лет, ырыс-бай лық; уә зір дің 
ба ла сы Өгдүл міш ар қы лы бе ріл ген ақыл мен па ра сат; уә зір дің 
жұ ра ға ты та қуа жан Одғұр мыш бей не сі ар қы лы бе ріл ген қа на ғат, 
ын сап, бар ға ри за бо лу, ұс там ды лық.

«Құт ты бі лік» дас та ны бү гін де бір не ше әлем тіл де рі не ау да-
ры лып, ха лық тың ру ха ни игі лі гі не ай на лып отыр. Ж.Ба ла са-
ғұн ның «Құт ты бі лік» дас та ны бой ын ша жүр гі зіл ген зерт теу-
лер дің бар лы ғын да оның біз ге дей ін сақ та лып кел ген үш нұс қа сы 
бар екен ді гі ай ты ла ды.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Ака де мик В.В.Бар тольд «Тюр ки: Две над цать лек ции по ис то
рии ту рец ких на ро дов Сред ней Азии» ат ты атақ ты ең бе гін де: «Құт
ты бі лік біз ге үш қол жаз ба тү рін де жет ті, бі рін ші сі ұй ғыр ал фа ви ті мен 
1439 жы лы Ге рат та жа зыл ған жә не еке уі араб ал фа ви ті мен жа зыл
ған, оның бі реуі – Еги пет те, екін ші сі – Фер ға на да та был ған», – деп 
жа за ды. Ж.Ба ла са ғұ нның «Құт ты бі лік» дас та ны ның түп нұс қа ла ры на 
маз мұн дық си пат та ма:

нұ
с	қ
а

Ве	на	нұс	қа	сы	
не	ме	се	қа	зір	гі	оның	
та	был	ған	ор	ны 	
кө	ші	ріп	алын	ған	
же	рі	не	қа	рай	
Ге	рат	нұс	қа	сы

1439 жы лы 17 мау сым да кө ші ріп біт кен, 
араб әр пі мен жа зыл ған жаз ба дан ұй ғыр 
әр пі мен кө ші ріл ген. Бұл нұс қа бел гі сіз 
се беп тер мен Ге рат тан То қат қа ла сы нан 
(Түр кия), со сын 1474 жы лы Стам бул дан 
шы ға ды. 1796 жы лы ел ші лік қыз мет те жү ріп, 
аус т рия ға лы мы Ио сиф фон Хам мер 
Пург шаль (1774–1856) бу ки нис тен са тып 
алып, оны Ве нада ғы Ко роль кі тап ха на сы на 
тап сы ра ды. Нұс қа ұқып сыз кө ші ріл ген, 
сон дық тан он да кей бір бәйіт тер жоқАР
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с	қ
а

Каир	 Мы	сыр 	
нұс	қа	сы	

Араб әр пі мен жа зыл ған, 1896 жы лы 
Каир де Хи див (Ке ди вен) кі тап ха на сы ның 
ди рек то ры, не міс ға лы мы Б.Мо риц тап қан. 
Қол жаз ба ның са па сы нашар, көп те ген 
бәйіт тер жоқ. «Құтты бі лік тің» Каир нұс қа
сы ның кө шір ме сін 1898 жы лы В.В.Рад лов 
Пе тер бург Ғы лым Ака де мия сы ның Азия 
му зейі не ал дыр ған, ол қа зір Ре сей Ғы лым 
Ака де мия сы Шы ғыста ну инс ти ту ты ның 
СанктПе тер бург бө лім ше сі нің қол жаз ба лар 
қо рын да сақ тау лы

нұ
с	қ
а

На	ман	ган	
Фер	ға	на 	нұс	қа	сы	

Ең то лық, жақ сы сақ тал ған қол жаз ба, 
араб әр пі мен жа зылған. Оны 1913 жы лы 
На ман ган қа ла сы нан (Өз бе кс тан)  
Мұ хам мед хо жа ишан Ло лә ріштің же ке кі тап
ха на сы нан А.З.Ва ли дов тап қан. Кей іні рек, 
1925 жы лы өз бек ға лы мы Фит рат қай та 
тау ып алып, Таш кент те ол ту ра лы қыс қа ша 
тү сі нік те ме лер жа за ды. Қа зір На ман ган 
нұс қа сы Өз бе кс тан Ғы лым ака де мия сы ның 
Шы ғыс та ну қо рын да сақ тау лы

«Құт ты бі лік» дас та ны – сан ға сыр лар сы ны нан өтіп, өзі нің 
ру ха ни ба ға жет пес құн ды лы ғы мен ие сі нің (ав то ры ның) есі мін 
ас пан кө гін де гі жа рық жұл дыз дай етіп, әлем дік мә де ни ет тің 
та ри хы на мәң гі лік етіп жа зып қал дыр ған кө не түр кі ғы лы мы ның 
ұлы ес керт кі ші, сая сат, өне ге, тәр бие, ең бек туралы тол ға ныс қа 
құ рыл ған, тәр бие лік мә ні мен ма ңы зы зор, тұл ға ның қа лып-
та суы мен да му ын дә ріп тей тін фи ло со фия лық жә не танымдық 
ту ын ды.

	«Бі	лу»

1. Жү сіп Ба ла са ғұ н кім?
2. Ж.Ба ла са ғұ нның шық қан те гі мен ор та сы ту ра лы не біл-

дің дер?
3. Ба ла са ғұ нның атын шы ғар ған ең бе гі қа лай атала ды?
4. «Құт ты бі лік» дас та ны қан дай ту ын ды? Бас қа қан дай шы-

ғар ма лар жаз ған?
5. Ж.Ба ла са ғұ н атап көр сет кен бес дұш пан не?
6. Дос тық ту ра лы қан дай пай ым дар жа сай ды?
7. Тіл ту ра лы ой ла ры не сі мен ерек ше ле не ді?

Бі	лу
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8. Ж.Ба ла са ғұ н «Құт ты бі лік» дас та нын да қан дай игі қа сиет-
тер мен іс тер ді на си хат тай ды? Қан дай жа ғым сыз қы лық-
тар дан сақ тан ды ра ды?

9. Құт да ры ған ел дің ада мы қан дай бол мақ?
10. Ж.Ба ла са ғұ нның бі лім ді, тәр бие лі бо лу ту ра лы идеяла ры 

қан дай?
11. «Құт ты бі лік» дас та нын да ғы кей іп кер лер дің сим во ли ка-

лық си пат та ры қан дай?

«Тү	сі	ну»

1. Ақын шы ғар ма кей іп кер ле рі не қан дай атау лар бер ген? Не-
лік тен деп ой лай сың дар?

2. Дұш пан дар дан қа шық бо лу ға шақыру себебі неде?

«Қол	да	ну»

1. Ис лам дәу ірі ке зін де гі әде би ет ту ра лы ба ян даң дар.
2. Ж.Ба ла са ғұ нның туған жері Ба ла са ғұн қа ла сы ның та ри хы 

ту ра лы та ри хи мә лі мет тер ге, зерт теу ең бек те рі не сүй ене 
оты рып, мә лім де ме жа саң дар.

3. Дас тан маз мұ ны бой ын ша шығарма идеясына сай 
кейіпкерлер жүйесін анықтап, оларға мінездеме беріңдер.

 Күн ту ды 
пат ша

Айт ол ды 
уә зір

Өгдүл міш Од ғұрмыш Мы сал дар 

Атал ған кей іп кер лер ге қан дай қа си ет тер тән?

4. Хрес то ма ти яны пай да ла нып, «Құт ты бі лік» дас та ны ның 
әр та ра уын да кө те ріл ген мә се ле лер ді анық таң дар.

5. Дас тан да си пат тал ған кей іп кер лер ге тән қа си ет тер ді клас-
тер ар қы лы көр се тің дер.

6. Дас тан нан кө рік теуіш құ рал да ры на (ме та фо ра, ал ле го рия, 
ас тар лау, ги пер бо ла) мы сал дар те ріп жа зың дар.

7. Ж.Ба ла са ғұ нның «ақыл, бі лім, бі лік, дағ ды» ұғым да ры на 
қан дай анық та ма лар бер ге нін жал ғас ты рың дар:

Бі лім Бі лік  Дағ ды

«Бі лім – ін жу, 
тү бін де – анық, 
қой ма сан»;

«Ақыл қай да бол са, 
ұлы лық то ла ды, 
бі лім кім де

«Бі лік бер ді – адам 
бү гін же тіл ді, ақыл 
бер ді – талай түй ін

Түсіну

Қолдану
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Бі лім Бі лік  Дағ ды

«Ақыл – шы рақ, 
қа ра түн ді аша тын, 
бі лім – жа рық, 
нұ рын са ған 
ша ша тын»; 
«Бі лім – бай лық, 
азай мас һәм 
жо ғал мас, еш 
қа рақ шы, ұры ға да 
то нал мас!»

бол са, сол бі лік ті 
бо ла ды»; «Бі лік ті ні 
тың да, ақыл дың 
бұ ла ғы, бі лім ді сөз 
– шы рын, жан ның 
құ на ры»; 
«Бі лік мә нін біл, 
не дей ді біл ген ер: 
бі лім біл сең, бә ле 
жүр мес ір ге ден»

ше шіл ді»; «Оқу-
то қу бе рер – бі лім, 
па ра сат, оның 
бә рі ақыл емес, 
қа ра сақ»

8. «Да на лық аға шы» ой ынын өт кі зің дер. Ол үшін дас тан ды 
мұ қи ят оқып шы ғың дар. Ара ла рың нан бір жүр гі зу ші 
сай лап алың дар. Жүр гі зу ші нің қо лын да сан дық ша не-
ме се қо рап бо луы ке рек. Шы ғар ма маз мұ ны бой ын ша 
қи ын сұ рақ тар құ рас ты рып, жүр гі зу ші ге бе рің дер. Әр-
қай сы сы ла рың сан дық ша дан кез кел ген сұ рақ ты алып, 
дау ыс тап оқың дар, не ғұр лым то лық жау ап бе ру ге ты ры-
сың дар. Бас қа оқу шы лар қой ыл ған сұ рақ пен жау ап ты 
ба ға лай ды. Іс ке сәт!

9. Дис кі ден дас тан үзін ді ле рін тың дап, «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 қан дай 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

«Тал	дау»

1. Венн диаг рам ма сы ар қы лы Ж.Ба ла са ғұ н дас та нын Абай-
дың «Ғы лым тап пай мақ тан ба» өле ңі мен са лыс ты рың дар. 
Ор тақ ой ла ры ту ра лы пі кір ле рің ді біл ді рің дер.

2. Адам тәр бие сі ту ра лы Ж.Ба ла са ғұ н мен Абай дың көз қа-
рас та ры на са лыс тыр ма лы тал дау жа саң дар.

Талдау
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Са лыс ты ра тын 
мә се ле лер 

Ж.Ба ла са ғұн Абай 

 Тәр бие мақ са ты 

Оқу-бі лім 

Әділ дік 

?

«Жи	нақ	тау»

1. «Құт ты бі лік» дас та ны ның бас ты идея сын анық таң дар.
2. Ж.Ба ла са ғұ нның «Құт ты бі лік» ең бе гін де «Тек ті, па ра-

сат ты, иман ды кі сі» бей не сі қа лай си пат тала ды? Топ тас-
ты ру ар қы лы көр се тің дер.

3. Жү сіп Ба ла са ғұ н, оның «Құт ты бі лік» шы ғар ма сы ту ра лы 
пі кір ле рің ді «Төрт сөй лем» тә сі лі ар қы лы біл ді рің дер:

 Пі кір. Мә тін бой ын 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.
 �о ры тын ды. Та қы рып бой ын ша қо ры тын ды шы ға рың дар.
4. «Құт ты бі лік те» кө те ріл ген не гіз гі мә се ле – «Адам жә не 

оның ке мел де ну жол да ры» де ген тұ жы рым ды қа лай дә лел-
дер едің дер? Ой ла рың мен бө лі сіп, әдеби эссе жазыңдар.

5. Ж.Ба ла са ғұ нның «Құт ты бі лік» дас та ны ның адам зат қо-
ға мы үшін құн ды лы ғы қан дай деп ой лай сың дар? Пі кір ле-
рің ді дә лел деу ге ты ры сың дар.

«Бағалау»		

Топ тар ға бө лі ніп, «Ақылдың ал ты қал па ғы» тә сі лі мен ба ға 
бе рің дер.

«Ақ қал пақ» – шы ғар ма да кө те ріл ген мә се ле ге қа тыс ты 
талассыз де рек тер ді кел ті ре ді; «Са ры қал пақ» – кей іп кер лер 
өмі рі нің сәт ті ке зең де рін ай та ды; «Қа ра қал пақ» – кейіпкерлер 
өмі рі нің сәт сіз тұс та ры на тоқ тала ды; «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» – кей іп кер лер өмі-
рі не қа тыс ты тың идея лар мен бол жам дар ұсы на 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.

Жинақтау

Бағалау
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Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Түр кі дү ние сі нің ой шы лы Жү сіп Хас Ха жыб Ба ла са ғұ н ның ту ға ны
на 1000 жыл то лу ына бай ла ныс ты 2016 жыл түр кі әле мін де ТҮРКСОЙ 
ше ші мі мен Жү сіп Ба ла са ғұ н жы лы деп жа рия лан ды. Осы ған бай ла
ныс ты елі міз де көп те ген ме рейт ой лық ша ра лар өт кі зіл ді.

ҚазАқпарат

«Құт ты бі лік» дас та ны бү гін де бір не ше әлем тіл де рі не ау да ры
лып, ха лық тың ру ха ни игі лі гі не ай на лып отыр. Ал ғаш қы ау дар ма
ны шы ғыс  та ну шы ға лым Г.Вам бе ри не міс ті лін де жа са ды (1870 ж.). 
Ака де мик В.В.Рад лов дас тан ның то лық ау дар ма сын жа сау ға өмі рі
нің жи ыр ма жы лын ар на ды. Ол 1890 жы лы Ве на нұс қа сы бой ын ша 
жұ мыс ты бас тап, 1897 жы лы ба сып шы ға ру ға кі ріс кен уа қы тын да, 
Каир нұс қа сы та бы ла ды да, жұ мыс ты тоқ та ту ға ту ра ке ле ді. Сөйт іп, 
1900 жы лы екі нұс қа бой ын ша не міс ті лін де дас тан ды ба сып шы ға ру
ды бас тап, оны то лы ғы мен 1910 жы лы аяқ тай ды.

Н.Келімбетов

Ж.Ба ла са ғұ нның өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы, оның «Құт ты бі лік» 
дас та ны ту ра лы Н.Ке лім бе тов тің «Ежел гі дәу ір әде бие ті» кі та бы нан, 
У.Шә ле ке нов тің «Ба ла са ғұн да ғы ар хе оло гия лық зерт теу лер» ең бе
гі нен, Ә.Дер бі сә лі нің «Да ла ның да на пер зент те рі» кі та бы нан оқып 
алың дар.

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на
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«Қа зақ тар ше шен ке ле ді, олар ма қам дап сөй лей ді, жай сө зі нің 
өзі өлең боп құйы лып жа та ды», – де ген ұлы ға лым В.В.Рад лов тың 
ұла ғат ты сө зі нің мә ні не де?

	 Е	 ЕН	ДІК	СӨЗ	ДЕР

Ше шен дік сөз дер – қа зақ ау ыз әде бие ті нің күр де лі де көр-
кем бір са ла сы. Ше шен дік сөз дер дің қай уа қыт та шы ғып, қа лай 
қа лып тас қа нын анық ай ту қи ын. Қа зақ ше шен дік өне рі Май қы 
би ден бас тау алып, Жи рен ше, Асан қай ғы есім де рі мен жал ға са ды.

Ше шен дік өнер ай тыс-тар тыс та да ми ды, сон дық тан ер құ ны, ел 
тағ ды ры тал қы ла на тын пар ла мент са рай ла ры мен сот зал да ры 
ше шен дік өнер дің ежел гі мек те бі бол ған ды ғы та рих тан бел гі лі. 
Дү ниежү зі не әй гі лі ше шен дер дің кө бі не се, пар ла ме нт тік қай рат-
кер лер мен заң қыз мет кер ле рі нен шық қа ны на да та рих куә. Мы са лы, 
ер те за ман да ғы Афи на ше ше ні Де мос фен мен Рим ше ше ні Ци це рон 
әу елі ад во кат, кей ін пар ла мент мү ше ле рі, бас шы ла ры бол ған. Ал 
ХІХ–ХХ ға сыр лар да ғы орыс ше шен де рі А.И.Уру сов, А.Ф.Ко ни, 
Ф.Н.Пле ва ко заң қыз мет кер ле рі нен шық қан. Сон дай-ақ Тө ле Әлі-
бе к ұлы, Қа зы бек Кел ді бе кұлы, Әй те ке Байбе кұлы, Сы рым Датұлы 
сын ды қа зақ ше шен де рі – қау ым ішін де гі дау-жан жал дар ды рет теу ден 
бас тап, ел ші лік-мә мі ле гер лік қыз мет те рі мен бел гі лі бол ған адам дар.

Ше шен дік сөздер де ге ні міз – бел гі лі бір о�и �а �а бай ла ныс ты 
тап �ыр лы� пен, көр кем тіл мен ай тыл �ан жә не ж�рт шы лы� 

�а был дап, ел ге та ра �ан бел гі лі, �л гі лі 
ой лар, т� жы рым дар.

Ше шен дік сөз дер дің өзін дік ерек ше-
лік те рі бар. Бел гі лі ше шен дер мен ше шен 
би лер дің сөз де рі жа зы лып сақ тал ма ған-
дық тан, біз дің дәу ірі міз ге дей ін тек ау ыз-
дан-ау ыз ға кө ше жү ріп, сұ рып тал ған 
түр ле рі жет кен. Ше шен дік сөз нұс қа-
ла рын ер те гі лер де, ес кі өлең-жыр лар да, 
хи кая-дас тан дар да мо лы нан кез дес ті ру ге 
бо ла ды. Қа зақ ше шен дік сөз де рі ба та-ті-
лек тен бас тап, өне ге лі өси ет сөз дер ді, 
өмір де кез де се тін жер дауы, ер құ ны 
се кіл ді дау-талас, ке ліс сөз дер ді қам ти ды.

Ше шен дік кү ші – шын дық.

Ине кө зі нен сы на ды,
Ше шен сө зі нен сы на ды.

Тіл – қы лыш тан өт кір.

Піл кө тер ме ген ді тіл 
кө те ре ді.

Тіл – тәрбие бастауы.

Тіл жүйрік емес, ой жүйрік.

Сөздің	көркі	–	мақал
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Ай ту шы лар дың өң деуі не ұшы ра ған дық тан, ше шен дік сөз-
дер дің бір не ше нұс қа да кез де суі заң ды. Же ке адам дар бір де ше-
шен дік сөз дер дің ав то ры бо лып та был са, бір де кей іп кер ре тін де 
ай ты ла ды.

Қа зақ елін де әр ау ыл да, әр бір ру да сөз бен ағай ын ның мүд де сін 
қор ғай тын, қау ым ның әдет-ғұр пы на же тік, ой ға жүй рік, сөз ге 
ше бер адам дар бол ды. Он дай ше шен дер ді ха лық «би» деп ата ған. 
Ха лық со ты ның ал дын да би лер дің бі рі талап кер дің, екін ші сі 
ай ып кер дің сө зін сөй леп, ал үшін ші сі – тө бе би бо лып, тө ре лік 
айт қан. Сон дай әділ тө ре лі гі мен, тап қыр лы ғы мен, өт кір ті лі мен 
бел гі лі бол ған би лер – Тө ле би, Қа зы бек би, Әй те ке би. Қа зақ тың 
ше шен дік өне рі, әсі ре се, үш жүз дің ба сын қос қан Тәуке хан ның 
тұ сын да дамыған. Тө ле би, Қаз дау ыс ты Қа зы бек би жә не Әй те ке 
ше шен дер дің атақ-даңқ та ры да осы кез де шық қан.

Қа зақ тұр мы сын да ғы ең қи ын дау – жер дау ын, же сір дау ын 
ше шу ке зін де бір не ше би қа тыс қан. Бір не ше би дің пі кі рі бір жер де 
то ғыс қан кез де ға на түй ін ді ше шім қа был дан ған. Қа зақ – «қа ра 
қыл ды қақ жар ған» би ді құр мет те ген ха лық. Бұ ра тарт қан би дің 
қа ді рі бол ма ған, он дай лар көп ұза май-ақ, ел би лі гі нен ығы сып 
қа лып отыр ған. Қа зақ елі нің би лер та ри хын да аты шық қан ұлы 

шбигеарналғанескерткіш.Нұр-Сұлтанқаласы

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



27

тұл ға лар дың са ны аз емес. Олар дың 
ішін де он үш жа сын да қа зақ пен қал мақ 
елі нің дау ын ше шіп, Қоң та жы ны бей біт 
бі тім ге кел тір ген Қа зы бек, он үш жа сын да 
би лік ай тып, көз ге түс кен Мөң ке би, 
Шақ шақ тың Жә ні бе гі мен Әнет тің Кең-
гір байы си яқ ты би лер ді сөз ден мү ді рт кен 
он бес жа сар Жо ба лай бар. Олар – на ғыз 
ха лық да на ла ры, да ла діл мар ла ры. 
Ке йін гі би лер өзі нің ал дын да өмір сүр-
ген дер дің тә лім-тә жі ри бе сін ес ке ріп 
отыр ған. Сөйт іп, би лер сө зі сол күй ін де 
кей ін гі ұр пақ қа же тіп отыр ған.

Атақ ты би лер дің бар лы ғы ха лық мек-
те бі нен тә лім-тәр бие, үл гі-өне ге ал ған. 
Мы са лы, Қа зы бек би Бұ қа ра да оқы ған 
кез де ғұ ла ма ға лым то бық ты Әнет ба ба-
ның қа сы на кө шіп ба рып, ай лап-жыл-
дап, қа зақ тың әдет-ғұр пын, ша ри ғат 
заң да рын үй рен ген, ба та сын ал ған. Әрі 
ба тыр, әрі ше шен Қош қа рұлы Жә ні бек – 
Тө ле ден, Да тұлы Сы рым  Ма лай са ры би-
ден ба та ал ған. Би – сөз дің құ ді ре ті мен 
кү шін те рең мең гер ген адам. Бұл ту ра лы 
Ш.Уәли ха нов: «Би ата ғын бе ру қа зақ-
та ха лық та ра пы нан бір сай лау ар қы лы 
не ме се ха лық ты би леп отыр ған үкі мет 
та ра пы нан бе кі ту ар қы лы емес, ел ғұ рып-
та ры на әб ден же тік, со ны мен қа тар тіл ге 
ше шен қа зақ тар ға на бұл құр мет ті атақ-
қа өз бе ті мен ие бо лып отыр ған. Мұн дай 
би ата ғын алу үшін, би бо лам де ген қа зақ 
өзі нің заң ісі не же тік ті гі жә не ше шен-
дік қа бі ле ті бар екен ді гін ха лық ал дын-
да сан рет көр се ту ге ти іс бол ған. Он дай 
адам ның ата ғы бү кіл қа зақ да ла сы на тез 
жайы лып, олар дың аты жұрт тың бә рі-
не мә лім бо лып отыр ған», – де ген пі кір 
айт қан. Ха лық ал дын да тал қы ла на тын 
дау-жан жал, би лік-бі тім сөз дер де же ңіс-
ке же ту үшін қа зақ би ле рі нен ха лық тың 

Әділ би лер дің қо лын да
ғы би лік – қа зақ тың түр лі 
дер тін жа за тын жақ сы дә рі.

А.Байтұрсынұлы

Қа зақ тар да құр мет ті би 
ата ғы ха лық та ра пы нан 
қан дай сай лау жо лы мен 
не ме се ха лық ты би леп 
отыр ған өкі ме т тің бе кі
туімен емес, тек сот рә
сі мін те рең бі ле тін, оған 
қо са ше шен дік өне рін 
мең гер ген қа зақ қа ғана 
бе ріл ген. Би ата ну үшін 
қа зақ ха лық ал дын да әл
де не ше ше шен дік сай ыс
қа тү сіп, өзі нің заңжо ра
ны бі ле тін ді гін, ше шен ді
гін та ны та тын бол ған.

Ш. әлиханов

Түр кі ха лық та ры ның 
ішін де гі ең су рет шіл, об
раз ды тіл – қа зақ ті лі. 
Қа зақ тар өзі нің ше шен ді
гі мен, әсем ау ыз әде бие
ті мен де мық ты.

С.Малов

Қа зақ тар сөз өне рі не 
же тік ке ле ді. Бұл жұрт тың 
бә рі не: оқы ған адам дар
ға да, әліп ті та яқ деп біл
мей тін дер ге де, бай ға да, 
жар лы ға да тән қа си ет.

А.Брем.

Даналық	ойдан	дән	ізде
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салт-са на сын, әдет-ғұр пын же тік бі лу мен бір ге ой ға ұш қыр, тіл ге 
ше шен бо луы талап етіл ді.

Ше шен дік өнер қай жер де сөз ге бос тан дық, ер кін дік бол са, 
жүй елі сөз ге жұрт шы лық, қо ғам құ лақ ас са, сол жер де, сол ел де 
ға на да ми ды. Ке рі сін ше, ақыл-ой ға, тіл ге қы сым жа са лып, шек 
қой ыл ған жер де талант ая сы та ры лып, сөз өне рі то қы рай ды. Сон-
дық тан би лер дің ше шен дік сөз өне рі өз ал ды на үл кен тәр бие мек-
те бі бо лып са нал ған.

Ах мет Байт ұр сы нұлы «Әде би ет та ныт қыш» ат ты ең бе-
гін де ше шен дік сөз дер ді сая сат ше шен сөз, би лік ше шен сөз, 
�о ша мет ше шен сөз, бі лі мір ше шен сөз, уа �ыз деп жік тей ді. 
Ұлт тық ше шен дік өнер, ше шен дік сөз дер тео рия сы ның да муы 
бел гі лі ға лым Б.Адам ба ев тың ең бек те рін де кө рі ніс тап қан.  
Б.Адам ба ев, М.Әуе зов, С.Сей фул лин, Х.Дос мұ ха ме дов сын ды 
ға лым дар ұсын ған «би лер сө зі» тер ми нін «ше шен дік сөз дер ге» 
ау ыс ты рып, та қы рып ая сын ай қын дап, жанр дың іш кі үл гі ле-
рі нің маз мұн да лу ына қа рай үш ке, құ ры лы сы на қа рай екі ге 
бө ле ді. Бұл ту ра лы ға лым: «...маз мұ ны на қа рай ше шен дік 
ар нау, ше шен дік тол ғау, ше шен дік дау деп, үш са ла ға топ тап 
зерт те дім», – дей ді. 

Ше шен дік ар нау адам дар ара сын да ғы қа рым-қа ты нас ты, 
ше шен дік тол �ау ха лық тың фи ло со фия лық көз қа ра сын көр-
се те ді де сек, ше шен дік дау қа зақ қау ымы ның зат тық жә не 
ру ха ни дау лы мә се ле лер ді рет тей тін ежел гі әдет за ңын бей не-
лей ді.

Ше шен дік ар нау сөз дер маз мұ ны мен тү рі жа ғы нан аңыз-әң гі-
ме лер ге жа қын. Бі рақ әң гі ме ге қа ра ған да, ше шен дік сөз дің кө ле мі 
ша ғын ке ле ді, маз мұ ны өси ет-на си хат қа құ ры ла ды, ба ян дау дан 
гө рі ма қал, на қыл сөз дер ге бей ім бо ла ды. Құ ра мын да қа ра сөз бен 
өлең сөз ара ла сып, ал ма сып оты ра ды.

Ше шен дік тол ғау сөз дер тұр мыс-салт жыр ла ры на, ақын дық 
тол ғау-тер ме ге ұқ сай ды. Бі рақ бұл ұқ сас тық фор ма жа ғы нан ға на, 
ал маз мұ ны на үңіл сек, ше шен дік тол ғау лар да бас тан-аяқ өси ет, 
ақыл ай ты ла ды, сөй лем де рі тап қыр лық ой ға құ ры ла ды.

Ше шен дік дау лар кө ле мі ша ғын, оқи ға лы әң гі ме ге ұқ сай ды. 
Бі рақ мұн да оқи ға мен кей іп кер си пат тал май ды, сол оқи ға тұ-
сын да ту ған «бір ау ыз» тап қыр лық ой, ше шен дік сөз ай ты ла ды. 
Ше шен дік дау лар ды маз мұ ны на қа рай жер дауы, же сір дауы, 
құн дауы, мал дауы жә не ар (на мыс) дауы деп бес ке бө ле ді. Ар 
дауы адам дар ара сын да ғы на мыс ты жыр ту мен шек тел мей ді. 
Жер, же сір, құн, ба рым та дау ла ры ның бә рін де де бір жа ғы нан АР
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дү ние-мү лік тала сы бол са, екін ші жа ғы нан атақ-абы рой үшін 
тар тыс жа та ды.

Ше шен дік сөз дер, кө бі не се, тү сі нік сөз бен бас тала ды. 
Тү сі нік сөз де атал мыш ше шен дік сөз дің нен дей мә се ле мен 
бай ла ныс ты, қан дай жағ дай да ту ған ды ғы мен кім айт қан ды ғы 
ба ян да ла ды.

Ше шен дік сөз дер үш түр лі бо ла ды: ке е су, би лік жә не сал та-
нат ты сөз. Ал құ ры лы сы жа ғы нан кі ріс пе, ба ян дау жә не �о ры-
тын ды бө лім нен тұ ра ды.

Ше шен дік сөз дің ті лі көр кем, ма ғы на сы те рең бо лу ымен бір-
ге, сөз де рі сұ рып тал ған, сөй лем де рі қа лып тас қан, тұрақты бо лып 
ке ле ді.

Ше шен дік сөз дер  тер ме лі сөз, пер не лі сөз деп бөлінеді.
Құ ры лы сы өлең-жыр ға ұқ сас ше шен дік сөз дер ді тер ме лі сөз 

дей міз. Ше шен дік тер ме лі сөз дің өлең-жыр дан не гіз гі ай ыр ма сы – 
ше шен дік тер ме үшін бу ын-бу нақ са ны бір кел кі бо лып ке луі шарт 
емес. Ше шен дік тер ме түр жа ғы нан ақ өлең ді ес ке тү сі ре ді. Не гі-
зін де, өлең – ән мен, жыр – әуен мен ай ту ға ар нал ған. Ал ше шен дік 
тер ме ән ге са лып, әуен ге қо су ға кел мей ді.

Көр кем қа ра  сөз бен ай ты ла тын ше шен дік сөз дер ді пер не лі 
сөз дей міз. Ше шен дік пер не лі сөз дің ерек ше лі гі – сөз де рі сұ рып-
тал ған, сөй лем де рі ірік тел ген.

Ше шен дік сөз өне рі нің зерт те луі не сү бе лі үлес қос қан 
ға лым дар ретінде Ш.Уәли ха нов ты, С.Сей фул лин ді, Х.Дос мұ-
ха ме дов ты, Н.Төреқұловты жә не т.б. атау ға бо ла ды. Сон дай-ақ 
Б.Адам ба ев, З.Ах ме тов, Т.Кә кі шев, Ж.Дә де ба ев, С.Қо ра бай, 
С.Не ги мов сын ды та ны мал ға лым да ры мыз дың ең бек те рін де 
ше шен дік сөз өне рі не қа тыс ты мә се ле лер өз ше ші мін тап қа нын 
кө ру ге бо ла ды.

Ше шен дік өнер дің зерт те луі не өз үле сін қос қан ға лым Г.З.Ап -
ре сян қа зір гі ше шен дік ті маз мұ ны на қа рай бы лай ша бө ле ді:

Ше шен дік сөз дер  Маз мұ ны 

Әлеу мет тік-сая си 
мән де гі ше шен дік

– әлеу мет тік-сая си жә не сая си-эко но ми ка лық 
та қы рып тар ға жа са ла тын ба ян да ма лар;

– кон фе рен ция, съез дер де гі ба ян да ма лар;
– сая си сөз дер мен сая си шо лу лар;
– дип ло мат тық сөз дер;
– әс ке ри-пат риот тық сөз дер;
– ми тин гі де сөй лей тін сөз дер;
– үгіт -насихат.АР
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Ше шен дік сөз дер  Маз мұ ны 

Ака де мия лық 
ше шен дік

– жо ға ры оқу орын да рын да ғы дә ріс тер;
– ғы лы ми ба ян да ма лар;
– ғы лы ми шо лу лар;
– ғы лы ми ха бар ла ма лар.

 Сот та ай ты ла тын 
ше шен дік

– ай ып тау шы ның ай ып тау сө зі;
– әлеу мет тік ай ып тау сөз де рі;
– қор ғау шы ның сө зі;
– әлеу мет тік-қор ға ну сө зі;
– ай ып кер дің қор ға ну сө зі.

Әлеу мет тік тұр-
мыс та қол да ны-
ла тын ше шен дік

– ме рейт ой лар да ай ты ла тын сөз дер;
– дас тар қан ба сын дағы бата, ті лек тер;
– қа бір ба сын да ай ты ла тын аза сөз де рі.

Ді ни қыз мет те 
қол да ны ла тын 
ше шен дік

– ді ни уа ғыз дар;
– діни мерекелерде ай ты ла тын сөз дер.

Ше шен дік өнер дің қо ғам дық құ бы-
лыс қа да қа ты сы бар. Елі міз тәу ел сіз дік 
алып, дер бес мем ле кет бол ған нан бас тап, 
ше шен дік өнер дің қа жет ті лі гі күн са нап 
ар тып ке ле ді. Ел дің тәуел сіз ді гі өзі мен 
бір ге ой лау тәу ел сіз ді гін, са на да ғы, 
та ным да ғы тәу ел сіз дік ті, тіл тәу ел сіз-
ді гін қо са алып кел ді. Де мок ра тия лық 
қо ғам өмір дің бар лық са ла сын да сөй леу 
ер кін ді гін қам та ма сыз ет ті, әр түр лі сая си 
көз қа рас та ғы топ тар қа лып тас ты, дін 

та қы ры бын да ше ші ліп сөй леу ге мүм кін дік ту ды. Елі міз дің Конс-
ти ту ция сын да қа зақ ті лі мем ле кет тік тіл бо лып қа был да нуы на 
бай ла ныс ты сот іс те рі қа зақ ті лін де жүр гі зі ле бас та ды. Рес пуб ли-
ка да ғы те ле ар на лар мен ра диоха бар лар дың тең жар ты сы қа зақ 
ті лін де дай ын да ла бас та ды, қа зақ бас па сөз ба сы лым да ры ның ті лі 
өт кір ле не түс ті. Осы ның бә рі қа зақ ті лін де ше шен сөй леу тала бын 
кү шей те тү се рі сөз сіз.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Ұлы ағар ту шы Ыбы рай Ал тын са рин ше шен дік на қыл сөз дер ді жи
нап жа рия ла ды. Ол «Қазақ хрестоматиясына» «Із бас ты», «Бай ұлы», 
«Жә ні бек ба тыр», «Жи рен ше ше шен» та ғы бас қа лар дың кө ре ген дік ке, 

Мүд	де	– ал ға қой ған 
мақ сат, ті лек, ар ман.
Қа	ғи	да	– әб ден қа лып

тас қан, бар лық адам
дар ға ор тақ заң ды лық, 
бұл жы май тын тұ жы рым.
Тұ	жы	рым	– бел гі лі бір 

іс тің қо ры тын ды сы, бай
ла мы, ше ші мі.

Сөз	мар	жан
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тап қыр лық қа құ рыл ған «да на лық әліп пе ле рін» ен гі зіп, ке зін де олар ды 
оқу ға ұсын ған. Ал ғаш қы ұс таз ата лы сөз дің құн ды лы ғын сол кез деақ 
біл ген.

Ше шен дік сөз дер ді тұң ғыш зерт теу ші лер дің бі рі М.Әуе зов бол
са, 30жыл да ры олар ды ірік теп, жи нап, ха лық тың ке ре гі не жа ра
ту ға үлес қо сып, қам қор бол ған, асыл сөз дер ді оқыр ман қау ым ға 
ұсы ну шы жә не ба ла лар ды із гі лік ке тәр бие леу де тап тыр мас құ рал 
еке нін оқы ту шы Сә кен Сей фул лин бол ды. Ол «Қа зақ әде бие ті» кі
та бын да ше шен би лер дің әлеу мет тік қыз ме тін, ше шен дік сөз дер
дің ау ыз әде бие тін де ала тын ор нын анық тап, бір не ше нұс қау ла
рын жа рия ла ды.

Қа зақ ше шен дік өне рі не қы зы ғу шы лық та ны тып, ше шен дік сөз үл
гі ле рін жи нап, ха лық ше шен ді гін ба ға ла ған адам дар дың бі рі – бел гі лі 
орыс ға лы мы В.В.Рад лов.

С.Негимов

	«Бі	лу»

1. Ше шен дік сөз дер де ге ні міз не?
2. Ше шен дік сөз дер дің қан дай ерек ше лік те рі бар?
3. Ше шен дік сөз дер дің құн ды лы ғы не де?
4. Қан дай ше шен дер ді бі ле сің дер?
5. Ше шен дік сөз өне рі нің да муы на, зерт те луі не үлес қос қан 

ғалымдарды атаңдар.

«Тү	сі	ну»

1. Қа зақ тың би-ше шен де рі не лік тен ерек ше тұл ға бо лып са-
на ла ды?

2. Ше шен дік сөз дер дің жік те лу ерек ше лі гі не де?

Қа зақ та бише шен дер – ерек ше тұл ға. Ерек ше тұл ға дей тін се бе бі міз, бұ рынсоң
ды қа зақ тан бас қа ха лық тар да мұн дай тұл ға, мұн дай ел ді ау зы на қа рат қан адам
дар бол ған емес. Шы ғыс ха лық та ры ара сын да біз дің би ле рі міз ге ұқ сас бір ліжа рым 
бо луы мүм кін, бі рақ олар дәл қа зақ та ғы дай еместін. Де мек, бише шен дер – тек 
қа зақ қа ға на тән құ бы лыс. Олар айт қан би лік, ше шен дік сөз дер тек қа зақ ара сын да 
кез де се тін ха лық тық асыл қа зы на бо лып та бы ла ды.

Н.Төреқұлұлы

Атам за ман да адам зат тың ру ха ни бол мы сы ның не гіз гі ар на ла ры ри то ри ка мен фи
ло со фия са нал ған. Әу бас та бұл әде би ет тің мита мыр жүй есі бо лып есеп тел ген. Асы
лы, ше шен дік өнер жә не оның тео рия сы – ұлт тық мә де ни ет тің бө лін бес бөл ше гі.

С.Негимов

Даналық	ойдан	дән	ізде

Бі	лу

Түсіну
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«Қол	да	ну»

1. Ше шен дік сөз дер ту ра лы тү сі нік те рің ді ті рек сыз ба ар-
қы лы көр се тіп, маз мұн дап бе рің дер.

2. «Би лік ай ту» ой ынын ой наң дар. Ара ла рың нан ай ып кер, 
талап кер, тө бе би ді сай лаң дар. Сы нып ішін де гі бір жағ-
дай ға бай ла ныс ты мә се ле ні тал қы лаң дар.

3. «Би», «ғибрат», «мүдде» сөздерінің мағынасын түсіндірме 
сөздіктен тауып, жазып келіңдер.

4. «Қа зақ ті лі – өт кір лі гі мен, бой бал қы тып, та мыр шы мыр ла-
тып жан жүйең ді жан ды рып, құ лақ құ ры шын қан ды рып, 
ұғы мы ңа қо ным ды, жү ре гі ңе ти ім ді,  қы сыл таяң қа тал жағ-
дай да қай рап, егеп, «сөз тап қан ға қол қа жоқ» де ген дей ін, 
ер ге, ел ге ме дет бо лып, адам тү гіл жағ дай дың кө мейі не құм 
құй ып, ау зын аш тыр май, үнін шы ғар май қоя тын тіл...», – 
де ген Бау ыр жан Мо мы шұлы ның ұла ғат ты сө зі нің мә нін 
ашың дар.

5. Ше шен дік сөз дер дің, ри то ри ка ілі мі нің қа лып та суы на үлес 
қос қан ұлы тұл ға лар ту ра лы таныстырылым (пре зен та ция) 
дай ын даң дар.

«Тал	дау»

1. Ше шен дік сөз дер ді ер те гі лер мен, аңыз-әң гі ме лер мен, бас қа да 
өз де рің бі ле тін ау ыз әде бие ті нің түр ле рі мен са лыс ты рың дар.

2. Ше шен дік сөз дер дің ма қал-мә тел дер мен ұқ сас ты ғы мен 
ай ыр ма шы лы ғы ту ра лы ай тың дар.

3. Өз за ма нын да ше шен дер дің бо ла шақ қа айт қан бол жау ын 
қа зір гі өмір мен са лыс ты рың дар.

«Жи	нақ	тау»

1. Ше шен адам дар ға тән қа си ет тер ді топ тас ты рып көр се тің дер.
2. Қа зір гі кез де гі ше шен дік өнер ту ра лы ой ла рың ды 8–10 сөй-

лем мен тұ жы рым даң дар.
3. Ше шен ге қан дай талап тар қой ыла ды? Ой ла рың ды мы сал-

дар мен дә лел дең дер.

«Бағалау»		

1. Ше шен дік сөз дер дің ма ңы зы мен мә ні, та ри хи және 
көркемдік құн ды лы ғы ту ра лы пі кір ле рің мен бө лі сің дер, 
ой ла рың ды біл ді рің дер.

2. «Шар шы топ та сөз бас тау қи ын:
 Тау ып айт саң, ме ре ке қы ла ды,

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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 Тап пай айт саң, ке ле ке қы ла ды», – де ген Дос бол ше шен нің 
сө зін қа лай тү сін ді рер едің дер?

3. Кез кел ген адам ше шен бо ла ала ма? Пі кір талас ты рың дар.
4. ХХІ ғасыр – ақпараттық технологиялар ғасыры. Жаңа 

замандағы шешендік өнердің сипаты туралы ойларың 
қандай? Жауаптарыңды 3–4 сөйлеммен түйіндеңдер.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

«Ше шен» сө зі қа зақ ті лін де өте ер те ден қол да ны лып ке ле ді. Бұл 
сөз дің ма ғы на сы түй ін ді мә се ле лер ді ше шіп сөй лей тін данышпан,
ақылгөй,дана де ген ұғым дар мен өзек тес. «Ше шен» сө зі қа зақ ті лін
де сөз шең, айт қыш, тап қыр, суы рып сал ма, діл мар, қы зыл тіл ге жүй рік 
дей тін сөз дер мен қа тар қол да ны ла бе ре ді. «Ше шен» сө зін ха лы қа ра
лық тер мин мен ата сақ, «ора тор» де ген сөз.

Б.Адамбаев

Ше шен дік өнер ту ра лы Б.Адам ба ев тың «Ха лық да на лы ғы», 
Н.Тө ре құ лов тың «Қа зақ тың 100 бише ше ні», «Би лер сө зі – ақыл дың 
кө зі», С.Не ги мов тің «Ше шен дік өнер» кі тап та ры нан оқыпбі лу ле рі ңе 
бо ла ды.

Сөз ден тәт ті нәр се жоқ,
Сөз ден ащы нәр се жоқ.
Сө зің ді ті лі ңе би лет пе,
Ақы лы ңа би лет.
Сө зің ді ақыл сыз ға қор ет пе,
Ақыл ды ға айт .
Кім ге қай кез де, қай жер де қа лай сөй лей ті нің ді біл.

Бөлтірікшешен

Жа ман сөз ден жақ сы сөз дұ рыс.
Жа ман ға айт қан сөз ден,
Жақ сы ға айт қан сөз дұ рыс.
Ой сыз сөз ден ой лы сөз дұ рыс.
Ай тыл май қал ған сөз ден,
Ай ты лып қал ған сөз дұ рыс.

Бөлтірікшешен

Зергер	сөз

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на
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Әде	би	ет	тео	рия	сы

е	шен	дік	сөз	дер
« е	шен	дік	сөз	дер – қа зақ ау ыз әде бие ті нің жан ры, ғиб рат ты лық 

мә ні, өне ге лі ойтұ жы ры мы бар ай рық ша тап қыр лық та ны та тын на қыл 
сөз. На қыш ты на қыл сөз дің бас қа түр ле рі нен ай ыр ма сы – кө бі не дау
ла су үс тін де би лік ше шім ай тыл ған кез де ту ған. Мұн дай ше шен дік 
сөз дер ге нәр бе ре тін, оның өзе гі бо ла тын – тау ып ай ты ла тын, ұтым ды 
өт кір жау ап, қа ғыт па сөз» («Әдебиеттанутерминдерсөздігі»).

Ше шен дік өне рге тән бел гі лер: ше шен дік сау ал, ше шен дік жа у ап,  
ше шен дік жұм бақ тау, ше шен дік тұс пал дау, ше шен дік ма қал дау, 
ше шен дік мы сал дау, ше шен дік дә лел деу, ше шен дік сы нау. 
Шешендік сауал – қар сы лас тың бі лі мі мен бі лік ті лі гін, та ны мы 
мен тал ға мын, ой әле мін, сөз сап тау мә не рін аң ға ру мақ са тын да  
қо й ыла тын сау алтә сіл. Мы са лы: Ер ба сын да ба қыт не шеу, кем дік 
не шеу, құ ла зу не шеу? Үш ар сыз, үш ғай ып, үш же тім де ген не?

Шешендік жауап – ше шен дік сау ал ға орай ке ле тін ой ұш қыр
лы ғын асыл сөз ге түй ген, қа рым та қай та ра тын, қар сы ла сының кү дігін 
сей іл тіп, өмір ден түй ген тә жі ри бе ні, дү ни ета ны мы мен ал ғыр лық ты 
көр се те тін тә сіл.

Мы са лы, Үш ар сыз, үш ғай ып, үш же тім де ген не? Ше шен дік  
сау алы на қай та рыл ған ше шен дік жау ап:

Үш ар сыз: ұй қы ар сыз, күл кі ар сыз, та мақ ар сыз. 
Үш ғай ып: қо нақ ғай ып, не сі бе ғай ып, ажал ғай ып.
Қа ра бас ше шен: Же тім үшеу емес, бе сеу еді ғой! – деп ті де:
Оты жоқ жер же тім,
Бас шы сы жоқ ел же тім.
Елі нен ау ған ер же тім,
Тың дау сыз сөз же тім, 
Жоқ тау сыз қыз же тім,– дей ді.
Ай тар ой ды ашық ай ту дан гө рі жа сы ра, жұм бақ тай ай ту дан ту ған 

тә сіл – шешендікжұмбақтау. Мы са лы:
– Алы сы ңыз қан дай? – деп ті Қа зы бек Тө ле би ден.
– Алы сым жа қын бол ды, – деп ті Тө ле би.
– Тәт ті ңіз қан дай бол ды?
– Тәт тім шы рын бол ды.
– Не сиеңіз қан дай?
– Не сием, шү кір, өніп жа тыр.
Шешендіктұспалдау – ой ды ас тар лап, иша ра лап ай ту дан ту ған 

тә сіл. Ше шен дік тұс пал дау ой ас та рын, ше ші мін та бу ды қа жет ет пей ді.
Шешендікмысалдау ой ды нақ ты бір фак ті нің не гі зін де өр бі ту ден 

ту ған тә сіл. Ше шен дік мы сал дау да ой дың ғиб рат ты лы ғы, мо раль АР
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мә се ле сі же тек ші рөл ат қа ра ды. Ше шен дік мы сал дау да ал ле го рия ны 
қол да ну ұс та лы на ды. Мы са лы:

Ақ қу ұшып көл ге кет ті,
Сұң қар ұшып шөл ге кет ті. 
Ол ада сып кет кен жоқ,
Әр кім ба рар жол ға кет ті...

Шешендікдәлелдеу іс-қимыл, ой уә жін нақ ты лы оқи ға же те гін де 
мой ын да тып көр се ту ден, заң дас ты ру дан ту ған тә сіл.

Шешендікмақалдау – ше шен дік сөз дер ді өт кір, ық шам бей не леп 
ай ту дан ту ған тә сіл.

Шешендіксынау – ше шен нің ту ра ай та тын, ұс та ра ның жү зін дей 
өт кір ке ле тін, со дан са бақ ала тын ащы са ти ра сы нан ту ған тә сіл.

«Қазақәдебиеті»анықтамалығы

Ше шен дік тұс пал дау , ше шен дік ма қал дау , ше шен дік дә лел деу , 
ше шен дік сы нау ға мы сал дар тау ып ке лің дер.

Тапсырма
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«Тү гел сөз дің тү бі бір, түп ата сы – Май қы би» дей тін қа нат ты 
сөз ар қы лы ата дан ба ла ға та ны мал Май қы би кім?

	 МАЙ	ҚЫ	БИ	ТӨ	БЕЙ	ҰЛЫ

Май қы би Тө бей ұлы – 1105–1225 жыл-
дар ша ма сын да өмір сүр ген қа зақ хал-
қы ның тө бе биі.

Май қы би – ел аузында Шың ғыс ты хан 
кө те ру ге қа тыс қан атақ ты он екі би дің 
бі рі, әділ би лі гі  мен тап қыр ше шен ді-
гі мен бү кіл қа зақ қау ымы на ата ғы шық-
қан адам. Ха лық ара сын да: «Тү гел сөз дің 
тү бі бір, түп ата сы – Май қы би» де ген ес кі 
сөз сақ тал ған. Қа зақ тың би-ше шен де рі 
та ри хы ның бас тау ын да Май қы тұл ға-
сы ның тұ руы атал мыш өнер дің қай нар 
кө зі нің қай дәу ір ден бас тау ала тын ды ғын 
мең зей ді.

Май қы есі мі қа зақ тар дың шы ғу те гі не 
қа тыс ты көп те ген аңыз-әң гі ме лер де кез-
де се ді. Оның Шың ғыс хан ның ел бас қа ру 
ісі не кө мек те сіп, ақыл шы сы, өзі жо рық қа 
ат тан ған да ор ны на қал ды ра тын биі бол-
ға ны, Жо шы хан ның Ба тыс қа жа са ған 
жо ры ғын да моң ғол әс ке рі нің оң қа на тын 
бас қар ға ны ай ты ла ды. 

Қа зақ аңыз да ры оны қа зақ тар дың 
үш жүз ге бө лі ну ке зе ңін де үл кен рөл 

ат қар ды де ген ді ай та ды. Мұн да Май қы би Ор ман бет би өліп, 
он сан Но ғай елі бү лін ген де, қа зақ ұлы сын құр ған та ри хи 
қай рат кер есе бін де көр се ті ле ді. Май қы би қа зақ ру ла рын 
үш жүз ге бө ліп, Үй сін бас та ған бө лік ті Ұлы жүз, Ар ғын бас-
та ған бө лік ті Ор та жүз, Ал шын бас та ған бө лік ті Кі ші жүз 
деп атай ды. Но ғай лы хан да ры ның бі рі – Қы зыл Арыс тан ның 
ба ла сы Ах мет ті Ұлы тау да үш жүз дің ха ны етіп кө те ре ді. Ол 
ұлыс қа кір ген қы рық ру ға таң ба та ра тып, таң ба ны әр ру дың 

МАЙ ҚЫ БИ ТӨ БЕЙ ҰЛЫ 
(1105–1225)

Ес ті ге айт қан ту ра сөз, 
Шың ға тік кен ту мен тең. 
Есер ге айт қан ту ра сөз, 
Құм ға сің ген су мен тең.

Майқыби

Зергер	сөз
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ерек ше лі гі не қа рай бел гі лей ді. Ұлыс 
ту ын ұс та ған Үй сін ге «жа лау», ор та да 
жүр ген Ар ғын ға «көз», жау ға ал ды мен 
ша ба тын Ал шын ға «най за» таң ба сын 
бер ген. Атал мыш қы рық ру дың таң-
ба сын жар тас қа қа шат қан. Ке зін де 
«Май қы ның таң ба сы» деп атал ған бұл 
таң ба лы тас кей ін жер аты мен «Нұ ра 

таң ба сы» ата лып кет кен. 
Ерте кезден жет кен Май қы би тәм сіл де рін де ел бір лі гі, ын ты-

ма ғы жө нін де кү ні бү гін ге дей ін өзі нің ру ха ни қу атын, арман-
мұ ра тын жой ма ған жыр жол да ры ұр пақ қа қал дыр ған ама нат 
іс пет тес:

Жан ның ұлы Ар мен Хұн,
Тарт қыз бас біз ге зар мен мұң.
Тү бі бір ге түрт пей ді,
Одан бол мас тұл мен құн.
Бек тен жал ғыз Ал шын-ды,
Біз үшін қан ға мал шын ды.
Жау да жүр сең жа нын да,
Сойы лың со ғар қам шың ды.
Бал дың көп дүр ұр па ғы,
Үй сін ді жоқ ұр ма ғы.
Он дай ел өс кін ке ле ді,
Оның жоқ дүр құр ма ғы.
Қоң, Рат, Қып, Шақ, Бол дан-ды
Жоқ де ме ңіз бол ған ды.
Ақ тұр ған жер де қақ тұ тар,
До сым дос оған, қа сым қас,
Жау ым ды түн де шол ған-ды.
О, тә ңі рім, та бы нам,
Бе сеу ге бер бе ре ке.

Қа зір гі қа зақ ұл тын құ рай тын, сол дәу ір де гі бі раз ру, тай-
па лар ға қа тыс ты ай тыл ған Май қы би тол ғауы нан кел ті ріл ген 
бұл үзін ді тек за ма на ты ны сы нан ха бар бе ріп қой май ды, ұлт тық 
тұ тас тық ты, бір лік ті көк се ген ел мұ ра ты ның ас қақ ру хын да 
та ны та ды.

Ел аңыз да ры ның де рек те рі не қа ра ған да, Май қы би дің өз за ма-
нын да ел қа мын ой ла ған үл кен ой шыл адам бол ға ны аң ға ры ла ды, 

Тәм	сіл	– адам гер ші лік 
та ным ға не гіз дел ген, ой 
бай ла мы бе рік, тұ жы рым
ды, кө ле мі ша ғын әң гі ме
лер мен өси ет сөз дер.
Діл	мар	– ше шен.

Сөз	мар	жан
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ха лық тың әдет-ғұ рып, сал тын, жол-жо рал ғы сын заң ға ай нал ды ру да 
Май қы би дің ор ны  ерек ше бол ға ны кө рі не ді. Май қы би ді өз бек, та тар, 
баш құрт ха лық та ры да өз биі міз деп есеп тей ді. Бұ ған ше жі ре де көр се-
тіл ген дей, Тө бе би ден та ра ған Қойыл дыр, Мек ре есім ді ба ла ла ры ның 
осы ха лық тар дың ара сы на ба рып, сі ңі сіп ке туі се беп бол са ке рек.

Май қы би жүз дер ара сын да бо лып жа та тын қы зу ай тыс-тар-
тыс тар мен дау-да май лар ға да қа ты сып жүр ген. Ол әр қа шан ха-
лық тың ше шен дік сөз де рі мен ма қал-мә тел де рі не сүй ене сөй ле-
ген, ха лық бір лі гін бә рі нен де жо ға ры қой ған. «Бір лік сіз тір лік 
жоқ» де ген ата лы сөз де Май қы би дің ау зы нан шық қан. Май қы би 
ұзақ өмір сү ріп, 120 жа сын да қай тыс бол ған.

Май қы би ден бас тау ал ған ше шен дік сөз өне рі ға сыр лар бойы 
жал ға сып, қа зір гі жа ңа за ман ға иек ар тып отыр. Ауыз әде бие ті 
та ри хын да ғы Аяз би, Еді ге би, Бәй ді бек би, Жи рен ше ше шен, 
Әнет би есім де рі – ше шен дік өнер кө ші нің шоқ ты ғын кө те ріп тұр-
ған тұл ға лар. ХVІ–ХVІІ ға сыр лар да өмір сүр ген Мөң ке би, Қа зы 
би, Бөл ті рік ше шен, Бө кен би, Сең кі бай би, Қа ра мен де би, Ес кел ді 
би, Бай да лы би, Бек бо лат би, Жаң құт ты ше шен си яқ ты да ла діл-
мар ла ры – та рих та өз де рі нің ата лы сө зі мен ха лық қа ти гіз ген қа-
й ырым ша па ға ты мен ес те қал ған да налар. 

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Май қы би жүз ден ас қан ша ғын да дү ние са ла ды. Бү кіл Деш ті қып
шақ жұр ты оны ақ жау ып, ару лап қоя ды. Жы лын атап, ес ке тү сір ген 
соң, сол өңір дің өз ге би ле рі тө бе би лік ке тала сып, бі рі ненбі рі сөз 
асыр мақ бо ла ды. Бұ рын Май қы би ай тып кет кен би лік, ше шім жар ғы
лар ды олар өз ат та ры нан ай тып, та ра та бас тай ды. Бір жо лы Бә йді бек 
ба тыр ауы лын да бір топ би бас қо сып, екі ел ара сын да ғы дау ды қа ра
мақ бо ла ды. Олар бір не ше күн ай ты сып, тар ты са ды. Ки із үй сыр тын
да олар дың тар ты сын тың дап отыр ған әр та рап тан кел ген дер «біз дің 
ел дің биі бы лай де ді», «біз дің ел дің биі со лай де ді» деп, әр кім өз биін 
кө тер ме леп, дә ріп теп жа та ды. Сон да Май қы би дің ал дын кө ріп, сө зін 
тың да ған қа рия: «Сен дер не сі не тау сы ла сың дар? Бұл ке ше гі Май қы 
би жа рық тық ай тып кет кен жар ғы сөз де рі ғой. Тү гел сөз дің тү бі бір, 
түп ата сы – Май қы би», – деп ор ны нан тұ рып, жү ре бе ріп ті.

Май қы ту ра лы кө не көз ел ау зын да сақ тал ған аңыз дар ды та ны мал орыс зерт теу ші 
Г.Н.По та нин өзі нің «Қа заққыр ғыз жә не ал тай ер те гі ле рі мен аңыз әңі ме ле рі» де ген 
ең бе гін де атап көр сет кен.

Бағалы	дерек
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Қа зақ тар «Тү гел сөз дің тү бі бір, түп ата сы – Май қы би» де се, қа
ра қал пақ тар мен өз бек тер «Тү мен өз бек тү бі бір, түп ата сы – Май қы 
би» де ген. Баш құрт тар «Қа ра та бын ру ының түп ата сы – Май қы би, ол 
Орал тауы ның Мия лық де ген же рін де өмір сү ріп, хан Шың ғыс ты ал
ғаш қар сы ал ған би» деп са най ды. Қа зан та тар ла ры ның ара сын да да 
өз ата сын Май қы би ден бас тай тын ше жі ре бар еке нін әй гі лі Ша ха буд
дин Мар жа ни анық та ған. Он да «Май қы би, оның ұғы лы Нұ рыш (Тұ
рыш), оның ұғы лы Қы рық са дақ, оның ұғы лы Аюп. Бұл Аюп за ма нын
да Қа зан ша һа ры орыс тар та ра пы нан алын ды» де ген ше жі ре бар. 
Сон дық тан та тар лар да Май қы ны өз ба ба сы са най ды. Мұ ның не гіз гі 
се бе бі, ке зін де бір ша ңы рақ тың ас тын да бо лып, бі те қай на сып кет кен 
осы та мыр лас ха лық тар дың ір ге лі ел бо лу ына ұйыт қы бол ған – да на  
Май қы би еке ні анық.

Б.Адамбаев

	«Бі	лу»

1. Май қы би ту ра лы не біл дің дер? Ол қан дай адам екен?
2. Хрес то ма тия да бе ріл ген «Май қы би мен Ала ша хан»  

ту ра лы аңыз да қан дай оқи ға орын ал ған?
3. Ала ша хан елін жүз дер ге қа лай бө ле ді?

«Тү	сі	ну»

1. Май қы би қа зақ ұлы сын құ ра оты рып, кей ін гі ұр пақ та-
ры на «Хан ақыл ды, әділ бол са, қа ра ша сы ын ты мақ ты, 
Ба тыл бол са, қа ра жер ден су ағы зып, ке ме жүр гі зе ді... Ақ 
бі лек тің кү ші мен, ақ най за ның ұшы мен қор ғап, ел бо лу ды 
ой лаң дар», – деп өси ет қал дыр ған. Майқы би өсиетінің 
мәні неде?

2. «Май қы би мен Ала ша хан» ту ра лы аңыз да Май қы би не-
лік тен ба ла ны көр гі сі ке ле ді?

«Қол	да	ну»

1. «Май қы би мен Ала ша хан» туралы аңыз мазмұны бо-
йынша «Екі түр лі тү сі нік те ме күн де лі гін» тол ты рың дар:

Үзін ді Ме нің пі кі рім 

Бі	лу

Түсіну

Қолдану
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2. Бел гі лі ға лым Ны сан бек Тө ре құл дың: «Қа зақ та би-ше-
шен дер – ерек ше тұл ға. Ерек ше тұл ға дей тін се бе бі міз, 
бұ рын-соң ды қа зақ тан бас қа ха лық тар да мұн дай тұл ға, 
мұн дай ел ді ау зы на қа рат қан адам дар бол ған емес. Шы ғыс 
ха лық та ры ара сын да біз дің би ле рі міз ге ұқ сас бір лі-жа рым 
бо луы мүм кін, бі рақ олар дәл қа зақ та ғы дай емес-тін. Де-
мек, би-ше шен дер тек қа зақ қа ға на тән құ бы лыс. Олар айт-
қан би лік, ше шен дік сөз дер тек қа зақ ара сын да кез де се тін 
ха лық тық асыл қа зы на бо лып та бы ла ды», – де ген пі кі рін 
мы сал дар ар қы лы дә лел дең дер, зерт теу ші лік әң гі ме құ рас-
ты рың дар.

«Тал	дау»

1. «Май қы би мен Ала ша хан» ту ра лы аңыз да кө те ріл ген мә-
се ле ні бү гін гі күн мен бай ла ныс ты рып, са лыс ты рың дар.

2. Май қы би дің на қыл сөз де рін мән дес қа зақ ма қал-мә тел де-
рі мен са лыс ты рың дар.

«Жи	нақ	тау»

1. Май қы би ге тән қа си ет тер ді топ тас ты ру ар қы лы көр се тің дер.
2. Май қы би дің на қыл сөз де рі нің ма ғы на сын тү сі ніп, идея-

сын ашың дар.

«Бағалау»		

1. «Әділ би лер дің қо лын да ғы би лік – қа зақ тың түр лі дер тін 
жа за тын жақ сы дә рі», – де ген А.Байт ұр сы нұлы ның пі кі рі 
ту ра лы ой ла рың мен бө лі сің дер.

2. Хрес то ма тия да бе ріл ген Май қы би ту ра лы шешендік сөзден 
қан дай ой түй дің дер? Қазақ әдебиеті үлгілерімен салыс-
тыра талдап, өз көзқарастарыңды шағын сын мақала жазу 
арқылы білдіріңдер.

3. «Май қы би мен Ала ша хан» ту ра лы аңыз да ғы Ала ша хан-
ның іс-әре ке ті не ба ға бе ріп, өз ой ла рың ды 4–5 сөй лем мен 
жет кі зің дер. 

4. Өз таң дау ла рың бой ын ша Май қы би дің бір на қыл сө зі нің 
түйіні туралы әдеби эс се жа зың дар.

Май қы би ту ра лы Н.Тө ре құ лұлы ның «Қа зақ тың 100 бише ше ні» 
кі та бы нан оқып алың дар.

Талдау

Жинақтау

Бағалау

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на
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Өз за ма нын да «ер дің құ нын екі ау ыз сөз бен шеш кен сұң ғы ла 
би», ке лер күн ді ай ныт пай бол жай тын сәуе гей жә не да ла да на
лы ғы ның кө рі ні сі іс пет ті ойтұ жы ры мын та ғы лым ды поэти ка лық 
жыр ға ай нал дыр ған жы рау ре тін де та ныл ған тұл ға лар дың бі рі – 
Мөң ке би.

«Қазақстан»ұлттық н иклопедиясы

	 МӨҢ	КЕ	БИ	ТІЛЕУҰЛЫ	

Мөң ке би Ті леуұлы – ша ма мен 
1675 жы лы дү ние ге кел ген бел гі лі би, 
Әбіл қай ыр хан ке ңес ші ле рі нің бі рі, жы-
рау.

Мөң ке би дің фи ло со фия лық тол ғау ла-
ры, ри то ри ка лық сұ рақ- жау ап, бол жау, 
би лік, ке сім, ше шім тү рін де гі мұ ра ла ры 
өзін дік ерек ше лі гі мен ай шық тала ды. 
Көш пе лі тір лік тің ті ні бұ зыл ма ған қо ғам-
да за ман аңы сын аң дап, оның ке ле шек 
кес кін-кей пін дәл бол жай бі лу – Мөң ке 
би шы ғар ма шы лы ғы ның бас ты бел гі сі. 
Оның:

Түр лі-түр лі ха лық бо ла ды‚
Күн діз-тү ні жа рық бо ла ды…
Дү ние нің жү зі не‚
Өре мен те мір ден жол тар ты ла ды…
Адам ақы сыз жұ мыс іс те мей ді‚
Дү ние ні түр леп кес те лей ді,– 

де ген тол ғау жол да ры нан ке лер күн ді бол жа ған сәуе гей лі гі кө рі-
не ді. Сон дай-ақ:

Құ ра ма лы-қор ған ды үйің бо ла ды‚
Ай ны ма лы‚ төк пе лі биің бо ла ды.
Ха лық қа бір ти ын пай да сы жоқ,
Ай сай ын бас  қосқан жи ын бо ла ды.
До ма лақ-до ма лақ түй ме дей дә рің бо ла ды‚
Жас тар ға би лі гі жүр мей тін кә рің бо ла ды,

МӨҢ КЕ БИ ТІЛЕУҰЛЫ 
(1675–1756)
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Ала шұ бар ті лің бо ла ды‚
Дү дә мал дау ді нің бо ла ды.
Ер ке гің қа зан шы бо ла ды,
Әй елің ба зар шы бо ла ды‚– 

деп ке ле тін жол дар дан бо ла шақ тың бет алы сын‚ ба ғыт-бағ да рын 
тап ба сып, та ны ған ды ғы аң ға ры ла ды.

Та рих та ха лық тың ес жиып, етек жи на ған, қал мақ, жоң ғар ға 
қар сы тұ ру ын да, бі рі гуін де бір тұ тас ұлыс бо лу ын да би лер дің рө лі 
бе кем бол ды. Олар хан ға сеп те се, ел бас шы ла ры на кө мек те се жү-
ріп, өз де рі нің да на лық ой ла ры мен, ше шен дік сөз де рі мен, әділ 
ше шім де рі мен ха лық тың тұ та сып ел бо лу ына өл шеу сіз үлес қос-
ты. Ұлы да ла ның әдет-ғұ рып заң да ры ха лық тың өмір-тір ші лі гі не, 
се нім-на ны мы на, ша руа-кә сі бі не үй ле сім ді бол ды. Сол се беп ті 
«қой үс ті не боз тор ғай жұ мы рт қа ла ған» бе ре кет ті өмір, есі гі не құ-
лып сал ма ған ма мы ра -жай тір ші лік жал ға сын тау ып отыр ды. 
Алай да қа зақ тың би лік жүй есі, ша руа-кә сі бі, тұр мыс-сал ты, ар-
на мы сы отар шыл жүйе кел ген де се ті неп, шай қа ла бас та ды. Осы 
өз ге ріс ке ал ды мен «хан да қы рық кі сі нің ақы лы бол са, би де қы-
рық кі сі нің ары бар» де ген дей, би-ше шен дер, ақын-жы рау лар тө-
зе ал май ша мыр қа нып үн қа тып, «Зар за ман» деп атала тын са-

рын мен тол ғау лар ар най ды. Ақиық ақын 
С.Сей фул лин нің ті лі мен айт қан да, «ес кі-
лік ті салт-са на ға қам қор, кү зет бол ған» 
би лер ге жа ңа ереже қор қы ныш ты кө рі-
не ді. Сол би лер дің соң ғы өкі лі Мөң ке би 
бол ды. Мыс қал дап, сы на лап ене бас та ған 
тәр тіп ке қар сы бо лып, сын ға ал ған, хал-
қы ның бо ла шақ та азып-то за ты нын, бо-
дан дық зо ба лаң ның ау ыр бо ла ты нын ес-
кер ту, сәуе гей лік пен жо рып, да был қа ғу, 
хал қын сақ тан ды ру Мөң ке би тол ғау ла-
ры нан анық бай қа ла ды. Отар шыл дық-
тың енуі, көш пе лі тір ші лік тен оты рық-
шы лық қа кө шу, хан дық би лік тің жо-
йыла бас тауы, жат жұрт ен гіз ген әкім-
шіл-әмір шіл жүйе, бө тен дін ге шо қын ды-
ру әре кет те рі Мөң ке би жы рын да ақыр за-
ман бел гі сі ре тін де үрей лі бей не ле не ді.

Мөң ке би отар шыл дық жүйе ні 
ақыр за ман еле сін дей таң ба лау ар қы лы 

Тә ңі рі ар тық жа рат қан,
Ау зы на хал қын қа рат қан,
Қа ра қыл ды қақ жар ған,
Ал ды нан топ ты та рат қан.
Мөң ке, Тө ле, Қа зы бек,
Әй те ке – ал шын, би Ке бек.

Базаржырау

Ті леуім нің ішін де
Әулие өт кен Мөң ке би.
Дәу лет пен бақ қа 
  асқандар,
Қай ырын су дай шаш қан  

  бар.
Н.Байғанин

Ті леу дің ұлы Мөң ке еді,
Ал ты алаш қа бас бол ған.
Қа ра мой ын сер ке еді,
Ақы лы зе рек әу лие
Қия ға кө ңіл сіл те ді.

Сарышолақақын

Зергер	сөз
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ха лық ты бо дан дық тан сақ тан ды рып, одан тү ңіл ді ріп, жиір кен-
ді ре біл ді, бі тіс пес қар сы лық ту дыр тып, ел дің са на сын оят ты. 
Ел ді ті лі нен, ді лі нен, ді ні нен, же рі нен, із гі лік тен без ді ре тін ау ыр 
зо ба лаң ды ал дын ала бол жап, сәуе гей лік жа сап, ащы ақи қат ты 
ай тып, отар лық тың шын си қын өт кір тіл мен ай ныт пай су рет теп, 
жұрт тың са на сы әр дай ым сер гек бо лу ға, қор ға ныс қа бі ле тін 
ұдайы бе кем деу ге ша қыр ды.

Мөң ке би тол ғау ла ры ның не гі зі өзе гі – отар шыл дық қа қар-
сы лық са рын. Мем ле кет тің құ ла уы, көш пе лі өр ке ни ет тің дағ да-
ры сы, тұй ық қа ті рел ген ел өмі рі нің әлеу мет тік өт кір ар на ла ры 
тол ғау да то лық қам ты ла ды:

Жақ сы ны ал дар жез бе нен,
Іріт кі са лар сөз бе нен.
Өзен мен көл ге атақ ты,
Тол ты ра са лар қа ла ны.

Жа ңа за ман ел ге әкел ген кә сіп тің бі рі – сүз гі са лып, ба лық 
ау лау бол са, екіншісі – жер жыр тып, егін егу еді. Са ха ра кең да ла да 
мал ша ру ашы лы ғы мен күн кө ріп жүр ген көш пе лі қау ым сал ты на 
бұл дағ ды лар мүл де ер сі кө рі не ді. Сол се беп тен де Мөң ке би:

Азар сың, жұр тым, азар сың,
Аз ға ның ның бел гі сі, –
Атыз-атыз жыр тыл ған,
Жер шы ға ды деп еді, – 

деп тол ғай ды.
Мөң ке би жер жыр тып, «то ған ба сы мұ рап деп», арық қа зу ды 

ай ып кө ре ді. Се бе бі жер ге бай ла нып, кет пен ұс та ған ел кө шіп-
қо нып жүр ген кең шал қар қо ны сы нан ай ыры лып, жау ын гер, 
асау, ар да бол мы сы нан ада сып қа луы ық ти мал. Тол ғау да ол 
ту ралы:

Арық шы ғар деп еді,
Сол арық тың ішін де,
Ың ғайы жоқ жа ман ның,
Пы ша ғы мен шақ па ғы,
Қа лып шы ғар деп еді, – 

деп на ли ды. Жау ын гер лік қа ру-жа рақ, аң шы лық тұр мыс тың 
құ рал-сай ман да ры, кі се бел беу, оқ шан тай, біл те ге от жа ға тын АР
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шақ пақ, өт кір пы шақ тан ай ыры лу би үшін ақыр за ман бел гі-
сін дей. Мөң ке би дің сөз де рі тү ңі лу емес, бо дан дық жүйе ні жаз-
ғы рып, ай ып тап, азат тық аң са ған ақи қат тың үні деу ге бо ла ды. 
Ай бар лы Шың ғыс хан ның қа сын да жүр ген Май қы би ден Нұ ра лы 
хан ның жа ны на ер ген Мөң ке би ге дей ін гі да ла да на ла ры ның айт-
қан әр сө зі алаш ру хы на сер пін бе ре тін сар қыл мас қу ат кө зі бо лып 
қа ла бе ре рі хақ.

Д.�ы ды рә лі. Да ла да на гөй ле рі:  
Май �ы дан Мө ке ге дей ін

Мөң ке би дің Сы рым ба тыр ға қой ған 
ас тыр тын сұ рақ та ры мен оған Сы рым ның 
қай тар ған жау ап та ры, сон дай-ақ оның 
шер кеш Түр ке би, та на Нүр ке би лер мен 
ке ңе се оты рып айт ты дей тін «Бұл, бұл 
үй рек, бұл үй рек» дей тін тол ғауы бел гі лі.

Мөң ке би – қа зақ та ри хын да есі мі 
құр мет пен атала тын, үл кен фи ло соф, 
те рең ой шыл, ұлы ақын.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Мөң ке би ге ар нал ған ха лық күйі «Ке ңес» үл кен жи ын да, та ри хи 
оқи ға лар дың шие ле ніс кен ке зін де тар тыл ған. Күй ді ба тыс та ғы Қы зыл
қо ға ның ту ма сы, қа зақ тың тала нт ты ком по зи тор ла ры ның бі рі Мә кә
лім Қой шы ба ев өзі нің үш бө лім нен тұ ра тын «РеМа жор» dd r» сим
фо ния сын да не гіз гі та қы рып ре тін де пай да лан ған. Күй сим фо ния ны 

Шек ті Мөң ке би же ті жа
сын да би лік ай тып, кі сі құ
ны дау ды бі тір ген екен.

А.Байтұрсынұлы

Ба	ға	лы	де	рек

Ал ды мен, Мөң ке би дің тол ға мы ке лер за ман ның кей пін ке мел кө ре ген дік пен си
пат тауы мен ерек ше ле не ді. Ке сек ой лар кес те лі, ұй қас ты тіл мен өр нек тел ген. Бол
жау дың әр бір сө зін де су рет кер лік си пат бар. Түй ін ді тұ жы рым, бей не лі ой, сұ лу су
рет, эмо ция лықэксп рес сив тік қу ат бар.

С.Негимов

Мөң ке би көр кем ой ын си қыр лы сөз бен өр нек те ген ша ша сы на шаң жұқ пас ше шен 
бол ды. Оның сө зі нен рух кү ші се зі ле ді. Қа ра қыл ды қақ жар ған әділ би ре тін де айт
қан ке сім ді сөз де рі қа зақ тың тө ре лік жөнжо рал ғы сын да жо ға ры ба ға лан ды. Оның 
қи сы нын тау ып айт қан ше шен дік, на қыл сөз де рі сөз өне рін ас қақ та та бер мек...

М.Құл-Мұхаммед

Даналық	ойдан	дән	ізде
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өне бойын жар қы ра тып ашып тұ ра ды. Қа зір осы күй Құр ман ға зы 
ұлтас пап тар ор ке ст рі нің ре пер туа рын да жә не сим фо ния лық үл кен  
ор кестр   дің ал тын қо ры на мәң гі лік сақ тау ға алын ған.

Т.Шәмелов

	«Бі	лу»

1. Мөң ке би ту ра лы не біл дің дер?
2. Мөң ке би қан дай із гі қа си ет тер ді дә ріп тей ді?

«Тү	сі	ну»

1. Мөңке бидің заман жаңалықтарына қарсы болу себебі неде?
2. Мөң ке би дің айт қан да ры не се беп ті әлі күн ге дей ін өзек ті?

«Қол	да	ну»

1. «Мөң ке би дің айт қа ны» тол ғауы нан ке лер күн ді бол жа ған 
сәуе гей лі гі кө рі не тін жыр жол да рын те ріп жа зың дар. Ма-
ғы на сын тү сін ді рің дер.

2. «Синк вейн» ст ра те гия сын қол да нып, Мөң ке би об ра зы на 
бес жол ды өлең құ рас ты рың дар.

 Бі рін ші жол – та қы рып – бір сөз бен бе рі ле ді (зат есім).
 Екін ші жол – та қы рып ты екі сөз бен си пат тау (сын есім).
 Үшін ші жол – та қы рып қа қа тыс ты қи мыл атауы нан үш сөз 

жа зу (етіс тік).
 Төр тін ші жол – төрт сөз ден тұ ра тын төрт сөй лем құ рас-

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

«Тал	дау»

1. Мөң ке би қолданған құбылту мен айшықтау түрлерін 
талдаңдар.

Мөң ке би Әбіл қай ыр хан дү ние сал ған соң, Нұ ра лы хан ның би лі гін та ну ту ра лы 
орыс пат шай ымы Ели за ве та Пет ров на ға жа зыл ған хат қа Ор та жүз дің бе дел ді адам
да ры Жә ні бек тар хан мен ке рей Нау рыз би бас та ған топ пен, сон дайақ Кі ші жүз дің 
отыз биі, ба тыр ла ры мен бір ге қол қой ған.

Мөң ке би Ті леуұлы бел гі лі би, жы рау, күй ші жә не ем ші бол ған. Мөң ке нің күй ле рі: 
«Өт тің, жал ғанай!», «Шал қы ма», «Қи қу дәу рен», «Жи ын, ал қа, ке ңес».

«Қазақстан»ұлттық н иклопедиясы

Бағалы	дерек

Бі	лу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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2. 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 топ та тал даң дар.

Шы ға рмалар дан 
ерек ше әсер ет кен, 

ой сал ған үзін ді 
не ме се дәй ек сөз.

 Бұл үзін ді ні не ме се дә-
й ек сөз ді таң дау ға қан-
дай се беп бол ды? Осы-

ған бай ла ныс ты қан дай 
сұ рақ тар ту ын да ды?

«Мұ ға лім ге 
хат» –  

сұ рақ тар

«Жи	нақ	тау»

Мөң ке би ге тән қа си ет тер ді топ тас ты ру ар қы лы көр се-
тің дер.

«Бағалау»		

1. Хрес то ма тия да бе ріл ген Мөң ке би жай лы әң гі ме лердің 
маз мұ ны ту ра лы пі кір ле рің ді «Төрт сөй лем» тә сі лі ар қы лы 
біл ді рің дер.
Пі кір. Мә тін дер бой ын ша өзін дік пі кір ле рің ді бір сөй лем-

мен жа зың дар.
Дә лел. 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.
�о ры тын ды. Та қы рып бой ын ша қо ры тын ды шы ға рың дар.

2. «Мөң ке би дің на қыл сөз де рі нің тәр бие лік мә ні» та қы ры-
бы на аргументативті эс се жа зың дар.

Мөң ке би, оның да на лық ой ла ры ту ра лы Б.Адам ба ев тың 
«Ше шен дік сөз дер», «Ше шен дік шиыр ла ры», «Тоз ған қаз ды топ
тан ған қар ға жей ді», С.То лы бе ков тің «Қа зақ ше жі ре сі», Т.Кә кі шев тің 
«Би лер сө зі», С.Не ги мов тің «Ше шен дік өнер» кі тап та ры нан оқың дар.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Құ	был	ту	мен	ай	шық	тау	түр	ле	рі
Троп не ме се құ	был	ту – сөз дер ді ауыспалы ма ғы на сын да қол

да ну, шын дық ты бей не леп, кей де тіп ті пер де леп жет кі зу тә сі лі.

Жинақтау

Бағалау

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на
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Троп түр ле рі не кө рік теу, мең зеу, те ңеу, ау ыс ты ру, бей не леу, ал мас
ты ру, кей іп теу, пер не леу, әсі ре леу, да мы ту, түй дек теу, бүк пе леу, т.б. 
жа та ды. Тіл де троп түр ле рі өте көп, ол екі нәр се нің, не құ бы лыс тың 
бірбі рі мен са бақ тас ты ғы мен ара қа ты на сын ашу не гі зін де жа са ла ды 
(ме то ни мия, си нек до ха ) не си пат тала тын құ бы лыс тың бел гі ле рін 
екін ші бір құ бы лыс ерек ше лік те рі не ұқ са ту, ау ыс ты ру тә сі лі не гі зін де 
ту ын дай ды (ме та фо ра, те ңеу), сон дайақ троп бір нәр се ні үл кей ту 
не кі ші рей ту, не сы қақ тау яки қар сы ма ғы на да си пат тау мен, әсі ре леу 
са ры ны мен де шен де се ді (ги пер бо ла , ли то та ,  кей іп теу, иро ния). Троп 
көр кем әде би ет сти лін де, пуб ли цис ти ка мен ау ызе кі сөй леу де жиі 
кездеседі.

Әде би ет те сөз өт кір, тар тым ды, әсер лі бо луы үшін сөз таң дау, 
ау ыс ты рып ай ту дан бас қа да әдіс тер қол да ны ла ды. Ай	шық	тау	
не ме се	 и	гу	ра – сөз тір кес те рін дағ ды лы син так сис тік қа лып тан гө рі 
өз ге ше орам мен, ай рық ша ай шық пен құ ру. Ай шық тау не ме се фи гу ра 
түр ле рі не ар нау, қай талау, шен дес ті ру (ан ти те за), да мы ту, ин вер сия, 
эл лип сис жа та ды.

«Қазақәдебиеті»анықтамалығы

Құбылту мен айшықтау түрлеріне мысалдар тауып жазыңдар.

Тапсырма
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Әнет ба ба – Ар ғын ның ел аға сы,
Әрі би, әрі мол да, ғұ ла ма сы.
Үл гі айт қан Ор та жүз ге ға діл екен,
Сол кез де 95ке кел ген жа сы.

Ш.Құдайбердіұлы

	 ӘНЕТ	БИ	КІ	 І	КҰЛЫ

Әнет би Кі ші кұлы (Кө шек, Кү шік деп 
те атала ды) – 1626–1723  жыл дар ара лы-
ғын да ғұ мыр кеш кен әй гі лі абыз, «Же ті 
жар ғы ны» құ рас ты ру ға қа тыс қан атақ ты 
би лердің бі рі.

1626 жы лы Шың ғыс тау дың бау-
райын да ту ған зе рек ба ла ер те хат та нып, 
Бұ хар да ғы Ша рип-ға діл мед ре се сін де 
оқи ды. Мұ сыл ман дық ша ри ғат ты, сол 
за ман ның ғұ ла ма фи ло соф та ры: Сок рат, 
Пла тон, Арис то тель, Әбу На сыр әл-Фа-
ра би, Жү сіп Ба ла са ғұ н, Мах мұд Қаш-
қа ри, Қо жа Ах мет Ясауи, та ғы бас қа-
лар дың ең бек те рі мен та ны сып, көп те ген 
пән маз мұ нын то лық мең ге ріп, жан-

жақ ты бі лім ал ған үз дік шә кірт ата на ды.
Әнет би көп жыл дар Жәң гір хан, Тәуке хан, Ба тыр хан, Бо лат 

хан ор да ла рын да ке ңес ші бол ған. Әз Тәуке нің тұ сын да бас уә зір 
бо лып, мем ле кет тік іс ке ба тыр, би лер мен қа тар, қа ра ха лық ты 
тар ту шы ал ғаш қы қай рат кер. Уә зір  ке зін де ор да қыз мет кер ле-
рі нің, үш жүз дің сұл тан да ры мен би ле рі нің бі лік ті лі гін, сая си са -
уат ты лы ғын, мә де ние тін кө те ру ге ба са на зар ау дар ды. Әсі ре се, сол 
за ман да ғы ел дер ара сын да ғы шап қын шы лық қа орай ел дауы, жер 
дауы, ел ішін де күй іп тұр ған ба рым та, же сір дау ын ше шу де әділ-
дік ті, ше шен дік ті қа жет ете тін ел ші лер мен би лер ді хан ма ңы на 

ӘНЕТ БИ КІ ШІ КҰЛЫ 
(1626–1723)

Әнет ба ба – Х  ға сыр да қо ғам дық аре на ға шық қан «сө зі уә лі, ау зы дуалы» атақ
ты Тө ле, Қа зы бек, Әй те ке би лер дің ұс та зы. Әз Тәуке хан ның ақыл шы сы, бас уә зі рі, 
«Же ті Жар ғы» жи на ғы ның ав то рларының бірі болған.

Т.Жұртбаев

Зергер	сөз
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жи нау ға, дай ын дау ға ерек ше кө ңіл бө ле ді. Тәуке хан мен ақыл-
да са ке ле «Би лер ке ңе сін» құ ра ды. Көшпелі қазақ қоғамындағы 
«Билер кеңесі» – құрамына белгілі рубасылары, билері, батыр-
лары, жыраулары, хандары кірген мемлекеттік маңызды 
мәселелерді шешіп отырған келелі кеңес. Билер кеңесінде қазақ 
елі үшін маңызы бар сыртқы және ішкі мәселелер қаралған.

Әнет ба ба ның ел ді бе ре ке-бір лік ке, ын ты маққа ша қы рып, 
адам дар ды иман ды лық қа, па ра сат ты лық қа, адам гер ші лік ке 
уа ғыз да ған ел есін де сақ тал ған ұла ғат ты сөз де рі, ой-тол ғау-
ла ры, ақыл-ке ңес те рі жаз ба лар да сақ тал ған. «Же ті қа зы на», 
«Же ті ата», «Же ті ға лам», «Же ті хақ» жә не та ғы бас қа ұғым-
дар ды біл ді ре тін тұ жы рым да ма ла ры Әнет ба ба ның есі мі мен 
ты ғыз бай ла ныс ты. «Дү ние де не ше же тім бар?» де ген сау ал ға 
ба ба:

Сөз – же тім, ын та ме нен тың дал ма са,
Бөз – же тім,  киіл мес тен тоз ған бол са,
Жер – же тім,  ие сі жоқ қал ған бол са,
Ел – же тім, жақ сы бас шы ар ман бол са,
Көл – же тім, қаз қон ба са, құс тары ұшып,
Ер – же тім, же ке қал са, ті зе құ шып.
Бол ма са за ман да сың той ға бар ма,
Ба сы ңа жал ғыз дық тың то ры тү сіп.

«Же ті қа зы на ға не лер жа та ды?» деп сұ ра ған да: «Әй ел, ер 
жі гіт, ілім-бі лім, жүй рік ат, қы ран бүр кіт, бе рен мыл тық, ал ғыр 
ит», – де се, бі реу тұ рып:

– Ба ба, қа зақ та: «Ба ла – бел де, әйел – жол да»,– деу ші еді ғой. 
Ер жі гіт әйеліңді жау дан ол жа лап та ала ды, айт тыр са, қа лың 
ма лы на қы рық же ті сін бай лап, ма тап бе ріп, са тып та ала ды. Бұл – 
шы ғын. Қа зақ тың та ғы бір мә те лі «Қой ның да ғы жарыңа сен бе, 
ас тын да ғы аты ңа сен бе» дей ді. Та ғы да «Атың жа ман бол са, са тып 
құ ты ла сың, әйелің жа ман бол са, қайт іп құ ты ла сың?» де ген де сөз 
бар. Со ған қа ра ған да әй ел ді же ті қа зы на ның бі рі деу дұ рыс бо ла 
қо яр ма екен  де ген де, Әнет ба ба:

– Әй ел – же ті қа зы на ның бі рі емес, бі рін ші сі. Дү ние де гі бар 
тір ші лік атау лы ның ана сы – әй ел. Адам бой ын да ғы асыл қа сиет-
тер дің бә рі ана ның ақ сү ті нен да ри ды, әл диімен ақ бе сік тен 
бас тала ды. Сон дық тан оған тіл ти гі зу ге де, қол кө те ру ге де бол-
май ды. Пай ғам ба ры мыз дың өзі әй ел за тын қат ты құр мет тұт қан. 
Ал бір ді-екі лі ау ыл дың бей пі л а уыз да ры әй ел ту ра лы жа ман сөз АР
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ай тар бол са, он дай лар ға тый ым бо лу ке рек. Ол ха лық тың, көп-
тің пі кі рі емес, – деп ті. Әнет ба ба ның осы сө зі нен кей ін әй ел дің 
же ті қа зы на ның бі рі еке ні не кү мән кел ті ру қа зақ ара сын да мүл де 
тыйы лып ты.

Әнет ба ба ның би лік ба сын да ғы лар дың әділ, шын шыл бо луы, 
ел бір лі гі жө нін де гі өси ет-өне ге ле рі ха лық жа дын да сақ та лып 
жә не үш ұлы би мен кез де сіп, ақыл-ке ңес құр ған да ғы әң гі ме ле рі 
ке ңі нен та ра ған. Мә се лен, ел ау зын да мы на дай әң гі ме бар.

Тө ле би тө бе би бо лып, ата ғы шы ғып тұр ған да, би лер дің бі реуі:
– Уа, Тө ле би, біз адас сақ, сіз ден ақыл сұ рай мыз. Сіз адас са ңыз, 

кім ге жү гі не сіз? – де ген екен. Сон да Тө ле би:
– Әнет ба баң бар емес пе? – деп ті.
Бұ дан Тө ле би дің Әнет ба ба ның ғұ ла ма лы ғы на бой ұсын ға нын, 

қа ра пай ым ды лық, кі ші пей іл ді лік, із гі лік си яқ ты ұлы қа си ет-
тер дің ие сі еке нін кө ре міз.

Бір де ақыл-ке ңес алу ға бар ған Тө ле ге са да ғы ның ал тын оғын 
бар ма ғы мен бір тін деп сын ды рып, екі бүк теп, он екі ша бақ етіп, 
ор та сы нан бу ып: «Ен ді мы на ны сын ды рып көр ші», – деп ті. Әри не 
бір бу да шы бық ты сын ды ру мүм кін бол май ды. Сон да Әнет ба ба 
бы лай деп ті:

– Тө ле жан, сен көп тің айт қа нын қыл. Көп тің айт қа нын қыл-
саң, көп те се нің айт қа ның ды қы ла ды. Ал көп бол саң дар, өза ра 
ын ты мақ ты бол саң дар, сен дер дің бел де рің ді де еш кім сын ды ра 
ал май ды.

Қай та рын да Тө ле би ге:
– Жорыт қан да жо лың бол сын! Қы дыр ата қол да сын! Ал дың нан 

дау қайт па сын! Дұш пан ның қо лы са ған жет пе сін! – деп, Әнет ба ба 
ба та сын бе ріп ті.

Әнет ба ба ның да на гөй лі гі ту ра лы ха лық жа дын да  сақ тал ған 
Қа зы бек би мен кез де суін де гі да на лық ой ла ры осы күн ге дей ін өзі-
нің өмір шең ді гін жой ма ға нын аң ға ра мыз. Қа зы бек би жыл сай ын 
қа сы на жол дас-жо ра ла рын ер тіп, Әнет ба ба ға сә лем бе ріп, кә рі 
құ лақ ты қа рия дан тә лім-тәр бие, үл гі-өне ге, тағ ылым ала ды екен. 
Бір де сол әде ті мен Әнет ба ба ның үйі не ке ліп тү се ді. Қарт бұ рын-
ғы дан әжеп тәу ір қар тай ып қал са да, сыр біл дір мей ді. Қа зы бек тің 
жо ра-жол дас та рын, өзін жақ сы қар сы алып, мал сой ғы зып, қа зан 
кө тер те ді. Сол ау ыл ма ңын да ғы қа рия лар, жай саң дар жи на лып, 
әң гі ме-дү кен құ ра ды. Ер те ңі не Қа зы бек жол жү ру ге қам жа сап, 
са пар ал дын да Әнет ба ба ға бір ау ыз өси ет ай тып бе руін өті ніп ті. 
Бі рақ Әнет ба ба:АР
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– Қа зы бек жан-ай, жа сы ке ліп қар тай ған, қа сы нан жар тай ған, 
ба сы нан мал тай ған адам нан не ке ңес, не өси ет сұ рай сың? – деп 
еш те ңе айт қы сы кел мей ді. Бі рақ бір бет кей Қа зы бек ше шен Әнет 
ба ба ның бір ау ыз ақы лын тың да май, еш жақ қа кет пей ті нін біл-
ді ре ді. Сон да Әнет ба ба Қа зы бек ше шен нің бұл қы лы ғы на кү ле 
қа рап:

– Бол ма дың ғой, ай тай ын,– деп, сәл ой ла нып, – «әкім» де ген 
сөз ді жа дың да сақ та, – деп ті. Қа зы бек Әнет ба ба ға ри за шы лы ғын 
біл ді ріп, жо ра-жол да сын қа сы на ер тіп, елі не қай та ды. Ол жол-
жө не кей өзі мен еріп ке ле жат қан нө кер ле рі нен:

– Әнет ба ба ның қан дай өси ет айт қа нын ұқ тың дар ма? – дей ді. 
Бі рақ бұл сұ ра ғы на еш кім үн де мей ді. Сон да Қаз дау ыс ты Қа зы бек 
Әнет ба ба ның айт қан өсие тін бы лай деп ше шіп ті:

– «Ә» – де ге ні – әділ бол,
– «К» – де ге ні – күн шіл бол ма, көп шіл бол,
– «I» – де ге ні – іл ти пат ты бол,
– «М» – де ге ні мен мен бол ма, мей ір ман бол,– де ге ні.
Сөйт іп, Әнет ба ба ның сол өсие ті ел ара сы на кең та рап, ұр пақ тан 

ұр пақ қа мұ ра бо лып қа лып ты.
Дуалы ау ыз Әнет ба ба Тәуке хан ның сардары Қал қа ман ұл ды 

бол ған да, оған:

Есі мің Бұ қар бол сын,
Мін ге нің тұл пар бол сын!
 Дау ысың сұң қар бол сын,
Ісі ңе хал қың ің кәр бол сын! – 

деп, ба та сын бе ріп, атын қой ған екен. Қа си ет ті ба ба ның ба та сы 
қа был бо лып, Бұ қар Қал қа ма нұлы ел ді ау зы на қа рат қан жы рау, 
ал ды нан жұрт та ра ған кө сем, жауы ығыс қан ба тыр, елі сүй ін ген 
ақын бол ған.

Әнет ба ба қар тай ып, жа сы 90-ға кел ген де ел дауы, жер дауы, 
же сір дауы на көп ара лас пай, Қо жа Ах мет Ясауи, Со фы Ал лаярдың 
шығармаларын, сондай-ақ «Кәләм-Шәриф», «Нұр на ма» се кіл ді 
кі тап тар ды оқып, оңа ша жа та ды екен. Қор жын-қор жын кі тап-
тар ды ақ та рып, кей де кө зі нің жа сы са қа лын жу ып жы лап ала ды 
екен, кей де ба ла ша мәз бо лып кү ле ді екен. Кей де тұң ғи ық ой ға 
ба тып, ор ны нан тұ рып, еш кім ге еш те ңе айт пай, қыр асып, 
қы ды рып ке те ді екен.

– Әнет ба ба, не із деп жүр сіз, кім ді із деп жүр сіз? – деп сұ рап ты 
бір де ау ыл сыр тын да жо лы ғып қал ған Қа зы бек би.АР
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– Өзім ді із деп жүр мін, шы ра ғым, – деп жау ап бе ріп ті Әнет ба ба. 
Жас Қа зы бек еш те ңе ні ұға ал май, аң та ры лып тұ рып қа лып ты.

– Тү сін бе ге нің ді бі ліп тұр мын. Өзім ді із деп жүр мін де ге нім нің 
мә ні сі мы нау, шы ра ғым. Адам ба ла сы Ал ла ның өмі рі мен жа рық 
дү ние ге кел ген де пәк, адал, та за бо ла ды. Өсе ке ле әр не ні кө ре ді, 
әр не ні есі те ді, жақ сы ға да, жа ман ға да бой ұра ды. Бая ғы пәк ті гін 
жо ғал та ды. Жас ұл ғай ып, қым-қуыт, қы зыл-жа сыл дү ние нің 
қы зы ғы ба сыл ған соң, бая ғы адал күйі не қай та ора ла ды. Мен 
қа зір қар тай дым. Су жор ға ны мі ніп көр дік, сұ лу әй ел ді құ шып 
көр дік, өзен су дай та сып та көр дік, өт кел бер мес да рия дан асып 
та көр дік – бә рі жал ған екен. Ен ді ма ған еш те ңе нің ке ре гі жоқ. 
Бая ғы кү нә дан пәк адал жү ре гім ке рек. Өзім ді із деп жүр мін 
де ге нім – осы, – деп ті.

«Қа лың елім – қа за ғым азат бол са екен» деп, бес ұлын бір-
дей қал мақ тар ға қар сы ша бу ыл ға ат тан ды рып, бар лы ғы нан сол 
со ғыс та ай ырыл ған, хал қы ның мұ ңын мұң дап, жо ғын жоқ та ған 
кие лі, оқы мыс ты, ғұ ла ма Әнет ба ба 1723 жы лы көк тем де жоң-
ғар лар ша бу ылы бас та лып, ел «Ақ та бан шұ бы рын ды ға» ұшы-
ра ған кез де жұрт та қа лып, Қа ра тау-Қош қа ра та де ген жер де қай-
тыс бол ған. Кей ін Кө ке най бас та ған ба тыр лар ұлы би дің сүйе гін 
тау ып, Түр кіс тан да ғы Қо жа Ах мет Ясауи ма за ры на жер ле ген.

Қа зақ та кө зі ті рі сін де бү кіл ел бо лып, Әнет ба ба дан бас қа ны 
«ба ба» атан дыр ған ды ғы ту ра лы де рек тер кез дес пей ді. Бұл – Әнет 
ба ба ның ке мең гер лі гі мен кө сем ді гі не, ең бе гі не, бі лім дар лы ғы 
мен әділ ді гі не хал қы ның көр сет кен құр ме ті мен әділ ба ға сы.

Әнет әулие абыз бей не сін Мұх тар Әуе зов өзі нің тұң ғыш ту ын-
ды сы «Ең лік-Ке бек» дра ма сын да, Шә кә рім Құ дай бер діұлы «Қал-
қа ман-Ма мыр» поэма сын да бей не ле ген. Әнет ба ба дан кей ін гі ге 
мұ ра боп қал ған би лік, ше шен дік ақыл, на қыл дар аз емес. Әнет 
ба ба есі мі Ал ма ты, Түр кіс тан қа ла ла ры ның кө ше ле рі не бе ріл ді. 
Се мей қа ла сын дағы Ор та лық ме шіт Әнет ба ба аты мен атала ды. 
Абай ау да ны ның ор та лы ғы Қа рау ыл ауы лын да Әнет ба ба ға 
ес керт кіш қой ыл ған.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Ака де мик Әл кей Мар ғұ лан Әнет ба ба ның Бұ ха ра да ғы ең жо ғар ғы 
ді ни оқу ор нын бі ті ріп, ғұ ла ма лық дә ре же ал ған құ жа ты сақ тал ған де
ген. (Б.Исабеков.« лылармекені»). Ол кез де Бұ ха ра да ғы «Кө гел таш» 
мед ре се сі не дү ние нің төрт бұ ры шы нан тала нт ты шә кі рт тер ке ліп бі лім АР
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алып, оқу ды тау ыс қан соң, әр бір шә кі рт тің қа бі ле ті не қа рай құ жат бе
рі ле ді екен. Әнет ба ба өзі мен қа тар оқы ған шә кі рт тер дің бә рі нен үз дік 
шы ғып, ғұ ла ма лар дың ба та сын алып, жол ға шық қа лы тұр ған да, Бұ ха
ра ның дінба сы Шейх ұлИс лам ба ба оған бы лай деп сұ рақ қо йып ты:

– Әнет, мі не, сен ғұ ла ма бол дың. Қа да мың құт ты бол сын! Ен ді 
Түр кіс тан ға жүр ге лі отыр сың. Бі рақ он да біз сай ла ған мүф ти бар. 
Ол – бір қа си ет ті адам. Са ған муф ти лік тен бас қа ла уа зым ды лай ық 
көр мей отыр мыз. Не іс те ген жөн? 

– Әмі рі ңіз ге құл дық, Шейх ұлИс лам. Мен Түр кіс тан ға бар ған да 
ла уа зым із деп ба ра жат қа ным жоқ. 

– Ен ді не із деп ба ра сың?
– Елім ді із деп ба ра мын. Ен са ха ра ны ен жай ла ған қа зақ де ген ха

лық бар. Сол хал қы ма қыз мет ете мін, – деп ті Әнет ба ба. 
Шы нын да, ол Түр кіс тан, Сау ран, Қар нақ та ғы мың сан ме шіт тің еш

қай сы сының муф тиі бол ма ған. Қан дай уа қыт та да ха лық ара сын да жүр
ген, елі мен бір ге бол ған. Елі де оны тө бе сі не кө те ріп, әз әулие тұт қан. 

А.Беркімбай

	«Бі	лу»

1. Әнет ба ба кім?
2. «Не ғай ып? Не ар сыз? Не дау сыз?» ат ты шешендік сөзде не 

ту ра лы ай тыл ған?
3. Әнет ба ба ға қан дай сұ рақ тар қойы лып ты?
4. Әнет ба ба қа лай жау ап бер ген екен?
5. Әнет ба ба ту ра лы шешендік сөздерде қа зақ хал қы ның қан-

дай салт-дәс түр ле рі кө рі ніс тапқан? Мы сал  кел ті рің дер.

«Тү	сі	ну»

1. Не лік тен ұй қы, та мақ, күл кі ар сыз ға жа та ды?
2. Ажал, қо нақ, не сі бе нің ғай ып қа жа ту се бе бі не де?
3. Не лік тен мі нез ді, кә рі лік ті, ажал ды дау сыз ға жат қыз ған?
4. Үш қа дір сіз ді Әнет ба ба қа лай тү сін ді ре ді?
5. Әнет ба ба  үш тәт ті, үш күш ті, үш жа ман ға шешендік сөзде 

аталғандарды жатқызуының себебі неде? Түсіндіріңдер.

«Қол	да	ну»

1. Хрес то ма тия да бе ріл ген Әнет ба ба ту ра лы шешендік 
сөздерді оқың дар, маз мұ ны бой ын ша түй ін ді ой тұ жы рым-
даң дар.

Бі	лу

Түсіну

Қолдану

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



54

2. Әнет ба ба ту ра лы оңай жә не қи ын сұ рақ тар кес те сін құ-
рың дар. Оңай сұ рақ тар де ге ні міз – жа уа бы бар сау ал дар, 
қиын сұ рақ тар – өзін дік тұр ғы дан жау ап бе ру ге ба ғыт тал-
ған сау ал дар.

Оңай сұ рақ тар Қиын сұ рақ тар

«Тал	дау»

Май қы, Мөң ке би лер мен Әнет ба ба ны са лыс ты рың дар. 
Қан дай үн дес тік таптыңдар?

«Жи	нақ	тау»

Әнет ба ба ның же ті сау ал ға бер ген жа уа бын ті рек сыз ба ар-
қы лы көр се тің дер.

«Бағалау»		

1. «Не ғай ып? Не ар сыз? Не дау сыз?» сұ ра ғы на өздерің қа лай 
жау ап бе рер едің дер?

2. Әнет ба ба ту ра лы шешендік сөздер сен дер ге қа лай әсер 
етті? 

3. Би ге қан дай құн ды лық тар тән бо лу ке рек?

Әнет ба ба ту ра лы «Қа зақ стан» ұлт тық эн цик ло пе дия сы нан» 
(1том), «Қа зақ стан та ри хы: Эт ни ка лық зерт теу лер дің 10то мы нан, 
Б.Адам ба ев тың «Ха лық тың ше шен дік мек те бі», «Қа зақ тың 100 биі» 
кі тап та ры нан оқып алың дар.

Талдау

Жинақтау

Бағалау

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на
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Шы найы ше шен, ту ма талант ха лық өмі рі мен әдетғұ рып, 
салтса на дәс тү рі не мей лін ше же тік бо луы ке рек.

и ерон

	 ТӨ	ЛЕ	БИ	ӘЛІ	БЕ	КҰЛЫ

Тө ле би Әлі бе кұлы – қа зақ тың Тәуке, 
Бо лат, Әбіл мәм бет, Жол ба рыс, Абы лай 
хан да ры тұ сын да ел бас қа ру ісі не ара-
лас қан аса ірі мем ле кет жә не қо ғам қай-
рат ке рі, ой шыл да на. Әз Тәуке хан құр ған 
«Би лер ке ңе сі нің» мү ше сі, атақ ты 
ше шен, Ұлы жүз дің тө бе биі, «Же ті жар-
ғы» заң дар жи на ғын құрастырушылардың 
бі рі.

Тө ле би жас тай ынан ес кі ше оқы-
ған,  сау ат ты ада м бол ған. Араб, пар сы 
ті лін де гі та ри хи кі тап тар ды, аңыз, қис-
са лар ды көп оқи ды. Ше шен, діл мар кі сі 
бол ған әке сі Әлі бек ке еріп жү ріп, ел 
та ни ды, не бір ау зы дуалы би лер дің сө зін 
тың дай ды, со лар дың ба та сын ала ды. 
Жас тай ынан ел ара сын да ғы би лік ке ара-
ла сып, әділ ді гі мен, ше шен ді гі мен, тап-
қыр лы ғы мен та ны ла ды.

Тө ле би ел бір лі гін ны ғай ту ға көп 
ең бек сі ңір ген. Ол кез де қа зақ пен жоң ғар 
хан дық та ры үне мі жау ла сып жү ре тін. 
Ұлы жүз дің тө бе биі Тө ле би, Ор та жүз дің 
тө те биі Қа зы бек Кел ді бекұлы жә не Кі ші 
жүз дің ба ла биі Әй те ке Бай бе кұлы үшеуі 
Әз Тәуке нің бас ке ңес ші сі бол ған. Тө ле 
би Түр кіс тан ды Қа зақ хан ды ғы ның ас та-
на сы қы лу ға, үш жүз ді бір ор та лық қа 
ба ғын ды ру ға, Қа зақ хан ды ғын кү шей-
ту ге бел се не ат са лыс қан.

Тәуке хан өмірден өткеннен кей ін 
Қа зақ хан ды ғы ның іш тей әл сі реуі не орай 

ТӨ ЛЕ БИ ӘЛІ БЕ КҰЛЫ 
(1663–1756)

Адам ның бас шы сы – 
ақыл, шо лу шы сы – ой, же
тек ші сі – талап, қор ғау шы
сы – са быр, сы нау шы сы – 
ха лық, тау сыл май ты ны – 
ар ман, ең қым бат ты сы – ар 
сақ тау, бә рі нен ар дақ ты
сы – өмір сү ру, со ның ішін
де ең тәт ті сі – сый лас тық.

Төлеби

Бі ліп айт қан сөз ге құн 
жет пей ді, 

Тау ып айт қан сөз ге шын 
жет пей ді. 

Өзің біл ме сең, біл ген дер
ден үй рен, 

Үйренгеннен ештеңең 
кетпейді.

Төлеби

Зергер	сөз
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Тө ле би Ұлы жүз ді би леген. Жоң ғар бас-
қын шы ла ры Же ті су ды жау лап алу ына 
бай ла ныс ты бі раз уа қыт со лар ға тәу ел ді 
бо ла ды. Бі рақ олар ға алым-са лық тө леп 
тұр ға ны мен, сая си би лік ті өзін ше 
ат қа рып, «Ақ та бан шұ бы рын ды дан» 
кей ін гі қа зақ қау ымын бі рік ті ріп, олар ды 
жоң ғар ез гі сі нен азат ету де аса зор ұй ым-
дас ты ру жұ мыс та рын жүр гі зе ді. Ол жоң-
ғар қон тай шы сы на алым-са лық тө лей 
оты рып, Абы лай хан мен, Ба рақ сұл-
тан мен, Шақ шақ Жә ні бек ба тыр мен, 
Қо қан хан ды ғы мен бай ла ны сын үз бей ді. 
Тө ле би Ре сей мен Қа зақ хан ды ғы ара-
сын да ғы қа рым-қа ты нас ты қа лып тас ты-
ру ға күш сал ды. 1749 жы лы Орын бор 
гу бер на то ры И.И.Неп люев ке өзі нің 
жие ні Айт бай бас та ған ел ші жіберіп,  
Ре сей ге қо сы лу ние тін біл ді ре ді.

Тө ле би жоң ғар би леу ші ле рі нің 
ара сын да ғы тақ тала сын өр ші те қол-
дап, ежел гі жау дың іш тей әл сі реуі н 

қамтамасыз етеді. Абы лай хан мен Тө ле би тақ қа талас қан жоң ғар 
ноян да рын ал ма-ке зек қол дай оты рып, ақы рын да Жоң ғар хан-
ды ғы ның құ ла уына ықпал етеді. Бұл Тө ле би дің Абы лай хан мен 
бір ле се жүр гіз ген сырт қы сая са ты ның ірі нә ти же сі еді.

Төле би Тәуке ханның тұсында «Билер кеңесінің» мүшесі 
ретінде мемлекеттік істердің оң шешілуіне айтарлықтай 
үлес қосқан, жыл сайын өтетін бүкілхалықтық жиынды 
ұйымдастырушылардың бірі болған. Ол Орта жүздің биі 
Келдібекұлы Қазыбекпен, Кіші жүздің биі Байбекұлы Әйтекемен 
бірге үш жүз ұлыстарын бір орталыққа бағындыруға, Қазақ 
хандығын нығайтуға, жоңғар шапқыншылығына қарсы ба уырлас 
қырғыз, қарақалпақ, өзбек халықтарының одағын құруға 
бағытталған шараларды жүзеге асыруға белсене қатысады.

Тө ле би Қа бан бай, Бө ген бай жә не Жә ні бек ба тыр лар мен бір ге 
бір тұ тас ха лық май да нын құ рып, азат тық жо лын да кү рес жүр гіз ді. 
Ха лық ау ыз әде бие тін де Тө ле би ту ра лы көп те ген та ри хи аңыз дар 
сақ та лып қал ған. Ха лық ара сын да Тө ле би айт ты де ген ма қал-мә тел-
дер, на қыл сөз дер кең та рал ды. Тө ле би есі мі тек Ұлы жүз де ға на 

Жар	ғы– 1) тұл ға лар
дың қыз ме тін рет тей тін 
құ жат, бел гі лен ген ере же
лер жи на ғы; 2) дәс түр лі 
қа зақ қо ға мын да ғы заң
дар жи на ғы ның атауы. 
Ежел гі түр кі ті лін де гі 
«иар» («жар») сө зі нен 
шық қан. Ма ғы на сы – 
әмір, әмір бе ру, би лік 
ай ту. Ал «Ко декс Ку ма
ни кус те» бұл сөз – « r» 
тү рін де жа зыл ған, мә ні – 
ше шім, бе ріл ген әмір. 

Сөз	мар	жан

Дискіден «Ердің 
бақыты – әйел» аңыз
әңгімесін тыңдап, 
идея сын анықтаңдар.
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емес, Ор та жүз бен Кі ші жүз де де аса құр-
мет пен атала ды. Бұл – оның бү кіл қа зақ 
хал қы ның тағ ды ры на қа тыс ты ірі оқи ға-
лар дың ор та сын да жүр ге ні нің ай ғағы.

Тө ле би дің за ман да сы, тағ дыр ла сы 
Қаз дау ыс ты Қа зы бек би дің «Тө ле би 
дү ние ден өт ті» де ген су ық ха бар ды ес ті-
ген де: «Тө ле өл ді де ген ше, дү ние ден 
әді лет өл ді де сей ші. Бү тін би лік ке Тө ле 
жет кен, бү тін хан дық қа Есім жет кен, бұл 
еке уі не кім жет кен?» – деп, жер тая нып, 
кө зі не жас ал ған екен.

Біз ге ке ліп жет кен аңыз-әң гі ме лер де Тө ле би дің ел дің бе ре-
ке-бір лі гін ны ғай ту да сі ңір ген ең бе гі ту ра лы мо лы нан ай ты ла ды. 
Сон дай аңыз-әң гі ме лер дің бі рін де Тө ле би өз кө ңі лін сұ рай кел ген 
Қа зы бек, Кө кі, Мә лік, Ер жан би лер дің елі ңіз ге қан дай өси ет қал-
ды ра сыз де ген сұ ра ғы на бы лай деп жау ап бер ген екен: «Жүз ге 
бө лін ген дер дің жү зі қа ра. Ру ға бө лін ген дер дің құ ру ға асық қа ны. 
Ата ға бө лін ген дер ады ра қа ла ды. Көп ті қор ла ған кө му сіз қа ла ды. 
Хан аз са, хал қын са та ды. Ха лық аз са, хан дық қа тала са ды».

Тө ле би жас ке зін де талай жа сы үл кен атақ ты абыз би лер дің 
ал ды нан өтіп, ба та сын ала ды. Ба ла Тө ле әу елі әке сі не ба рып ты. 
Жа сы жүз ге та қап отыр ған әке сі ел бір лі гі жө нін де әң гі ме ай тып 
оты ра ды. Тө ле: «Қа лай ет кен де бір лік бо ла ды, оның кү ші қан дай 
бол мақ?» – де ген ді сұ рай ды. Сон да әке сі әу елі жау ап айт пас бұ рын 
бір бу ма сол қыл дақ шы бық ал ды ра ды:

– Ба лам, мы на ны сын ды рып көр ші?
Тө ле бу ыл ған шы бық ты олай-бұ лай иіп, сын ды ра ал май ды.
– Ен ді сол шы бық ты бір тін деп сын дыр шы? – Тө ле ор та сы нан 

бу ыл ған шы бық ты ше шіп, бір тін деп, бырт-бырт еткізіп, оп-оңай 
сын ды рып бе ре ді. Әлі бек би:

– Бұ дан не тү сін дің, ба лам? – дей ді.
Сон да Тө ле ба ла:
– Тү сін дім, әке, бұл мы са лы ңыз дың мә ні сі: ын ты ма ғы, бір-

лі гі мық ты ел ді жау да, дау да ала ал май ды. «Саяқ жүр ген та яқ 
жей ді» де мек ші, бір лі гі, ын ты ма ғы жоқ ты жау да, дау да оп-оңай 
ала ды» де ге ні ңіз ғой.

– Бә ре кел ді, ба лам, дұ рыс тап тың. Ел би леу үшін, ал ды мен, 
ел ді ау ыз бір лік ке, ын ты мақ қа ша қы ра біл. «Бақ қай да ба ра сың? 
Ын ты мақ қа ба ра мын» де ген нің мә ні сі – осы, – деп ті.

Ше бер айт ыл ған ақыл, 
на қыл сөз дер – жа ра ты
лыс та, қо ғам өмі рін де 
бол ған өз ге ріс, құ бы лыс
тар ды жі ті көз бен бай қап, 
ба қы лап айт ыл ған ха лық 
ой ының же мі сі, қо ры тын
ды сы.

Б.Адамбаев

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Тө ле жас ке зі нен дау-талас тар да тө ре лік ай тып, көз ге тү се  
бас тай ды. Ер те де Шу өзе ні нің Бал қаш қа жа қын жайы лым ал қа-
бы на үй сін мен ар ғын тай па ла ры ның бел ді бек те рі тала сып ты. Екі 
жақ тың да би ле рі бас қо сып, ке ңе сіп, бә туа ла са ал май ды. Көп-
ші лік ке еріп бар ған он бес жа сар Тө ле би лік ай ту шы лар ға кө ңі лі 
тол май ды. Ол:

Ақ ты ақ деп ба ға лар!
О, игі жақ сы аға лар!
Өзе гі тал са ел біт кен,
Өзен бой ын жа ға лар, –

деп сөз бас тай бер ген де:
– «Ата тұ рып, ұл сөй ле ген нен без, ана тұ рып, қыз сөй ле ген нен 

без» деу ші еді. Мы на ба ла кім өзі? – дей ді төр де отыр ған би. Тө ле 
қас қая қа рап тұ рып:

– О, би ата, он үш те отау ие сі де мес пе, кі нә лі мін бе, ке ліп қал-
сам он бес ке? Сөз сөй ле дім, бұй ыра көр ме ңіз ай ып қа. Ала көз бо лу 
ағай ын адам ға лай ық па? – деп, бір тоқ тала ды да, төр де отыр ған 
би ге бы лай деп сау ал қоя ды:

БалаТөленіңданалығы
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– О, игі ас қар тау ымыз, әділ ме осы дау ымыз? Жар ас тын да 
тұр ған да, жа сы ры нып жау ымыз?

Сон да әл гі би:

Қой асы ғы де мең дер,
Қо лайы ңа жақ са, са қа қой.
Жа сы кі ші де мең дер,
Ақы лы ас са, аға қой, –

де ген ғой, ба лам, би лік ті са ған бер дім, – дей ді. Ба ла Тө ле жұ лып 
ал ған дай:

– Са ры та бақ тан сар қыт қай та ды де ген. Би лік ті ма ған бер-
се ңіз, Шу өзе ні нің оң жа ғын үй сін, сол жа ғын ар ғын жай ла сын, 
бұ ған қа лай қа рай сыз дар? – дей ді. Бұл ше шім ге екі жақ та ри за 
бо лып, бі тім ге ке ле ді. Сон да төр де гі би:

Үй ба ла сы ма деп едім,
Ел ба ла сы екен сің.
Ай маң дай лы ары сым,
Тала бың ал дан өте лсін.
Ауы лың ның та ңы бол,
Маң дай ын да ғы ба ғы бол! –

деп ба ла Тө ле ге ба та бер ген екен. Осы дан бас тап, Тө ле нің аты 
шы ғып, ел ара сын да ғы дау-жан жал, ке ліс сөз ге ара ла сып, би лік 
ай та бас тап ты.

Тө ле би дің «Қар лы ғаш әу лие» ата нуы ту ра лы да ел ау зын да 
аңыз сақ тал ған. Жоң ғар бас қын шы ла ры өрт тей қап тап, қа зақ 
же рін тап тап ке ле жа та ды. Қам сыз ма лын ба ғып отыр ған ел 
бо сып, үде ре кө ше ді. Сон да жал ғыз бір үй тү ті нін тү те тіп оты ра 
бе ре ді. Жоң ғар қоң тай шы сы ба тыр ла рын жұм сап:

– Анау жал ғыз үй не ғып көш пей отыр, ба рып бі ліп ке лің дер! – 
дей ді. Кел се, ол Тө ле би дің үйі екен. Жоң ғар жі гіт те рі:

– Жұрт тың бә рі кө шіп кет кен де, сен кім сің, не ғып отыр сың?! – 
деп әкі рең дей ді. Тө ле би олар дың ал ды нан шы ға ды:

– Жі гіт тер, са быр етің дер! Ал ды мен үл кен кі сі ге сә лем қай да? – 
Әдет-дәс түр ден бір сү рін ген олар сә лем бе рі се ді. – Ен ді тың даң дар, – 
деп сөз бас тай ды Тө ле би. – Ша ңы ра ғы ма қар лы ғаш ұя са лып еді. Сол 
құс қа шан са рыау ыз ба ла пан да рын қа нат тан ды рып өр гі зіп кет кен ше, 
мен еш қай да көш пей мін. Қар лы ғаш – қа си ет ті құс, адам ба ла сы ның 
до сы. Сен дер бі ле сің дер ме, ер те де дү ниежү зін то пан су қап та ған-
да Нұх пай ғам бар дың ке ме сін су ға ба ту дан аман алып қал ған осы, 
қар лы ғаш! Адам ба ла сы на қас тан дық жа са мақ бол ған жы лан нан да 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



60

қор ғап қал ған – осы қар лы ғаш! Мен жау кел ді деп, үйім ді жы ғып, 
оның ұя сын бұ зып, ба ла пан да рын шы рыл да тар жай ым жоқ! Сен дер-
дің де ба ла-ша ға ла рың ды ула тып-шу ла тып қы рып, қыр ғын-сүр гін 
қы лып жат са, жақ сы кө ре сің дер ме?! Хан да ры ңа осы сө зім ді ай тып 
ба рың дар! 

Жоң ғар жі гіт те рі ба рып, Тө ле би дің осы сө зін айт са, қоң тай шы сы:
– Ол әулие адам екен, оған ти мең дер, оның тө ңі ре гін де гі елін 

де қоз ға маң дар! – деп ті. Со дан бы лай қа рай Тө ле би «Қар лы ғаш 
әу лие» ата нып ке тіп ті.

Тө ле би қа зақ тың «Же ті жар ғы» әдет-ғұ рып за ңын жа сау да 
же тек ші рөл ат қар ған. «Же ті жар ғы да ғы» жер дауы, же сір дауы, 
құн дауы та ғы осын дай ел ара сын да бо латын ай тыс-тар тыс, дау-да-
май лар дың көп те ген та рам-тар мақ та ры сол Тө ле би ұсы ны сы мен 
қа был дан ға ны аян. «Же ті жар ғы» за ңы ел ара сын да ғы әдет-ғұ рып 
дәс түр ле рін бұ зу шы лар ға тый ым са лу да елеу лі қыз мет ат қа ра ды.

Өзі нің өмі рін Тө ле би шын дық, әділ дік жо лы на ар на ды. Тө ле 
би дің да на лы ғы, ше шен дік тап қыр сөз де рі, өси ет-на қыл да ры ел 
ара сы на мол та рал ған.

Тө ле би Таш кент те гі Жү ніс хан ма за ры ның қа сы на жер лен ген. 
Жам был об лы сын да Тө ле би есі мі мен атала тын ел ді ме кен бар. 
Оң түс тік Қа зақ стан об лы сын да бір ау дан ға Тө ле би есі мі бе ріл ген. 
Елі міз дің ірі қа ла ла рын да Тө ле би ге ес ке рт кіш қой ыл ған, Тө ле би 
есі мі мен атала тын кө ше лер бар.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

«Же ті жар ғы» – Тәуке хан тұ сын да қа был дан ған қа зақ хал қы ның 
дәс түр лі әдетғұ рып заң да ры ның жи на ғы. Тәуке хан бұ рын нан қа лып
тас қан дәс түр лі әдетғұ рып заң да ры мен өзі нен бұ рын ғы хан дар дың 
тұ сын да қа был дан ған заң дар ды одан әрі же тіл ді ру ар қы лы жа ңа заң 
жүй есін жа са ды. Үш жүз дің игі жақ сы ла ры мен би ле рін жи нап, оның 
ішін де Тө ле би, Қа зы бек би, Әй те ке би лер бар, Күл тө бе нің ба сын
да «Тәуке хан ның Же ті жар ғы сы» де ген атау ға ие бол ған заң дар  
жи ын ты ғын қа был да ды. Же ті жар ғы ға сүй ен ген қа зақ би ле рі ел ішін
де гі даужан жал дар мен сая си мә ні бар мә се ле лер ді ти ім ді ше шіп 
отыр ған. Жа ңа заң жүй есі қа зақ хал қы ның өмір лік мә се ле ле рін бар
лық жа ғы нан қам ты ды. Же ті жар ғы қа зақ тың ұлт тық ше шен дік өне рі
не сай, не гі зі нен, афо ри зм дер ден, ма қалмә тел дер ден, қа нат ты сөз
дер ден құ рал ған. Же ті жар ғы ның то лық нұс қа сы сақ тал ма ған.

«Қазақстантарихы»оқулығыАР
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	«Бі	лу»

1. Тө ле би кім? Қан дай адам бол ған?
2. Ел бір лі гін ны ғай ту ға қан дай ең бек сі ңір ген?
3. «Ер дің ба қы ты – әй ел» аңыз-әң гі ме сі нің кей іп кер ле рі кім дер?

«Тү	сі	ну»

1. Тө ле би не лік тен «Қар лы ғаш әу лие» атан ған?
2. «Ер дің ба қы ты – әй ел» шешендік сөзінде Тө ле би ба ла сы на 

әй ел таң дау се бе бін қа лай тү сін ді ре ді? Қан дай дә лел дер 
кел ті ре ді?

«Қол	да	ну»

1. Ел ау зын да Тө ле би ту ра лы аңыз-әң гі ме лер, ше шен дік сөз-
дер өте көп. Со лар дың бар лы ғын да Тө ле – ақыл ды, әділ, 
ше шен, ха лық қа мын ой ла ған қай рат кер. Сен дер ге ұсы ны-
лып отыр ған әң гі ме де Тө ле би қан дай қы ры нан кө рі не ді? 
Топ тар ға бө лі ніп, Тө ле би ту ра лы әң гі ме леу дің үл гі сін ұсы-
ның дар.

2. «Ер дің ба қы ты – әй ел» шешендік сөзіне сю жет тік-ком по-
зи ция лық тал дау жа саң дар.

3. «Же ті жар ғы» заң дар жи на ғы ту ра лы қо сым ша мә лі мет-
тер ге сүйе ніп, ай тып бе рің дер.

4. Хрес то ма тия да бе ріл ген ма те ри ал дар ды пай да ла нып, 
«Төле нің тө ре лі гі» де ген та қы рып та жұп тық жұ мыс орын-
даң дар. 

«Тал	дау»

1. «Ер дің ба қы ты – әй ел» шешендік сөзіндегі Да на гүл дің 
ақыл ды лы ғы та ныл ған эпи зод тар ды талдаңдар. 

2. Тап сыр ма лар ды орын дап, шешендік сөзге тал дау жа саң-
дар:

 «Тал қы лау шы» әң гі ме нің та қы ры бын, не гіз гі ой ын анық-
тай ды.

 «Бел гі леу ші» әң гі ме маз мұ ны бой ын ша сұ рақ тар құ рас ты-
ра ды.

 «Бай ла ныс ты ру шы» шы ғар ма маз мұ нын өмір мен бай ла-
ныс ты ра ды.

 «Топ ше ше ні» әң гі ме маз мұ ны на сәй кес қа зір гі қол да ныс-
та ғы ма қал-мә тел дер ді ай та ды.

 «Қо ры тын ды лау шы» шы ғар ма ның құн ды лы ғы на, ма ңы-
зы на ба ға бе ре ді.

Бі	лу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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«Жи	нақ	тау»

Тө ле би ге тән қа си ет тер ді топ тас ты ру сыз ба сы ар қы лы көр-
се тің дер, мы сал дар мен дә лел дең дер.

«Бағалау»		

1. Хрес то ма тия да бе ріл ген шешендік сөздерден Тө ле би тура лы  
ой ла рың мен бө лі сің дер.

2. Да на гүл ту ра лы пі кір ле рің қан дай? Да на гүл дің да на лы ғын 
қан дай мы сал дар ар қы лы дә лел дей сің дер?

3. Шы ғар ма ның идея сын тал дап, кей іп кер лер әре ке ті не ба ға 
бе рің дер. «Ба қыт де ге н не?» та қы ры бы на әде би эс се жа-
зың дар.

Тө ле би ту ра лы С.З.Зи ма нов тың «Қа зақ тың атазаң да ры». 1том 
(құ жат тар, де рек тер жә не зерт теу лер) жи на ғы нан, Б.То ғыс ба ев тың, 
А.Су жи ко ва ның «Та ри хи тұл ға лар» кі та бы нан, Тө ле би ту ра лы тың 
де рек тер ді С.Ма ду ан, М.Алип хан сынды ға лым дар дың ең бек те рі нен 
оқып алың дар.

. . сай ты нан «Ше шен дік сөз дер. Тө ле би 
ту ра лы әң гі ме лер» ат ты жи нақ пен де он лайн та ны су ла ры ңа бо ла ды.

Жинақтау

Бағалау

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на
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Қа зы бек Кел ді бе кұлы – қа зақ елі ба сы нан ке шір ген тағ дыр тау
қы ме ті нің, ал ма ғай ып за ма на оқи ға ла ры ның куәге рі, Ор та жүз дің 
тө бе биі, ше шен дік өнер дің маң дайал ды өкі лі ре тін де елі міз дің 
та ри хын да мәң гі лік орын ал ған, бе де лі мен ық па лын, ше шен ді гі 
мен әді лет ті лі гін қа зақ хан да ры ға на емес, ұлы им пе рия лар дың 
да бас шы ла ры мой ын да ған аса ірі тұл ға.

М.Қаймұхаммет

	 ҚА	ЗЫ	БЕК	БИ	КЕЛ	ДІ	БЕ	КҰЛЫ

Қа зы бек Кел ді бе кұлы 1667 жылы  
Сыр бойында дүниеге келіп, жастық 
шағын Қаратау,Ұлытауда өткізген. Қа-
зақ тың Тәуке хан құр ған «Би лер ке ңе сі-
нің» мү ше сі, атақ ты ше шен, Ор та жүз дің 
тө те биі, «Же ті жар ғы» деп атала тын заң-
дар жи на ғын құ рас ты ру шы лар дың бі рі.

Қа зы бек тің ана сы Тоқ мей іл ұтым ды 
да тап қыр сөз дер ді көп бі ле тін зе рек кі сі 
бо лып ты. Ана сы айт қан ес ті сөз дер ді кіш-
кен тай кү ні нен жат тап өс кен ол ер же те 
ке ле өзі де со лай сөй леу ге ма шық та на 
бас тай ды. Қа зы бек тің ше шен, ал ғыр лық, 
әділ дік қа сие ті же ті жа сы нан-ақ кө рі не 
бас тап ты де се ді ел ау зын да ғы аңыз дар. 
Ер те де ас бе рі ліп, бәй ге жа рыс бо лып 
жат қан да, бір құ ла қас қа жүз де ген ат тан 
озып ке ле ді. Той ха на да жүр ген бір жі гіт:

– Мы нау – ме нің тай кү нін де жо ғалт қан 
бә сі рем, – деп, оның шы ла уы на ора ла 
ке те ді. Бәй ге ге қо сып тұр ған адам:

– Өзім нің құ ла бием нен ту ған атым, – 
деп оған же ңіс тік бер мей ді. Осы ара да 
дау-жан жал туа ды. Көп ші лік ол еке уін:

– Кел ді бек би ге жү рің дер, – деп ер тіп 
ба ра ды. Кел ді бек екі жа ғын сұ рас ты ра 
ке ліп, не іс те рін біл мей оты рып қа ла ды. 
Сон да әке сі нің жа нын да отыр ған же ті 
жа сар Қа зы бек екі дау гер ге қа рап:

ҚА ЗЫ БЕК БИ  
КЕЛ ДІ БЕ К ҰЛЫ  
(1667–1764)

Қа зақ тар мү дір мей, кі
дір мей, ерек ше ек пін мен 
сөй лей ді. Ой ын дәл, ай
қын ұғын ды ра ды. Ау ызе кі 
сөй леп отыр ған ның өзін
де сөй ле ген сөз де рі ұй
қас пен, ыр ғақ пен ке ле ті ні 
сон ша лық, бей не бір өлең 
екен деп таң ға ла сың.

В.В.Радлов

Да	на	лық	ой	дан	дән	із	де
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– Қан дай дә лел де рің бар, ай тып кө-
рің дер ші? – дей ді. Құ ла қас қа ны бәй ге ге 
қос қан кі сі:

– Ене сін бір көр сем, одан ту ған төл ді 
дәл ай та ала мын.

«Тай кү нін де жо ға лт қан бә сі рем» 
де ген жі гіт:

– Мал ба ғып өс кен қа зақ пыз ғой. 
Ене сін кө ріп тө лін, тө лін кө ріп ене сін 
ай ныт пай та ба мын.

– Олай бол са, – дей ді ба ла Қа зы бек, – 
анау кө ген деу лі тұр ған қо зы, лақ тан, 
еке уің екі қо зы ағы тып әке лің дер. Екі 

жі гіт «жа рай ды» деп, кө ген нен екі қо зы же тек теп ке ле ді.
– Ен ді, – дей ді Қа зы бек, – еке уің өріс ке ба рып, осы екі қо зы-

ның ене сін та нып әке лің дер.
Еке уі өріс ке ба рып, екі сау лық ты әке ле ді.
– Қо зы ны ене сі не са лың дар, – дей ді ба ла. Ат қос қан жі гіт қо-

зы сын ене сі не сал са, әл гі әкел ген сау лы ғы ал май ды, қо зы да же-
ріп қа ша ды. Ал «тай ын да жо ға лт қан бә сі рем» де ген жі гіт қо зы-
сын сау лық қа сал са, иіс ке леп, қо зы ны емі зіп тұ ра қа ла ды. Сон да 
Қа зы бек ат қа ие лік етіп жүр ген кі сі ден:

БалаҚазыбектіңданалығы

Ал тын ұяң – Отан қым бат, 
Құтбе ре кең – атаң қым бат. 
Ай ма лай тын – анаң қым бат. 
Мей ірім ді – апаң қым бат. 
Ас қар тауың – әкең қым бат. 
Ту ыпөс кен елің –қым бат. 
Ұят пе нен ар қым бат, 
Өзің сүй ген жар қым бат.

Бір лі гі кет кен ел жа ман, 
еге сіп өт кен ер жа ман.

Қазыбекби

Зергер	сөз
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– Ал, ағай ын, мы на жі гіт тің мал тап-
қыш тық қа сие ті не кү мә ні ңіз бар ма? – 
деп сұ рай ды. Ол тө мен қа рап, үн де мей 
қа ла ды. Қа зы бек көп ші лік ке қа рап:

– Қа не, жұрт шы лық, бұ ған сіз дер 
қа лай қа рай сыз дар? – де ген де, ай на ла 
тұр ған дар:

– Ба ла дәл ше шім айт ты, ата сы на рақ мет, бәй ге құ ла тай 
кү нін де жо ға лт қан жі гіт ті кі, – де сіп, та рап ты.

Қазыбек ше шен дік өне рі нің ар қа сын да ба ла би ден да на би ге 
ай на ла ды. Тәуке хан Ор та жүз ге Қа зы бекті би етіп та ғай ын дай ды. 
Ол ел бас қа ру ісі не ара ла сып, Қа зақ хан ды ғы ның іш кі, сырт қы 
сая са ты на елеу лі ық пал жа сап отыр ған. Жоң ғар бас қын шы лы-
ғы на қар сы ха лық кү ре сін ұй ым дас ты ру шы лар дың бі рі бол ған 
Қа зы бек би ел дің азат тық алуы жо лын да аян бай тер тө ге ді. Сон-
дай-ақ ол Ре сей, Бұ ха ра, Хиуа мем ле кет те рі ара сын да ғы ела-
ра лық мә се ле лер ге де ара ла сып, мә мі ле гер бол ған. Оның тұң ғыш 
рет он төрт жа сын да ел ші лік ке ат шы бо лып ба рып, бас шы бо лып 
қайт қа ны ел ау зын да әлі күн ге аңыз бо лып ай ты ла ды.

Қал мақ тың ха ны Қоң та жы қа зақ елін үш рет шау ып ал ған да, 
мал дан бө лек, сол ша был ған ның ішін де бір талай ұл мен қыз да 
ке тіп ті. Со ны сұ рап, қа зақ ел ші жі бер се, Қоң та жы еш бір есе бер-
меп ті. Қа зақ би ле рі бас қо сып: «Қал мақ та, шы ны мен-ақ, ұлы мыз 
құл, қы зы мыз күң бо лып кет ке ні ме? Қол жи нап, бір шай қас сақ 
қай те ді?» – деп Абы лай хан ның ал ды на ке ліп ті. Сон да Абы лай 
хан: «Біз әлі де ті лі өт кір ел ші жі бе ріп сы нас қа ны мыз жоқ, ірік теп 
ел ші жі бе ріп, оған есе бер ме се, со сын шай қа сай ық!», – дей ді. 
Бұл жұ мыс ты Қа ра ке сек Кел ді бек би ге жүк тей ді. Кел ді бек өзі 
ба ра ал май, өзін дей кі сі та ба ал май, ақы ры Қа зы бек де ген үл кен 
ба ла сын ұзақ жол ға жі бе ріп, сы на мақ шы бо ла ды.

Қа зы бек Қоң та жы ға ке ліп, қа ры сып тұ рып:
– Ел ебе лек емес, ер кө бе лек емес, дат! – дей ді.
– Өй, өзің жө нің ді айт шы, атың кім? – деп ті Қоң та жы.
– Атым – Қа зы бек, әкем – Кел ді бек, хал қым – қа зақ, руым – 

қа ра ке сек, – деп ті.
– Дау сың қаз дың дау ысын дай қаң қыл дап тұр екен, ал, 

да тың ды айт шы! – деп ті хан. Сон да Қа зы бек:
– Біз қа зақ де ген мал бақ қан ел міз, Бі рақ еш кім ге соқ тық пай 

жай жат қан ел міз. Елі міз ден құт-бе ре ке қаш па сын деп, Же рі міз дің 
ше тін жау бас па сын деп, Най за ға үкі тақ қан ел міз. Еш бір дұш-
пан ға ба сын дыр ма ған ел міз, Ба сы мыз дан сөз ді асыр ма ған ел міз. 

Дискіден «Кім жақын? 
Не қымбат? Не қиын?» 
шешендік сөзін тың
даң дар. Сұрақтарға 
өздерің қалай жауап 
берер едіңдер?
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До сы мыз ды сақ тай біл ген ел міз, Дә мі-тұ зын ақ тай біл ген ел міз. 
Ас қақ та ған хан бол са, хан ор да сын тап тай біл ген ел міз. Ата дан ұл 
ту са, құл бо ла мын деп ту май ды, Ана дан қыз ту са, күң бо ла мын 
деп ту май ды. Ұл мен қыз ды қа ма тып оты ра ал май тын ел міз. Сен 
қал мақ бол саң, біз қа зақ, қа рыс қа лы кел ген біз, Сен те мір бол саң, 
біз кө мір, еріт ке лі кел ген біз. Қа зақ, қал мақ ба ла сы та быс қа лы 
кел ген біз, Та бы су ға кел ме сең, ша бы су ға кел ген біз. Сен қа бы лан 
бол саң, мен арыс тан, алыс қа лы кел ген біз, Жа ңа үй рет кен жас 
тұл пар жа рыс қа лы кел ген біз, тұт қыр са ры же лім мен жа быс қа лы 
кел ген біз. Бер сең, жөн деп бі ті мің ді айт , Бер ме сең, ді ріл де мей 
жө нің ді айт , не тұ ры са тын же рің ді айт ! – деп ті. Сон да Қоң та жы 
не де рін біл мей, са сып қа лып ты. Өзі нің қал мақ та ры на:

– Ме нің ен ді бұ ған қай та рып ай тар сө зім жоқ, мал мен жа нын 
есеп теп, ал ды на са лып бе рің дер, – де ді.

Мал мен жан ды есеп теп бер ген нен кей ін хан:
– Жігітім, Қа зы бек, сен жа ңа үй рет кен жас тұл пар екен сің, 

се нің айт қан сө зі ңе ме нің буы ным шы да май, сі ре сіп тұ ра 
ал ма дым. Сон дық тан са ған екі түр лі бел гі бе ре мін. Бі реуі – 
се нің дау сың қаз дың дау сын дай қаң қыл дап шы ға ды екен, сон-
дық тан се нің атың бұ дан бы лай Қаз дау ыс ты Қа зы бек бол сын. 
Екін ші – тоқ сан же ті жүл де ні са ған ар нап бай ла дым, бұ дан 
бы лай сен екі сы ба ға лы бол! – депті.  Жас Қа зы бек тің ше шен-
ді гі не, ел бү тін ді гін ой ла ған да на лы ғы на қал мақ ха ны ри за 
болған екен.

Қа зы бек би Кел ді бе кұлы 1764 жы лы Се міз бұ ғы тауы ның ете-
гін де гі Те рек ті қыс та ғын да 97 жа сын да дү ние ден өт кен. Де не сін 
ба ла сы Бек бо лат Түр кіс тан да ғы Қо жа Ах мет Ясауи ке се не сі не 
апа рып жер леп, ба сы на құл пы тас ор нат қан.

Қа ра ған ды об лы сын да бір ау дан ға, елі міз дің қа ла ла рын да ғы 
кө ше лер ге би есі мі бе ріл ген, елор да сы Нұр-Сұлтан да ес ке рт кіш 
ор на тыл ған.

Қаз дау ыс ты Қа зы бек Кел ді бе кұлы – ас қан ше шен, ақын, дау 
шеш кен әділ қа зы, ха лы қа ра лық дә ре же де гі ел ші, қо ғам қай рат-
ке рі.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Ел ау зын да ғы аңызәң гі ме лер ге қа ра ған да, Қа зы бек би Тәуке 
хан ның бел гі лі биба тыр ла ры бас та ған ел ші лі гі не ат қос шы бо лып, 
ал ғаш рет қал мақ ханына бар ға нын да, он төрт жас та екен. Сол са
пар да ше шен дік та ны тып, тоқ сан тұт қын ды, ша был ған мал, то нал ған АР
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мү лі гі мен алып қайт қан. Со дан бас тап, ел на за ры на ілі ніп, Қаз дау ыс
ты Қа зы бек ата нып кет кен. Қа зы бек бұ дан кей ін де жоң ғар лар ға екі 
рет ел ші лік ке ба рып, ел на мы сы на дақ тү сір мей, көз де ген мақ са тын 
орын дап қайт қан.

Ой рат тар дың тұт қи ыл дан жа са ған ша бу ылын да қол ға тү сіп қал
ған Абы лай ды тұт қын нан бо са ту үшін Қа зы бек би бар лық ай лаша
ра лар ды қол да нып, 1743 жы лы Абы лай ды тұт қын нан бо са тып, қа зақ
тың 33 қа ла сын Әбіл мәм бет хан ға қай та рып бе ру ге өз үле сін қос қан.

«Даланыңдараділмарлары»кітабы

	«Бі	лу»

1. Қа зы бек Кел ді бе кұлы кім?
2. Ше шен бо лу ына қан дай жағ дай лар ық пал ет кен?
3. Қа зақ хан ды ғы ның қан дай сая си іс те рі не ара лас қан?
4. Қа зы бек тің Қоң та жы ға айт қан сө зін де қа зақ хал қы қан дай 

ел?
5. Қа зы бек би «Кім жа қын? Не қым бат? Не қи ын?» сұ рақ та-

ры на қа лай жау ап бе ре ді?

«Тү	сі	ну»

1. Қа зы бек би дің он төрт жа сын да ал ғаш ел ші лік ке ба руының 
се бе бі неде?

2. Не лік тен Қаз дау ыс ты Қа зы бек атан ған?

«Қол	да	ну»

1. Қа зы бек би ту ра лы мә тін ді мұ қи ят оқып шы ғың дар да, осы 
мә тін ді си пат тай тын бір ға на сөз ой лаң дар. Ен ді мә тін ді 
бір сөй лем мен си пат тап, оның бір «құ пия сын» та бың дар. 
Бар лы ғын жа зып оты рың дар. Бі рін ші ке зең де сөз дер ді, 
екін ші ке зең де сөй лем дер ді оқың дар, үшін ші ке зеңде – 
«құ пия сы». Ең дұ рыс, ең жақ сы нұс қа ұсын ған оқу шы лар 
же ңім паз бо ла ды.

2. Қазыбек би мен мә тін де кез дес кен ұлы тұл ға лар ту ра лы 
ұсынылған кестені толтырыңдар.

Ұлы тұл ға Ол кім? Ол ту ра лы не бі ле мін?

3. «Кім жа қын? Не қым бат? Не қи ын?» әңгімесіндегі тү сі нік-
сіз ұғым дар ды жи нақ тап, ма ғы на сын ажы ра тың дар.

Бі	лу

Түсіну

Қолдану
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4. Қазыбек бидің жауабынан құбылту мен айшықтау түр ле-
ріне мысалдар теріп жазып, мағынасын түсін діріңдер.

«Тал	дау»

Қа зы бек би дің ел ші лік қыз ме ті та рих тан мә лім. Бұ рын ғы 
ел ші лер мен қа зір гі ел ші лер ді са лыс ты рың дар.

«Жи	нақ	тау»

1. Қа зы бек би ге тән қа си ет тер ді топ тас ты ру ар қы лы көр се-
тің дер.

2. «Кім жа қын? Не қым бат? Не қи ын?» шешендік сөздерінің 
не гіз гі түй інін анық таң дар.

«Бағалау»		

1. Қа зы бек би дің қа зақ та ри хын да ғы ор ны ту ра лы пі кір ле-
сің дер.

2. «Ер кін жа зу» тә сі лін қол да нып, «Кім жа қын? Не қым бат? 
Не қи ын?» шешендік сөзіндегі не гіз гі ой ды, одан ал ған 
әсер ле рің ді, не үй рен ген де рің ді, әлі де не ні бі ле тү су ке рек 
еке ні туралы өз пі кір ле рің ді жа зың дар.

Қа зы бек Кел ді бе кұлы ту ра лы Н.Ду лат бе ков тің «Қаз дау ыс ты 
Қа зы бек би» кі та бы нан, М.Хам зин нің «Қаз дау ыс ты Қа зы бек би». 
Ма қа ла лар жи на ғы ның 1то мы нан, «Да ла ның да ра діл мар ла ры» кі та
бы нан, С.Сматаевтың «Елімай» романынан оқып алың дар.

.  сай ты нан «Ше шен дік сөз дер. Қа зы бек би 
ту ра лы әң гі ме лер» ат ты жи нақ пен де он лайн та ны су ла ры ңа бо ла ды.

Талдау

Жинақтау

Бағалау

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на
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Ар ты на ата лы сө зі қал ған, есі мі ел жа дын да сақ тал ған қа зақ 
ше шен де рі нің бі рі – Әй те ке Бай бе кұлы. Шо қан Уәли ха нов бел гі лі 
би лер дің бі рі ре тін де Әй те ке нің есі мін Тө ле би мен қа тар атай ды.

Б.Адамбаев

	 ӘЙ	ТЕ	КЕ	БАЙ	БЕ	КҰЛЫ		

Әй те ке Бай бе кұлы 1644 жы лы 
Өзбекстан да ғы Қаз би бі тауы ның ете гін де 
дү ние ге кел ген. Ол – қа зақ хал қы ның бір-
лі гін ны ғай ту ға үл кен үлес қос қан атақ ты 
үш би дің бі рі, мем ле кет қай рат ке рі, Әмір 
Те мір дің бас ке ңес ші сі Ораз қа жы ның 
бе сін ші ұр па ғы, Қо қан ға хан бол ған 
Ақ ша ның не ме ре сі. Ше шен дік қа сие ті нің 
ер те та ны лу ына әке сі Бай бек тің ай рық ша 
ық па лы тиеді. Алай да же ті жа сы нан бас-
тап, атала ры Ақ ша хан мен Жа лаң төс 
ба һа дүр Әй те ке ні өз тәр бие сі не ала ды.

Ол Са мар қан да ғы Ұлық бек мед ре се сін де 
оқып, дін, құ қық, ас пан әле мі, геог ра фия, 
та рих, ма те ма ти ка пән де рін, араб, пар сы, 
ша ға тай, өз бек тіл де рін мең ге ріп шы ға ды. 
Әй те ке Ақ ша ата сы нан ел бас қа ру, ел ші лік 
бай ла ныс тар жа сау жол да рын үй рен се, 
Жа лаң төс ата сы нан әс ке ри қол бас шы лық 
дәс түр лер мен дағ ды лар ға жат ты ға ды. 
Жи ыр ма бір жа сын да бү кіл Бұ қа ра мен 
Са мар қан тө ңі ре гін де гі қа зақ, өз бек, қа ра-
қал пақ құ ра ма жұр ты ның бас биі бол ды. 
Ал жи ыр ма бес жа сын да бар ша Кі ші жүз 
хал қы оны бас би етіп сай ла ды.

Тәуке тақ қа отыр ған нан кей ін ал ғаш 
рет рес ми түр де ай рық ша құ қық ты «Би лер 
ке ңе сі» сай лан ды. Әй те ке Кі ші жүз жұр-
ты ның аты нан осы ке ңес тің мү ше сі бол ды. 
Тәуке хан, Тө ле, Қа зы бек, Әй те ке би лер дің 
қа ты суы мен 1684 жы лы «Же ті жар ғы» деп 
атала тын заң жи на ғы қа был дан ды.

ӘЙ ТЕ КЕ БАЙ БЕ КҰЛЫ 
(1644–1700)

Түр кі ха лық та ры ның 
ішін де гі ең су рет шіл, об
раз ды тіл – қа зақ ті лі. 
Қа зақ тар өзі нің ше шен ді
гі мен, әсем ау ыз әде бие
ті мен де даңқ ты.

С.М.Малов

Қа зақ ті лі түр кі тіл
де рі нің ішін де гі ең та
за әрі бай тіл ге жа та
ды. Қа зақ тар – ше шен 
әрі әде мі сөй леу дің 
үл кен ше бе рі... Қа зақ
тар дың ха лық әде
бие ті аса бай әрі жан
жақ ты.

П.И.Мелиоранский

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Әй те ке ше шен ді гі мен, әділ ді гі мен 
бір ге жоң ғар лар мен бол ған ұрыс тар да қол 
бас та ған ба тыр да бол ды. Осылайша ел 
ба сы на ту ған қи ын күн дер де Әй те ке би 
Тө ле би мен, Қа зы бек би мен бі рі ге оты рып, 
ел ді, жер ді қор ғау ға бел се не қа ты са ды.

Әй те ке нің ең ал ғаш рет би лік, тап-
қыр лы ғы мен көз ге тү суі ту ра лы ха лық 
аңы зын да бы лай ша ай ты ла ды:

Әй те ке ба ла ке зін де үш жо лау шы ға 
кез де се ді. Сон да ол:

– Ас са лау ма ға лей күм, аға лар! – деп, 
үл кен дер ге ізет пен сә лем бе ре ді.

Жо лау шы ның жа сы үл ке ні:
– Сә ле мет бол, ба лам, мы нау қай 

ау ыл?
– Сейіт құл ауы лы.
– Өзің кім нің ба ла сы сың?
– Бай бек тің ба ла сы мын.
– Қо суақ би дің ауы лы қай сы?
– Анау қыр дың ас тын да, он да не ша-

руа ла ры ңыз бар еді? – деп сұ рай ды ба ла.
– Дау лы бо лып ке ле міз, – дей ді әл гі 

қарт жо лау шы. – Ой нап жүр ген ба ла мыз-
ды сол ау ыл дың бір жо лау шы сы ның аты 
теу іп өл тір ді. Со ның құ нын дау лап ке ле-
міз. Әй те ке бол са, сәл ой ла нып тұ рып:

– Ба ла ңыз ды ат бо са ға да теп се – бү тін 
құн, жа бық та теп се – жар ты құн, түз де 
теп се – төрт тің бі рін ала сыз дар. Қо су ақ 

би де осы ны ай тар, осы ны айт па са, қо сып ай тар. Жол да ры ңыз 
бол сын, – дей ді.

Үш жо лау шы қыр дан асып, Қо су ақ би дің үйі не ба ра ды, дау-
ла рын ба ян ете ді. Қо су ақ би да ла да ой нап жүр ген Әй те ке ба ла ның 
ке сі мін ай тып, ба ла ңыз ды ат түз де теп се, төрт тің бі рі шы ғар деп, 
әл гі құн дау лап бар ған дар ды ри за етіп ті.

Сон да өл ген ба ла ның әке сі:
– Япыр май, осы би лік ті біз ге ең әу елі да ла да ой нап жүрген 

ба ла ай тып еді, тү бі сол ба ла әділ би бо лар, – де ген екен.
Әй те ке ер же те ке ле би лік ті ма қал-на қыл мен мә нер леп 

ай та тын, дау ды әділ ше ше тін өте әді лет ті, біл гір ше шен би бол ған.

«Қасқакөл дауы» 
әңгімесінің шешіміне баға 
беріңдер.

	

Өнер ал ды – қы зыл тіл.

Ше шен нің сө зі – мер ген,
Ше бер дің кө зі – мер ген.

Бас кес пек бол са да, тіл 
кес пек жоқ.

Жақ сы ның сө зі шам дай 
жа рық, ай дай анық.

Кө не сөз – жа ңа сөз дің 
қа зы ғы.

Көп ішін де сөй ле ген – 
кө сем дік тің бел гі сі,

Көп ке сө зі ұна ған – ше
шен дік тің бел гі сі.

Ше шен нің ті лі ор тақ,
Ше бер дің бі зі ор тақ.

Ше шен кі сі сөз бас тар,
Ба тыр кі сі қол бас тар.

Ту ра би де ту ған жоқ,
Ту ған ды би де иман жоқ.

Сөз	дің	көр	кі	–	ма	қал
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Әй те ке би ден қал ған ше шен дік мұ ра лар дан оның ел қа мын, 
ту ған хал қы ның зар-мұ ңын жоқ тау шы бол ға нын кө ре міз. Ел 
ішін де оның Ор ман бет би ге ай тып ты дей тін сөз де рі сақ тал ған:

Бай бол саң, хал қы ңа пай даң ти сін,
Ба тыр бол саң, жау ға най заң ти сін.
Бай бо лып ел ге пай даң ти ме се,
Ба тыр бо лып жау ға най заң ти ме се,
Ел ден бө тен үйің күй сін!

Әй те ке нің тап қыр лы ғы, ше шен ді гі ту ра лы ха лық ау зын да 
көп те ген аңыз дар сақ тал ған.

Әй те ке Бай бе кұлы бір де Қа зы бек би ге жо лы ға ды. Сон да ел би лі-
гі не ара ла сып, ата ғы жайы лып қал ған Қаз дау ыс ты Қа зы бек би:

Ата дан жақ сы ұл ту са,
Елі нің туы бо ла ды.
Ата дан жа ман ұл ту са,
Кө ші нің со ңы бо ла ды, –

де ген, сен сол ұл дың қай сы сы бо ла сың? – деп ті.

Әйтекебидіңданалығы
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Сон да Әй те ке би:

Ораз ды ның кә рі сі,
Қар тай ған да қа зы на бо ла ды.
Араз ды ның кә рі сі,
Қар тай ған да қа зы мыр бо ла ды, –

де мек ші, сіз өзі ңіз со ның қай сы сы бо ла сыз? – деп қал жың дап, 
қар сы сұ рақ қой ып ты.

Қаз дау ыс ты Қа зы бек Әй те ке нің ба тыл ды ғы на ри за бо лып:
– Е-е, бауы рым, хал қым сө зім ді тың да са, қа зы на сы бо лар-

мын, – дей ді. Сон да Әй те ке:
– Мен де хал қым құп ал са, елім нің оң сөй лер ұлы бо лар мын, – 

деп ті оған.
Ха лық жы ра уы Қа зан ғап Бай бо лұлы Тө ле би ге ар на ған дас-

та нын да Тө ле би ге, Қа зы бек би ге мі нез де ме бе ре ді де, Әй те ке би 
ту ра лы:

Онан да өт кен Әй те ке,
Қу дан ұш қыр, құ лан нан.
Мұн дай ше шен бол май ды,
Бір сө зін жүз ма қал дап,
Си пат тап қан дай тір кей ді.
Түр шік ті ріп де нең ді,
Бар ған сай ын өр лей ді.
Тау дай сөз ге та ры дай,
Қию тау ып сөй лей ді.
Ере гіс се бі реу мен,
Қа ра жер ге жер лей ді.
Қан ша діл мар де ген дер,
Ши ре гі не кел мей ді,.. – дей ді.

Қа зақ хал қы ның ал ты Ала шын ау зы на қа рат қан үш би дің 
бі реуі – Әй те ке би өзі нің ата жұр ты – Нұ ра та тауы на орал ған 
соң, қай тыс бо ла ды. Елі не қай тар ал дын да Тө ле би, Қа зы бек 
би се кіл ді үзең гі лес се рік те рі не сә лем ре тін де жол да ған ұзақ 
тол ға ны сын да Әй те ке би: «Елі нен ай ырыл ған – ер ба қыт сыз, 
же рі нен ай ырыл ған – ел ба қыт сыз. Құ дай ым он дай күн ді ма ған 
көр сет пе гей!» – деп тол ған ған екен. Да на би хал қы ның «Ақ та-
бан шұ бы рын ды, Ал қа көл сұ ла ма» қа сі ре тін көр мей, дү ние ден 
өте ді.АР
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Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

«Ақ та бан шұ бы рын ды, Ал қа көл сұ ла ма» – бұл тұ рақ ты сөз тір ке
сі нің пай да бо лу ына Х ІІІ ға сыр да та ри хы мыз да орын ал ған жоң ғар 
шап қын шы лы ғы ке зін де гі қа зақ хал қы ның ту ған же рін, ата қо ны сын 
тас тап, ба сы нан қи ынқыс тау кез ді өт кі зуі се беп бол ған.

1723 жы лы көк тем де жоң ғар лар 70 мың әс кер мен же ті ба ғыт тан қа
зақ же рі не тұт қи ыл дан ба сып кіре ді. Ал ғаш қы соқ қы ны Же ті су мен Ер тіс 
өңі рі нің қа зақ та ры қа был да ды. Жоң ғар лар дың шап қын шы лы ғын күт пе
ген, дай ын дал ма ған қа зақ тар әу ел бас та олар ға еш қар сы лық көр се те 
ал ма ды. Жоң ғар лар ха лық ты жап пай қы рып, малмүл кін то на ды, тұт
қын ға ай да ды, Қа зақ хан ды ғы аумағының ба сым бө лі гін жау лап ал ды. 
Қа зақ тар үй ле рін, малмү лік те рін тас тап, бо сып ке ту ге мәж бүр бол ды. 
Қа шып, бос қан қа зақ тар дың па на ла ған же рі Сыр да рия ның сыр тын да ғы 
Ал қа көл кө лі бол ды. Қа зақ та ри хын да бұл ке зең «Ақ та бан шұ бы рын ды, 
Ал қа көл сұ ла ма» деп атала ды.

«Қазақстантарихы»оқулығы

	«Бі	лу»

1. Әй те ке би ту ра лы не біл дің дер?
2. Қан дай игі іс те рі мен ел есін де қал ған?

Та рих тың талай соқ тала ңын бас тан кеш кен да ла жұр ты ның қа быр ға лы ха лық, ір
ге лі ел бо лып ке те қоюы оңай ша руа емес еді. Ол екі тіз гін, бір шыл быр дың кө ре ген 
кө кі рек, қай рат ты қол ға ти ген нің ар қа сы еді. Ел мен ер, тәуе кел мен па ра сат бір ге 
қи мыл дап, бір ле се қай рат көр сет кен нің ар қа сы еді. Ен де ше, сол бір жанжақ тан жау 
ан талап, ір ге ден қи қу кет пей тұр ған тұс та күл лі ұлт ты тү гел ұйы тып, ұй ым шыл дық
қа бас та ған ру ха ни із де ніс ке мұ рын дық бол ған дар кім дер еді? Сон дай да на лар дың 
ішін де дәу ір дің үш ке мең ге рі деп та ныл ған Әлі бе кұлы Тө ле би дің, Кел ді бе кұлы Қа
зы бек би дің, Бай бе кұлы Әй те ке би дің ор ны бө лек. Бар ша қа зақ ба ла сы ат та рын 
ар дақ тап, айт қан да рын жат та ған осы үш ба ба мыз дың ел ал дын да ғы ең бе гі не, ха
лық қа мын же ген қа си ет ті ісі не сөз жет кі зіп ба ға бе ру қи ынақ. Ха лық бо лып сақ
тал ға ны мыз, мі не, бү гін еге мен ел ата нып, тәу ел сіз дік ту ын ті гіп отыр ға ны мыз, тіп ті 
бас қа сын бы лай қой ған да, атаба ба же рін де ба сы мыз аман, бауы ры мыз бү тін жү ріп 
жат қа ны мыз үшін бү гін гі ұр пақ осы атала ры мыз дың аруа ғы ның ал дын да бас иеді. 
Үш да на гөй дің өне ге лі өмі рі, ел қа мын же ген адал ең бе гі, топ бас та ған кө сем ді гі, 
от ау ыз ды, орақ тіл ді ше шен ді гі, мүл тік сіз әділ ді гі жө нін де гі ай тар әң гі ме аз емес. 
Олар дың ау зы нан шық қан бі тім ді ба та, ке сім ді ба ға, ор да лы ой, бей не лі те ңеу, төрт 
ая ғы тең жор ға тол ғау лар ға сыр дан ға сыр ға жұрт жа дын да жат та лып, бү гін гі күн ге 
жет ті. Осы нау асыл мұ ра би лер сө зі – кімкім ді де таң дан дыр май, там сан дыр май 
қой май ды.

Н.Ә.Назарбаев

Зергер	сөз

Бі	лу
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3. «Қас қа көл дауы» – қан дай дау?
4. «Қас қа көл дауы» қандай шешіммен аяқталады?

«Тү	сі	ну»

1. «Қасқакөл дауының» туындау себебі қандай?
2. Ор манбет тің би лер ше ші мі не көн беу се бе бі не де?

«Қол	да	ну»

1. Мә тін маз мұ нын аша тын ті рек сөз дер ді жа зып шы ғың дар.
2. Әй те ке нің тө ре лі гі қай сөз дер де түй ін дел ген? Ма ғы на сын 

тү сін ді рің дер.

«Тал	дау»

Тө ле би, Қа зы бек би, Әй те ке би ше шен дік сөз де рін де қан-
дай үн дес тік бар? Са лыс тыр ма лы тал дау жа сап кө рің дер.

«Жи	нақ	тау»

1. Әй те ке би ге тән қа си ет тер ді көр се тің дер:

Әйтеке кім? 
Қандай адам 

болған?

2. «Қас қа көл дауы» шешендік сөзінің түй інін анық таң дар.

«Бағалау»		

1. Әй те ке би дің на қыл сөз де рі нің мә ні ту ра лы ой ла-
рың ды біл ді рің дер, заманауи тұрғыдан салыстырып, 
жаңашылдығына баға беріңдер. Жау ап та рың да хрес то ма-
тия ма те ри ал да рын пай да ла ның дар.

2. «ПОПС фор му ла сы» ар қы лы «Қас қа көл дауы» шешендік 
сөзінің маз мұ ны ту ра лы ой ла рың мен бө лі сің дер:

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау

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



75

«Ме нің ой ым ша...»
«Се бе бі, мен оны бы лай ша тү сін ді ре мін...»

 «Оны мен мы на дә лел дер мен, фак ті лер мен дә лел дей ала-
мын...»
«Осы ған бай ла ныс ты мы на дай ше шім ге кел дім...».

3. «Қасқакөл дауы» шешендік сөзінің идеясын қазіргі кездегі 
жер мәселесімен байланыстыра отырып, «Жер тағдыры – 
ел тағдыры» тақырыбына аргументативті эссе жазыңдар.

Қа зақ тың бише шен де рі, ше шен дік сөз үл гі ле рі нің ерек ше лік те рі 
ту ра лы С.Не ги мов тің «Ше шен дік өнер», Б.Адам ба ев тың «Ха лық 
да на лы ғы», М.Жар мұ ха ме дов тің «Ше шен дік өнер», Г.Қо сы мо ва ның 
«Қа зақ ше шен дік өне рі нің не гіз де рі», Ж.Дә де ба ев тың «Ше шен дік сөз
дер» ең бек те рі нен та ны су ға бо ла ды.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Әде	би	шы	ғар	ма	да	ғы	пси	хо	ло	гизм
Әр жа зу шы кей іп ке рі нің іш кі жан дү ние сін ашу да әр түр лі көр

кем дік тә сіл дер ге жү гі не ді. Әде би шы ғар ма да ғы пси	хо	ло	гизм де ге
ні міз – шы ғар ма кей іп ке рі нің ойы мен ісәре ке ті нің іш кі дауы лы нан, 
са на қақ ты ғы сы нан тұ ра тын ерек ше көр кем дік жүйе, яғ ни көр кем 
шы ғар ма да ғы адам ның жан дү ние сін, іш кі се зі мін те рең ашып көр се
ту ге ай рық ша мән бе ру. Пси хо ло гизм бір де іш кі мо но лог, бір де пси
хо ло гия лық па рал ле лизм, бір де пси хо ло гия лық реп ли ка түр ле рін де 
кө рі ніс тап са, кей де та ғы бас қа тә сіл дер ар қы лы да жү зе ге аса ды. 
Әде би ет тің не гіз гі ны са ны адам бол ған дық тан, оның ру ха ни әле мін, 
ойсе зі мін, тү сі ніктүй сі гін, дү ни ета ны мын, іш кі қай шы лық та рын ашып 
көр се ту – су рет кер дің не гіз гі мін дет те рі нің бі рі.

Пси хо ло гизм – эпос тық, дра ма лық, ли ри ка лық шы ғар ма лар дың 
бар лы ғы на тән тә сіл.

«Қазақәдебиеті»анықтамалығы

Әде би шы ғар ма лар дан пси хо ло гизм тә сіл де рі не мы сал дар із дес
ті рің дер.  

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на

Тапсырма
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Ре сей  пат ша сы ның отар лау сая са ты на қар сы кү рес кен Кі ші жүз 
қа зақ та ры кө те рі лі сі нің көр нек ті бас шы сы, атақ ты ба тыр, әй гі лі ше шен, 
өзі нің ас қан ақыл ды лы ғы ар қа сын да өз ор та сын да тым ер те та ны лып, 
әділ ді гі мен аты шық қан, «Ба ла би» атан ған тұлға – Сы рым Да тұлы.                     

«Қазақстантарихы»оқулығы

	 СЫ	РЫМ	ДА	ТҰЛЫ

Сы рым Да тұлы – қол бас шы ба тыр, би, 
ше шен, 1783–1797 жыл дар да ғы Кі ші жүз 
ру ла ры ның орыс отар шы ла ры на қар сы 
ұлт-азат тық кө те рі лі сі нің же тек ші сі.

Сы рым Да тұлы Ба тыс Қа зақ стан 
об лы сын да дү ние ге кел ген.

Сы рым же ті-се гіз жа сы нан-ақ ес ті лі-
гі, сөз тап қыш ты ғы мен ел ау зы на ілі ге ді. 
Өсе ке ле сол өңір де гі би , ше шен , сұл тан, 
хан дар ды та ни жү ріп, олар дан ше шен дік 
тап қыр лық ты, ел би леу ісін үй ре не ді.

Ел ау зын да сақ тал ған әң гі ме-аңыз-
дар да Сы рым Да тұлы, Ма лай са ры, Ал-
дар, Есет се кіл ді би лер ден ба та ал ған. 
Мұ ның өзі Сы рым Да тұлы ның Кі ші жүз 
қа зақ та ры ның ара сын да өзін дік бе дел ге 
ие бол ға нын аң ғар та ды. Ас қан ақыл ды-
лы ғы ар қа сын да өз ор та сын да тым ер те 
та ны лып, әділ ді гі мен «Ба ла би» ата на ды.

Сы рым ның де не бі ті мі, кес кін-кел бе ті 
мін сіз, жан-жақ ты же тіл ген, сом бо лат тан 
құй ыл ған дай бол са ке рек. Осы ған бай ла-
ныс ты ел ау зын да қал ған аңыз да Бай бақ ты 
руынан шық қан Сы рым ның қа рын да сы 
күңдікке түсіп, Сы рым ды көптен көр ме-
се де, кездескенде қы рық жі гіт тің іші нен 
жаз бай та нып ты. Сол ау ыл дың ақ са қа лы: 
«Сы рым ды сен қа лай та ны дың?» – деп 
сұ ра ған да қыз: «Сы рым ның үш қа сие ті 
бар. Бі рін ші сі – ба тыр ға біт кен тұл ға сы, 
екін ші сі – өжет мі не зі, үшін ші сі – ас қан 

Тұл ға сы на қа ра сам,
Адам ға біт кен бір алып…
Ажа ры на қа ра сам,
Ашу лы көк жал арыс тан дай,
Қа ба ғы тым қа тың қы
Қа ра бұлт бас қан ас пан дай.
Сәуке ле қа ра са қал ды,
Азыншо ғын ақ бар дай.

Ж.Тілешов

Зергер	сөз

СЫ РЫМ ДА ТҰЛЫ 
(1753–1802)
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да на лы ғы деп ес ту ші едім. Ма ған Сы рым қы ран топ шы лы, то лық 
де не лі, кең иық ты, шал қақ төс ті, жол ба рыс бет ті, ба сы да ел ден 
бө лек, тор сық ше ке лі бо лып кө рін ді», – дей ді. Сөйтіп, Сырым Бай-
бақтының қызын күңдіктен құтқарып ауылына алып қайтқан екен.

Сы рым тұт қи ыл дан қой ыл ған сау ал дар ға ық шам, жи на қы 
жау ап бе ре бі луімен де ерек ше лен ген. Бір де хан Сы рым нан:

Сөз ана сы не ден?
Су ана сы не ден?
Дін ана сы не ден?
Жол ана сы не ден? –

деп сұ рап ты.
Сон да Сы рым:

Сөз ана сы – құ лақ тан,
Су ана сы – бұ лақ тан,
Дін ана сы – ұят тан,
Жол ана сы – тұяқтан, –

деп жау ап бе ріп ті.
Та ғы да хан:

Дау мұ ра ты не?
Сау да мұ ра ты не?
Жол мұ ра ты не?
Қыз мұ ра ты не? –

деп сұ рап ты.
Сон да Сы рым:

Дау мұ ра ты – бі ту,
Сау да мұ ра ты – ұту,
Жол мұ ра ты – же ту,
Қыз мұ ра ты – ке ту, –

деп ті.
Өз за ма нын да Сы рым Да тұлы жер мен же сір дауы, адам құ қы-

ғы, ұр лық, ба рым та жә не та ғы да бас қа қо ғам да ғы орын ал ған 
дау лар ға ара ла сып, ту ра, әділ би лік ай тып, ел дің бі тім ші сі ре тін де 
та ныл ған, шым-шы ты рық дау-шар ды ег жей-тег жей лі са ра лап, 
жік теп сөй лей біл ген. Бір де Сы рым ақыл ды қа рия Ма лай са ры дан 
ба та ал мақ шы бо ла ды. Көп ті көр ген кө не қарт: «Ба там ды бе ре мін, 
кө ңі лім де жүр ген бір іс бар еді, – дей ді. – Бай ұлы ның бір ба ла сын 
Әлім жі гіт те рі өл тір ген еді. Со ның жоқ тау шы сы жоқ. Ер дің құ нын 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



78

жас тың жай са ңы дау лай ды, не кә рі нің сай та ны дау лай ды деу ші 
еді», – деп күр сі не ді. Сы рым елік тей ұшып, Ма лай са ры айт қан 
ел ге, сол ау ыл дың ақы ла уыз ақ са қа лы Ақ су ат би ге ке ле ді.

– Уа, тоқ таң дар, шаң қай түс те ша ба тын дай, ауы лым ның үс тін 
шаң да тып ке ле жат қан бұл кім, тү ге?! – деп би ақы ра ды. Сы рым:

– Уа, би, ел де сең – ел міз, жау де сең – жау мыз. Ал ты қыр дың 
ас ты нан жаяу ла тып ке ле тін Бай ұлы Әлім нің ке лі ні емес піз, біз-
бен дұ рыс тап сөй ле сі ңіз, – дей ді.

Ақ су ат тың бір жі гі ті би дің құ ла ғы на сы быр лап: «Өз де рі он 
екі ат ты лы екен», – дей ді. Ақ су ат: «Он да он екі ата Бай ұлы тү гел 
ат қа мін ген екен, үш-төрт тен үй-үй ге бө ліп тү сі рің дер», – дей ді. 
Сы рым екі жол да сы мен Ақ су ат тың үйі не тү се ді, бі рақ би ше ші ліп 
сөй ле се қой май ды. Сы рым:

– Би, аты-жөн сұ ра са оты рай ық, – дей ді. Ақ су ат:
– Ба ла, ме нің аты-жө нім ді сұ рай сың, елім ді сұ ра саң – Әлім, 

же рім ді сұ ра саң – Бұй ыр ғын, атым ды сұ ра саң – Ақ су ат, осы ел дің 
ор та сын да ғы бір қа зы ғы мын, ай на лам нан ел кет пей ді, ал дым нан 
дау кет пей ді, – дей ді. Ілік із деп отыр ған Сы рым:

– Би, сөз бі лсеңіз, су ат пын деп мақ тан ба ңыз, су жа ма ны – су ат, 
ба сы нан соқ пақ кет пей ді, қа зық пын деп мақ тан ба ңыз, мү лік 
жа ма ны – қа зық, ба сы нан тоқ пақ кет пей ді, бұй ыр ғын де ген шөп 
бо ла ды, мал тоқ бо ла ды, қау қа ры жоқ бо ла ды. Әлім бол саң, әлің ді 
біл, адам ның құ нын бер, – дей ді.

Жам бас тап жат қан Ақ су ат ба сын кө те ріп:
– Сы рым ба лам, сы рың ды ен ді ұқ тым. Бай ұлы ның бір ада мы 

біз дің ел де жа зым бо луы рас еді. Ер дің құ ны – мың қой, үле се ке ле 
үй ба сы на – бір қой. Бір қой дан Әлім нің үйі ке дей ле ніп қал май ды, 
жоқ тау шы сы кез дес пей жүр, жоқ тау шы сы бол са, та был май тын 
жоқ бол май ды, жор та өл тір ген емес, жор ту ыл да бол ған жа зым ғой, 
тө ре лі гін өзі ңе бер дім, ағаң ның құ нын өзің ай та ғой, – дей ді. Сы рым:

– Мың тоқ ты – бір қо ра қой дың жаз ғы тө лі, со ны мен мен де 
Бай ұлын байы тай ын деп кел ге нім жоқ. Ел ара сын да бү тін ші-бі-
тім ші бо лай ын деп кел дім, егер би лік ті ма ған бер се ңіз, жор ту ыл да 
бол ған жа зым де ді ңіз ғой, ұры ның құ ны – жар ты құн, елу қа ра 
бол сын, – дей ді.

Осы ған екі жақ та тоқ тай ды, ти іс ті ма лын алып, Бай ұлы ның 
жі гіт те рі жүр ге лі тұр ған да Ақ су ат:

– Сы рым ба лам, ел ара сы на бү тін ші-бі тім ші бо лай ын деп кел-
дім де дің-ау! Ба ла ның екі тү рі бо ла ды: үй ба ла сы, ел ба ла сы. Ел 
ара сы ның бү тін ді гін ой лап, ел аға сы бо лай ын де ген ба ла екен сің. 
Мұ ра ты ңа жет, жо лың бол сын, ме нің ал дым да бі рін ші айт қан АР
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би лі гің екен, әділ ді гің үшін жо лы ңа нар бас та ған то ғыз бай-
ла тып қой дым, бұ дан бы лай се нің жо лың бас то ғыз бол сын, – деп 
Сы рым мен қош та сып ты.

Сы рым елу жыл қы ны ел ге ай да тып, ол жа сын жол дас та ры на 
үлес ті ріп, қа лы кі лем жа был ған қа ра нар ды Ма лай са ры қарт тың 
бо са ға сы на әке ліп бай лай ды. Ри за бол ған би:

– Ен ді са ған ба там ды бе рей ін, сен жас бол ған мен, ел ге бас бол-
ған дай екен сің, – дей ді.

– Ар қаң қа ра нар дай жау ыр бол сын,
Мі не зің қа ра жер дей ау ыр бол сын.
Өк пең жоқ, бау ыр бол сын.
Үйің нің сыр ты нан дү бір кет пе сін,
Құ ла ғың нан сы быр кет пе сін, – 

деп ба та сын бе ре ді де, мен не де сем де, бә рі нің ма ғы на сы бар, 
қа лай тү сін ге нің ді өзі ме қай ырып бер, – дей ді. Сы рым:

«Ар қаң қа ра нар дай жау ыр бол сын» де ге ні ңіз – ел бас-
тай тын ер дің жү гі ау ыр, ар қа ма бат ты деп ау ыр сын ба де ге ні ңіз 
бо лар. «Мі не зің қа ра жер дей ау ыр бол сын» де ге ні ңіз – са быр лы, 
шы дам ды бол, бе рі ден ой ла ма, әрі ден ой ла де ге ні ңіз бо лар. «Өк-
пең жоқ, бау ыр бол де ге ні ңіз» өк пе шіл бол ма, ке ші рім ді кең бол, 
ат тө бе лін дей аз ға на қа зақ ты алыс-жа қын деп бө ле-жар ма, ала-
құ ла көр ме де ге ні ңіз бо лар. «Үйің нің сыр ты нан дү бір кет пе сін, 
құ ла ғың нан сы быр кет пе сін» де ге ні ңіз – жо ра-жол да сың бол сын, 
ел мұ ңы на, же тім-же сір ге құ ла ғың тү рік, есі гің ашық бол сын 
де ге ні ңіз бо лар», – деп жау ап қай та рып ты.

Нұ ра лы хан ба тыр ды бауы ры на тар тып, оның бе де лі не ар қа 
сүйеу ге ты рыс ты. Ол әу елі Сы рым ның әп ке сі не үй ле ніп, оған жез де 
бо ла ды, кей ін «ақ сүй ек тұ қы мы қа ра ха лық қа қыз бер мей ді» де ген 
ата дәс тү рін бұ зып, Орын де ген әй елі нен ту ған қы зы Ай ға ра ны ба-
тыр ға қо сып, оны күй еу ба ла ете ді. Бі рақ пат ша лық Ре сей дің да ла-
лық өл ке де әкім ші лік-сая си ре фор ма жүр гі зіп, хан дық би лік ті кү-
шей ту ар қы лы қа лың бұ қа ра ның Жай ық өзе ні нен өтуі не тый ым 
са лып, шұ рай лы жайы лым мен өрі сі нен ай ырып, құ қы ла рын шек-
теуі, са лық кө ле мін кө бей туі Сы рым Да тұлы мен орыс пат ша сы та-
ғай ын да ған Нұ ра лы хан ның ара сын ашып жі бер ді. Пат ша әкім ші-
лі гі нің оз быр лы ғы на, хан-сұл тан дар дың дәр мен сіз ха лі не ашын ған 
ба тыр ру ба сы ла ры ның қа ла уы мен қо лы на қа ру алып, қа лып тас қан 
сая си жүйеге қар сы шық ты. Ол Орын бор дың ге не рал-гу бер на то ры 
Игель ст ром ға жаз ған бір ха тын да: «Сіз дер дің түр лі әдіс тер мен ал-
дап, қол ға тү сір ген но ғай, баш құрт тар си яқ ты біз ге де бұ ға лық АР
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са лып, ез бек ші екен ді гі ңіз бел гі лі»,– деп жа за ды. Бұ дан Сы рым ба-
тыр дың қо лы на қа ру алып, кө те рі ліс ке шы ғып, ба сын бәй ге ге ті гу-
де гі мақ са ты ның ай қын ды ғы анық аң ға ры ла ды. С.Дат ұлы Е.Пу га-
чев бас та ған ша руа лар кө те рі лі сі не қа тыс ты. Орал ка зак-оры сы 
Ф.Ку ри чын 1774 жы лы Пу га чев әс ке рі нің құ ра мын да ғы қа зақ жа-
са ғын Сы рым ба тыр бас та ға нын мә лім дей ді. Е.Пу га чев өл ті ріл ген-
нен кей ін де ол пат ша үкі ме ті нің жа за лау шы от ря ды на қар сы кү ре-
сін жал ғас ты ра бер ді. Оған ге не рал Ф.Су во ров тың 1775 жы лы граф 
П.Па нин ге: «Сы рым ба тыр бас та ған қыр ғыз дар ды қай жер де кез 
кел се де, қан дай лық алыс қа қууға ту ра кел се де, оның өзін ұс тап 
алып, та мы ры на бір жо ла бал та шау ып не ме се сол жер де өл тір де-
дім, оның бас ты жол дас та ры на да осы ны іс тең дер, әс кер лік ант бо-
йын ша өз де рің нің күш те рің ді де, өз бас та рың ды да ая маң дар деп 
тап сыр дым», – де ген маз мұн да жол да ған ба ян ха ты дә лел. Де ген мен 
ба тыр ара ға уа қыт са лып, Ре сей әкім ші лі гі мен ке лі сім ге кел ді. Бұ-
ған бел гі лі дә ре же де 1775 жы лы 7 қа ра ша да ғы Ре сей Сырт қы іс тер 
ал қа сы ның Сы рым ның Еділ-Жай ық ара сы на, Кас пий те ңі зі нің жа-
ға ла уы на, Жем-Са ғыз аты ра бы на қо ны ста нуы на рұқ сат бер ген жар-
лы ғы ық пал ет ті. Бі рақ Ре сей дің жа са ған «кең ші лі гі» ұзақ қа со-
зыл ма ды, әсі ре се, Орал ка зак-орыс әс кер ле рі қа зақ тар дың жер-су 
ие ле ну құ қы ла рын ке ңей ту ге үзіл ді-ке сіл ді қар сы шық ты. 

 Ке зін де бір би көп ші лік тің ор та сын да отыр ған Сы рым ба тыр ды сы на мақ бо лып: 
«Әй, Сы рым, қа ра дан ту ып хан бол ға ның қа лай? Ай ыр дан ту ып нар бол ға ның қа
лай? Жоқ тан бар бол ға ның қа лай?» – деп сұ рап ты. Сон да Сы рым: «Қа ра дан ту ып 
хан бол сам, хал қым қа ла ған шы ғар, ай ыр дан ту ып нар бол сам, атам жа ра ған шы
ғар, жоқ тан бар бол сам, Құ дай қа ра ған шы ғар», – деп жау ап бер ген екен.

Қ.Мұханбетқалиұлы

Та рих мы на ны ай қын көр се те ді. Ол – Сы рым ның өз хал қы на біл дір ген ас қан сүй іс пен
ші лі гі; өз хал қын сат қан ел бас шы ла ры мен еш қа шан ымы ра лас пай тын ды ғы; өз Ота ны
ның бос тан ды ғы үшін, оның мем ле кет ті гі ны ғай ып, да муы үшін жа нын ая май кү рес ке ні… 
Қа зақ тар ха лық қа мы үшін кү рес кен осы бір ба тыр ды еш қа шан есі нен шы ғар мақ емес.

М.П.Вяткин

Зергер	сөз

Бел гі лі та рих шы, шы ғы ста ну шы М.П.Вят кин өзі нің «Сы рым ба тыр» ат ты ең бе гін
де Сы рым Да тұлы ның өмі рі мен қыз ме тін си пат тай ке ліп, ол жайлы: «Сы рым жас
тайынан ақыл ды жә не әділ адам бо лып қа лып тас ты, 20 жа сын да Бай бақ ты ру ының 
биі атан ды», – дейді. Ге не ралгу бер на тор Игель ст ром: «Ол (Сы рым Да тұлы) – тұ тас 
Ор да да ғы ең бе дел ді стар ши на. Ор да оны те гіс тың дай ды. Сы рым ның ұсы ныс та ры 
бар лық жи ын дар да сөз сіз орын да ла ды», – деген екен.

К.Темірханов«Сырымбатыр»

Бағалы	дерек
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Осы ған орай 1782 жы лы 27 жел-
тоқ сан да пат ша үкі ме ті қа зақ тар дың 
мал жаюына рұқ сат ет кен ау дан да-
рын ен ді тек жал ға бе ру ту ра лы жар-
лық шы ғар ды. Бұл өз ке зе гін де ұлт-
азат тық қоз ға лыс тың қай та өріс теуі-
не алып кел ді. 1783 жы лы Сы рым 
бей қам жат қан қа зақ ау ыл да рын 
шау ып, ке зек ті то нау ға кел ген ка зак-
орыс ата ма ны Ча га нов тың от ря ды-
мен шай қа сып, оны ой сы ра та жең ді. 
Ата ман ның өзін тұт қын дап, Хиуа ға 
құл дық қа са тып жі бер ді. Бұл пат ша 
әкім ші лі гі не үл кен соқ қы еді. Со ған 
орай Орал қа ла сын да ғы пат ша әс ке рі 
тү гел ат та нып, сол жыл дың кү зін де 
Cырым ды қол ға тү сір ді. Бі рақ оны 
Нұ ра лы хан қы ру ар мал бе ріп, бі рер 
ай дан кей ін бо са тып ал ды. Түр ме ден 
бо са ған нан кей ін Сы рым Та бын руы-
ның стар шы ны Ті лен ші Бө кен бай-
ұлы ның қол дауы мен Oрал ка зак-
орыс әс ке рі мен кү ре сін әрі жал ғас-
тыр ды. Бі рақ Нұ ра лы хан бұл жо лы 
Сы рым ды қол да май ды, қай та оған 
қар сы шы ғып, ше ка ра лық әкім ші-
лік тен кө те рі ліс ші лер ді ба су үшін 
ар найы әс кер жі бе руін талап ет ті. 
Сөйт іп, ол Сы рым ға қар сы кү рес те 
ше ка ра әкім ші лі гі мен бір бол ды. 
1784 жыл дан бас тап, Сы рым бас та ған 
ха лық қоз ға лы сы ның кү ре сі ен ді 
Әбіл қай ыр әу ле ті нен шық қан хан 
мен сұл тан дар ға қар сы ба ғыт тал ды. 
Кі ші жүз дің көп те ген ру ла ры Нұ ра-
лы хан ға ба ғын бай кө те рі ліс ші лер 
жа ғы на шық ты. 1785 жыл дың кү-
зін де бол ған стар шын дар жи на лы сы 
Нұ ра лы ны хан деп та ну дан бас тарт-
ты. Ке ле сі жыл дың көк те мі қар са-
ңын да кө те рі ліс ші лер дің қы сы мы на 

Сы рым нан іл ге рі рек те өт кен 
Бұ қар жы рау пат ша үкі ме ті нің 
отар шыл дық сая са ты нан соқ
қан ыз ғар дың алыс та ғы де мі
нен қал ты ра са, Сы рым ба тыр 
сол ыз ғар дың тү те ген бо ра ны на 
тұн шық ты, аязы нан үсі ді. Бұ қар 
жы рау отар шыл дық өр ті не алыс
тан бай ба лам са лып, оның ар
ты не ге со ға рын да ныш пан дық
пен бол жа са, Сы рым ба тыр сол 
өрт ке шар пы лып, оны сөн ді ру ге 
жан талас ты. Сы рым кө те рі лі сі 
Бұ қар жы рау дың жы рын да ай ты
ла тын қау іп тің рас қа шық қа нын 
іс жү зін де дә лел де ді.

С.Мұқанов

Та рих ты та нып, зер де леу ке рек, 
та рих ты та ра зы лау ке рек; сон да 
тағ ды рың ды, бү гін гі тұр па тың ды 
та ни сың; ке ле ше гің ді бағ дар лай
сың; ал да ғы жү рер жо лың ның сі
ле мін та ба сың... Ха лық тың ба сы
на түс кен тау қы мет қа быр ға сын 
қай ыс ты рып, сол жол да ба сын 
бәс ке ті гіп, қа сық тай қа нын ая
май, шы бын жа нын шү бе рек ке 
түй ген өр тұл ға лар дың тағ ды рын 
та ны та тын да, ұр пақ қа өне ге етіп, 
ал ды на тар та тын да – та рих.

Н.Назарбаев

Сы рым ның өз за ман дас та ры
нан мой ны озық тұр ған ды ғы ның 
та ғы бір дә ле лі – оның тек қа на 
хан ды тақ тан тай ғыз ған ды ғын да 
емес, со ны мен бір ге тақ тан тү
сі ріл ген сол хан ның да, хан дық 
би лік тің де ор ны на ел би леу дің 
жа ңа үр ді сін дү ние ге әкел ген ді
гін де.

Сы рым Да тұлының мем ле кет
ті үл кен кө лем де ой лай ала тын 
бас шы, ірі қай рат кер бол ған ды
ғы ның дә ле лі – өзі не дей ін гі жұрт 
ес ті ме ген ел би леу дің жа ңа фор
ма сы «Ха лық ке ңе сін» өмір ге 
әкел ген ді гі.

Қ.Мұханбетқалиұлы

Даналық	ойдан	дән	ізде
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шы да  ма  ған Нұ ра лы шека ра лық шеп те гі 
қа мал ға қа шу ға мәж бүр бол ды. Оның 
ақы ры сол жы лы ІІ Ека те ри на ның Нұ ра-
лы ны хан дық тан тү сі ру жө нін де гі жар-
лық қа қол қоюына әкеп соқ ты. Хан та ғы-
нан Нұ ра лы ке тіп, Ера лы отыр ға ны мен де 
жағ дай тү зел ме ді. Ха лық тың на ра зы лы ғы 
одан са  йын кү шейе түс ті. Сы рым бас та ған 

кө те рі ліс ші лер ен ді ашық со ғыс қи мыл да ры на кө шіп, пат ша қа мал-
да ры на ша бу ыл жа сай бас та ды, бі рақ олар нә ти же ге же те ал ма ды. 
Елек қа ма лы на жа са ған ша бу ыл дың сәт сіз ді гі нен кей ін Сы рым со-
ғыс тә сі лін өз гер тіп, пар ти зан дық әре кет тер жа сау ға көш ті. Шека-
ра лық бе кі ніс тер ге, сұл тан дар мен олар ды қол дау шы лар дың ауы лы-
на тұт қи ыл дан ша бу ыл дап, адам да рын тұт қын ға ал ды. 1797 жы лы 
кө те рі ліс ші лер дің үл кен бір то бы Ера лы дан кей ін хан та ғы на отыр-
ған Есім нің ауы лы на тұт қи ыл дан ша бу ыл жа сап, хан ды өл ті ре ді. 
Есім хан ның өл ті рі луі Сы рым ға ті лек тес би лер мен стар шын дар дың 
одан ір ге ашуы на се беп ші бол ды. Есім нің ор ны на Айшуақ хан сай-
лан ған нан кей ін, ол Eсім нің ке гін ал мақ бо лып, ар найы от ряд жа-
сақ тап, Сы рым ға қар сы ат тан ды. Со ңы нан қу ып, ма за бер ме ген пат-
ша жа са ғы нан ығы сып, Сы рым Хиуа хан ды ғы же рі не өтіп кет ті. Ел 
ара сы на ата ғы ке ңі нен та ра ған ба тыр дан қау іп тен ген Хиуа ха ны 
оның кө зін жою дың ама лын жа са ды. Ақы ры оның есе бін тау ып, у 
беріп өл тір ді. Бұл жө нін де ха лық ау зын да түр лі әң гі ме лер ай ты ла ды.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

1832 жы лы СанктПе тер бург тен шық қан А.И.Лев шин нің «Опи са
ние кир гизка зачь их или кир гизкай сац ких орд и сте пей» де ген ең
бе гі бар. Осы ең бек тің  то мы ның қы рық шақ ты бе ті тек қа на Сы рым 
қоз ға лы сы ның та ри хы на ар нал ған. А.И.Лев шин нің бұл ең бе гі Сы рым 
қоз ға лы сы ның та рих на ма сын да кей ін гі зерт теу ші лер дің кө бі не не гіз 
бол ға ны бел гі лі. Қан ды оқи ға дан кей ін 1797 жы лы 29 та мыз да орыс 
ше ка ра сы нан қа шық емес Кі ші Қоб да бой ын да өт кен «Хан Ке ңе сі
не» бе дел ді де ген Әлі мұл да ры, Бай ұл да ры жә не Же ті ру ру ла ры ның 
1000ға жу ық би, ба тыр ла рын ер тіп ке луі Сы рым ның би ік па ра са тын 
дә лел де ген дей. Сы рым та ри хы – елі міз дің тәу ел сіз ді гі жо лын да ғы 
хал қы мыз дың азат тық кү ре сі нің құ рам дас бө лі гі, оның қай ыс па ған 
қай рат кер ер ле рі нің жар қын бей не сі. Оның та ри хы бо ла шақ ұр пақ 
үшін әр қа шан да үл гіөне ге, тәр бие алар са бақ бо лып қал мақ.

«Қазақстантарихы»оқулығы

Стар	шын	– Ре сей өкі
ме ті нің қа зақ тар дың бел
гі лі бір ру лық топ та рын 
бас қа ру үшін та ға    йын да
ған ада мы.

Сөз	мар	жан
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	«Бі	лу»

1. Сы рым Да тұлы ту ра лы не біл дің дер?
2. Сы рым қан дай адам дар дан ба та ал ған? Бұл ту ра лы ел ау-

зын да қан дай аңыз-әң гі ме лер сақ тал ған?

«Тү	сі	ну»

1. Сы рым ның «Ба ла би» ата ну се бе бі не де?
2. Сы рым Да тұлы не лік тен кө те рі ліс бас шы сы бол ды?
3. Нұ ра лы хан мен араз да су се бе бі қан дай?
4. «Ба ла би мен Сы рым» әң гі ме сін де Сы рым Ба лаби дің қан-

дай сұ рақ та ры на жау ап бе ре ді?
5. Сы рым ның жа уа бы оны қан дай адам ре тін де көр се те ді?

«Қол	да	ну»

1. Та рих пә ні нен ал ған бі лім де рің ді қол да на оты рып, Сы рым 
Да тұлы бас та ған кө те рі ліс ту ра лы ұсы ныл ған кес те ні тол-
ты рың дар:

Кө те рі-
ліс тің 

ал ғышарт-
та ры

Кө те рі ліс-
ші лер дің 

бас ты 
мақ са ты

Сы рым ның 
мақ са ты

Же ңі лу 
се беп те рі

Та ри хи 
ма ңы зы

Кө те рі-
ліс тің 

нә ти же сі

2. «Т кес те сін» тол ты рың дар:

Кө те рі ліс ке зін де Сы рым ға 
көр се тіл ген ықы лас 

 Тәу ел сіз дік ал ған нан кей ін гі 
Сы рым ға көр се тіл ген ықы лас 

3. Ба ла би мен Сы рым ға мі нез де ме бе рің дер. Шы ғар ма дан 
кей іп кер бей не сін аша тын де рек тер ді жи наң дар.

«Тал	дау»

1. Та рих пә ні нен ал ған бі лім де рің ді пай да ла на оты рып, 
С.Датұлы бас та ған кө те рі ліс пен Е.Пу га чев бас та ған кө те-
рі ліс ті са лыс ты рың дар.

2. Тө ле, Қа зы бек, Әй те ке би лер мен Сы рым Да тұлын са лыс-
ты рың дар.

Бі	лу

Түсіну

Қолдану

Талдау

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



84

«Жи	нақ	тау»

1. «Кө те рі ліс» сө зі не топ тас ты ру жа саң дар.
2. Сы рым ту ра лы аңыз-әң гі ме лер маз мұ ны бой ын ша Сы-

рым ға тән қа си ет тер ді клас тер арқы лы көр се тің дер, жауап-
та рың ды дә лел дең дер.

«Бағалау»		

1. «Ақыл дың ал ты қал па ғы» тәсілі ар қы лы Сырым туралы аңыз-
әңгімелер мазмұнына байланысты ой ла рың ды біл ді рің дер.

 «Ақ қал пақ» – мә се ле ге қа тыс ты талас сыз де рек тер ді кел-
ті ре ді;

 «Са ры қал пақ» – сәт ті ке зең дер ді ай та ды;
 «Қа ра қал пақ» – мә се ле нің сәт сіз тұс та ры на тоқ тала ды;
 «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» – идея лар мен бол жам дар ұсынады;
 «Қы зыл қал пақ» – шы ғар ма ны оқу ба ры сын да бас тан ке-

шір ген се зім де рін тұ жы рым дай ды.
2. Сы рым ту ра лы біз дің за ма ны мыз ға жет кен аңыз-әң-

гі ме лер ге жүз де ген жыл дар өт ті. Қа лай ой лай сың дар, 
шешендік сөздер түй іні біз үшін өзек ті ме? Не лік тен? Ой-
ла рың ды өр бі тің дер.

3. Сы рым Да тұлы ның на қыл сөз де рі нің маз мұ ны мен та ны-
сың дар. Өмір мен бай ла ныс ты рып, ма ңыз ды лы ғы на, құн-
ды лы ғы на ба ға бе рің дер, әдеби эссе жазыңдар.

Сы	рым	Да	тұлы	ның	на	қыл	сөз	де	рі

 Та бал ды рық тан би ік тау жоқ,
 Жа ман ағай ын нан ас қан жау жоқ.
 
 Тау дан би ік кө ңіл бар, те ңіз ден те рең ғы лым бар, от тан бе-

тер қай ғы-зар.

 Мен ағай ын ды екеу мін: бі реуі – өзім, екін ші сі – хал қым.

 Бір аяқ су сын екі кі сі нің құ ны: су та был ма са, шөл де ген 
өле ді, ұят тан – тау ып бер ме ген өле ді.

 Дәу ре ні оз са, жа сы жет ке ні бо лар, 
 Қам қа тоз са, кү ті мі кет ке ні бо лар.

Жинақтау

Бағалау
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 Қа ра дан хан бол сам, хал қым қа ла ған бо лар,
 Ай ыр дан нар бол сам, атам жа ра ған бо лар,
 Жоқ тан бар бол сам, Құ дай ым қа ра ған бо лар.

 Аза мат же тім бол май ды, ха лық тан бол са па на сы, 
 Ха лық же тім бол май ды, бас шы бол са да на сы.

 Ағаң нан ай ырыл саң – қа на тың ның қай ырыл ға ны,
 Әкең нен ай ырыл саң – ас қар тауың ның ша ғыл ға ны,
 Сүй ген жа рың нан ай ырыл саң – жа пы ра ғың ның қуар ға ны,
 Анаң нан ай ырыл саң – ағып жат қан бұ ла ғың ның суал ға ны.

 Ата тұ рып ұл сөй ле се, ер жет ке ні бо лар,
 Ана тұ рып қыз сөй ле се,  бой жет ке ні бо лар.

 Ат ша бы сы на қа рай ша ба ды, ер на мы сы на қа рай ша ба ды.

С.Да тұлы ту ра лы Б.То ғыс ба ев, А.Су жи ко ва ның «Та ри хи тұл
ға лар», А.Сей дім бе ков тің «Ел тұт қа» кі тап та ры нан, Р.Отар ба ев тың 
«Сы рым ба тыр» ат ты та ри хи дра ма сы нан, Қ.Мұханбетқалиұлының 
«Тар кезең» тарихи романынан, «Қа зақ әде бие ті» эн цик ло пе дия лық 
анық та ма лы ғы нан оқып алу ла ры ңа бо ла ды.

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на
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Ақынжы рау лар ма ғы на сы те рең тол ғаужыр ла ры мен өш пес 
із қал дыр ды, олар дың өмір шең жыр ла ры ұр пақ тан ұр пақ қа ұмы
тыл май же тіп, өне ге лі сөз бен үн қат қан дай бо ла ды. Х ІІІ ға сыр дың 
екін ші жар ты сы нан бас тап, әде би ет та ри хын да ав тор лық атын 
сақ та ған ақын дар кө бейе бас та ды. Со лар дың ішін де гі ең үз ді гі де, 
ха лық ара сын да өлеңжыр ла ры кө бі рек сақ тал ға ны да – Бұ қар 
жы рау.

«Тарихитұлғалар»кітабынан

	 БҰ	ҚАР	ҚАЛ	ҚА	МА	НҰЛЫ	

Бұ қар Қал қа ма нұлы – қа зақ тың ұлы 
жы ра уы, ХVІІІ ға сыр да жоң ғар бас қын-
шы ла ры на қар сы қа зақ тың азат тық 
со ғы сын бас тау шы сы әрі ұй ым дас ты-
ру шы сы, атақ ты Абы лай хан ның ақыл-
шы сы. Сөй ле ген де кө ме кейі бүл кіл деп, 
ау зы нан тек өлең сөз тө гіл ген дік тен, 
«кө ме кей әу лие» атан ған.

Бұ қар жы рау ту ра лы сақ тал ған мә лі-
мет тер ге қа ра ған да, ол 1668 жы лы Пав-
ло дар об лы сы Ба янау ыл ау да нында туып,  
1781 жы лы өз елін де қай тыс бол ған.

Ке зін де Бұ қар Ар ғын ру ының қа быр-
ға лы, бе дел ді би ле рі нің бі рі бо лып, 
өмі рі нің бі раз ша ғын Абы лай хан ның 

ма ңын да өт кі зіп, ел бас қа ру ісі не бел се не қа тыс қан. Ол Абы лай дың 
ақыл шы сы, қа те лі гін тү зеп оты рар да на сы, ел мен хан ды қос қан 
дә не ке рі бо ла ды. Бұ қар жы рау мұ ра ла ры ның ішін де өз за ма нын, 
сол кез де гі та ри хи шын дық ты бей не лей тін тол ғау-жыр лар мен 
ше шен дік-на қыл сөз де рі аз емес.

Бұ қар өлең де рін та қы рып та ры мен маз мұ ны на бай ла ныс ты 
өмір, бір лік, ер лік жә не Абы лай хан ту ра лы деп бө лу ге бо ла ды.

БҰ ҚАР ҚАЛ ҚА МА НҰЛЫ 
(1668–1781)

Жы рау ту ын ды ла ры кө ңіл пер не сін дөп ба сар әсер лі лі гі мен, көз де генін орып тү
сер өт кір лі гі мен, аз сөз ге көп ма ғы на сый ғыз ған нақ ты лы ғы мен, сұ лу саз ды көр кем
ді гі мен, асау сер пім ді қу аты мен ерек ше ле не ді.

М.Мағауин

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Бұ қар – ха лық та ри хын да ғы ең ірі тұл ға лар дың бі рі Абы лай ға сан 
шу мақ та рын ар на ған жы рау. Хан ның ке ңес ші сі әрі қа зақ хан ды ғы 
дер бес ті гі нің жар шы сы Бұ қар жы рау хан ның іш кі жә не сырт қы сая-
са ты на мей лін ше әсер ет кен да рын ды адам бол ды. Бір лік жай ын да 
тол ғап, бө лін беу ді, қа зақ хал қы ның тұ тас ты ғын сақ тау ды: «...Жат 
бой ынан т� іл сін, бә рі із бір ене ден ту �ан дай бо лы ыз», – деп ба са 
ай та ды. Ер лік ті, ел дік ті на си хат тай ды, кім нен сақ та ну ды ес кер те ді. 
Жы рау кей де Абы лай ды асы ра кө те ріп мақ та са, кей де қа тал сы най ды:

Қай ғы сыз ұй қы ұй ық тат қан, ха ным-ай,
Қай ы ру сыз жыл қы бақ тыр ған, ха ным-ай,
Үш жүз дің ба сын қос қан, Абы лай!.. –

деп, Абы лай хан ның ісі не сүй сін се, ен ді бір де:

Ашу лан ба, Абы лай,
Өк пең ме нен қа бын ба,
Өтің ме нен жа рыл ма,
Орыс пе нен со ғы сып,
Ба сы на мұн ша кө тер ген
Жұр ты ңа жау лық са лын ба, –

деп хан ға ба су ай та ды. Бұ қар жы рау дың тол ғау ла ры – Абы лай хан 
дәу ірі нің ай на сы. Жы рау хан ның ұс тан ған сая са ты мен кө ре ген-
ді гін, ал ғыр лы ғы мен біл гір лі гін ту ын ды ла ры ның ар қауы ет кен. 
Со ны мен қа тар хан ның кем ші лі гін де бе ті не бас қан ба тыл жы рау 
бол ған. «Әй, Абы лай, Абы лай!» ат ты өле ңін де:

Әй, Абы лай, Абы лай!
Се ні мен көр ген де,
Тұ рым тай дай ұл едің,
Түр кіс тан да жүр едің.
Әбіл мәм бет пат ша ға
Қыз мет ші бо лып тұр едің.
Сен қай жер де жү ріп же тік тің?
Үй сін Тө ле би дің
Түй есін бақ қан құл едің!
Сен жи ыр ма бес ке кел ген соң,
Ал тын тұ ғыр үс тін де
Ақсұң қар құс тай тү ле дің.
Дәу лет құ сы қон ды ба сы ңа,
Қы дыр кел ді қа сы ңа.
Бақ үйі не тү не дің,АР
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Алыс тан тоят ті ле дің,
Қы лы шың ды тас қа бі ле дің.
Ал ма ған жауың қой ма дың,
Ал ған ме нен той ма дың,
Не сі бең ді ел ден ті ле дің!..– 

деп Абы лай дың шық қан те гі нен бас тап, ел бас қар ған, алаш ты 
ау зы на қа рат қан хан бол ған ға дей ін гі өмі рін са ра лап, ағат іс тен 
сақ та ну ды ес кер те ді.

Ау ыр сәт тер де Абы лай хан ға дұ рыс ке ңес бе ріп, ел-жұрт ты бас-
қын шы жау ға қар сы кү рес те бі рік ті ру ге, бір ту дың ас ты на топ тас ты-
ру ға күш сал ған. Өзі нің сая си-әлеу мет тік мән ді жыр-тол ғау ла ры мен 
сол жа лын ды кү рес тің жыр шы сы на ай нал ған. Осы мақ сат та ол Абы-
лай хан ды бір ден-бір қа жет ті бас шы са нап, оған ха лық бір лі гін сақ тап 
қа ла тын кө сем тұр ғы сын да үл кен се нім арт қан. Абы лай хан да сол 
би ік тен та бы лып, ел дің бір лі гі мен жар қын бо ла ша ғы үшін қыз мет 
ет кен ді гі та рих тан мә лім. Жы рау азат тық жо лын да өлім ге бас ті гіп, 
ер лік тің не бір үл гі ле рін көр сет кен хан мен оның ба тыр ла рын жыр ға 
қо сып, олар дың сөз бен сом дал ған бей не ле рін жа са ған. Әсі ре се, Абы-
лай хан ның кө ре ген ді гі мен да на лы ғын, ау ыр ке зең, қи ын сәт тер де 
ел дің ба сын бі рік ті ріп, бір лік тің тіз гі нін ұс тай біл ге нін жыр ла ған.

Бұ қар жы рау дың «Абы лай хан ны� �а сын да», «Ал, ті лім ді 
ал ма са�», «Әй, Абы лай, Абы лай», «�а за� ты� ха ны Абы лай», 
«Хан �а жау ап айт па сам», «Ба сы �а біт кен к� ні �із», «Ай, Абы-
лай, сен он бір жа сы� да», «Ал, ай та мын, ай та мын» ат ты тол-
ғау ла рын да хан ның сол кез де гі ұс тан ған сая са ты мен кө ре ген ді гі, 
ал ғыр лы ғы мен біл гір лі гі ай ты ла ды. Оны тө мен де гі өлең жол да-
ры нан бай қау ға бо ла ды:

...Хан Абы лай атан дың,
Дү ние де шық пай мі ні ңіз.
Ал тын тақ тың үс тін де
Үш жүз дің ба сын құ ра дың.
Әді лет пен жүр ді ңіз,
Әдеп ті іс ке кір ді ңіз.
Же ті күн кі ріп ұрыс қа,
Өлім ге ба сың бай ла дың.

«Са дыр, �ай да ба ра сы�?», «Б	 �а ре ке�, біз кел дік, А�ан,  
Тө бет бай лар �а» де ген жыр ла рын да ол ел бо ла ша ғы, та ту лық мә-
се ле ле рін сөз ет кен. «Он екі ай да жаз ке лер», «Абы лай хан ны� 
�а сын да», «Хан �а жау ап айт па сам» ат ты тол ғау ла ры ха лық тың АР
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бо ла ша ғын жар қын етіп, ха лық ара сын да-
ғы бей біт ші лік ті сақ тау, отар лау ды көз де-
ген ел ден жы рақ қа, Жи де лі бай сын ға кө шу 
мә се ле сін қоз ға ған. Бұл жыр лар дың үгіт-
на си хат тық, үл гі-өне ге лік си па ты ба сым 
бо лып ке леді.

Бұ қар өмір сүр ген дәу ір дің ұлы оқи ға-
сы – жоң ғар қал мақ та ры ның қа зақ же рі не 
ба са-көк теп кі руі. Ха лық ба сы на түс кен 
бар ау ырт па лық ты Бұ қар елі мен бір ге көр-
ген. Бұ қар жы рау – Бө ген бай ба тыр дың 
өлі мін хан Абы лай ға ес тір ту ші жы рау дың 
бі рі. Ол ба тыр дың та ри хи ор нын, оған 
де ген ха лық тың қай ғы сын хан қай ғы сы-
на ұш тас ты ра жыр лай біл ген. Қа зақ тың 
даңқ ты ба тыр ла ры ның ішін де Бө ген бай ды 
да ра лай да біл ген. Бұ қар Абы лай хан ды да, 

Бө ген бай ба тыр ды да өз ор та сын да, бас қа ба тыр лар мен бір ге су-
рет тей ді. Олар – бі рі нен-бі рі асып тү сіп оты ра тын қайт пас ер лер. 
Со лар дың ішін де Бө ген бай дың тұл ға сы ерек ше:

Қа зақ тың ха ны Абы лай,
Абы лай ха ным, бұл қа лай?
Ақиық ты ас пан ға
Ұш пас тай ғып тор ла ды.
Құ ла ған ға ұқ сай ды
Қа зақ тың қа мал қор ға ны.
Қай ғы рмаңыз, хан за дам,
Айт па сы ма бол ма ды, –
Ба ты рың өт ті Бө ген бай.

«Ұл ты ның та ма ша ру ха ни адам гер ші лік қа си ет те рін бой ына 
да рыт қан кө кі ре гі даң ғыл, ал мас тіл ді, дуалы ау ыз ке мең гер ді 
Абы лай хан да қа сы нан бір елі қал дыр ма ған. Ақыл-ой ға ке мел 
«кө ме кей әу лие» Абы лай хан ның дұ рыс ше шім, па ра сат ты пайым 
қа был дауы на, қос бүй ір де гі Қы тай мен Ре сей ат ты қос алып мем-
ле кет тің ара сын да оң тай лы сая сат ұс тауы на, әс ке ри дип ло ма-
тия лық қа рым-қа ты нас тар ды рет теу ге ба рын ша ық пал жа са ған. 
За ман кел бе ті, Отан тағ ды ры, өмір шын ды ғы, ел тұт қа сын ұс та-
ған ше бер қол бас шы, бір туар ба һа дүр, үз дік мә мі ле гер, зер де лі 
мем ле кет бас шы сы Абы лай хан ның жор ту ыл-жо рық күн де рін де гі 

Бұқаржырауескерткіші.
Ботақаракенті
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іс-қи мыл да ры, ұл ты ның ұлы мұ рат тар жо лын да ғы із гі, жа лын ды 
кү ре сі жы рау мұ ра ла рын да шы найы шын шыл дық пен су рет тел-
ген». Әсі ре се, оның тол ғау ла рын да Ре сей им пе рия сы ның отар лау-
шы лық, бас қын шы лық сая са ты әш ке ре лен ген. Мы са лы, «Қи лы 
за ман» тол ғау ын да:

Күн ба тыс тан бір дұш пан,
Ақы рын да шы ғар сол тұс тан.
Өзі са ры, кө зі көк,
Дін да ры ның аты боп,
Күн шы ғыс қа қа рай ды.
Ша шын ал май, та рай ды,
Құ дай ды біл мес, ді ні жоқ,
Жа ман дық та мі ні жоқ,
Зат сыз, тек сіз бір кә пір,
Ау зы-ба сы жүн кә пір,
Жем қор лар ға жем бе ріп,
Аз ды-көп ке тең ге ріп,
Ел қа мын айт қан жақ сы ны,
Сөй лет пей ұрар ұр ты на.
Бау ыз да май ішер қа ның ды,
Өл тір мей алар жа ның ды,
Қа ғаз ға жа зар ма лың ды.
Есеп алар пұлың мен,
Сол дат алар ұлың нан,
Күн дер дің кү ні, Абы лай,
 Жаяу лап ке лер жұр ты ңа,
Жа ға лы шек пен ки гі зіп,
Бал ды май жа ғар мұр ты ңа,
Есе ти мес өзі ңе,
Есік те гі құ лың нан, –

деп ке лер за ман қай шы лы ғын кө ре ген-
дік пен бол жай ды.

Бұ қар жы рау Тәуке хан ның тұ сын да да ор да да ғы бе дел ді би лер дің 
бі рі ре тін де ел бас қа ру ісі не ара лас қан. XVIII ға сыр да бол ған жоң ғар 
шап қын шы лы ғы қа зақ хал қы ның мүл дем жойы лып ке ту қау пін ту-
дыр ға ны бел гі лі. Осы кез де «Ақ та бан шұ бы рын ды ға» ұшы ра ған ел-
дің ба сын қо сып, ата жау ға қар сы азат тық кү ре сі не жұ мыл ды ру бар 
ғұ мы рын хал қы ның бір лік-бү тін ді гі не ар на ған ұлы жы рау дың бас ты 
мақ са ты на ай на ла ды. Хан да, қа ра пай ым ха лық та шие лен ген қи ын-
ның ше ші мін Бұ қар дан кү те ді. Ол жан-жақ тан ан дыз да ған жау лар дан 

Бұ қа ре кең сөй ле ген уа
қы тын да сө зі мұн дай жүз 
есе, мың есе шы ғар. Біз ге 
ке ліп жет кен та мы ры ға
на, бұл кі сі нің сө зін тү гел 
жа за мын деу ші ге Нұқ тың 
өмі рі, Ай ып тың са бы ры, 
Ап ла тон ның ақы лы ке рек.

М.Ж.Көпеев

Жы рау... за ман сын шы
сы, сөй ле се: ше шіл ме ген 
жұм бақ, түй іні ша тас қан 
сөз дер ді ға на сөй лей ді. 
Өзі тұр ған за ман ның бел
гі ле рі не қа рап, ке ле шек 
за ман не ай та ты нын бол
жай ды. Сө зі нің бә рі те
рең ой, те рең ма ғы на мен 
сөй лей ді. Сырт қы тү рі құ
ба жон дат қан тол ғау, са
лыс тыр ған су рет тер мен 
ұқ сат қан но бай, жа ға лат
қан бел гі мен ке ле ді... Не 
айт са да, көп тің мұ ңы мен 
қа мы, көп тің жәйі ту ра лы: 
не көп ке ар на ған ақыл, 
өси ет есе бін де ай ты лады.

М.Әуезов

Да	на	лық	ой	дан	дән	із	де
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қор ға нуы үшін бас ты шарт бір лік еке нін те рең тү сі не ді, ата жау ға қар-
сы бі рі гіп, ті зе қо са кү рес кен ер лер ді өз ге лер ге үл гі ете ді:

Қа ра ке рей Қа бан бай,
Қан жы ға лы Бө ген бай,
Қаз дау ыс ты Қа зы бек,
Шақ ша құ лы Жә ні бек,
Ор ман дай көп Ор та жүз,
Со лар дан шық қан төрт ті рек, –

деп, май дан да ла сын да көр сет кен ер лі гі мен бір ге ел дің ұйыт қы сы 
бо лып, бір лік тің ті ре гі бо лып жүр ген ер лер ді ма дақ тай ды.

Бұ қар мұ сыл ман ша оқы ған, сау ат ты адам бол ған. Бұ қар дың 
сөз де рі – қа зақ хан ды ғы ның сырт қы сая са ты ту ра лы ай тыл ған 
ақыл-ке ңес тер. Бұл – жы рау дың ке зін де ел ара сын да ғы сая сат қа 
ті ке лей ара ла сып отыр ға ны ның куәсі. «Ті лек» де ген тол ғау ын да:

Бі рін ші ті лек ті ле ңіз,
Пи ғы лы жа ман за лым ның,
Ті лі не еріп аз бас қа.
Екін ші ті лек ті ле ңіз,
Ар дақ та ған аяу лың,
Өзің нен бас қа бір жан ға,
Те гін ол жа бол мас қа.
Үшін ші ті лек ті ле ңіз,
Жел кіл де ген ту ке ліп,
Жер қай ыс қан қол ке ліп,
Со нан да са сып тұр мас қа.
Төр тін ші ті лек ті ле ңіз,
Омырт қа сы үзі ліп,
Аяз ды күн де ай нал ған,
Тар құр са ғын ке ңіт кен,
Тас ем ше гін жі біт кен,
Анаң бір аңы рап қал мас қа, –

деп ел бір лі гі нің, тәу ел сіз ді гі нің қан ша лық ты қым бат еке нін біл ді ре ді.
Бұ қар өлең де рі – ау ыз әде бие ті мен жә не өзі нен бұ рын жа са ған 

Асан қай ғы, Қаз ту ған, Шал гез жы рау лар тол ғау лары мен үн дес, 
ақыл, на қыл, ғиб рат, өси ет ре тін де гі тол ғау лар. «Ас қар тау дың 
өл ге ні» де ген тол ғау ын да:

Ас қар тау дың өл ге ні –
Ба сын мұ нар шал ға ны.

Бұ қар жы рау дың 
«Ті лек» тол ғау ын тың дап, 
әр ті ле гі нің мә нін тү сін ді
рің дер. 
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Көк те гі бұлт тың өл ге ні –
Аса ал май тау дан қал ға ны.
Ай мен күн нің өл ге ні –
Ең кей іп ба рып бат қа ны.
Ай дын шал қар өл ге ні –
Мұз бо лып тас тай қат қа ны.
Қа ра жер дің өл ге ні –
Қар ас тын да қал ға ны.
Өл ме ген де не өл мей ді?
Жақ сы ның аты өл мей ді,
Ға лым ның ха ты өл мей ді, –

де ген өси ет қал дыр ған.
Бұ қар жы рау қа зақ әде бие тін де гі 

жа ңа поэ зи яның бас тау шы сы бол ды. 
Бұ қар дың өлең де рі өзі тұс тас ақын дар-
мен са лыс тыр ған да, кей ін гі ге мо лы рақ 
жет кен. Оның Абы лай ту ра лы өле ңін жа-
зып алып, ал ғаш пі кір айт қан – Шо қан 
Уәли ха нов. Одан кей ін жы рау өлең де рін 
жи нап, ол ту ра лы мә лі мет бер ген – бел гі-
лі фольклор шы, ақын Мәш һүр Жү сіп Кө-
пеев. Біз ге жет кен жыр ла ры – 1200 ша-
ма сын да ғы жыр жол да ры. Бұ қар жы рау 
мұ ра сын жи нау да, жа рия лау да жә не 
зерт теу де Мәш һүр Жү сіп Кө пеев, Қ.Ха-
лид, Г.По та нин, Ш.Уәли ха нов, М.Әуе-
зов, С.Сей фул лин, С.Мұ қа нов, Қ.Жұ ма-
лиев, М.Ма ғауин, Р.Сыз ды қо ва се кіл ді 
ұлт зия лы ла ры зор ең бек сі ңір ген.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің		

Уәлиұлы Абы лай хан – қа зақ хал қы ның 
әй гі лі ха ны, Шың ғыс хан ның ті ке лей ұр па ғы, 
тө ре. Ор та жүз дің сұл та ны Уәли дің ба ла сы 
Абылай (Әбіл ман сұр) 1711 жы лы дү ние ге кел
ген. Ата сы – Түр кіс тан қа ла сы ның би леу ші сі 
(оның есі мі де Абы лай) әс ке ри жо рық тар да 
ерек ше көз ге түс кен, алай да кей бір оз быр лық 
әре кет те рі нің нә ти же сін де «қа ні шер» де ген ат
қа ие бол ған. Абы лай дың 13 жа сын да ауы лы
на жау шау ып, әкеше ше сі нен, ту ыс та ры нан 

Қа	быр	ға	лы	би	– ық
пал ды, күш ті би.
Па	рық – 1) бір нәр

се нің екін ші нәр се ден 
ай ыр ма сы, ерек ше лі гі; 
2) бір нәр се нің қа дірқа
сие ті, мәнжайы, жайжап
са ры; 3) бел гі лі бір іс тің 
бай ы бы, пай ымы; 4) бел гі
лі бір зат қа тән ба ға, құн.
Па	ра	сат	ты	лық	– 

адам ға тән бай ып ты лық, 
байсал ды лық.
Аз	ғын	дық – те ріс жол

ға тү сіп, бұ зыл ған дық.

Сөз	мар	жан
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ай ырыл ған, әке сі нің қыз мет ші сі нің кө ме гі мен жау дан қа шып құ тыл
ған. Осы кез денақ, Абы лай дың бой ын да ірі қай рат кер ге тән қа си ет
тер бай қа ла бас та ған. Ақы лы мен, ер жү рек ті гі мен, та бан ды лы ғы мен 
ерек ше көз ге түс кен. Қа шып жүр ген де атыжө нін жа сы рып, «Са ба
лақ» атан ған Абы лай әке сі мен ағай ын дас Ор та жүз ха ны Әбіл мәм бет 
са рай ын да ғы ақ сүй ек тер ге ке ліп қо сыл ды.

Абы лай хан ның бү кіл өмі рі бір ға на мақ сат қа ба ғыт тал ды. Ол ен 
да ла да ер кін өс кен қа зақ хал қын аман сақ тап қа лу үшін, бар лық ақыл
ойы мен қа жырқай ра тын сар қа жұм са ды. Ол он бес жа сы нан бас тап, 
қан май дан ды кө зі мен кө ріп, не бір қыр ғын шай қас тар да же ңіс ту ын 
жел бі рет ті. Талай рет жек пежек ке ті ле ніп тү сіп, Қал дан Се рен нің 
сүй ік ті жие ні Ша рыш ты өз қо лы мен өл тір ді. Ел қа мы, ха лық тағ ды
ры на қа тыс ты іс те Абы лай хан еш те ңе ден тар тын ған жоқ. Ол елі мен 
же рі не қау іп төн дір ген Ре сей мен Қы тай ға тос қау ыл бо лу үшін кү ші 
жет пей, сө зі өт пей қи нал ған сәт тер де ең сүй ік ті ба ла ла рын ке піл дік ке 
бер ді.

«Анатілі»газеті

Бұ қар жы рау дың бо ла шақ ты бол жай ала тын кө ре ген ді гі бол ған
дық тан, Абы лай хан жы рау сөз де рі не үне мі құ лақ асып, ке ңе сіп отыр
ған. Абы лай хан бір де қал мақ тар ға қар сы со ғыс аш пақ бо лып, Бұ қар 
жы рау дан ке ңес сұ рай ды. Сон да Бұ қар жы рау:

Со ғыс па деп жыр лай ды
Бұ қар де ген кә рі ңіз,
Со ғыс саң, ке тер сә ні ңіз...
Пұ сыр ман бол саң, ке ті ңіз,
Сыр да рия ның суы нан

Көл де нең ке сіп өті ңіз,
Үш жыл ға мал ды ту сақ тап,
Жи де ліБай сын же ті ңіз...
Қа тынба ла қа мы үшін
Со лай та ман же ті ңіз, –

деп ақылке ңес бер ген екен. Абы лай хан Бұ қар жы рау дың ке ңе сін 
орын дап, Сыр да рия ны ке сіп өтіп, үш жыл күш жи нап, ақы ры қал мақ
тар ды ой сы ра та же ңе ді.

	«Бі	лу»

1. Абы лай хан кім, оның за ма нын да ғы ақын-жы рау лар дан 
кім дер ді атай ала сың дар?

2. Бұ қар жы рау өмі р сүрген кездегі қа зақ елі нің та ри хи жағ-
дайы қан дай бол ды?

3. Жы рау дың қан дай толғаулары бар?
4. Жы рау толғауларын қа ғаз бе ті не тү сір ген кім?

Бі	лу
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5. Бұ қар тол ғау ла рын да қан дай әлеу мет тік мә се ле лер кө те-
ріл ген?

6. Адам өмі рі нің ке зең де рін су рет те ген қан дай толғаулары 
бар?

7. Ел бір лі гін сақ тау идея сы жы рау тол ғау ла рын да қа лай кө-
рі ніс бе ре ді?

«Тү	сі	ну»

1. Бұ қар жы рау тол ғау ла ры ның өзек ті лі гі не де?
2. «Ас қар тау дың өл ге ні» тол ғауы ның фи ло со фия лық мә ні 

қан дай?
3. Толғаудың «Тілек» деп аталу себебін түсіндіріңдер, жауап-

тарыңды дәлелдеңдер.
4. Жы рау дың «Әй, Абы лай, Абы лай!» тол ғау ын да Абы лай 

хан өмі рі нің ке зең де рін тіл ге тиек ету де гі мақ са ты не?

«Қол	да	ну»

1. Бұ қар жы рау өмір сүр ген кез де гі та ри хи жағ дай ту ра лы 
та рих са ба ғы нан ал ған бі лім де рі ңе сүйе ніп, әң гі ме леп бе-
рің дер.

2. Мә тін де кез дес кен ұлы тұл ға лар ту ра лы мә лі мет тер ді 
тау ып, кес те ні тол ты рың дар.

Ұлы тұл ға Ол кім?
Ол ту ра лы не бі ле мін? 

Не бі лгім келеді?

3. Хрес то ма тия дан Бұ қар жы рау дың Абы лай хан ға ар нал ған 
өлең де рін мә нер леп оқың дар. Ақын тол ғау ла рын да Абы-
лай қай қы ры нан кө рі не ді? Өз де рі ңе ұна ған өле ңін жат тап 
алың дар.

4. «Әй, Абы лай, Абы лай», «Ті лек» өлең де рі нің та ри хи ма-
ңы зы ту ра лы ай тып бе рің дер.

5. Бұ қар жы рау толғауларындағы ма қал-мә тел, на қыл бо лып 
кет кен сөз дер ді тау ып, олар дың бү гін гі біз дер үшін қан дай 
ма ңы зы бар еке нін ай тып бе рің дер.

6. Бұ қар жы рау шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы өз таң дау ла рың 
бой ын ша эс се жа зың дар: «Бұ қар жы рау тол ғау ла рын да ғы 
Абы лай бей не сі», «Бұ қар жы рау – өз за ма ны ның жыр-
шы сы, ел бір лі гін ту ет кен бі тім ші сі».

Түсіну

Қолдану
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«Тал	дау»

1. Бұ қар жы рау тол ғау ла рын да ғы Абы лай мен та ри хи тұлға 
Абы лай ды са лыс ты рың дар.

2. Бұқар жырау шығармаларындағы Абылай хан бейнесін 
суретші М.Айтбаевтың қолынан шыққан портретпен, 
«Көшпенділер» фильміндегі, М.Жұмабаевтың «Батыр Баян» 
дастанындағы Абылай хан образымен салыстырыңдар, 
тарихи және көркемдік құндылығы туралы ойларыңмен 
бөлісіңдер.

«Жи	нақ	тау»

1. Бұ қар жы рау тол ғау ла ры ның та қы ры бы мен идея сын 
анық таң дар.

2. Абы лай хан ға ар нал ған тол ғау ла ры не гі зін де Абы лай хан 
об ра зы на топ тас ты ру жа саң дар. Ті рек сөз дер ар қы лы Абы-
лай хан ту ра лы ай тып бе рің дер.

«Бағалау»		

Бұ қар тол ғау ла ры XXI ға сыр да біз ге не сі мен қым бат деп 
ой лай сың дар? Ой бөлісіңдер.

Бұ қар жы рау ту ра лы «Та ри хи тұл ға лар» жи на ғы нан, Абы лай хан 
ту ра лы «Абы лай хан» ат ты та ри хизерт теу ең бе гі нен, С.Сма таев тың 
«Елімай», Ұ.Дос пан бе тов тың «Абы лай дың ақ туы» шы ғар ма ла
ры нан, З.Тай шы бай дың «Қа зақ тың ха ны – Абы лай» ат ты кі та бы нан, 
С. Дәуітұлы ның «Абы лай хан» та ри хи жы ры нан, «Ба ба лар сө зі» топ
та ма сы нан жә не та ғы бас қа ба сы лым дар дан оқыпта ны сың дар.

Талдау

Жинақтау

Бағалау

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на
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Ға сыр дан ға сыр ға, ата дан ба ла ға, за ман нан за ман ға ұла сып 
ке ле жат қан ай тыс өне рі – қа зақ де ген ру хы би ік өнер лі ха лық 
еке ні міз ді бү кіл әлем ге та ны та тын әде би мұ ра ла ры мыз дың бі рі.

Қазақөнерініңантологиясы

	 АЙ	ТЫС

Ай тыс – ау ыз әде бие тін де 
ежел ден қа лып тас қан поэ зия-
лық жанр, топ ал дын да қол ма-
қол суы рып  са лып ай ты ла тын 
сөз сай ысы, жыр жа ры сы. 
М.Әуе зов тің сө зі мен айт қан да, 
«ай тыс – сөз ба рым та сы». Ай-
тыс – қа зақ тың ау ызе кі әде би-
му зы ка лық өне рі нің кө лем ді 
жә не аса құн ды са ла ла ры ның 
бі рі. Ол суы рып сал ма ақын дық 
өнер дің же мі сі бо лып та бы ла ды. 
Ай тыс та ха лық тың әдет-ғұр пы, 
тұр мыс-сал ты, дү ни ета ны мы, 
эс те ти ка лық, ру ха ни, фи ло со-
фия лық жә не әлеу мет тік көз қа-
ра сы, қа лып та су та ри хы бай қа-
ла ды. Ең ал ғаш тұр мыс-салт 

жыр ла ры нан бас тау алып, сан алу ан ке зең дер ден өтіп, ке мел де не 
же тіл ген ай тыс тың ал ғаш қы үл гі ле рі жат тан ды өлең дер ден тұр-
са, кей ін суы рып сал ма лық си па ты ба сым бо лып оты ра ды. Егер де 
ай тыс тың ең ежел гі тү рі – «Бә дік» ай ты сы ның не гі зін де адам ба-
ла сы ның та би ғат қа әсер ету мақ са ты жат са, ақын дар ай ты сы ның 
та қы рып та ры бір не ше са ла бо лып ке те ді жә не бә рі ха лық тың 
өмір-тұр мы сын жан-жақ ты көр се тіп, ба рын ша то лық бей не лей ді.

Қа зақ тың ау ыз әде бие тін де ай тыс тың бір не ше тү рі бар: бә дік, 
жар-жар, жа ну ар лар мен адам ны ай ты сы, өлі мен ті рі ні ай ты-
сы, ж�м ба� ай ты с, салт ай ты сы, �ыз бен жі гіт ті ай ты сы, 
а�ын дар ай ты сы, осы к�н гі ай тыс тар.

Ай тыс – синк рет ті өнер, ол тұр мыс-салт жыр ла ры нан бас тау 
алып, ке ле-ке ле ақын дар ай ты сы на ұлас қан. Синк рет ті лік де ге ні-
міз – фольклор лық ту ын ды лар дың бой ын да бір не ше өнер дің АР
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бір ле сіп кө рі нуі. Мы са лы, ба тыр лар жы-
ры не ме се айт ыс жан рын да сөз өне рі, саз 
өне рі жә не театр дың бел гі ле рі бар. Ай тыс-
та осы ған орай ли ри ка лық, эпи ка лық, 
дра ма лық си пат тар мол ұшы ра са ды. Ай-
тыс өлең де рі нің ал ғаш қы үл гі ле рі ха лық-
тың тұр мыс-сал ты на, әдет-ғұр пы на бай-
ла ныс ты ту ған жә не жұрт тың жи нал ған 
же рін де, ойын- сау ық үс тін де шы ға рыл-
ған. Олар ды шы ға ру шы ақын дар бол ған. 
Ай тыс тың ал ғаш қы үл гі ле рі ой ын- сау ық 
ре тін де, ха лық ты кө ңіл ден ді ру, күл ді ру 
не гі зін де ту ған ды ғын аң ғар та ды. Өлең 
жол да ры жұрт тың жат тап алып, ай та бе-
руі не лай ық та лып құ ры ла ды. Мұн да на-
ғыз ақын дар ай ты сын да ғы дай күр де лі та-
қы рып тар, то сын оқи ға лар же лі сі, сөз 
түйін де рі кез дес пей ді. Ал ғаш қы ай тыс 
үл гі ле рі кей ін нен үл кен ай тыс өлең де рі-
нің – ақын дар ай ты сы ның не гі зін сал ды.

Ай тыс ақын дар ұғы мын да, бел гі лі 
бір кі сі ге қо на тын өнер са нал ған. Кем-
пір бай, Бал қы Ба зар, Бұ да бай, Бақ ты бай, 
Сү йін бай, Жам был, Құл мам бет тә різ ді 
ақын дар өлең нің «кие сі бар, ие сі бар» 
деп біл ген. Бет пе-бет кел ген екі ақын 
же ңу дің сан алу ан жол да рын, амал-тә-
сіл де рін қа рас ты ра ды. Аман да су, ел жағ-
дай ын сұ рау дың өзін де ай тыс бо лар лық 

түй ін, сын та ғар лық мә се ле лер із дес ті рі ле ді. Ай тыс кер ақын дар 
ай тыс та сөз тап па ған нан же ңіл мей ді, ата лы сөз ден, жүй елі ой дан, 
бұл тарт пас шын дық тан то сы ла ды.

Қа зақ ай тыс та ры жанр лық си па ты жа ғы нан т� ре ай тыс жә не 
с� ре ай тыс бо лып бө лі не ді. Т� ре ай тыс – екі ақын ның ке зек те сіп, 
бір шу мақ ты өлең мен жау ап та суы («Жар-жар», «Бә дік»). Ал с� ре 
ай тыс – екі ақын ның көп әң гі ме ні қам ти, да мы та жә не бір не ше 
шу мақ пен ұза ғы нан жау ап та су ла ры (Айсұ лу мен Кен шім бай, 
Әсет пен Ырыс жан, Сүй ін бай мен Қа та ған ай тыс та ры). Ай тыс 
маз мұн дық си па ты на қа рай әдет-�� рып ай ты сы жә не а�ын дар 
ай ты сы на жүй еле не ді. Ақын дар ай ты сы та қы ры бы на бай ла-
ныс ты ж�м ба� ай тыс, ма да� ай тыс бо лып жік те ле ді.

Ай тыс за ма нын да өз
ге ел дер де де бол ған. 
Пар сы да «мү шәй ра», 
араб тар да «мұ ғал лә кәт» 
де ген. Араб тар дың көш
пен ді бә дәуиле рі қа ра 
сөз бен емес, үне мі өлең
мен сөй лес кен, қа зақ хал
қы ның аса бір ұлы қа сие ті 
сол қы нап тан суы рып ал
ған қы лыш тай қол мақол 
қиып айт қыш ты ғын да, ай
тыс кер лі гін де. Бұл – қай 
ха лық тың ал дын да да 
мақ та ну ға тұ ра тын өнер.

М.Әуезов

Даналық	ойдан	дән	ізде

Қа зақ бол ған тү рікмоң
ғол ру ла ры ның ес кі ден 
ке ле жат қан ау ыз әде бие
ті нің бір са ла сы – ай тыс 
сөз дер.

С.Сейфуллин

Зергер	сөз
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Бә дік ай ты сы – ай тыс тың ең кө не 
тү рі. «Сөз ішін де асы лы – өлең сөз. Ен де-
ше, сол өлең сөз ді дерт-ін дет ке қар сы 
қой ып, ес кі дін дік ырым ат қа ра ды. 
Осын дай жол мен, сол ес кі лік ті дін-на-
ным нан ту ған ай тыс – бә дік ай ты сы бо ла-
ды»,– деп М.Әуе зов атап көр сет кен дей, 
бә дік ай ты сы адам ның та би ғат тың тыл-
сым сы ры на тү сін бе ген ке зін де, ша ма-
низм ді ни-на ны мы на бай ла ныс ты ту ған. 
«Бә дік» сө зі не ні біл ді ре ді? Сөз дік тер де 
бе ріл ген анық та ма лар ға жү гі не тін бол-
сақ, «Бә дік» – дел бе, мал дың ай нал ма 
ау руы; мал ға, адам ға жұ ға тын ін дет, 
ай нал ма; бә дік ау ру ына қар сы си қыр, 
ар бау на ны мы нан ту ған ай тыс». «Бә дік ті 
ай ту да ғы не гіз гі мақ сат – мал бой ын да ғы 

ке сел ді қуа лап кө ші ру, сөйт іп оны дерт қыс па ғы нан құт қа рып, 
арыл ту бо лып та бы ла ды», – де ген тү сі нік тер ді фольклор шы 
Б.Уаха тов тың ең бек те рі нен кез дес ті ру ге бо ла ды. С.Сей фул-
лин нің: «Адам ау ыр са, мал ау ыр са, әй ел-ер кек жи на лып, ау ыр ған 
мал ды қа мап алып, екі-екі ден қо сы лып, шу лап өлең ай та ды. Өлең 
айт қан да, ау ру «ие сін» қор қы тып, жын ой на ған дай қы лып ай та-
ды», – деуі қас көй күш тер ден қор қы ту, үр кі ту ар қы лы ары лу ға 
бо ла ды де ген кө не ма гия лық се нім ді дә лел дей тү се ді.

Адам өзі не бей мә лім күш тер дің бә рі не та бын ған, бә рі нің өз 
ие сі, тә ңі рі  бар деп тү сін ген. Со лар ға құл шы лық етіп жал ба-
рын ған, кө мек күт кен. Ер те за ман да адам мал ау ру ының да, адам 
дер ті нің де ие сі бар деп, сол дерт тер ден «үш кі ру», «ша қы ру» 
ар қы лы құ ты лу ға бо ла ды деп ой ла ған. Бә дік, әдет те кеш ке қа рай, 
іңір қа раң ғы сын да орын дал ған. Оны топ бо лып айт қан. Бір те-
бір те бә дік ті ер лер то бы мен әй ел дер то бы бо лып ай ту сал ты шық-
қан. Ақы рын да, бә дік тің ат қа ра тын мін де ті өз ге ріс ке ұшы ра ға ны 
сон ша лық ты, жас тар бә дік кө шін қыз-жі гіт бо лып, бә дік ай тыс-
қан сып, оны бас қо су дың, кө ңіл кө те ру дің ама лы на ай нал дыр ған.

Бә дік, бә дік де се ді,
Бә дік жел дей есе ді.
Ас қар, ас қар тау лар ға,
Ағы ны қат ты су лар ға,
Ай на ла соқ қан құй ын ға,

Үш	кі	ру	–	ау ыр ған 
адам ға дем са лу, дұ ға оқу.

а	ма	низм	– ша ман дық 
ба ғыт: Күн ге, Ай ға, Көк ке, 
От қа та бы на тын тап тық 
қо ғам ға дей ін гі дін тү рі.
Бә	дік	– ал ғаш қы да 

ау ру адам ды не ме се 
мал ды ем деу мақ са тын
да ай тыл ған тұр мыссалт 
жыр ла ры ның бір тү рі.

а	қы	ру	–	ау ыр ған 
адам ды ем деу ке зін де
гі бақ сы лар дың тыл сым 
күш тер ді ша қы ру тә сі лі.

Сөз	мар	жан
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Ай, көш де се, кө ше ді.
Ай, көш!...

Сөйт іп, ін дет ті сөз бен ар бап, бас қа ме кен ге жі бе ру ді ой лай ды. 
Оған жай лы, шұ рай лы қо ныс ты ұсы на ды. Адам ның ой-са на сы ның 
же ті луі не бай ла ныс ты бә дік ай ты сы жа ңа маз мұн ға ие бо ла ды. 
Өлең ді ай тыс тү рін де орын дау шы екі жақ сө зін «көш» деп бі ті ре ді 
жә не қай да кө шу дің жо лын көр се те ді.

Жі гіт:
Бә дік ті бас та де сең, мен бас тай ын,
Тү бі не шоқ ай на ның із тас тай ын.
Бә ді гі бұл ба ла ның қай же рін де,
Суы рып ақ ті кен дей ап тас тай ын.
Көш, көш!

�ыз:
Айт қа ным ме нің бә дік оным де ген,
Бә ді гі бұл ба ла ның қо лын да екен.
Бә дік ті кө ші рейік бас қа жақ қа,
Ауы лым алыс емес, жо лын да екен.
Көш, көш!

Бә дік те гі қыз бен жі гіт өнер жа рыс ты ра тын тұл ға лар емес, дәс-
түр лі ғұ рып ты орын дау шы лар ға на. Олар дың ау зы нан шы ға тын 
сөз де ақын дар ді кін дей қол ма-қол ой дан шы ға ры ла тын, суы рып 
са лы на тын өнер дү ние сі емес, кө бі не се бұ ры ннан қа лып тас қан 
да яр үл гі лер. Бә дік те бел гі лі бір сөз ді, сөз тір ке сін, сөй лем ді, 
сөй лем дер то бын, шу мақ ты не ғұр лым көп қай тала са, со ғұр лым 
зи ян кес күш ке қат ты әсер ету ге бо ла ды де ген се нім жа тыр. Сон-
дық тан «бә дік» сө зі бір шу мақ та бір не ше рет қай тала на ды.

Жа ну ар лар мен адам ның ай ты сы. Қа зақ хал қы ның күн кө рі-
сі, тұр мыс-тір ші лі гі төрт тү лік мал ға бай ла ныс ты бол ды. Төрт 
тү лік мал хал қы мыз үшін тір ші лік ті ре гі бо лып са нал ды. Сон-
дық тан да өзі нің тұр мыс-тір ші лі гін де осын дай ерек ше орын ал ған 
төрт тү лік ту ра лы жыр-өлең дер, аңыз-ер те гі лер шы ға рып қа на 
қой май, жа ну ар лар дың, аң дар дың адам мен ай ты сын да тіл ге тиек 
ет кен. Бұ лар дың бә рін де де мал ды кә сіп ет кен адам ның төрт тү лік 
жай ын да ғы ойы, көз қа ра сы, ар ма ны мен ті ле гі кө рі не ді. Мы сал 
ре тін де әде би ет те ке ңі нен қол да ныс тап қан «Ие сі мен Си ыр дың» 
ай ты сы нан үзін ді кел ті рейік:АР
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Ие сі:
Не ғып жүр сің, қу жал ғыз, шо лақ си ыр,
Си ыры мен Ай тақ тың бол дың үй ір.
Үй ма ңын да кө де ні жұ лып жемей,
Сен шо лақ қа бір сой қан бол ды биыл.

Си ыр:
Мей ірім сіз адам сың тас тан қат ты,
Сү мең де тіп арыт тың кер жор ға ат ты.
Үй қа сын да кө де нің түк дә мі жоқ,
Көл жа ға лай қа мыс тың тү бі тәт ті.

Хал қы мыз тек төрт тү лік мал ды өсі ріп, со ны тір ші лік тің ті ре гі 
етіп қа на қой ған жоқ, аң ау лау ды да кә сіп ет кен. Аң ның етін, 
те рі сін, жү нін ке ре гі не жа рат қан. Ау ыз әде бие тін де төрт тү лік 
мал дан бас қа адам ның аң дар мен де ай ты сы кез де се ді. Мы са лы:

«Бір кү ні Ша шу бай апан ға қақ пан құ рып, бір қас қыр ұс тай ды. 
Қас қыр ды өл тір мей тұ рып, қас қыр мен ай тыса ды.

Ша шу бай:
Қа се ке, аман сыз ба, жақ сы күй де?
Көз қы за рт пай қо нақ бол біз дің үй ге,
Бас бе рем, ба лық бе рем той ғы за мын,
Той ма саң тау ық, қо ян сой ғы за мын,
Көр ме ген ді кө ре сің қы зық дү ние.

�ас �ыр:
Қақ пан са лып ұс тат тың ая ғым ды,
Қақ пан шот қыс ты рып ап тая ғың ды,
Со ңы ма тү сіп ал дың сау ыс қан дай.
Әке ңіз Қо ше кең ді өл тір гем жоқ,
Мой ның ды бір-ақ бұ рап со ғар едім,
Ая ғым ісіп кет ті, амал бар ма-ай!»

Бұл ай тыс тар ха лық тың тұр мыс-тір ші лі гі нен, өмір ге де ген 
көз қа ра сы нан, ше шуін тап па ған мә се ле ле рі нен ха бар дар ете ді.

Жұм бақ ай ты с. Қа зақ хал қы ның тұр мыс-тір ші лі гі не, әдет-
сал ты на бай ла ныс ты ту ған ай тыс өлең де рі нің бір тү рі – жұм бақ 
ай ты с. Бұл ай тыс та ой ын- сау ық үс тін де, көп ші лік тің жи нал ған 
же рін де ай ты ла тын бол ған. Жұм бақ ай ты с тап қыр лық пен зе-
рек тік ке құ рыл ған дық тан, ай тыс өлең де рі нің ішін де ең бір қи ын АР
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тү рі бо лып са на ла ды. Мұн дай ай тыс ақын нан суы рып сал ма лық-
тан бас қа тап қыр лық ты, біл гір лік ті, бі лім ді лік ті, шап шаң дық ты 
талап ете ді.

Жұм бақ өмір шын ды ғы нан алы на ды. За ман, қо ғам да мы-
ған сай ын ай ты лар жұм бақ тың мә ні де жа ңа рып оты руы заң ды. 
Жұм бақ маз мұ ны на қа рай оның қай кез де пай да бол ға ны ту ра лы 
бі лу ге бо ла ды. Жұм бақ ай тыс адам ның ақыл-ой ын ке ңей тіп қа на 
қой май ды, со ны мен қа тар тап қыр лық қа, те ңеп са лыс ты ру ға үй-
ре те ді.

Қа зақ әде бие тін де жұм бақ ай тыс тың алу ан түр ле рі бар. Бір-бір 
ау ыз жұм бақ жау ап сөз, бір лі-жарым шу мақ қыс қа өлең нен бас-
тап, ұзақ өлең мен ке ле тін жұм ба ғы да, жа уа бы күр де лі нұс қа ла-
ры да мол. Бұл ай тыс тың бел гі лі үл гі ле рі – Әсет пен Рыс жан ның, 
Қо жах мет пен Әубә кір, Нұр жан мен Са пар ға ли дың ай тыс та ры.

Әсет пен Рыс жан  ел ара сы на атақ та ры жай ыл ған ақын дар 
бол ған. Бір жы лы ел дің көп жи нал ған же рін де еке уі айтысып, 
екі ақын да же ңіс ке же те ал май, үл кен тар тыс қа тү се ді. Әсет ті 
сы на мақ бо лып, Рыс жан бір не ше жұм бақ ай та ды. Та бан ас тын да 
бе ріл ген жұм бақ тар ды Әсет ой лан бас тан ше шіп бе ре ді. Мы са лы, 
Рыс жан ның:

Арық тап бір түйе өл ді же тіп ажал,
Ал ты бат пан бұ лы бар, без бен ге сал.
Сүйе гі жер ден, көк тен та был май ды,
Біл дің бе, мұ ның өзі қай да өл ген мал? –

де ген жұм ба ғын Әсет:
Дом бы ра са ған ер ген бұл бұл екен,
Рыс жан қа ра сөз ге қыр ғын екен.
Арық тап от тай ал май өл ген түйең,
Ақыл мен абай ла сам бір жыл екен, – 

деп ше ше ді.
Жұм бақ ай тыс та ры ның мә ні зор бол ған. Ол ақын дар ды із де-

ну ге, біл ме ген ді бі лу ге тал пын дыр ған.
Салт ай ты сы. Салт ай ты сы �ыз бен жі гіт ай ты сы, а�ын дар 

ай ты сы бо лып бө лі не ді.
Қыз бен жі гіт ай ты сы ха лық тың әдет-ғұ рып сал ты на бай ла-

ныс ты ой ын- сау ық тар ке зін де ай тыл ған. Бұл ай тыс, әдет те, екі 
жас тың аман да суы нан бас та лып, әзіл-ос пақ, қал жың ре тін де 
ай ты ла бе ре ді. Қыз бен жі гіт ай ты сын да әлеу мет тік ма ңы зы бар 
үл кен та қы рып тар қоз ғал май ды, ой ын- сау ық қа лай ық тал ған 
же ңіл жай лар сөз бо ла ды. Мы са лы:АР
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Жі гіт:
Кө гіл ді рік, ен де ше, кө гіл ді рік,
Көк дө нен ге жа ра сар өміл ді рік.
Осын дай бір ме-бір ге кез кел ген де,
Ай та гөр өле ңің ді тө гіл ді ріп.

�ыз:
Асыл қай рақ, за ман дас, асыл қай рақ,
Бау ағаш та тұ ра ды бұл бұл сай рап.
Құ дай сай рап осын дай кез кел ген де,
Өле ңің ді ай та гөр, тәу ір сай лап, –

деп қыз бен жі гіт бір-бі рін ай тыс қа ша қы ра ды. Ай тыс осы лай бас-
та лып, жұрт ты күл ді ру үшін әде мі әзіл мен қал жың ай ты ла ды, 
бір-бі рі нің бой ын да ғы кем ші лік тер де сөз бо ла ды. Ха лық ау ыз 
әде бие тін де қыз бен жі гіт ай ты сы ай тыс жан ры не гіз де рі нің бі рі 
бо лып са на ла ды.

Ақын дар ай ты сы – ай тыс жан ры ның ішін де гі ең кө лем ді сі, 
та қы ры бы мен маз мұ ны жа ғы нан күр де лі сі. Зерт теу лер ақын дар 
ай ты сы ның ХІХ ға сыр да ту ған ды ғын көр се те ді. Ақын дар ай ты сы 
бар лық ай тыс түр ле рі нің оң ерек ше лік те рін бой ына сі ңі ріп, 
ай тыс дәс тү рі нің ке мел де нуі нің бас ты бел гі сі болып та бы ла ды. 

Бұл ту ра лы М.Әуе зов «Ай тыс өлең де рі» 
де ген зерт теуін де: «Қа зақ ау ыз әде-
бие тін де ай тыс тың кө не тү рі бір не ше 
адам қо сы лып орын да ла тын ғұ рып тық 
ән дер ден бас та лып, ақын дар ай ты сы на 
ұлас ты», – де ген пі кір айт қан. Жаз ба әде-
бие ті ту май тұр ған кез де ақын ға «ақын» 
ата ғын әпе ре тін де осы ай тыс бол ған, 
се бе бі ай тыс – ақын дар үшін үл кен сын 
жә не ше бер лік мек те бі. Ай тыс ақын-
дар дан тап қыр лық ты, бі лім ді лік ті, се зім-
тал дық ты, өзін дік ерек ше лік ті талап 
ет кен.

Ақын дар ай ты сы на қа ты су ар найы 
дай ын дық ты қа жет ет кен. Мы са лы, 
Жам был дың ақын бо лып қа лып та суы 
ке зе ңі не көз жі бер сек, жас ке зі нен ақын-
дық ты мақ сат ет кен ол ша ғын өлең дер 
шы ға рып, үй-үй ді, ау ыл-ау ыл ды ара лап 
жа ра па зан айт қан, Сүй ін бай дан ба та 

Сөз	сап	та	уы	– сөз қол
да ны сы.
Саң	лақ– 1) ұш қыр, 

жүй рік; 2) ел ден ерек, 
озат, ше бер.

Сөз	мар	жан
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алып, сөз өне рі не үй рен ген. Ақын дық қа на ты қа тай ып, ке ме лі не 
кел ген кез де ға на ай тыс тар ға түс кен.

Ақын дар ай ты сы ның өзін дік ерек ше лік те рі бар. Ең ал ды мен, 
ақын дар бел гі сіз та қы рып қа өлең ді та бан ас тын да шы ға ра бі луі 
ке рек. Екін ші ден, то сын сұ рау лар ға тап қыр лық пен жау ап бе ре 
алуы ке рек. Үшін ші ден, қар сы ла сын сү рін ді ру үшін өмір құ бы-
лыс та рын жұм бақ етіп те ай та бі луі құп тала ды. Төр тін ші ден, 
ел-ел дің ше жі ре сін, та ри хын бі луі шарт. Бе сін ші ден, дом бы ра не 
бас қа саз ас пап та ры ның сүйе мел деуі мен ән де тіп ай та бі луі қа жет. 
Ақын ның сө зі мә нер лі, тү сі нік ті, дау ысы құ лақ қа жа ғым ды бо луы 
да ма ңыз ды. Ай тыс жас тал ға май ды, үл кен де, кі ші де, әй ел де, ер 
адам да өз өне рін сы най ала ды.

Ай тыс тың бас ты ерек ше лі гі – оның 
суы рып сал ма  түр де орын да луы.

Соң ғы де рек тер бой ын ша, қа зақ 
хал қы ның ай тыс өлең де рін екі ге бө ліп, 
бі рін ші сін – т�р мыс-салт ай ты сы, оның 
ішін де: бә дік, жар-жар, �ыз бен жі гіт 
ай тыс та ры, �а �ы су лар деп са ра ла са, 
екін ші сін – а�ын дар ай ты сы деп, оны – 
діни, ж�м ба�, жаз ба ай тыс деп топ та ған.

Ай тыс ха лық тың жи нал ған же рін де 
өт кі зі ліп, қан дай та қы рып та бо ла тын-
ды ғы сол ай тыс үс тін де анық тал ған. Сон-
дық тан әр ай тыс кер қар сы ла сын қа лай 
бол са да же ңу, не ден сү рін ді ру ама лын 
ой лас ты рып, со ған дай ын да лып келе ді. 
Әдет те, ай тыс та көп те ген мә се ле лер кө те-
рі ліп, бір та қы рып тан екін ші сі не ау ысып 
оты ра ды.

Ақын дар өз же рі нің, елі нің, шық қан 
ор та сы ның ке ре мет ті гін жыр лай ды. 
Әри не, же ңу мақ са тын көз деп кел ген 
ақын қар сы ла сы ның мін-кем ші лік те рін 
айтады.

Ай тыс түй іні – шын дық. Қан дай жүй рік, суы рып сал ма тап-
қыр ақын бол са да, шын дық тан жал та рып құ ты лып ке те ал ма ған, 
шын дық пен суа рыл ған ата лы сөз ге тоқ тап, бас и ген. Ай тыс қа түс-
кен ақын дар өлең шы ға ра ал ма ған дық тан емес, бі лі мі таяз бол са, 
ай тыс үс тін де қой ыл ған то сын сұ рақ тар ға жау ап тау ып ай та ал-
ма са, әлеу мет тік мә ні бар мә се ле лер ге қар сы дә лел ай та ал ма са, 

Ай тыс – екі па лу анның 
кү рес ке ні си яқ ты, екі  
ой ын     шы ұтыс қа ны си яқ
ты, екі ба тыр жек пежек 
ұрыс қа ны си яқ ты, екі 
ақын   ның бі рінбі рі сөз жү
зін де аң дып, бі рі ніңбі рі 
қа пы сын тау ып же ңу үшін 
ай та тын өлең де рі. Ақын
дар әді сін сөз ар қы лы 
жұм сап, бі рінбі рі сөз бен 
шан шып, же ңе ді. Әр қай
сы сы сөз бен шан шу ға 
қо лай лы, оң тайлы же рін 
із дей ді. Ба сын да, ісін де, 
жұр тын да, ұл тын да бол
ған осал дық, кем ші лік тер
ді ай тып, сөз бен ұял тып, 
яки сөз бен қа мап, жан
жа ғын бө геп, тоқ та та ды.

А.Байтұрсынұлы

Да	на	лық	ой	дан	дән	із	де
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же ңі ле ді. Ай тыс та ақын ның өзі нің же ңіл ген ді гін мойын дау да 
үл кен ер лік бо лып са на ла ды.

Ай тыс өне рі нің ға сыр дан ға сыр ға ел жа дын да сақ та лып, қа зір гі 
дәу ірі міз ге дей ін же туі – хал қы мыз дың сөз өне рін, ақын дық ты 
дә ріп теуі, асыл сөз дің мә нін ба ға ла уы. Ақын дар ай ты сы ның саң-
лақ та ры бо лып са на ла тын Жам был мен Құл мам бет, Шө же мен 
Кем пір бай, Бір жан мен Са ра, Әсет пен Рыс жан жә не т.б. ай тыс 
ақын да ры ға на емес, бү кіл ру дың, ау ыл дың ар-на мы сын қор ғау-
шы лар да бол ған.

Ақын дар ай ты сы – қа зақ хал қы ның мә де ние ті мен та ри хы нан 
елеу лі орын ала тын, поэ зия мыз дың да муы мен ке мел де нуін, көр-
кем дік дә ре же сін ай қын дай тын көр сет кіш те рі нің бі рі.

Ай тыс сөз тап қыр лы ғы ның ға на жа ры сы емес. Ха лық қа 
қо ғам да орын ал ған мә се ле ні ба тыл да, ай қын жет кі зе ала тын 
мүм кін дік тек ай тыс та ға на бар. Де мек, ай тыс кер ге қой ыла тын 
талап та өте жо ға ры. Олар:
– өмір ді өзін дік көз қа ра сы мен пайым дай ала тын да рын ды лық 

пен бі лім ді лік;
– жүй елі сөз, ұтым ды, ой лы шу мақ тар тө гі ле тін ас қақ ша быт 

пен қа бі лет ті лік;
– ба тыл дық, өт кір лік, шын дық қа то лы көр кем бей не лі сөз дер 

та бу;
– жат тан ды сөз дер ге бар мау, жа сан ды ұй қас қа жо ла май, уа қыт 

мөл ше рі не сый ғы зып ай ты су;
– мә де ни ет ті лік, әдеп, сы пайы лық, бір-бі рі не құр мет пен қа рап, 

ба ға лай бі лу.
Ай тыс ба ры сын да қар сы ла сы ның сө зі не бір ден ту ра жау ап 

қай та рып, той та рыс жа сай ал ма са, ай тыс құ ны тө мен дей ді. Ол 
үшін ақын дар бой ынан жо ға ры да көр се тіл ген қа си ет тер та бы луы 
ке рек. Сон да ға на ай тыс тың мә ні мен ма ғы на сы со ны лы ғы мен 
тың дау шы лар ға қы зық ты бо ла ды.

«Ай тыс қа тү сіп жүр ген суы рып сал ма ақын те гін де өлең та ба 
ал ма ған дық тан, ұй қас ты сөз құ рай ал ма ған дық тан же ңіл мей ді. 
Олар же ңіл ген де ұтым ды дә лел ден жұ тап, жүйеге жы ғы лып 
ба рып же ңі ле ді. Же ңу ші адам өзі нің қар сы ақы ны на бет бұ ру ға, 
жал та ру ға ерік бер мей, нақ ты дә лел дер мен тұ сап, тұ қыр тып бу ып 
тас тай ды», – де ген М.Әуе зов сөз де рі ақын дар ай ты сы ның өзін дік 
си па тын та ны та ды. Бұл – бү гін гі ай тыс қа да то лық қа тыс ты талап.

Ай тыс өне рі – бү гін гі ру ха ни мә де ние ті міз дің ажы ра мас бір 
бө лі гі. Бұл өнер ұр пақ тан ұр пақ қа, бу ын нан-бу ын ға ау ысып, өрі сі 
ұл ғай ып, іл гер ілеп да мып ке ле ді.АР
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Қа	зір	гі	ақын	дар	ай	ты	сы
Елі міз тәу ел сіз ді гі не қол жет кі зіп, ұлт тық құн ды лық та ры мыз 

ал дың ғы қа тар ға шық қан тұс та ақын дар ай ты сы ның ұлт өмі рін-
де гі ру ха ни қыз ме ті нің зор екен ді гін бү гін гі күн  көр се тіп отыр.

Соң ғы жыл да ры ақын дар ай ты сы жа ңа бе лес ке кө те рі ліп, 
жа ңа ша түр мен маз мұн тау ып, ел өмі рін де гі өзек ті қо ғам дық-
әлеу мет тік мә се ле лер дің ше ші луі не ық па лын ти гі зу де. Ұлт тық 
мүд де ге ті ке лей қа тыс ты мә се ле лер дің: қа зақ ті лі нің тағ ды ры, 
мем ле кет тік мен шік те бо лып кел ген қа зақ же рі нің же ке мен шік-
ке өтуі, қа зақ ба ла ла ры ның ше тел ге берілуі, ел ге қай та орал ған 
қан дас та ры мыз дың әлеу мет тік жағ дайы, жер дің ас ты мен үс тін-
де гі ұлт тық бай лы ғы мыз дың бас қа ұлт тар дың қан жы ға сын да ке-
тіп қа лу қаупі, та ғы да бас қа осы си яқ ты өт кір сая си, әлеу мет тік 
мә се ле лер дің қо ғам дық өмір шын ды ғы на ай на лып отыр ған ды ғын 
ақын дар кей де ас тар лап, кей де ашық ай тып, бү гін гі қо ғам дық-
әлеу мет тік шын дық тың кө кей кес ті мә се ле ле рін көл де нең тар тып, 
жал пы көп ші лік тің тал қы сы на тас тап, ай тыс өне рі нің сал ма ғын 
арт ты ру да.

Қа зір гі ақын дар ай ты сы ның ерек ше лік те рі ту ра лы ға лым 
А.Той ша нұлы: «...ай тыс тың поэти ка лық та би ға ты бағ зы за ман-
нан бе рі қа лып қа со ғыл ған ха лық қа зы на сы ның ка нон дық үл гі-
өр не гін өзі не бе рік ми рас ете ді. Ай тыс тың өзе гін де жат қан шен-
дес ті ру ама лы оған дра ма лық тар тыс ты си пат бе ре ді. Сол се беп тен 
де қа зір гі ай тыс та ежел ден бе рі ке ле жат қан дәс түр лі на қыш тар, 
үй рен шік ті та қы рып тар, ма шық ты са рын дар тұ тас тай қай тала-
нып, бі рақ жа ңа за ман ның ті ле гі не сай өң де ліп, жаң ғыр ты лып 
қол да ны лып отыр деу ге бо ла ды. Әри не, ай тыс та ғы өт кір лік, қо-
ғам да ғы кем ші лік ті мі неу, жүй рік ой, тап қыр лық, бұл тарт пас де-
рек ті лік, шы найы шын дық ХХІ ға сыр да ғы ақ па рат қар қы ны мен 
үй ле сіп, ұрым тал да же дел мә лі мет бе ре тін жанр бол ған дық тан, 
ма ңы зы күн са нап ар тып, адам құ қы ғы мен сөз бос тан ды ғын қор-
ғау тала бы на үн де сіп, тәу ел сіз дік ке зең де қы зық ты да ду ман ды 
те ле шоу ре тін де жа ңа са па ға кө те рі ліп, да мып отыр...»,– де ген 
пі кір ай та ды.

Қа зір гі за ман ай ты сы ның мақ са ты мен мін дет те рі:
1. Ай тыс өне рін мә де ние ті міз дің ба ға жет пес асыл мұ ра сы ре тін де 

ха лық қа жан-жақ ты на си хат тап, оның да муы на қол дау көр се ту.
2. Бо ла шақ ұр пақ қа ай тыс өне рін жет кі зу, одан әрі да мы тып, 

са па лық дең гей ін жақ сар ту.
3. Ше бер сөз құ рау мен жо ға ры дең гей де гі поэ зия ар қы лы мем ле-

кет тік тіл ді ке ңей тіп, да мы ту.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



106

4. Тала нт ты, да рын ды жас ақын дар дың ақын дық ше бер лі гі нің 
шың да лып, көп ші лік ке та ны лу ына мүм кін дік жа сау.

5. Ел де гі ха лық тар дос ты ғын, бе ре ке-бір лік ті жә не сая си тұ рақ-
ты лық ты дә ріп теу.
Ай тыс тың әде би ет та ри хы нда ала тын ор ны мен ма ңы зы ерек ше. 

Бұл тұс та ірі жа зу шы, ға лым М.О.Әуе зов тің ай тыс ту ра лы: «Ау ыз ша 
әде би ет ішін де ай тыс тан көп кез де се тін өлең жоқ... Бұл өлең дер өте 
көп, көп ті гі жұрт тың бә рі не мә лім. Бұл күн де рі бас па ға ба сы лып, 
ол жаз ба күй ін де жи на лып жүр ген ай тыс тар дан бас қа талай-талай 
жақ сы ай тыс тар дың әлі күн ге жа зыл май, жи нал май жүр ге ні де то-
лып жа тыр. Бұ дан ай тыс сө зі қа зақ ес кі лі гін де өте жан ды, өте қы зу-
лы, ба ға лы сөз бол ға нын да дау жоқ», – де ген ұла ғат ты сө зі ай тыс тың 
бо ла ша ғы зор өнер тү рі екен ді гін дә лел дей тү се ді.

	«Бі	лу»

1. Ай тыс ха лық өмі рі нің қан дай са ла ла рын қам ти ды?
2. Ай тыс тың қан дай түр ле рі бар?
3. Ай тыс қан дай өнер? Мы сал дар мен дә лел дең дер.
4. Қа зақ ай ты сы жанр лық си па ты на қа рай қа лай бө лі не ді?
5. Маз мұн дық си па ты на қа рай қа лай жік те ле ді?
6. Та қы ры бы на бай ла ныс ты қа лай бө лі не ді?
7. «Бә дік» сө зі не ні біл ді ре ді?
8. Салт ай ты сы ның қан дай түр ле рі бар?
9. Қыз бен жі гіт ай ты сы ту ра лы не біл дің дер?
10. Ақын дар ай ты сы ның өзі не тән ерек ше лік те рі қан дай?
11. Ай тыс кер дің мақ са ты қан дай?
12. Ай тыс ақы ны на қан дай талап тар қой ыла ды?
13. Қа зір гі ақын дар ай ты сы қан дай мә се ле лер ді кө те ре ді?

«Тү	сі	ну»

1. Айтысқа деген халық ықыласын қалай түсіндірер едіңдер?
2. М.Әуе зов не лік тен ай тыс ты «сөз ба рым та сы» де ген?
3. Бә дік ай ты сын да «бә дік» сө зі нің бір шу мақ та бір не ше рет 

қай тала ну се бе бін тү сін ді рің дер.
4. Адам ның жан-жа ну ар лар мен, аң дар мен ай ты суы ның се-

бе бі қан дай?
5. Жұм бақ ай ты сы ның ерек ше лі гі не де?
6. Ақын дар ай ты сы не лік тен бар лық ай тыс түр ле рі нің күр де-

лі сі бо лып та бы ла ды?

Бі	лу

Түсіну
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7. Ай тыс өлең де рі нің бү гін гі күн ге дей ін же ту се бе бі не де деп 
ой лай сың дар?

8. Қа зір гі ақын дар ай ты сы ның ерек ше лі гі не де? Мақ са ты мен 
мін дет те рі қан дай?

«Қол	да	ну»

1. Бе ріл ген мә тін бой ын ша «Ай тыс» та қы ры бы на ті рек сыз ба 
жа саң дар. Сыз ба не гі зін де мә тін маз мұ нын ба ян дап бе рің-
дер.

2. «Синк вейн» стратегиясын қол да нып, «Ай тыс» сө зі мен бес-
жол ды өлең құ рас ты рың дар.

3. Топ тар ға бө лі ніп, «Оп ти мис тер», «Пес си мис тер», «Реа-
лис тер» рөл дік ой ынын өт кі зің дер: «Оп ти мис тер» ай тыс-
тың бо ла ша ғы, бү гін гі күн де гі ай тыс тың өр кен деуі ту-
ра лы өз пі кір ле рін біл ді ре ді. «Пес си мис тер», ке рі сін ше, 
ай тыс тың бү гін гі күн де да муы на ке дер гі бо лып жат қан 
се беп тер ту ра лы ой қоз ғай ды. «Реа лис тер» ай тыс та бей-
не ле не тін өмір шын ды ғы ту ра лы нақ ты мы сал дар мен ой 
өр бі те ді.

4. Имп ро ви за ция, эксп ромт дәс тү рін де жа зыл ған шы ғар ма-
лар ға мы сал дар тау ып ке лің дер.

5. Ай тыс өне рі нің эс те ти ка лық құн ды лы ғы ту ра лы ша ғын 
сы ни шо лу немесе сын мақала жа зың дар.

«Тал	дау»

1. Бә дік ай ты сы мен ақын дар ай ты сының ерекшеліктерін са-
лыс ты рың дар.

2. Бұ рын ғы ай тыс ты осы күн гі ай тыс пен са лыс ты рың дар.

Бұ рын ғы ай тыс тар Қа зір гі ай тыс тар
�� сас ты� та ры

Ай ыр ма шы лы� та ры 

«Жи	нақ	тау»

1. Ай тыс өлең де рі не бай ла ныс ты тү сі нік тер ді жи нақ тап, ті-
рек сыз ба тү рін де көр се тің дер.

2. Ай тыс ақы ны на қан дай қа си ет тер тән бол ған?

Қолдану

Талдау

Жинақтау
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Айтыс ақынына тән 
қасиеттер

Айтыс ақынына тән 

«Бағалау»		

1. Қа зір гі ақын дар ай ты сы ның ма ңы зы ту ра лы ой бө лі сің дер.
2. Ай тыс тың бо ла ша ғы жай лы не ой лай сың дар?
3. Қа лай ой лай сың дар, ай тыс не лік тен кие лі өнер бо лып та-

бы ла ды?
4. Ай тыс өне рі нің тәр бие лік мә ні ту ра лы пі кір ле рің ді біл ді-

рің дер.
5. «Ай тыс – кие лі өнер» та қы ры бы на әдеби эс се жа зың дар.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Ай тыс тың жаз ба ес ке рт кіш тер де бел гі лі бол ған ес кі түр ле рі не 
Мах мұт Қаш қа ри дың « Диуа ни лұ ғат аттүрк» ат ты кі та бын да ғы «Қыс 
пен жаз дың ай ты сы», Жү сіп Ба ла са ғұ нның «Құт ты бі лік» дас та нын да
ғы Күн ту ды Елік (Әділ дік), Айт ол ды (Дәу лет), Өг дүл міш (Ақыл), Од ғұр
мыш (Қа на ғат) ара сын да ғы бас танаяқ сұ рақ жау ап тү рін де ке ле тін 
таластар тыс ты үл гі лер, Қо жа Ах мет Ясауи дің « Диуа ни хик ме тін де» 
кез де се тін ұж мақ пен то зақ тың ай ты сы жа та ды.

М.Жармұхамедұлы

Бағалау
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«Бір жанСа ра ай ты сы» – түр жа ғы нан да, маз мұн жа ғы нан 
да, өз ге ай тыс тар дан оқ шау тұр ған әлеу мет тік жә не көр кем дік 
ма ңы зы бар ай тыс.

С.Мұқанов

		 	БІР	ЖАН	МЕН	СА	РА	АЙ	ТЫ	СЫ

ХІХ ға сыр да ғы ақын да р ай тыс та ры ның ішін де ай рық ша орын 
ала ты ны, ке ңі нен та ра ға ны, көр кем дік дә ре же сі жо ға ры сы – 
«Бір жан мен Са ра ай ты сы». Өзі нің идея лық маз мұ ны жа ғы нан 
да, көр кем дік, об раз дық си пат та ры мен де, «Бір жан мен Са ра ай-
ты сы» – на ғыз әде би шы ғар ма. Осы ай тыс та Бір жан мен Са ра қа-
зақ қо ға мын да ғы ке лең сіз жайт тар ды, ке ре ғар пі кір лер ді сын ға 
ала ды, әлеу мет тік мә се ле лер ді кө те ре ді. Бі лім ді, да на ақын дар-
дың әр сө зін де қа зақ өл ке ле рі нің бай лы ғы, та ри хи адам да ры, қо-
ныс ме кен де рі, әр ел ге тән әдет-жо рал ғы ла ры біл гір лік пен ба ян-
да ла ды.

Оқи ға же лі сі бой ын ша Же ті су өңі-
рін де Са ра ат ты әрі ән ші, әрі атақ ты 
ақын қыз дың бар еке нін, оның сан жүй-
рік тер ді сөз бен бу ған ды ғын ақын Бір жан 
ес ти ді. Ал Бір жан жай ын, оның қан дай 
ән ші, ақын екен ді гін Са ра да ес ті ген. 
Бұ лар бір-бі рін көр ме се де, сырт тай 
та ныс, кө рі сіп, ай ты су ды ар ман етіп 
жү ре ді.

Бір жан бір жо лы қа сы на шә кі рт те-
рін, жол дас та рын ер тіп, Са ра ның елі не 
ке ле ді. Бір жан кел се, Са ра үй ін де жоқ 
екен. Бір жан ның ал ды нан Са ра ның ше-
ше сі мен сің лі сі шы ға ды, олар мен бір-екі 

ау ыз сөз қа ғыс ты рып, Са ра ның қа жы ау лы на кет кен ді гін ес ти ді 
де, оны із деп сол ау ыл ға тар та ды.

Бұл кез де Са ра жи нал ған көп ші лік тің ал дын да қа жы ата сы на:

…Қа жы-еке, сіз ге ай тар лық ары зым сол,
Қа па мын бас тан би лік ал ма ған ға, – 

деп мұ ңын ша ғып отыр екен. Осы тұс та Бір жан ке ліп: «Бұл үй де 
Са ра бар ма, шық сын бе рі», – деп ха бар са ла ды, жұрт жи на лып 

«Бір жан мен Са ра ай
ты сы» атақ ты екі ақын ның 
ара сын да ғы сөз ай ты сы 
ға на бол май, ай тыс өне
рін де гі көр кем дік қу аты, 
тіл бей не лі лі гі жа ғы нан 
ерек ше эс тетикалық тал
ғам биігі нен кө рін ген ай
тыс тың үз дік үл гі сі ре тін
де қа зақ ау ыз әде бие ті нің 
та ри хы нан ерек ше орын 
ала ды.

М.Жармұхамедұлы

Да	на	лық	ой	дан	дән	із	де
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қа ла ды, осы лай ша екі ақын ның ай ты сы да бас та лып ке те ді. Бір-
жан:

... Қы ран дай ас пан дай мын жел ді күн гі,
Дау сым ның кө те рі лер шық са те рі.
Суырған жер танабын май тал ман мын,
Жа сым нан ма ған мағлұм қыз не де рі.
Ал тын ме нен кү міс тің на қы сын дай,
Мі ні жоқ, біз ден шы ғар сөз бе де рі...
Ақиық мұз ба лақ пын жер ге түс пес,
Кең қол тық ар ғы мақ пын ал қы мы іс пес, –

деп, өзін мұз ба лақ қа, жүй рік ар ғы мақ қа те ңей ді.
Са ра да өзі ту ра лы:

Бел гі лі қан ша жұрт қа атым – Са ра,
Іші нен ер Қап та ғай шық тым да ра.
Дом бы ра ап он үшім нен сөз сөй ле дім,
Ке ле мін бір сү рін бей же ке-да ра.
Мі не ки, он се гіз ге биыл шық тым,
Сан жүй рік іле се ал мас сам ға ған да.
Сө зі ме он жа сым нан өң бе ріл ген,
Ер ке жоқ өз ба сы ма тең ге ріл ген.
Нәп-нә зік көз ге ол қы кө рін сем де,
Сан жүй рік қой дан оңай өң ге ріл ген, –

дей ке ліп, сан ай тыс та өре лі ақын дар ды жең ге ні ту ра лы Бір жан ға:

Арыс тан, сол Нияз бек із деп ке ліп,
Шо шын ған жү рі сім нен тан ба ған ға...
Жа нақ та қо быз бе нен түк қыл ған жоқ,
Оңай ма сен дей сор лы бей ша ра ға... –

деп ай бын та ны та ке ле:

Най ман да екі жүз ді нар кес кен мін,
Жел кең ді қи мақ үшін қой ған сап тап.
То за ңың ан да-сан да бұрқ-бұрқ етер,
Са ба сам бей піл тіл ді екі жақ тап...
Жа лын мын жа нып тұр ған нө сер ге өш пес,
Бо лат пын екі жүз ді ал мас кес пес, – 

дей ді Са ра.
Ақын Бір жан Са ра ның әде мі лі гі не, сұ лу лы ғы на, ақын ды ғы на 

кө ңі лі то лып, жо ға ры ба ға лай ды. Бір жан:АР
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Жа рай ды, жа ным Са ра, осы сө зің,
Тас тү лек тұ рым тай дай екі кө зің...
Шір кін-ай, мұн дай жүй рік туар мы сың,
Сөй лей сің ал тын дай ғып сөз дің же зін.
Қа на тын күн шал ма ған ақ тұй ғын ның,
Жа па лақ ием де нер бас қан ізін...
Ке мі тер дұш пан, шір кін, қай же рің ді,
Адам зат озар емес бір ба сың нан, –

деп сүй сі не мақ тап, шын ба ға сын бе ре ді.
Ай тыс кер лер дің бар мақ са ты – же ңу. Бір жан ақын Са ра ның 

өне рін ар дақ тай оты рып, осын дай сөз ге жүй рік ақын қы зын елі 
қа лай қа дір лей ді екен деп, тың та қы рып бас тап ке те ді. Бір жан 
аяқ ас ты нан Са ра ға:

Ша қыр тып, осын да ал дырт күй еуің ді,
Кө рей ін таң дап қос қан сы ңа рың ды, –

дей ді. Сан жүй рік ті сөз бен бу ған Са ра ның қау іп те не ті ні де осы 
еді... Тағ ды ры ая ныш ты ақын Са ра дәл осы жер де же ңіл ге нін 
мой ын дай ды:

Адам ға жол бер ме ген есіл ті лім,
Күн өт пей жел піп ұш қан қы зыл гү лім.
Сіз дер ден ұял ған нан жү ру ші едім,
Есек ке қо сақ тау лы өт ті кү нім.
Өзі бі лер деу ші едім жақ сы лар дың,
Ақы ры қай ғы бол ды ен ді мұ ным.
Сіз дер ге се не тұ ғын сор лы ба сым,
Кел ген де Жиен құл ға шық пай ды үнім... –

деп қат ты қа мы ға ды, ба сы на тең дік бе руін сұ рай ды. Өзі мен тең-
дес әріп те сі нің қай ғы сы на Бір жан да ор тақ та сып:

Оба лың Есім бек пен Тұ рыс бек ке,
Жігітің жөндеу екен, ей, биша ра, –

деп аяушы лық біл ді ре ді.
«Бір жан мен Са ра ай ты сы» сол тұс та ғы қа зақ әй ел де рі нің бас 

бос тан ды ғын, адам гер ші лік пен әділ дік ті, шын дық ты өзек ті де әлеу-
мет тік та қы рып етіп кө те ре ді. Екі ақын өз де рі тұр ған екі өңір дің 
жақ сы-жай саң да рын ке зек-ке зек са рап тай оты рып, олар дың сан 
алу ан адам гер ші лік қа си ет те рі мен ке лең сіз іс-әре кет те рін жай ып 
са лып, олар ға ха лық тала бы на сай ке ле тін дей ба ға бе ріп оты ра ды. 
Со нау қи ян да ғы Са ры ар қа дан Са ра ны же ңе мін деп Же ті су ға кел ген АР
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Бір жан сал ә де ген нен аман да су рә сі мі нің өзін бой ын да дос тұр мақ 
дұш пан ке мі тер бір мі ні жоқ сұ лу дың, ше бер ақын, ше шен қыз-
дың бе тін қай ырып, жі ге рін жа сы тып алу ға пай да лан бақ бо ла ды. 
Бі рақ бі лім ді де ақыл ды қыз Хауа ана ға Адам ата ның өзі кел ге нін 
«Қис сас-ул-Ән бия дан» оқып біл ге нін дә лел етіп ұсы на ды. Мұн-
дай жау ап ты күт пе ген Бір жан қат ты то сыл са да, сөз ке зе гін әрі 
қа рай жал ғас ты ра бе ре ді. Қос жүй рік бұ дан әрі жал пы ақын дық 
өнер, адам бой ын да ғы сан алу ан қа си ет тер, ел дәс тү рі, бай лық, 
сал та нат, ел бас шы ла ры ның іс-әре кет те рі се кіл ді мә се ле лер ді сөз-
де рі не ар қау ете ді. Ай тыс ал ға шын да ру лық ба ғыт ал са да, кейін 
дәс түр лі ар на дан ау ыт қып, жүй елі өнер сай ысы на, көр кем де 
кес те лі сөз жа ры сы на ай на ла ды, қа зақ қо ға мын да ғы әлеу мет тік 
қа рым-қа ты нас тың адам өмі рі не әсе рі, тұр мыс тың мән-маз мұ ны 
фи ло со фия лық ой-тол ғам дар мен қо сы ла өрі ліп, өз на қы шын та-
уып жа та ды. Ай тыс та хал қы мыз дың әдеп ті лік пен әсем дік ту ра-
лы пі кір ле рі, тал ғам-талап та ры кең кө рі ніс тап қан. Осы ның бә рі 
«Бір жан мен Са ра ай ты сы ның» ХІХ ға сыр да ғы қа зақ хал қы ның 
бол мыс-тір ші лі гін жан-жақ ты су рет тей тін көр кем ту ын ды еке нін 
ай қын аң ғар та ды.

«Бір жан мен Са ра ай ты сы» – атақ ты екі ақын ның өнер жа ры сы 
ға на емес, әлеу мет тік тең сіз дік ті, әй ел тең сіз ді гін кө тер ген сая си 

Біржансал.А.Айтжанов
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мә ні бар өнер ту ын ды сы. «Бір жан мен Са ра ай ты сы ның» не гі зін де 
ком по зи тор Мұ қан Тө ле ба ев «Бір жан – Са ра» опе ра сын жаз ды.

	«Бі	лу»

1. «Бір жан мен Са ра ай ты сы» ай тыс тың қай тү рі не жа та ды?
2. Ай тыс та қан дай мә се ле лер тіл ге тиек бо ла ды?
3. Ай тыс тан Бір жан мен Са ра ту ра лы не біл дің дер?
4. Тәк а ппар Бір жан ды Са ра қан дай жау ап пен той та ра ды?
5. Ай тыс кер екі ақын ның бір-бі рі мен жау ап та суы нан қан дай 

біл гір лік, тап қыр лық бай қа ла ды?
6. Бір жан Са ра ны, Са ра Бір жан ды қа лай ба ға лай ды?

«Тү	сі	ну»

Бір жан нан Са ра не се беп ті же ңі ле ді? Бір жан Са ра ны жең-
ге ні мен, қан дай ықы лас біл ді ре ді?

«Қол	да	ну»

1. Ай тыс тан әй ел тең сіз ді гі ту ра лы ай тыл ған жол дар ды та-
бың дар.

2. Сен дер үшін ма ғы на сы тү сі нік сіз сөз дер дің сөз ді гін құ рас-
ты рың дар.

3. «Синк вейн» стратегиясын қол да нып, «Бір жан», «Са ра» 
сөз де рі мен бес жол ды өлең құ рас ты рың дар.

4. «Джиг со» тәсілін пайдаланып, кес те ні тол ты рың дар:
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Қы ран дай ас пан да ғы жел ді күн гі,
Дау ысым ның кө те рі лер шық са те рі.
Бол жа ған жер шар шы сын май тал ман мын,
Жа сым нан ма ған мә лім қыз не де рі
Ал тын ме нен кү міс тің, на қы сын дай,
Мі ні жоқ біз ден шы ғар сөз бе де рі.
Ақиық, мұз ба лақ пын жер ге түс пес,
Кең қол тық ар ғы мақ пын ал қы мы іс пес…
Сай рат қан Ор та жүз дің бұл бұ лы мын,
Қан ды көз май жеп ал ған ақиық пын… 

Бі	лу

Түсіну

Қолдану
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Майы сып, нә зік бе лім бұ раң қақ қан.
Қы рық түр лі да на кеу дем өнер тап қан.
Сөй ле се май та мыз ған бұл бұл ті лім,
 Сы қыл ды гау һар са ғат на қыс шап қан.
Ажым сыз он сау са ғым– бә рі де ап пақ,
Бол ған да ау зым са ғат, ер нім қақ пақ.
Міні жоқ отыз ті сім ме руерт тей,
Ерін бей тіз дір ген дей адам зат қа-ақ.
Мой ыным сұң ға ғын дай жүз ген қу дың,
Ле бі зім шы ры нын дай шәр бат су дың.
Қақ қан да төң ке ріл ген қас бі ті сім,
Ашыл ған ай ба тын дай жі бек ту дың.
Қыр мы зы қы зыл жі бек маң дай ым кең,
Ар ғын ның айтшы, кәне, қай қы зы тең?!
Тал бой ым ұзын да емес, қыс қа да емес,
Азар дұш пан бол саң да, қай же рім кем?!
Та ма ғым жас ба ла ның бі ле гін дей,
Иы ғым тік сан дал дың ті ре гін дей.
Бет ал дым қо ңыр қаз дың кеу де сін дей,
Тал бой ым жол ба рыс тың жү ре гін дей

5. Ай тыс не гі зін де сю жет тік же лі сі бар әң гі ме жазыңдар.

«Тал	дау»

1. Венн диаг рам ма сын қол да нып, Бір жан мен Са ра ны са лыс-
ты рың дар.

Біржан Сара

2. Ай тыс тың көр кем дік ерек ше лік те рі не тал дау жа саң дар. 
Сөз об раз да рын те ріп жа зың дар.

«Жи	нақ	тау»

1. Ай тыс тың то лық мә ті ні мен хрес то ма тия дан оқып та ны сың-
дар. Ай тыс тың тү рі, та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

Талдау

Жинақтау
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2. Бір жан мен Са ра өз ді-өзін қа лай та ныс ты ра ды? Қа лай ба-
ға лай ды? Топ тас ты ру ар қы лы көр се тің дер.

«Бағалау»		

1. Кон цеп туал ды кес те тол ты рың дар:

 Кей іп кер лер 
Өмір ге қы зы-

ғу шы лы ғы 
Ада ми 

қа си ет те рі
 Кей іп кер ге 

бе рі ле тін ба ға 

2. Бір жан Са ра ның қан дай осал тұ сы нан ұс тай ды? Қа лай ой-
лай сың дар, ол Са ра бой ын да ғы кем ші лік пе?

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Бір жан Қо жа ғұ лұлы Көк ше тау об лы сы на қа рас ты Ең бек ші
лер ау да нын да ғы Жө кей кө лі нің жа ға сын да Степ няк де ген жер де 
1834 жы лы ту ған. Бір жан ның әке сі Тұр лы бай ке дей ша руа бол ған. 
Қо жа ғұл – Бір жан ның ата сы. Бір жан ның Ер жан, Нұр жан ат ты аға
ла ры бол ған дық тан, ол ша руа ға көп ара лас пай ды, өлең мен ән ге 
үй ір бо ла ды. Қай да ой ын сау ық бол са, Бір жан сон да бо ла ды. Жас
та й ынан ас қан ән ші, өлең ші, дом бы ра шы ата на ды. Бір жан ән ді де, 
өлең ді де өзі шы ға рып, ха лық тың, әсі ре се, жас тар дың қа лау лы
сы на – ақын Бір жан ға, ән ші Бір жан ға, сал Бір жан ға ай на ла ды. Ел 
ара лап, жер та ни ды, Абай ауы лын да бо лып, ұлы ақын ның жо ға ры 
ба ға сын ала ды.

Бір жан сал үш бір дей өнер ие сі – ас қақ үн ді ақын, саз гер, ән ші. 
Ол – қа зақ тың ән ші лікорын дау шы лық өне рін да мы тып, ха лық му зы
ка сын өз шы ғар ма шы лы ғы мен би ік бе лес ке кө тер ген аса да рын ды 
ха лық ком по зи то ры. Бір жан сал дың «Айт бай», «Ақ тен тек», «Ал тын 
бал дақ», «Ға шы ғым», «Бір лән» шы ғар ма ла ры – өзін дік көр кем дік ше
ші мін тап қан та ма ша ту ын ды лар. «Ләй лім шы рақ» не ме се «Көл бай
Жан бай» өлеңән де рі – қа зақ ару ла ры ның қай талан бас көр кем бей
не ле рін сом да ған шы ғар ма лар.

Са ра Тас тан бек қы зы қа зір гі Ал ма ты об лы сы ның Ақ су ау да нын да 
ту ған. Әке сі нен ер те ай ырыл ған Са ра же тім дік пен жоқ шы лық зар
дап та рын көп кө ре ді. Жас тай ынан өнер ге жа қын бо лып, «ақын қыз» 
ата нуы на ту ған, өс кен ор та сы ның ық па лы көп бол ған. Он үш жа сын да 
қо лы на дом бы ра алып, ай тыс қа қа ты са ды.

Са ра Тас тан бек қы зы ның Бір жан сал мен ай ты сы – ға сыр дан 
ға сыр ға үзіл мей жал ға сып ке ле жат қан қа зақ тың ай тыс өне рі нің 

Бағалау
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шоқ ты ғы би ік, көр кем үл гі сі. Ақын ның бұл ай тыс тан бас қа «Жү рек», 
«Ашын дым», «Ар са лаң аға ал дын да», «Жү рек сы ры», «Жай лау да», 
«Әбіш тің аруа ғы на», «Хош бол, елім» се кіл ді көп те ген өлең де рі мен 
«Тұ зақ» ат ты дас та ны бар.

М.Ғабдуллин

«Бір жан мен Са ра ай ты сы» – ай тыс өне рі нің озық үл гі ле рі нің бі рі. Ай тыс 1895 жы
лы қа зір гі Ал ма ты об лы сы ның Қа палАқ су өңі рін де Бір жан Қо жа ғұ лұлы мен Са ра 
Тас тан бек қы зы ара сын да өте ді. Бұл ай тыс ты ең ал ғаш 1898 жы лы Қа зан да «Қис
са Бір жан сал ме нен Са ра қыз дың ай тыс қа ны» де ген ат пен Жү сіп бек қо жа Шай
хис ла мұлы жа рия ла ды. Кей ін Зай сан нан екін ші нұс қа сы та бы лып, «Бір жан сал 
мен ақын Са ра ның ай тыс қа ны» де ген ат пен Қа зан да же ке кі тап бо лып ба сыл ды. 
Ай тыс тың ал ғаш қы нұс қа сы – 969 жол, екін ші нұс қа сы – 1080 жол. Ақын Әріп Тә
ңір бер ге нұлы жаз ған та ғы бір нұс қа сы 1907 жы лы жа рық көр ді. 1918 жыл ға де йін 
бұл үл гі лер се гіз рет, Ке ңес өкі ме ті тұ сын да он бір рет жа рия лан ды. Сөйт іп, ел іші
не жаз ба ша да, ау ызе кі де та ра лып кел ді. Ай тыс тың жа рық кө руі не, та ра лу ына,  
өң де ліп са рап та лу ына Са ра, Жү сіп бек қо жа, Әріп ақын елеу лі үлес қос қан.

М.Жармұхамедұлы

Бағалы	дерек
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Жи	ын	тық	ба	ға	лау	тап	сыр	ма	ла	ры

1. Тө ле, Қа зы бек, Әй те ке сын ды қа зақ тың атақ ты би-ше шен де-
рі нің на қыл сөз де рі нің сен дер үшін ма ңы зы қан дай? Бұ рын ғы 
ше шен дер дің сө зі қа зір гі кез де өзек ті ме? Ой ла рың ды дә лел деп 
жа зың дар.

2. Тәуке хан ның:

Тө ле би, ер Қа зы бек, тіл ді Әй те ке,
Ас қар тау – Қа зы ғұ рт тай бі лім ді еді.
Бі рі – күн, бі рі ту ған ай дай бо лып,
За ман ға сәй ке сі мен ке ліп еді, –

 де ген сөз де рі ту ра лы ой ла рың ды ор та ға са лың дар. Би лер дің 
қан дай қа си ет те рі ту ра лы ай тыл ған? Сен дер қан дай пі кір 
қо сар едің дер? Жаз ба ша жау ап дай ын даң дар.

3. Би лер дің қа ты суы мен дү ние ге кел ген «Же ті жар ғы» за ңы ның 
ма ңы зы ту ра лы «Қа зақ стан та ри хы» пә ні нен ал ған бі лім де-
рің ді пай да ла нып, те зис құ рың дар.

4. Н.На зар ба ев тың: «Есім нің не ме ре сі, Жәң гір дің бел ба ла сы 
Тәуке хан дық құр ған XVII ға сыр дың ая ғы мен XVIII ға сыр дың 
ба сы қа зақ елі нің абы ройы асып, кө се ге сі кө гер ген ерек ше бір 
ке зе ңі бол ды. Бұл жай ын да бел гі лі та рих шы А.И.Лев шин 
бы лай деп жа зып ты: «Тәуке нің атын ата сақ-ақ, бар қа зақ тың 
жү ре гін ал ғыс кер неп, мақ та ныш би лей ді. Қа зақ ор да сы ның 
Ли кур гы, Дра кон ты – сол адам. Тәуке ала уыз бо лып, қыр ғын ға 
бөк кен ел ді са ба ға тү сі ріп, ру мен ру дың ара сын да ғы талай 
жыл ғы қан тө гіс ті тоқ тат ты, ақы лы мен әділ ді гі нің ар қа сын да 
жұрт тың бә рін өзі не мой ын сұн ды ра біл ді, әл сіз ру лар дың 
ба сын қо сып, әлеу ет ті дұш пан ға қар сы қоя ал ды, күш ті лер ді 
ті зе ге са лып, тәубе сі не кел тір ді, бар ша ға ор тақ заң жа сап, сол 
бой ын ша би лік айт ты». Тәуке Қа зақ хан ды ғын бір ор та лық тан 
бас қа ру дың нақ ты те ті гін тап ты, жыл сай ын атақ ты Күл тө-
бе де үш жүз дің игі жақ сы ла ры ның ба сын қо сып, ел өмі рі нің 
ке ле лі мә се ле ле рін тал қы ла ды. Қа зақ қо ға мы на осын дай бір-
тұ тас тық да ры тып, ын ты мақ ор нық тыр ған ежел гі ере же-қа-
ғи да лар дың үл гі лі нұс қа сы, ха лық тың тәр тіп- ни за мы ның, 
салт-дәс тү рі нің жүй елі жи ын ты ғы атақ ты «Же ті жар ғы» еді. 
«Же ті жар ғы» да на ба ба ла ры мыз дың «Қа сым хан ның қас қа 
жо лы», «Есім хан ның ес кі жо лы» деп атала тын мем ле кет бас-
қа ру мен ха лық би леу дің қа лып тас қан жо сық та рын не гіз ге 
алып, са ха ра ның сол за ман да ғы тұр мыс-тір лі гі не, қо ғам дық АР
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әлеу мет тік ахуа лын ес ке ре оты рып, ке ле шек тің қа мын ой лап, 
жан-жақ ты бай ып тал ған заң гер лік ұлы мұ ра сы еді», – де ген 
сөз де рі сен дер ді қан дай ой лар ға же те лей ді? Қан дай та ри хи 
оқи ға лар ды ес те рі ңе тү сі ре ді? Жау ап та рың ды ті рек сыз ба 
тү рін де көр се тің дер.

5. Жү сіп Ба ла са ғұ нның «Құт ты бі лік» дас та нын да ғы:

Ақыл – шы рақ, қа ра түн ді аша тын,
Бі лім – жа рық, нұ рын са ған ша ша тын.
Ақыл қол дап, бі лім мен ерже ті лер,
Еке уі мен қа ді рі тар тып, бе кі нер.
Ақыл ды ға қа дір-құр мет лай ық ты,
Ақы мақ жан ке рең, сез бес ай ып ты! – 

де ген пі кір ді қа лай тү сі не сің дер? Жыр дан дә лел дер кел ті ре оты-
рып, 100–120 сөз кө ле мін де өз көз қа рас та рың ды біл ді ріп, эссе 
жа зың дар.
6. «Сы рым мен Ба лаби» әң гі ме сін де гі Сы рым ға жаз ба ша мі нез-

де ме бе рің дер.
7. «Жы рау лар поэ зия сы – өз дәу ірі нің ай на сы» та қы ры бы на 

ба ян дау дың ті рек сыз ба сын жа саң дар.
8. «Бұ қар жы рау – ел бір лі гі мен бү тін ді гі нің ке пі лі» та қы ры-

бы на эс се жа зың дар.
9. Бұ қар жы рау дың «Ас қар тау дың өл ге ні» өле ңін де гі:

Өл ме ген де не өл мей ді?
Жақ сы ның аты өл мей ді,
Ға лым ның ха ты өл мей ді, – 

 де ген ді қа лай тү сі не сің дер? Дә лел дер кел ті ре оты рып, 130–
150 сөз кө ле мін де өз көз қа рас та рың ды жазбаша білдіріңдер.

10. Бұ қар жы рау дың Абы лай хан ға ар нал ған тол ғау ла ры нан Абы-
лай бой ынан қан дай қа си ет тер ді бай қа дың дар? Ой ла рың ды 
5–7 сөй лем мен жет кі зің дер.

11. Ай тыс жан ры ның өзі не тән ерек ше лік те рін атаң дар. Ай тыс қа, 
ай тыс ақын да ры на қой ыла тын талап тар ту ра лы пі кір ле рің ді 
5–6 сөй лем мен түй ін деп жа зың дар.

12. «Бір жан мен Са ра ай ты сын да» кө те ріл ген әлеу мет тік мә се-
ле лер ту ра лы ша ғын ма қа ла жа зың дар.

13. Қа зір гі за ман ай ты сы, ай тыс тың бо ла ша ғы ту ра лы ой ла рың ды 
жаз ба ша дәй ек тең дер.

14. Оқу сау ат ты лы ғы. «Ер дің ба қы ты – әй ел» ше шен дік әң гі ме-
сі нен үзін ді.АР
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– Бә ре кел ді, көп жа са, ай на лай ын! Атың кім?
– Ала көз дің қы зы мын, атым – Да на гүл.
– Бә ре кел ді, қы зым, өр ке нің өс сін! Атың да на лы бол са, ақы-

лың са на лы бо лар тү бі, – дей ді де, Тө ле би жү ріп ке те ді. Бы лай 
шық қан соң оған ой ке ле ді, қа сын да ғы лар ға:

– Ат тың ба сын қыз ауы лы на бұ рың дар. Ала көз қан дай адам 
екен, бі лейік, – деп ар найы шап қын шы жі бе ре ді.

Сөйте ді де, бә рі Төрт күл дің жа зық да ла сы мен жү ріп оты рып, 
бір ау ыл ға же те ді. Шет ке рі бір үй ден Ала көз дің үйі қай сы деп 
сұ рай ды. Ақ қал пақ ты жас жі гіт: «Ала көз жә кем нің үйі – анау 
тұр ған қа ра ша үй», – деп сіл теп жі бе ре ді. Тө ле би бә рі сол үй ге 
ба рып ат тан тү се ді. Ала көз бай дың жыл қы сын бағатын момын 
адам екен. Топ ат ты ны көр ген де сас қа лақ тап, қал ба лақ тап қа ла-
ды. Көр ші сі нен бір қой қа рыз алып соя ды, ал ды на ба рын жай ып 
кү тіп ала ды. Сол за мат та «Ала көз дің үйі не бір топ ат ты лы кеп 
түс ті, ішін де атақ ты Тө ле би бар» де ген сөз ді ес тіп, Қа ра ба тыр дың 
жыл қы лы байы Ала көз дің үйі не ба рып, Тө ке ңе сә лем бе ре ді.

– Ау, биеке, ме нің се гіз қа нат ақ үйім тұр ған да жыл қы шым ның 
қа ра ла шы ғы на түс ке ні ңіз қа лай? Мен сіз дер ді ша қы рып ке ліп 
тұр мын. Тай соя мын, қы мыз са пы ра мын. Ала көз дің үй ін де жағ-
дай ла ры ңыз бол май ды, кә не, жү рі ңіз дер, – дей ді. Сон да Тө ле би:

– Байеке, әу ре бол ма ңыз. Сіз дей бай лар дың үйі не тү сіп жүр-
міз ғой. Бір жо лы Ала көз си яқ ты ке дей лер дің де үй ін кө ріп қой-
ға ны мыз те ріс бол мас, – деп оған көн беп ті. Ет пі сіп, кі сі лер дің 
ал ды на та бақ тар ты лып ты. Тө ле би дің ал ды на бас қойы лып ты. Би 
«Бісс міл ла» деп, бас тың құй қа сы нан дәм ау ыз ти іп ті де:

– Ала көз інім, ба лаң бар ма?
– Ба лам жоқ, Да на гүл де ген қы зым бар.
– Сол қы зың ды бе рі ша қыр шы!
Ошақ ба сын да са мау рын қай на тып, ше ше сі не қол ға быс ти гі зіп 

жүр ген Да на гүл үй ге ене ді. Тө ле би бас тың құй қа сын қас қа лап 
ке се ді де, бір құ ла ғын, ті лін, таң дай ын алып қыз ға бе ре ді де, 
мы на дай ті лек ай та ды:

– Шы ра ғым, құ лақ бер ге нім – бас ием бол де ге нім. Тіл мен 
таң дай бер ге нім – іш те гі құ пиям ды айт тыр май тау ып, ше шіп оты-
ра тын ше шен бол де ге нім, – деп ті. 

Қыз: 
– Рақ мет ата, ті ле гі ңіз қа был бол сын, – деп шы ғып ке те ді. 

Ба та бе рі ле ді, дас тар қан жиыла ды. Ен ді Тө ле би Ала көз ге қа рап:
– Се ні мен құ да бол ғым ке ліп отыр, бұ ған қа лай қа рай сың? – 

дей ді... АР
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Тап	сыр	ма	лар
1. «Ер дің ба қы ты – әй ел» әң гі ме сі нен бе ріл ген үзін ді де не ту ра лы 

ай тыл ған?
 А. Тө ле би дің да на лы ғы ту ра лы
 Ә. Ала көз дің қо нақ жай лы лы ғы ту ра лы
 Б. Бай дың ұсы ны сы ту ра лы
 В. Тө ле би мен оның адам да ры ның ау ыл ға ке луі ту ра лы
2. Тө ле би не лік тен Ала көз дің үйі не түс ті? «Қыс қа сөй лем дер» 

ст ра те гия сын қол да нып, жау ап та рың ды дә лел деп жа зың дар.
3. Мә тін ді оқып, қа жет ті бел гі лер ді қой ың дар. Ма ңыз ды ақ-

па рат тың ас тын сы зың дар «___». Ке ліс кен пі кір дің жа ны на 
не ме се үс ті не «+» бел гі сін қой ың дар. Ке ліс пе ген пі кір дің жа-
ны на не ме се үс ті не «Х» бел гі сін қойыңдар.

4.«Ердің бақыты – әйел». Осы пікірмен келісесіңдер ме? Өз 
ойларыңды нақты деректерге сүйене отырып жазыңдар.

 Келісемін, өйткені ...
 Келіспеймін, себебі...
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	 	ТАРАУ

ТАРИХИ	 ЫН	ДЫҚ	
ПЕН	КӨР	КЕМ	ДІК	
Е	 ІМ

Әр бір көр кем шы ғар ма хал қы на, өз уа қы ты мен ор та сы на тән  
жә не ерек ше та ри хи, бас қа да мақ сат-мүд де лер ге ба ғы ныш ты.

Г.Ге гель

Қа зақ жы ры ның ой-са на сы – Абай, ар-на мы сы – Ма хам бет. 
Абай дың ғиб ра ты мен, Ма хам бет тің жі ге рі мен ең се тік те ген 
әулет піз. Бі рі – ру ха ни ұс та зы мыз, бі рі – рух ты ұра ны мыз.

Т.Бо ран ға ли ұлы

Бұл бө лім де сен дер:
– Ны сан бай жы рау дың «Ке не са ры – Нау рыз бай жы ры ның» 

маз мұ ны мен та ны са сың дар;
– Ма хам бет Өте мі сұ лы өлең де рін де гі пси хо ло гизм ді  

анық тау ды үй ре не сің дер;
– Әде би шы ғар ма ға сю жет тік-ком по зи ция лық тал дау  

жа сау ды жал ғас ты ра сың дар;
– Қа зақ тың тұң ғыш ға лы мы Ш.Уәли ха нов тың «Ыс тық көл 

күн де лі гін де гі» ав тор бей не сі нің идея лық-сти лис ти ка лық 
тұ тас ты ру шы ре тін де гі рө лін та ни сың дар;

– Ұсы ныл ған шы ғар ма лар да ғы ұр пақ тар са бақ тас ты ғы  
кө рі ні сін за ма науи тұр ғы да са лыс ты рып, жа ңа шыл ды ғы на 
ба ға бе ру ге үй ре не сің дер.АР
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Бұ қар дан кей ін гі аса ірі жо рық жыр шы сы – Ны сан бай жы рау. 
Қай ғы лы оқи ға ның қы зы ғы мен қай ғы сы ның ор та сын да бол ған 
ақын дас тан ды шын дық қа ға на құ рып, кес те лі тіл мен су рет тей 
жаз ған. Ке не са ры – Нау рыз бай жо ры ғы ту ра лы кей ін гі талай ақын 
түр лі өлең шы ғар са да, дәл Ны сан бай жет кен өріс ке жет кен емес. 

М.Әуезов

	 НЫ	САН	БАЙ	ЖЫ	РАУ	
	 –

Ны сан бай Жа ман құ лұлы – 1822 жы лы қа зір гі Қы зы лор да 
об лы сы Жа ла ғаш ау да ны Ақ қош қар елдi ме кенiнiң түстiгiнде 
Шең гел сай де ген жер де дү ние ге кел ген ақын, жы рау. Жы рау бір 
өле ңін де өзі ту ра лы:

Ме нің атым – Ны сан бай,
Ат жі бер дім тұ са май.
Өзім жы рау бо лып пын,
Ата-ана ма ұқ са май…
Бі сі міл ла, әулие се беп кер,
Ау ыз да ғы отыз тіс,
Қы зыл тіл ге кө мек бер.
Ал қо лым ды сер ме дім,
Ке рейіт тен шық қан же ті ер,
Жас ба ла ңа ме дет бер! –

де ген мә лі мет бе ре ді.
Ке не са ры – Нау рыз бай бас та ған кө те рі ліс тәу ел сіз дік ал ған 

жыл дар ға дей ін бұр ма ла нып көр се тіл ге ні, ба тыр лар дың есім де рін 
атау ға тый ым са лын ға ны бел гі лі. Со ған бай ла ныс ты, Ны сан бай 
есі мі де ха лық ау зы на көп алы на бер мей тін. Еге мен дік ке қол жет-
кіз ген нен кей ін ға на «Ке не са ры – Нау рыз бай» жы ры жа рық қа шы-
ғып, Ны сан бай жы рау есі мі, ақын ды ғы қай та жаң ғы ра бас та ды.

Ны сан бай Жа ман құ лұлы ның біз ге қал дыр ған асыл мұ ра сы – 
«Ке не са ры – Нау рыз бай» жы ры. Бұл жыр да Ке не са ры бас та ған 
ұлт-азат тық кө те рі ліс та ри хы су рет те ле ді. Жы рау Ке не са ры 
Қа сы мов бас та ған кө те рі ліс ке өзі қа ты сып, кө зі көр ген оқи ға-
лар ды жыр ға ар қау ете ді.

Ны сан бай жы рау «Ке не са ры – Нау рыз бай» жы рын да Ке не-
са ры мен Нау рыз бай ба тыр лар дың бей не ле рін ба тыр лық эпос АР
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үл гі сін де жыр лап, кө те рі ліс тің соң ғы ке зе ңін жан-жақ ты су рет-
те ген. Ба тыр лар дың пси хо ло гия лық бей не ле рі де ай шық та лып 
жа сал ған. Бұл жыр да ба тыр лар, та ри хи ке зең, кө те рі ліс ту ра лы 
мә лі мет тер жан-жақ ты бе рі ліп, Ке не са ры ба тыр мен Нау рыз бай 
ба тыр лар дың та рих та ғы рө лі көр се тіл ген.

Поэма ның ба сын да Ке не са ры мен Нау рыз бай бей не ле рі:

Ке не са ры, Нау рыз бай
Ата ғы шық ты аң қыл дап.
Жау ды үр кі тіп, қа шыр ды,
Ақ ал мас тай жар қыл дап,
Зә ре сін ал ды дұш пан ның,
Най за ғай дай шар тыл дап.
Қа сы на ер ген тө лең гіт
Ол жа ға бат ты қар қыл дап, –

деп су рет те ле ді.
Жал ғыз ат ты ұр лап, кі нә лі бол ған қыр ғыз дар дан өшін ал мақ 

бол ған Ке не Ду лат қа ба ра ды, бі рақ:

Асау лар үз ді ші дер ді,
Сый ла май Ду лат жі бер ді.
Сыйы нып бар ған елі нен,
Ке не хан үз ді кү дер ді.

Қа ба ғы тү нер ген хан күз ді кү ні қыр ғыз дар ға ат та на ды.

Бұл са пар да Нау рыз бай,
Тау дан үл кен талап ты.
Үш қа мал ды бір бұ зып,
Қыр ғыз ды жа ман талат ты.

Ны сан бай жы рын да оқу шы ның көз ал дын да ағып отыр ған қан дай қы зу лы, жан ды 
шын дық бар. Бар лық сө зін де сол жо рық тың қуа ны шы мен қай ғы сы ке ше ға на көз 
ал ды нан өт кіз ген, кө зі көр ген нің жа ңа лы ғы бар. Көп қол мен бір ге ке ше гі та рық қан 
қай ғы, мұң, ар ма ны бар. Өзі – сол оқи ға ның ада мы.

Ке не са ры ның қай ғыөкі ні ші мен біт кен жо ры ғы қа зақ ба ла сы ның бар лы ғы на да қа
дір лі, қа си ет ті әң гі ме дей бо лып көп жай ыл ған. Бұл жыр дың көп жай ылу ына екін ші 
бір се беп бол ған нәр се – Ке не са ры ісі нің өз ге ба тыр лар дың ісі нен әл де қай да ірі, 
әл де қай да кө лем ді оқи ға бол ған дық тан туа ды.

М.Әуезов

Зер	гер	сөз
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Қыр ғыз да қа рап жат па ды, қа зақ тар ға соқ қы бе ріп, оңай лық-
пен бе ріс пей ді. Бұл ту ра лы жыр да:

Оңай лық пен қа зақ қа
Асу ды қыр ғыз бер ме ді.
Әр жер лер ден құ ра лып,
Қыр ғыз дың қо лы кер не ді.
Бе сін ге дей ін аты сып,
Қа зақ тың әлі кел ме ді.
Қа ра бал та, Со қы лық
Аң ға ры нан шаң ас ты.
Қыр ғыз-қа зақ екі жар,
Ес кі жол ға талас ты.
Сол уа қыт та хан Ке не
Ама лы нан адас ты.
Қыр ғыз ды ай дап шы ға ал май,
Ба тыр лар сон да бір сас ты, –

деп ай ты ла ды. Қа зақ тар бес күн аты сып, асу ды ала ал май ды. 
Сон да Нау рыз бай Бұ ғы бай ба ты рға:

Осы бү гін күн бат пай,
Көр сет ші қа нат жай ған ды.
Тау ба сын да қыр ғыз ға
Бір ти гіз ші най зам ды.
Ай на лай ын Бұ ғы бай,
Ара лат шы май дан ды! – дей ді.

Сон да Бұ ғы бай өз де рі нің әл де рі нің кел мей ті нін, хан нан ба рып 
кө мек сұ рау ды өті не ді. Ке не ге кел ген Нау рыз бай ға хан:

Дұш пан нан біт сін ар, – дей ді.
Қол да ғы өң шең ба тыр дан
Ірік теп бә рін ал, – дей ді.
Кө ңі лің шап са, Науан жан,
Ер те рек сон да бар, – дей ді.
Екі-үш жүз дей кі сі мен
Ой ын ды ба рып сал, –дей ді.

Нау рыз бай әс кер ден отыз сар баз ды таң дап алып, со ғыс қа кі ре ді. 
Сон да ғы Нау рыз бай бей не сін жы рау:

Ор қо ян дай бұл ти ған,
Көк дө нен ат ас тын да.АР
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Қам зол ішік құн ти ған,
Ақ ора мал ба сын да.
Көрұғ лы ға бер гі сіз,
Отыз көк жал қа сын да.
Сол уа қыт та Нау рыз бай,
Жи ыр ма бес жа сын да, –

деп си пат тай ды. Най за сы қан ға боял ған Нау рыз бай ды көр ген 
Ке не тау дың ба сы на шы ғып:

Қа бат-қа бат ора тып,
Қы рық ар қан ды жал ға ды.
Тар тып ал ды ой да ғы
Зең бі рек пен ар ба ны.
Бір-екі рет ат қан да
Кү ңі ре ніп кет ті жан-жа ғы.
Есік-еже сін қи ра тып,
Қыр ғыз дың шық ты дал-да лы.

Хан кел ге нін кө ріп, есір ген Нау рыз бай қыр ғыз дар ды қы рып 
са лып, мал мен дү ние-мүл кін талай ды. Ба тыр лар ды ар-на мыс тың 
құр ба ны бо лу ға ша қы рып:

Тай ын бай жау ға кі рің дер,
Ай бын ды ту ған ер ле рім! –

деп үн дей ді. Қыр ғыз дың қо лын бас та ған Кә рі боз де ген кі сі:

Ей, Нау рыз бай, ер тө рем,
Қа рай ып жүр мін қа ны ма!

Ны сан бай дың бұл поэма сы ның бір зор қа сие ті – эпи ка лық оқи ға ға ақын ли ри ка 
дә нін та ма ша еге біл ген. Поэма да оқу шы ның жан жүй есін бо са та тын, ой ын тер бе те
тін ли ри ка лық мо тив тер көп. Бұл поэма сы мен Ны сан бай ХІХ ға сыр да ғы қа зақ ақын
да ры ның ара сын да төр ден орын ала ды.

С.Мұқанов

Мұх тар Әуе зов өте ірі тұл ға жә не кө ре ген ақын деп са на ған Ны сан бай –  ға сыр да 
өмір сүр ген Ке не са ры хан ның ең жа қын дос та ры ның бі рі, оның сүй ік ті жы ра уы. Ны сан бай 
жыр ла ған Ке не хан біз дің дәу ірі міз де гі ең ірі та ри хи дас тан дар дың бі рі жә не со ңы деу
ге бо ла ды. Ке не мен Нау рыз бай дың на быт бол ған күн де рі не дей ін бар лық тра ге дия лық 
қай шы лық та рын тү гел жет кі зе су рет те ген қа зақ елі нің сүй ік ті дас та ны. Бұл дас тан кей ін 
Ке не хан мен бір ге жа был ды, оны ау ыз ға алу қыл мыс са нал ды. Сол ға жай ып дас тан ның 
бо са нар кү ні бү гін ту ды. Жа ңа ұр пақ қа, тала нт ты оқыр ман қау ым ға ұсы ну ке рек.

Ә.Тәжібаев

Да	на	лық	ой	дан	дән	із	де
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Аза қор лық көр се тіп,
Қат ты бат тың жа ны ма.
Не жа зы ғым бар еді
Ке не са ры ха ны ңа? –

деп, қа зақ тан көр ген қор лы ғын тіз бе лей ді. Ті рі тұр мақ, өл ген-
де рін қор ла ған ды, ел ші ні өл ті ріп:

Мей ірім сіз мұн ша іс қыл дың,
Көп мұ сыл ман зар лай ды.
Тө ре лер, қай да бар саң да,
Ра қым сыз атың қал май ды.
Не қал мақ пен шүр шіт тің
Қы ры нан шық саң бол май ма?! –

дей ді. Сон да Нау рыз бай бұ рын та ту бол ған да рын, бі рақ:

Қо ныс ты кә пір ал ған соң,
Ке не кем көш кен же рі нен.
 Бауы ры суып ол жақ та,
Қа ра шы бол ған елі нен, –

деп, қыр ғыз ды па на ла ған Ке не ні ба ға ла ма ған да рын, ел ші ні өз де-
рі нің жо лы мен өл тір ге нін:

Біл мей мі сің, Кә рі боз,
Мой ның да ғы жа заң ды? –

деп сау ал тас тай ды. Сон да қыр ғыз ба ты ры:

Се нің атаң – Ер Қа сым
Ту ға ның да ана дан,
Қан шең гел деп ту ып ты,
Ша ра на лы ба ла дан.
Көп қор қыт па, Нау рыз бай!
Қа за жет се, өлер мін.
Ар ман да бо лып кет пес пін,
Бір со ғыс қа ке лер мін.
Жап пар ием жар бол са,
Са заң ды әлі-ақ бе рер мін, –

деп қа ту ла на ды.
Бар лау ға кет кен Ке не нің іні сі Ер жан қыр ғыз дар ға тұт қын ға 

тү се ді. Нау рыз бай хан іні сін құт қар мақ қа ат та на ды. Жек пе-жек-
ке ша қыр ған қыр ғыз дар ға қа зақ тар дан еш кім жау ап қат пай ды. 
Сон да Байұ зақ дат қа:АР
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Қа ра ғаш тай көп қа зақ,
Хан ға бол дың қа ра шы.
Би де рі кір ді май дан ға,
Қыр ғыз дың бір ба ла сы.
Оның біз ден ар тық па
Ата сы мен ана сы?!
Тау сыл дың ба, Мәм бет тің
Най за ұс та ған ба ла сы? –
деп ашу ла на ды. Қа зақ тар ба сын кө тер-
мей ді, қыр ғыз дар қо лы кө бейе бас тай ды. 
Сон да Нау рыз бай

Киі мі не қы на лып,
Тү ре гел ді ор ны нан,
Шы бық тай бе лі бұ ра лып.
Қам зол ішік үс тін де,
 Бау ын үзіп бел се ніп,
Ақау ыз ат қа мін ді де,
Түс ті тау дан тең се ліп,
Қа ту ла нып жө нел ді,
Ал ға лы жау ды ең се ріп.
Нау рыз бай сөй леп жө нел ді:
Ба тыр лар, құ лақ са лы ңыз.
Қа ра ғаш тай көп қа зақ,
Іс көр се тер күн бү гін.
Ар ман да бол ған ер үшін
Ке гін алар күн бү гін.
Қы лыш та сып май дан да,
Қол сіл те сер күн бү гін.

Сон да Нау рыз бай сө зі не шы дай ал ма ған

Мең ді бай, Ду лат, Ағы бай,
Ар ғын нан шық қан үш жі гіт –
Шә кір, Жәуке, То лы бай.
Та бын нан қа бан Бұ қар бай!
Се гіз кі сі жө нел ді,
Нау рыз бай дың со ңы нан.

Ба тыр ла рын көр ген Нау рыз бай қай ту ға жар лық бе ре ді. Қыр ғыз 
ба тыр ла рын жең ген Нау рыз бай дың жауы на жал ғыз шап қан ер лі гі:

Бо лат қай нау да шы ны
ға ды,
Ба тыр май дан да шы ны
ға ды.

Ба тыр лық ай қас та 
та ны лар.

Ер лік бі лек те емес, 
жү рек те.

Ел үмі тін ер ақ тар,
Ер ата ғын ел сақ тар.

Сөздің	көркі	–	мақал

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



128

Үшеуін шан шып өл тір ді,
Бе сеуі ті рі, өл ме ді.
Бес мер ген ді ті рі ай дап,
Хан ға алып кел ге ні.
Се гіз мыл тық өң ге ріп,
Тар ту қы лып бер ге ні.
Сол уа қыт та Ақау ыз
Жер тар пи ды оя нып.
Нау рыз бай жүр үс тін де,
Қы лы шы қан ға боя лып, –

деп су рет те ле ді.

Қа ны на қа рай ған қыр ғыз ая нып тұр май, Нау рыз бай ба тыр-
дың атын атып құ ла тып, ба тыр ға ұм ты ла ды. Қыр ғыз, қа зақ бо-
лып, Нау рыз бай ға тала са ды.

Кер тай лақ ат ты жет кі зіп, Нау рыз бай қай та ат қа қо на ды.  
Бі рақ ас ты на мін ген аты на кө ңі лі тол ма ған Нау рыз бай қа сын да 
Ер жан ның бол ма ға ны на өкі не ді:

Ер жан бол са қа сым да
Бө лек ше ту ған тұл ға сы,
Бо лар ма едім қа зақ қа
Әзіл сөз дің ол жа сы?!

Ду лат пен қыр ғыз дар дың бі рі гіп, ала уыз дық та ны тып, қа зақ-
тар дың бар ған са пар ла ры нан орал ма ға нын Ны сан бай жы рау:

Жа ман дық қыл ған мұн дар дың
Мой ны на бол сын жа за сы.
Қа зақ тың кө бі қы рыл ды,
Қан ды ма екен та ба сы?!
Сол бар ған нан тө ре лер,
Ел ге қай тып кел ме ген.
Үй, жа ма ғат, ма лы мен,
Хал қын, жұр тын көр ме ген.
Құ ты лу ға қыр ғыз дан
Ті ле гін Құ дай бер ме ген.
Қыр ғыз да қал ды тұ ты лып,
Не ет ке нін еш кім біл ме ген, –

деп жыр лай ды.АР
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Ны сан бай жы рау дың Ке не са ры, Нау рыз бай ба тыр бей не ле-
рі мен қа тар, елiм деп еңiреп ту ған ер лер: Шұ бы рт па лы Ағы бай, 
Та бын Жо ла ман, Қа бан Бұ қар бай, Қып шақ Иман (А.Има нов тың 
әкесi), Ба сы ға ра, Ду лат Бай сейiт, Ша пы раш ты Бұ ғы бай, Сұ ран-
шы, Сау рық, Сүйiндiк, Жа най дар, Ар ғын Же ке ба тыр, Тал мас, 
Жәуке, Қан жы ға лы Тас тан, Қар жас Сар ман тай, Та ма Құр ман, 
Ке рейт  Меңлi ба тыр лар ды жыр ға ар қау етуi жыр дың та ри хи құн-
ды лы ғын арт ты ра тү седi.

Ны сан бай дың «Ке не са ры – Нау рыз бай» жы ры:

Бұл қис са ны шы ғар ған
Ны сан бай де ген жыр шы еді,
Хан Ке не нің тұ сын да
Жұрт тан оз ған сын шы еді,
Айт қан сө зі үл гі лі
Құ лақ тың бір құ ры шы еді,
Өлең-жыр ға Ны сан бай
Мәш һүр ше шен нар еді,
Бір ес ті ген адам дар
Сө зі не та ғы зар еді,
Кө зі мен кө ріп сөз қыл ған
Со ғыс та өзі бар еді, –

деп аяқ тала ды. Бұл өлең жол да ры нан Ны сан бай дың абы рой-бе-
де лі ас қан сын шы, ақын, жыр шы бол ға нын бай қай мыз. Ал оның 
ба тыр лы ғын:

Ке не Хан ның тұ сын да
Қарт бу ра дай жа ра дың.
Жау ды жас қап, жа пы рып,
Жау ған қар дай бо ра дың.
«Абы лай лап» ат қой ып,
Дұш пан ның ал дын ора дың, –

де ген өлең жол да ры ай ғақ тай ды.

Әу	лие – 1) құ дай жо лын қу ып, дін уа ғыз дау шы адам; 2) айт қа ны ке ле тін сәуе гей 
адам; 3) ауысп. қа дір лі, қа си ет ті; 4) ауысп. бір нәр се нің ең жақ сы сы, тәу ірі, қым ба ты.
Мәш	 үр – аты әй гі лі, даңқ ты.
Қис	са – ау ыз әде бие ті не тән сю жет ті жыр, дас тан.

Сөз	мар	жан
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Қа зақ та ри хын да отар шыл дық қа қар сы Ке не са ры мен оның 
іні сі Нау рыз бай бас та ған кө те рі ліс тің та ри хи ма ңы зы ерек ше. 
Кө терiлiстiң үш жүздiң ау ма ғын қам туы жә не ол кө те рі ліс ке үш 
жүздiң әс ке рі қа ты суы оның ма ңы зын арт ты ра тү седi. Ке не са ры 
Қа сы мұлы бас та ған кө терiлiстi ең ал ғаш ғы лы ми негiзде зерт теп 
жаз ған та рих шы-ғалым Ер мұ хан Бек ма ха нов едi. Ол: «Ке не са-
ры мен Нау рыз бай ға ар нал ған та ри хи жыр лар мен поэма лар дың 
ішін де ерек ше орын ала ты ны – Ны сан бай жы рау дың «Ке не са ры – 
Нау рыз бай» жы ры» де се, ұлы жа зу шы Мұх тар Әуе зов: «Ке не са ры 
– Нау рыз бай жо ры ғы ту ра лы кей ін гі талай ақын талай түр лі өлең 
шы ғар са да, дәл Ны сан бай жет кен өріс ке жет кен емес», – деп жо-
ға ры ба ға бер ген.

«Ке не са ры – Нау рыз бай» жыры – әлі күн ге дей ін құн ды лы ғын 
жой ма ған көр кем шы ғар ма.

Ке не са ры өзі нің бас ты мақ са ты – азат тық қа қол жет кі зу үшін ор тақ жау ға қар сы үш 
жүз дің күш бі рік ті ре кү рес жүр гі зуі ке рек еке нін тү сін ді. Алай да ұлтазат тық кү рес тің 
1844–1845 жыл да ры қар қы ны үдей түс кен ке зең де де қа зақ тар дың ба сы то лық бі рік
пе ді. Кө те рі ліс тің бас ке зін деақ қа зақ тар қа ра мақар сы екі топ қа бө лін ді: бі рі Ке не
са ры жа ғын да бол са, екін ші сі пат ша ның жүр гіз ген сая са тын қол да ды.

Ке не са ры Қа сы мұлы хан, сая сат кер, дип ло мат ре тін де қа зақ тың үш жү зі ру ла ры
ның едәу ір бө лі гін өз туы ас ты на бі рік ті ре ал ды. Оның әс ке рі нің жал пы са ны кей де 
20 000 адам ға дей ін жет ті. Ха лық тың бас кө те руі не Ор та жүз дің көп те ген сұл тан да
ры мен би ле рі қо сыл ды.

Ке не са ры мем ле кет құ ры лы мы на көп кө ңіл бөл ді, ел ді бас қа ру да жа ңа құ ры лым
дар мен ере же лер ен гіз ді, со ны мен бір ге іс тен шы ға рыл ған құ ры лым дар ды қай та 
қал пы на кел тір ді. Әс кер қа та рын да қа таң тәр тіп ор нат ты. Әс кер ді ұзақ да ла со ғыс
та ры на бей ім деу үшін мың дық тар мен жүз дік тер ге бө ліп бас қа ру құ ры лы мын құр ды. 
Ол қа жет ақ па рат тар ды жет кі зіп тұ ра тын тың шы ла ры на да сүй ен ді, сая си кү рес пен 
дип ло ма ти яның ти ім ді әдіс те рін қол дан ды. Мем ле кет тің іш кі сая са тын хан өзі қа таң 
ба қы лау ға ал ды, руара лық қақ ты ғыс тар дың жо лын кес ті. Үш жүз дің қа зақ та ры ның 
бі рік кен ұлтазат тық қоз ға лы сы Ре сей ді қат ты алаң дат ты. Пат ша әс кер ле рі мен жә
не ымы ра ға кел мес сұл тан дар мен кү рес жүр гіз ген Ке не са ры 1843–1844 жылдары 
бі раз же ңіс тер ге қол жет кіз се де, ше гі ну ге мәж бүр бо лып, қыр ғыз же рі не шека ра
лас Ұлы жүз дің ау ма ғы на ор на лас ты. Хан ның ке ле сі ба ғы ты қыр ғыз хал қын орыс 
отар шыл ды ғы на қар сы ор тақ кү рес ке кө те ру бол ды, алай да ол ма нап тар та ра пы нан 
күш ті той та рыс қа тап бол ды.

Ке не са ры Тоқ мақ ма ңын да ғы шай қас та қа за бол ды. Ке не са ры қа зақ хал қы ның 
салтдәс тү рін сақ тай оты рып, оны бос тан дық пен тәу ел сіз дік жо лын да ғы кү рес ке 
жұ мыл дыр ды.

«Қазақстантарихы»оқулығы

Бағалы	дерек
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	«Бі	лу»

1. Ны сан бай жы рау ту ра лы не біл дің дер?
2. Жыр да ғы Ке не са ры кім?
3. Нау рыз бай ту ра лы не біл дің дер?
4. Ке не са ры қыр ғыз дар дан ке гін алу үшін кім ге ке ле ді?
5. Ке не са ры ны Ду лат тар қа лай қар сы ала ды?
6. Ке не са ры Ду лат тар ды со ғыс қа қа лай көн ді ре ді?
7. Жыр да ғы Бұ ғы бай кім? Ол Нау рыз бай ға қан дай ке ңес  

бе ре ді?
8. Нау рыз бай қыр ғыз қа ма лын қа лай бұ за ды?
9. Жыр да ғы Кә рі боз кім? Нау рыз бай ға қан дай ай ып та ға ды?
10. Нау рыз бай дың жа уа бы қан дай бол ды?
11. Жыр да қан дай қа зақ ба тыр ла ры ның есім де рі атала ды? 

Олар дың ер лік те рі ту ра лы не біл дің дер?

«Тү	сі	ну»

1. «Ке не са ры – Нау рыз бай» жы ры не лік тен та ри хи жыр ға 
жа та ды? Дас тан ның та ри хи не гі зі ту ра лы қан дай дә лел ді 
пі кір лер ай тар едің дер?

2. Шығарма не ге «Ке не са ры – Нау рыз бай» деп атал ған? Сен-
дер қан дай атау ұсы нар едің дер?

3. Осы дас тан ды жыр лау да ғы ақын ның бас ты мақ са ты не деп 
ой лай сың дар?

4. Қа зақ тар дың қыр ғыз дар ға со ғыс ашу се бе бі қан дай?
5. Нау рыз бай дың ұсы ны сын қа был ал ған хан Ке не ше ші мі-

нің сы ры не де?
6. Қа зақ тар дың қыр ғыз дар дан же ңі лу се бе бі қан дай?
7. Жырдан психологизм тәсілдеріне мысалдар келтіріңдер.

«Қол	да	ну»

1. Ны сан бай жы рау дың қа зақ әде бие тін де гі ор ны ту ра лы ай-
тып бе рің дер.

2. «Ке не са ры – Нау рыз бай» жы рын да ғы ба тыр лар бей не сі ту-
ра лы жыр мә ті ні не сүйе ніп, маз мұн даңдар.

3. Нау рыз бай дың, Ке не са ры ның со ғыс ке зін де гі бей не ле рін 
си пат таң дар. Жыр шы қан дай көр кем де гіш құ рал дар ды 
қол дан ған?

4. Жыр да ғы кей іп кер лер бей не сі не са лыс тыр ма лы мі нез де ме 
бе рің дер.

Бі	лу

Түсіну

Қолдану
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Ке не са ры Нау рыз бай Бұ ғы бай 
Қыр ғыз 

ба ты ры – 
Кә рі боз

 Жыр шы 
(Ны сан бай)

 Қан дай?

5. «Ке не са ры – Нау рыз бай» жы ры ның та ри хи жыр еке нін 
«Төрт сөй лем» тә сі лі мен дә лел дең дер:

 Пі кір. Жыр маз мұ ны бой ын 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.
 �о ры тын ды. Та қы рып бой ын ша қо ры тын ды шы ға рың-

дар.
6. Жыр жол да рын пай да ла на оты рып, шы ғар ма да орын ал ған 

оқи ға лар тіз бе гін жа саң дар.
7. Жыр мә ті ні не сүйе ніп, қа зақ тар мен қыр ғыз дар дың со ғы-

сын си пат таң дар.
8. Ке не са ры бей не сі нің әде би ет пен өнер ту ын ды ла рын да бей-

не ле нуі ту ра лы мә лі мет тер дай ын даң дар.
9. Ке не са ры – Нау рыз бай кө те рі лі сі ту ра лы та ри хи мә лі мет-

тер дай ын даң дар, клас тер құ рың дар. Қа шан? Қай да? Қан-
дай оқи ға орын ал ға нын көр се тің дер.

Ке не са ры – Нау рыз бай  
кө те рі лі сі

10. «РАФТ» ст ра те гия сын қол да нып, ой тол ға ныс жа зың дар.

 Рөл Ауди то рия  Факт (дәлел) Та қы рып 

Ке не са ры 
хан 

Оқу шы лар  Жол дау Ке не са ры хан ның 
бо ла шақ қа үн деуі АР
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 Рөл Ауди то рия  Факт (дәлел) Та қы рып 

Га зет 
тіл ші сі 

Га зет оқыр-
ман да ры

Ма қа ла «Ке не са ры – Нау-
рыз бай» жы ры – 
та ри хи ма ңы зы зор 
жыр

Оқу шы Мұ ға лім Эс се «Ке не са ры – Нау-
рыз бай» жырын 
оқы ған нан кей ін 
ту ған ой лар...»

11. Жыр маз мұ нын аша тын ма қал-мә тел дер ді ай тың дар. Шы-
ғар ма дан дә лел ді мы сал дар кел ті рің дер.

«Тал	дау»

1. Жыр да ғы Ке не са ры об ра зын І.Есен бер лин нің «Көш пен ді-
лер» три ло гия сын да ғы Ке не са ры бей не сі мен са лыс ты рың-
дар.

2. Ша ғын зерт теу жұ мы сын жүр гі зіп, «Ке не са ры – Нау рыз-
бай» жы рын да ғы оқи ға лар мен та ри хи оқи ға лар ды са лыс-
ты рың дар.

Та ри хи оқи ға  Жыр да ғы оқи ға 

3. Та қы рып бой ын ша бе ріл ген кес те ні толтырыңдар.

Бол жам Жа ңа ақ па рат 
Та қы рып бой ын 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?

4. «Ке не са ры – Нау рыз бай» жы ры на сюжеттік-компози-
циялық талдау жасаңдар.

«Жи	нақ	тау»

1. «Ке не са ры – Нау рыз бай» жы ры ның та қы ры бы мен идея-
сын анық тап, көр кем дік ерек ше лі гі не тоқ та лың дар, әде би 
тал дау жа саң дар.

2. Ке не са ры ға тән қа си ет тер ді топ тас ты ру сыз ба сы ар қы лы 
көр се тің дер.

Талдау

Жинақтау
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«Бағалау»		

1. Ке не са ры ның қыр ғыз дар ға қар сы со ғы сы на жыр шы ның 
көз қа ра сы қан дай? Пі кір талас ты рың дар.

2. Шы ғар ма ның құн ды лы ғы, ма ңы зы мен қа зақ та ри хын-
да ғы ор ны ту ра лы пі кір ле рің мен бө лі сің дер.

3. Мұх тар Әуе зов Ны сан бай жы рау ды «Бұ қар дан кей ін гі 
аса ірі жо рық жыр шы сы» деп ата ды. Жыр ту ра лы ға лым-
ның:«Қай ғы лы оқи ға ның қы зы ғы мен қай ғы сы ның ор та-
сын да бол ған ақын дас тан ды шын дық қа ға на құ рып, кес те лі 
тіл мен су рет тей жаз ған. Ке не са ры – Нау рыз бай жо ры ғы 
ту ра лы кей ін гі талай ақын түр лі өлең шы ғар са да, дәл Ны-
сан бай жет кен өріс ке жет кен емес», – де ген пі кі рі сен дер ді 
қан дай ой лар ға же те лей ді? Жау ап та рың ды дә лел дең дер.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

«Ке не са ры – Нау рыз бай» жы ры ал ғаш рет 1875 жы лы С.Жан тө рин 
мен Т.Сей да лин нің ау дар ма сы мен «За пис ки Орен бург ско го русско го 
геог ра фи чес ко го об ще ст ва» жур на лын да жа рық көр ді. 1912 жы лы Қа
зан қа ла сын да Жү сіп бек Шай хис ла мұлы жи на ған жыр нұс қа сы «Қис
саи Нау рыз бай тө ре Қа сым уғ лы Қа сым Абы лай ха нов» де ген ат пен 
жа рия лан ды. Жыр дың бір не ше нұс қа сы бар. Кей бір нұс қа ла рын да 
хат қа тү сі ру ші лер кө те рі ліс ке тіл ти гі зіп, ма ғы на сын өз гер тіп жі бер ген. 
Жыр дың түп нұс қа ға жа қын то лық нұс қа сы – 1938 жы лы ҚР ҰҒА фоль-
клор экс пе ди ция сы ке зін де тор ғай лық Қаш қын бай Қа раев тан жа зып 
алын ған нұс қа. Е.Ыс майы лов пен Қ.Бек хо жин Ке не са ры ға тіл ти гі зе
тін жер ле рін алып тас тап, Ны сан бай ға тән үл гі мен жыр лан ған нұс қа
сын 1940 жы лы өз де рі құ рас тыр ған «Ба тыр лар жы ры» де ген кө лем ді 
жи нақ қа ен гіз ген. Соң ғы рет 1996 жы лы «Қа зақ ха лық әде бие ті» ат ты 
көптом дық жи нақ тың 17кі та бын да жа рық көр ді. Ны сан бай жы рау дың 
шы ғар ма шы лық жо лын Х.Дос мұ ха ме дұлы, Е.Ыс майы лов, Қ.Жұ ма
лиев, Ә.Қо ңы рат ба ев, Б.Кен же ба ев, Т.Те бе ге нов т.б. зерт те ді.

«Қазақәдебиеті».Эн иклопедиялықанықтамалық

Ке не са ры – Нау рыз бай бас та ған ұлт-азат тық кө те рі лі сі не  
бай ла ныс ты ту ған поэ зия лық шы ғар ма лар:
1. Та ри хи поэма лар: Ны сан бай жы рау «Ке не са ры – Нау рыз бай», 

Көк бай ақын «Абы лай – Ке не са ры», С.Ке рім бе ков «Ке не са ры 
ба тыр», О.Ши пин «Ке не са ры мен Нау рыз бай дың Адыр лы мен 
Бай тақ қа ла ла рын алуы», Н.Ах мет бе ков «Ке не са ры – Сар-
жан», «Са ры Ке не» («Жа сау ыл қыр ғы ны»).
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2. Ли ри ка лы� поэма лар: «Нау рыз бай – Қан шай ым», «Нау-
рыз бай – Фа ти ма» (ав то ры бел гі сіз).

3. Ту �ан жер мен �ош та су өле де рі: «Ке не са ры ның Көк ше тау ға 
қо ныс ау да руы, бұ ған Дос қо жа ның айт қан өле ңі».

4. Жо� тау өле і: «Ны сан бай дың Ке не са ры мен Нау рыз бай ға 
ар на ған жоқ тауы», «Нау рыз бай дың Сар жан ды жоқ тауы».

5. Ау ыз ша поэти ка лы� ар нау: «Ке не са ры ның Бал ғо жа би ге 
ха ты», «Бал ғо жа би дің Ке не са ры ға жа уа бы».

6. Тол �ау: Д.Әлім ба ев «Ке не са ры», М.Ж.Кө пеев «Са ры ар қа кім ді кі?».

Ке	не	са	ры	Қа	сы	мұлы (1802–1847) – мем ле кет қай рат ке рі, әс ке ри қол бас шы, қа
зақ хал қы ның 1837–1847 жыл дар да ғы ұлтазат тық қоз ға лы сы ның кө се мі, Қа зақ хан
ды ғы ның соң ғы ха ны (1841–1847). Ке не са ры – Шың ғыс хан ның 27ұр па ғы, Абы лай 

хан ның не ме ре сі. 1841 жы лы Ке не са ры хан сай
лан ды, оның сая са ты ның бас ты мақ са ты қа зақ 
хан ды ғын қай та қал пы на кел ті ру бол ды. Ке не са
ры мем ле кет ті бас қа ру да ша ри ғат тың не гіз гі ере
же ле рін ен гіз ді, со ны мен бір ге би лер со тын қал
пы на кел тір ді. Мем ле кет пен оның әс ке рін ны ғай
ту жол да рын же тік бі ле тін хан мұ сыл ман дық құ қық 
ере же ле рін бе кіт ті. Са лық сая са ты да оны ти ім ді 
жол мен жи нау ға ба ғыт тал ды.

1841 жы лы Ке не са ры хан та ғы на отыр ған нан 
кей ін, кө те рі ліс ке қа ты су шы лар әс ке ри қи мы лын 
үде те түс ті, олар қо қан дық тар дың елеу лі күш те рі 
бе кін ген Жү лек, Ақ ме шіт, Жа ңа қор ған, Со зақ қа
мал да рын қор шау ға ал ды.
Нау	рыз	бай	Қа	сы	мұлы (1822–1847  – сұл тан, ба

тыр, Абы лай хан ның не ме ре сі, Ке не са ры ның ту ған 
іні сі. 1837–1847 жыл дар да ғы Ке не са ры Қа сы мұлы 
бас та ған қа зақ хал қы ның ұлтазат тық қоз ға лы сын да 
ерек ше ер лі гі мен көз ге түс кен. Нау рыз бай Ке не са
ры ның тап сыр ма сы мен кө те рі ліс ке қар сы жер гі лік ті 
бас шы лар ды ба ғын ды ру, са лық жи нау, бар лау, әс
кер ді қа ружа рақ жә не азықтү лік пен қам та ма сыз ету, 
дип ло мат тық т.б. қыз мет тер ат қар ған. Ре сей  отар шы
ла ры мен Қо қан ха ны ның оз быр лық та ры на қар сы со
ғыс тар дың бар лы ғы на қа тыс қан. 1841 жы лы Ке не са
ры хан бо лып сай лан ған да хан ке ңе сі нің мү ше сі бол
ған. Со ғыс та тап қыр, ұрыс та ба тыл Нау рыз бай сөз ге 
ше шен, ән шікүй ші лі гі мен, жауы ры ны жер ге ти ме ген 

па лу ан ды ғы мен аты шық қан, бүр кіт, қар шы ға, ла шын ұс тап, құс бе гі лік пен де ай на лыс қан. 
Нау рыз бай 1847 жы лы тұт қын ға түс кен аға сы Ке не са ры ның қа сы на өз ер кі мен ба рып, 
қыр ғыз ма нап та ры ның қо лы нан қа за тап ты. Оның көр кем бей не сі Ны сан бай жы рау дың 
«Ке не са ры – Нау рыз бай» да ста нын да, М.Әуе зов тің « Хан Ке не » пьеса сын да сом дал ған.

Қазақ н иклопедиясы, -том

Наурызбайбатырға
арналғанескерткіш

Бағалы	дерек

КенесарыҚасымұлына
арналғанескерткіш
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Көк бай дың «Абы лай – Ке не са ры», Нұр хан ның «Жа сау ыл қыр
ғы ны», Сая діл дің «Ке не са ры» жыр ла рын, М.Әуе зов тің «Хан Ке не» 
тра ге дия сын, І.Есен бер лин нің «Қа һар» ро ма нын оқың дар.

	Әде	би	ет	тео	рия	сы

Та	ри	хи	жыр	лар
Та	ри	хи	жыр	лар – бел гі лі та ри хи оқи ға ға бай ла ныс ты ту ған эпи

ка лық шы ғар ма лар. Мұн да оқи ға ның дәл ді гі сақ тала бер мей ді, әр 
ке зең нің та ри хиәлеу мет тік, қо ғам дықсая си бетбе де рі көр кем дік 
тұр ғы дан қо ры ты лып бей не ле не ді. Бұл жанр да рутай па лық мақ
сат тар та са да қа лып, жал пы ха лық тық мем ле кет тік мүд де лер бас ты 
си пат ала ды. Ба тыр лар жы рын да кез де се тін ғай ып тан туу, жар із деу, 
құ да тү су, ба тыр дан ту ған із ба сар си яқ ты оқи ға лар та ри хи жыр да кез
дес пей ді. Қа зақ ау ыз әде бие тін де та ри хи жыр төрт ке зең ге бө лі не ді:
І кезең –	 ХІ –Х ІІ ға сыр лар да Ал тын Ор да, Но ғай лы, Аст ра хань, 

Қы рым хан дық та ры на қар сы фео дал дық со ғыс тар су рет тел ген 
та ри хи жыр лар. Олар ға «Еді ге», «Нұ рад дин», «Орақ – Ма май», 
«Қа ра сай – Қа зи», «Мұ са хан», «Те ла ғыс» т.б. жа та ды.

ІІ кезең –	Х ІІІ ға сыр да ғы жоң ғарқал мақ шап қын шы лы ғы на қар сы 
жо рық тар ды қам ти тын Қа бан бай, Бө ген бай, Ол жа бай, Өте ген, 
Жә ні бек ба тыр лар ту ра лы жыр лар.

ІІІ кезең –	ХІХ ға сыр да ұлтазат тық, бос тан дық жо лын да ғы кү рес ті 
си пат тай тын жыр лар: «Иса тай – Ма хам бет», «Бе кет ба тыр», «До
сай ба тыр», «Жан ғо жа ба тыр» т.б.

І  кезең –	ХХ ға сыр дың ба сын да ғы төң ке ріс жыл да рын да ғы елеу лі 
оқи ға лар жә не 1916 жыл ғы пат ша өкі ме ті не қар сы ха лық кө те рі
лі сі жай ын да ғы жыр лар: «Туар ма екен біз ге күн», «Ерік сіз кел
дім елім нен», «Зар лы за ман ке зін де», «Құ ла қас қа», «Бек бо лат», 
«Ұзақ ба тыр», «Аман гел ді» т.б.
Қа зақ әде бие тін де та ри хи жыр лар ды Үм бе тей, Мұ рат, Ті ле міс, 

Ны сан бай, Жан кі сі, Шер нияз, Жам был, Нұр пейіс, Мұ рын си яқ ты 
ақынжы рау лар шы ғар ған, то лық ты рып, өң деп қай та жыр ла ған. 
Та ри хи жыр лар ға ал ғаш кө ңіл бөл ген – Шо қан Уәли ха нов.

«Қазақәдебиеті»анықтамалығы

«Ке не са ры – Нау рыз бай» жы ры ның та ри хи жыр екен ді гін дә лел
дең дер.

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на

Тапсырма
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Ма хам бет тің тұл ға сы кө зі ті рі сін деақ қа лың қа зақ үшін ер лік тің, 
өр лік тің, ба тыр лық тың бел гі сі не, ал жа лын ды жыр ла ры азат тық 
да бы лы на ай на лып үл гер ген бо ла тын...

С.Мақпырұлы

	 МА	ХАМ	БЕТ	ӨТЕ	МІ	СҰ	ЛЫ

Ма хам бет Өте мі сұ лы 1804 жы лы 
Ба тыс Қа зақ стан об лы сы ның Жә ні бек 
ау да нын да Бе ке тай құ мын да дү ние ге 
кел ген. Ма хам бет тің ақын дық, ше шен дік 
да ры ны ел ге ер те та ны лып, жас ке зі нен 
ба тыр, па лу ан, мер ген, дом бы ра шы, ақын 
ата на ды.

Жәң гір хан өз бе де лін кө те ру үшін жа-
ны на да рын ды адам дар ды жи най ды. Орыс 
ті лін же тік біл ген Ма хам бет ті ба ла сы Зұл-
қар най ын ның ақыл шы сы ет пек мақ сат-
пен Жәң гір хан ба ла сын Орын бор ға оқу ға 
жі бер ген де, қа сы на Ма хам бет ті се рік ете-
ді. Хан ның ба ла сын се ніп тап сы ру ының 
бір се бе бі Ма хам бет тің өр лі гі, қай сар лы-
ғы бол са, екін ші сі – оның орыс ті лін өте 
жақ сы біл ген ді гі. 1834 жы лы Ма хам бет 
ел ге ора ла ды. Бі рақ ха лық қа іс теп отыр-
ған хан қа ты гез ді гін көр ген ақын хан ды 
мақ тау шы емес, дат тау шы бол ған дық тан, 
Ор да дан қуыла ды. Ақын Жәң гір хан ға:

Хан емес сің, қас қыр сың,
Қас ал бас ты бас қыр сың.
Дос та рың ке ліп та ба лап,
Дұш па ның се ні бас қа ұр сын.
Хан емес сің, ылаң сың,
Қа ра шұ бар жы лан сың.
Хан емес сің аярсың,
Ай ыр құй рық шаян сың, – 

деп бе ті не ай та ды.

МА ХАМ БЕТ ӨТЕ МІ С Ұ ЛЫ  
(1804–1846)

Ме нің атым – Ма хам бет,
Жас құс та ғы Жәң гір хан
Ісі нен бол дым құ садерт.
Ата сы өт кен Айшуақ
Со ны кө зі көр ді ғой.
Ме нің атам – Өте міс
Ел дің қа мын же ді ғой!

Махамбет

Зер	гер	сөз
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Хан са рай ын да он жы лын, орыс же рін де бес жы лын өт кіз ген 
Ма хам бет сау ат ты, өз за ма ны ның ал дың ғы қа тар лы, кө зі ашық, 
бі лім ді ада мы бол ды. Та ри хи де рек тер Ма хам бет тің араб ша, орыс-
ша бі ле тін ді гі мен қо са, орыс зия лы ла ры мен де та ныс бол ған ды-

ғын көр се те ді. Сол жыл да ры орыс тың 
ұлы ақы ны А.С.Пуш кин мен кез дес ті 
де ген де ға лым дар дың бол жа мы бар. 
Ма хам бет пен та ныс бол ған кі сі лер дің 
ішін де орыс ті лі нің төрт том дық тү сін-
дір ме сөз ді гі нің ав то ры, ға лым 
 В.И.Даль, шы ғыс зерт теу ші сі 
Я.В.Ханы ков, ге не рал В.А.Пе ро вс кий, 
ше ка ра ко мис сия сы ның пред се да те лі 
Г.Ф.Генс, гео лог Гернг рес си яқ ты бас қа 
да бел гі лі тұл ға лар бол ған. Жа зу шы, 
сая хат шы Е.П.Ко ва ле вс кий 1839 жы-
лы Хиуа ше ка ра сын да Ма хам бет пен 
кез дес ке ні ту ра лы: «Бір ау ыл ға ке ліп 
тоқ та ға ны мыз да, біз бір кир гиз ді (қа-
зақ ты) ке зік тір дік. Ол өз хал қы ның 
ара сын да ерек ше бе дел ге ие бол ған 
адам... аз ға на уа қыт ішін де біз ге өзі нің 
зор талан тын, ақыл ды лы ғын да, ше-
шен ді гін де та ны тып-ақ тас та ды. Мұн-
дай қа бі лет Азия хал қы ның жә не оның 
ті лі нің аса бір ерек ше лік қа сие ті ғой: 
ол өзі нің айт пақ бол ған пі кір ле рін дә-
лел деу үшін «Құ ран нан» да үзін ді лер 
кел тір ді, бі рақ ол оны Бұ ха ра мен Са-
мар қанд мед ре се ле рін де гі дей әб ден ме-
зі ге ай нал ған со фис тік жал пы лау ыш-
тар емес, өзі нің ұғы нуы на сәй кес теп 
тал да ды, сөйт іп ол бұл жа ғы нан да те-
рең бі ле ті нін аң ға рт ты. Мен оны аса бі-
лім дар, орыс ті лі не де же тік, сүй кім ді 
жүз ді, ер кей іп ті, жай саң жан ды із де-
нім паз адам, елі не шек сіз бе ріл ген на-
ғыз пат риот, өз хал қы ның ор та сы нан 
шық қан ар да гер аза мат ре тін де та ны-
дым», – деп, оның орыс ті лін де та ма ша 
сөй лей ала тын ды ғы на таң да на ды.

Аза мат сы ны – ер лік, 
Ер лік сы ны – ел дік.

М.Әуезов

Ба тыр бол мақ – ой данды.

Ту ған ұл дан не пай да – 
Қо лы на най за ал ма са, 
Ата ның жо лын қу ма са.

Жау да қал са жол да сы – 
Мақ та на ды не сі не ер?!

То лар сақ тан саз ке шіп,
Тоқ та май тар тып шы ғар ға.
Хас үлек тен ту ған кә теп ті,
Қа ра нар ке рек біз дің бұл іс ке.

Хан нан қы рық ту ған ша,
Қа ра дан бі реу ту сай шы, 
Ата ның ке гін қу сай шы!

Ақ сүй ек тің ба ла сын 
Қа ра ұлы на тең ге ріп, 
Қо ңы рау лы най за өң ге ріп,
Же сір лер ге жер бер дім, 

Же тім дер ге жем бер дім – 
Сол ер лік тен не көр дім?!

Ер мін де ген жі гіт ті кең ші
лік те сы на ма.

Ха лық үшін қан тө гем деп,
Қа ра ны хан ға те ңеп бе рем 

деп.
Ол мақ сат қа же те ал май,
Де ге нім ді ете ал май,
Қор бол дықау, шы рақай!

М.Өтемісұлы

Ина бат – ер азы ғы,
Ина бат ты ер – ел қа зы ғы.

С.Датұлы

Зергер	сөз

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



139

Ма хам бет хан, сұл тан дар дан қы сым 
кө ріп, Жай ық тың бер гі бе ті не қа ша көш-
кен ха лық тол қу ла ры на қа ты са ды, оны 
ұй ым дас ты ру шы лар дың бі рі бо ла ды. 
1829–1831 жыл да ры Орал шека ра сы нан 
жа сы рын өт кен ді гі үшін Кал мы ков түр-
ме сі не оты рып, оба ау руы ке зін де қа шып 
шы ға ды, кө те рі ліс бас шы сы Иса тай дың 
то бы на қо сы ла ды.

Кө те рі ліс ке зін де ту ған ал ғаш қы 
Ма хам бет өлең де рі – ша руа лар тол қуы 
ту ра лы жыр лар. Пат ша үкі ме ті нің отар-
шыл дық ез гі сі мен фео дал дық қа ты гез 
за ман да ха лық қа мын жеп, әді лет сіз-
дік ке қар сы жа лын ды жыр ла ры мен кө те-
рі ліс тің ру ха ни кө се мі бо луы ер лік еді. 
Ма хам бет – Шал гез, Дос пам бет, Қаз ту ған 
си яқ ты ба тыр жы рау лар мұ ра сын, олар 
не гі зін сал ған ер лік жыр лар ды жал ғас-
ты ру шы ға на емес, со ны мен қа тар Қор-
қыт, Асан қай ғы дан ке ле жат қан да ла лық 
са рын ды да жақ сы біл ген ақын.

Ма хам бет жыр ла ры нан ба тыр ақын-
ның ар ма ны мен мақ са тын «Еділ дің ен 
то ғай ына ел ді қон ды ру», ке дей лен ген 
ха лық ты байы тып, «Еділ бой ына мал 
тол ты ру» еке нін кө ре міз:

Еділ дің бойы ен то ғай,
Ел қон дыр сам деп едім.
Жа ға лай жат қан сол ел ге
Мал тол тыр сам деп едім…
Хан нан қы рық ту ған ша,
Қа ра дан бір-ақ ту сай шы,
Ха лық тың ке гін қу сай шы! – 

деп жыр лай ды.
Ма хам бет жыр ла рын да ғы Иса тай бей не сі – ба тыр лық пен 

ер лік тің сим во лы. «Иса тай де ген а�ам бар», «Тар ла ным», 
«Мін ге ні Иса тай ды� А� та бан-ай», «Тай ман ны� 	лы Иса-
тай», «М	 нар к�н» ат ты өлең де рін де елін ер лік ке бас та ған ер дің 
бей не сі сом дал ған.

Ма хам бет бұ рын ғысоң
ғы қа зақ ақын да ры ның 
ішін де гі ең бір күш ті сі са
на лу ға ти іс... Ма хам бет 
жыр ла ры – өз за ма нын да
ғы ең қан ды, ең әсер лі сөз, 
көп ші лік тің өз үні, өз ті лі, өз 
ар мантала бы... Бү кіл  
ға сыр әде бие тін де қи мыл 
мен кү рес жы рын Ма хам
бет тей қып жыр ла ған ақын 
бол ған емес. Ал ды да, ар
ты да бір өзі.

М.Әуезов

Ма хам бет – Абай ға 
дей ін гі ақын дар дың ақы
ны, Абы лай дан кей ін гі 
ба тыр лар дың ба ты ры, 
Ма хам бет есі мі – өмір де гі 
қа сі рет тің си но ни мі, өмір
де гі қа си ет тің сим во лы. 
Ма хам бет өле ңі – «қа
зақ» сө зі нің қай талан бас 
құ ді ре ті, шы ғар ма ла ры 
тапта за қор ға сын нан құ
й ыл ған апау ыр асыл сөз, 
бас қа жер бе тін де гі ел дің 
өлеңжы рын да жоқ.

З.Қабдолов

Да	на	лық	ой	дан	дән	із	де
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Ма хам бет өзі нің се рі гі, кө те рі ліс бас шы сы Иса тай ға 
ар нал ған өлең-жыр ла рын да өз өмі рі нің мән-ма ғы на сын ха лық 
мүд де сі мен әділ дік, тең дік үшін кү рес те деп та нып, сол із гі 
жол да жа нын да, жа рын да, аяу лы ұлын да құр бан ету ге бар ған 
кү рес кер бей не сін сом да ды. «Тай ман ны� 	лы Иса тай» ат ты 
өле ңін де:

Тай ман ның ұлы Иса тай,
Ағай ын ның ба сы еді,
Ал тын ер дің қа сы еді.
Иса тай ды өл тір тіп,
Қыр сық та шал ған біз дің ел, –

деп аяу лы ба ты ры нан айы рыл ған ел ге өкі ні шін біл дір се, «Тар-
ла ным» ат ты өле ңін де:

Арыс тан еді-ау Иса тай!
Бұл фә ни дің жү зін де,
Арыс тан одан кім өт кен?! – 

деп тол ға на ды.
Ақын өлең де рі нен кө те рі ліс күн де рі нің әр бір оқи ға сы 

ай қын аң ға ры ла ды. Ма хам бет «Со �ыс» де ген өле ңін де кө те рі-
ліс тің ең шыр қау ше гі не жет кен кү нін – 1837 жыл ғы 15 қа ра-
ша да ғы Иса тай қо лы ның Тас тө бе де пат ша әс ке рі мен со ғы сын 
су рет те ген:

Иса тай – бас шы, мен – қос шы,
Иса тай дың сол күн де
Ақ та бан аты ас тын да,
Ду лы ға сы ба сын да,
Зы ғыр да ны қай най ды...
Қа рап тұр сақ әр жер ден
Жау бір өрт тей қай най ды.
Қай на ған мен қой май ды,
Мыл ты ғын қар дай бо ра тып,
Же тіп кел ді қа мал ға,
Қа мал ды бұ зып алар ға...
Же тім-же сір көп қал ды,
Хан әс ке рі ке нел ді...

«Қа зақ поэ зия сын да ғы ға сыр лар бойы да муы на ше шу ші 
се беп бол ған қоз ғау шы күш – еш қа шан үзіл ме ген, то лас та ма ған, АР
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бар ған сай ын үдей түс кен азат тық идея сы. Бұл – Ма хам бет 
талан ты ның қай нар кө зі, асау ағы сы», – деп ака де мик 
З.Қаб до лов атап көр сет кен дей, ақын азат тық үшін, қа зақ  
же рі үшін:

Еділ үшін егес тік,
Жай ық үшін жан дас тық,
Қи ғаш үшін қы рыл дық,
Теп тер үшін те біс тік.
Тең дік ті, мал ды бер ме дік, – 

деп жыр лай ды.
Ма хам бет поэ зия сын да ғы ақын 

об ра зы ту ра лы З.Қаб до лов: «Ма хам бет 
екі об раз жа са ды, – дей ді ака де мик 
Қ.Жұ ма лиев. – Бі рі – Иса тай об ра зы, 
екін ші сі – Ма хам бет тің өз об ра зы». 
Дәл айт қан: Ма хам бет бір не ше тол-
ғауын да «ал тын сөз дер мен» май дан дас 
аға сы «ақ кі реуке жа ға сы» Иса тай 
Тай манұлы ның ол бас шы, бұл қос шы 
боп қа сын да бір ге жүр се де, ұсын са 
қо лы жет пес алыс «ар ма ны ның, тау-
дан мұ нар тып ұш қан тар ла ны ның, 
кер миы ғы – кер бе зі нің, ке ріс ке дей 
шан до зы ның, құ лан дай ащы дау ыс-
ты ның, құл жа дай ай бар мүй із ді нің, 
қыр мы зы дай ажар лы ның, Хиуа дай 
ба зар лы ның, те ңіз дей те рең ақыл-
ды ның, те бі рен бес ау ыр мі нез ді нің» 
тас тан қа шал ған дай сом тұл ға сын әу елі 
осы лай мү сін деп, мі нез деп ала ды да, 
одан әрі бұл су рет ті қи мыл сыз ста ти ка 
қал пын да қал дыр май, алай-дү лей асау 
ди на ми ка ға кө ші ріп, ас қақ та та, ас пан-
да та шыр қап әке те ді:

Са да ғы на са ры же бе ні сал дыр ған,
Са да ғы ның кі рі сін
Са ры ал тын ға мал дыр ған.
Те рең нен кө зін ой дыр ған,
Сұр же бе лі оғы на

Ма хам бет өлең де рін
де хал қы мыз дың өзін дік 
бол мы сы, қай сар лы ғы, 
бо дан дық қа бас имес ер
кін шіл өр ру хы атой лап, 
«мен мұн да лап» тұ ра ды. 
Өйт ке ні оның өлең де рі– 
ту ұс тап, қол бас та ған, 
хал қы на «қа та ры мыз ға 
қо сыл, бос тан дық үшін 
алыс» деп ұран тас та ған 
қас ба тыр дың, осы мақ са
тын тың да ған жұрт тың жү
ре гін жан ды ра, на мы сын 
қоз ды ра айт қан ақын ның 
жан сы ры, осы мұ рат қа 
бар ғұ мы рын ар на ған аза
мат тың өмі рі нің ұлы мақ
са ты, тәу ел сіз дік ұра ны.

Ж.Шайекенов

Да	на	лық	ой	дан	дән	із	де
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 Тау ық тың жү нін қой дыр ған.
Маң дай ын са ры су сар бө рік бас қан,
 Жауы ры ны на кү ші ген жүн ді оқ ша ныш қан.
Ай қай ла са бел ді гі бай лан ған.
Ас та на жұр тын ай нал ған;
Аты на тұр ман бол сам деп,
Жұр ты на құр бан бол сам деп,
Адыр на сын ала өгіз дей мө ңі рет кен.
Ат қан оғы Еділ-Жай ық тең өт кен,
Ат қа нын қар дай бо рат қан,
Көк шы бы ғын қан ды ау ыз дан жа лат қан –
Арыс тан еді-ау Иса тай!
Бұл фә ни дің жү зін де
Арыс тан одан кім өт кен?!

Осы дан ар тық ба тыр дың бей не сін жа сау мүм кін бе? Тек ті за ты 
тұр мақ, ас ты на мін ген аты на дей ін аңыз ға ай нал ған қа ра қып шақ 
Қо бы лан ды ның өзі та ғы да Ма хам бет ше айт қан да, «тол ғай-тол-
ғай оқ ат қан, он екі тұ там жай тарт қан, қа быр ға сын қа қы рат қан, 
те бін гі сін те се ат қан, тіз гі ні нен ке се ат қан» тең дес сіз ер, көз сіз 
ба тыр бол са, осын дай-ақ бол ған шы ғар…

Ба тыр, ақын, қол ба сы ның сөз өне рін де гі мәң гі лік бей не сін 
осы лай сом да ды да, бұр қан ған күш ке, бұ ла қай рат қа, шиыр шық 
ат қан жі гер ге, ыза лы ашу ға, ақыл ды на қыл ға то лы өлең-жы рын 
тұ тас тай ал ған да өзі нің ав то порт ре ті не ай нал дыр ды. «Ма хам бет-
тің өз об ра зы» де ген – сол! Өйт ке ні оның «қор ға сын нан құй ыл ған» 
ап-ау ыр әр сө зі нен Өзін та ни мыз», – дей ді.

Ма хам бет «Е� се лі гім екі елі» де ген өле ңін де өзі нің порт ре тін 
жа сап, өз тұл ға сын:

Ең се лі гім екі елі,
Егіз қо ян ше ке лі,
Жа ра ған те ке мү ше лі,
 Жауы ры ны жа зық, мой ны ұзын,
Оқ тар тар ға қо лы ұзын,
Дұш па ны на кел ген де
Тар тын бай сөй лер асыл мын,
Ду лы ға лы бас кес кен,
Ту тү бі нен ту ал ған,
Жау ды кө ріп қу ан ған,АР
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Мен – Өте міс тің ба ла сы
Ма хам бет ат ты ба тыр мын, –

деп ерек ше көр кем бей не лей ді.
Ма хам бет өмір сүр ген за ман – кө те-

рі ліс, кү рес, жо рық, қу ғын-сүр гін жыл-
да ры. Ақын азат тық үшін кү рес тің 
ал дың ғы ше бін де Иса тай Тай ма нов пен 
бір ге жүр ді, қол бас та ды, жыр ла ры мен 
кө те рі ліс ке дем бе ріп, дау ыл ды жыл-
дар дың жа лын ды жыр шы сы бол ды. 
Ма хам бет өмі рін оның өлең де рі нен анық 
кө ру ге бо ла ды. Жы рау лар поэ зия сы ның 
«мен дік» дәс тү рін жал ғас тыр ған ақын: 
«Ме ні� атым – Ма хам бет!», «Мен – 
Өте міс ті� ба ла сы Ма хам бет ат ты 
ба тыр мын», «Мен – мен едім, мен едім», 
«Мен – �	с тан ту �ан �	 май мын», «Боз 
а�аш тан би ік мен едім»,– дей ді. Бұл 
ту ра лы ака де мик С.Қас қа ба сов: «...ал да 
ар ма ны көп, ал бырт ша ғын да адам өзін 
ба рын ша ар тық ба ға лап, асып ту ған ба тыр 
се зін ген, сон дай бо лу ды көз де ген. Ой ын 
ашық ай тып, өзі нің об ра зын сом да ған. Ол 
өзі нің бет әл пе тін, де не құ ры лы сын су рет-
теу мен қа тар, өзін жұрт қа та ныс тыр ды. 
Сөйт іп, өзі нің кім еке нін, не ні көк сей ті нін 
ха бар  лап, тіп ті өзі нің мі не зін бір ге кө ші ріп 
отыр ған», – деп пай ым дай ды.

Ма хам бет тің өз ге жай ын, ел қа мын ой лап, «Ереуіл ат қа ер 
са лып, егеу лі най за қол ға алып» жүр ген де гі мақ сат-мүд де сі – елі-
нің ер те ңі, азат ты ғы. Хал қы үшін сем се рі мен де, сө зі мен де қай рат 
көр сет кен, сол жол да құр бан бол ған Ма хам бет ба тыр «Мен – мен 
едім, мен едім» өле ңін де өз бей не сін аша ды:

Боз ағаш тан би ік мен едім,
Бұлт қа жет пей шарт сын бан.
Ел құт қа рар ер едім,
Жан дас пай-ақ бір тын бан.
То ма ға лы сұң қар мен едім,
Тол ға ма лы най за мен,

Са	рын	– 1) ән жан ры
ның бір қа лып ты дау ыс
пен, ыр ғақ ты ай тала тын 
тү рі; 2) әуен, саз, ыр ғақ.
Қия	нат	– зор лықзом

бы лық, оз быр лық, қор лық.
Бұ	қа	ра	– ең бек ші қа

уым, жұрт шы лық.
	Дау	ыл	паз	ақын	– 

азат тық, бос тан дық тың 
жар шы сы.
Хо	рун	жий	– ка зак әс

ке рін де гі офи цер лік шен.
Тар	хан	– ер те де то ғыз 

рет ер лік жа са ған адам
ға бе рі ле тін жо ға ры атақ, 
ла уа зым.

Сөз	мар	жан

Дис кі ден «Мен – мен 
едім, мен едім» өле ңін 
тың дап, Ма хам бет 
өлең де рін де гі ақын ның 
өз бей не сі ту ра лы ой 
бө лі сің дер. 
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То лық сып жау ға шап қан да,
Бір оз ған мын жұр тым нан.

Мұн да ғы «Мен» – Ма хам бет тің бү кіл бол мы сы, Ма хам бет тің 
кү рес кер лік әле мі, Ма хам бет тің ба тыр жү ре гі. Осы «Мен» ар қы лы 
оның ісі, ба тыр лы ғы, ер лі гі, ел ге де ген ма хаб ба ты, ел дің тәу ел сіз-
ді гі не де ген жау ап кер ші лі гі, дұш па ны на де ген ыза-ке гі кө рі не ді.

Кө те рі ліс ке зін де ту ған өлең де рін де дау ыл паз ақын ата жауы-
мен ай қас тың қан ды қыр ғын, қа тал ды ғын тол ғап:

То лар сақ тан саз ке шіп,
Тоқ та май тар тып шы ғар ға.
Қас үлек тен ту ған қа йтіп
Қара нар керек біздің бұл іске.
Қа быр ға сын қау са тып,
Бір-бі рін деп сөк се де,
Қа ба ғын шыт пас ер ке рек, – 

де ген түй ін ай та ды.
Кө те рі ліс же ңі ліп, Ақ бұ лақ та ғы ай қас та Иса тай қа за тап ты. 

Иса тай ды жоқ та ған «М	 нар к�н» өле ңі осы тұс та ту ды:

Мұ нар да мұ нар, мұ нар күн,
Бұлт тан шық қан шұ бар күн...
Біз дей тақ мей ма на сы тас қан ға,
Біз дің ер Иса тай өл ген күн...
Жел піл де ген ала ту
Жи ыры лып ой ға түс кен күн...
Хас бәй те рек жы ғы лып,
Жы ғыл ға ны ес ті ліп,
Алыс та ғы дұш пан нан
Жа қын да ғы «дос ты ның»
Қуа нып кө ңі лі тын ған күн.

Ақын Иса тай қа за сын ел ге кел ген қай ғы ре тін де көр се те біл ген. 
Кү рес ке ша қы ру, «ата жау мен ай қа су» идея сы – ақын өлең де рі нің 
не гіз гі өзе гі. Иса тай өлі мі нен кей ін де Ма хам бет бо ла шақ қа се не ді, 
Иса тай дың ті рі ке зін де гідей «жа лау лы най за қол ға алып, жау тоқ-
та тар» күн де рін із дей ді. Бұл ту ра лы «�лы ар ман» ат ты өле ңін де:
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Ора ма мыл тық тарс ұрып,
Жау ға ат та нар күн қай да?
Ел бең-ел бең жү гір ген,
Ебе лек от қа се мір ген,
Ар ғы мақ тан ту ған асыл ды,
Бап тап мі нер күн қай да?
Түл кі дей ін түн қа тып,
Бө рі дей ін жол тар тып,
 Жауы ры ны на мұз қа тып,
Жа лау лы най за қол ға алып,
Жау тоқ та тар күн қай да? – 

деп тол ға на ды.
Ма хам бет өзі нің «Ереуіл ат �а ер сал май» өле ңін де:

Ереуіл ат қа ер сал май,
Егеу лі най за қол ға ал май
Ең ку-ең ку жер шал май,
Қо ңыр сал қын төс ке ал май,
Те бін гі тер ге ші рі мей,
Тер лі гі май дай ері мей,
Ал ты мал та ас бол май,
Өзің нен ту ған жас ба ла,
Са қа лы шы ғып жат бол май,
Ат үс тін де күн көр мей,
Арып-ашып шөл көр мей,
Өзе гі та лып ет же мей,
Ер тө сек тен бе зін бей,
Ұлы түс ке ұрын бай,
Түн қа тып жү ріп түс қаш пай,
Те бін гі те ріс та ғын бай,
Те мір қа зық жас тан бай,
Қу то ла ғай бас тан бай,
Ер лер дің ісі бі тер ме ?! –

деп, қой ған мақ сат ты орын дап шы ғу үшін қан дай қи ын шы лық 
бол са да шы дап, кү рес те та бан ды бо лу ға ша қы ра ды.

Ақын «М	 �ай ма» ат ты өле ңін де хан әс кер ле рі нің кө те рі-
ліс ші лер ге, қа ра ха лық қа жа са ған қы сы мы мен қия на тын ай та 
ке ліп, жол дас та рын мұ ңай мау ға ша қы ра ды:
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Хан ның ісі қа тай ды,
Аза мат ер ден бақ тай ды.
Қан ды кө бе киі ніп,
Ұран дап жау ға ти ген де,
Кім же ңе рі талай ды,
Жол дас та рым, мұ ңай ма!

Ма хам бет тің бо ла шақ қа де ген се ні мі:

Асыл дан бо лат ұл ту са,
Екі жақ бо лып кел ген де,
Егес кен жер де шарт ке тер,
 Жауы рын нан өтін ал са да,
Жа ман дар ға жа лын бас... – 

де ген өлең жол да ры мен өрі ле ке ліп, ақын ның ке ле шек ұр пақ тан 
кү тер үмі ті кө рі не ді.

Ақын өмі рі нің соң ғы ке зін де гі кө ңіл күй інің кө рі ні сін «Ба �а-
на лы те рек жа рыл са» ат ты өле ңі нен бай қау ға бо ла ды:

Ба ға на лы те рек жа рыл са,
Ба қы раш жа мап бо лар ма?
Қа ра ғай ға қар сы бұ тақ біт кен ше,
Емен ге иір бұ тақ біт сейші,
Қы ран ға тұ ғыр қы лар ға.
Хан нан қы рық ту ған ша,
Қа ра дан бір-ақ ту сай шы,
Ха лық тың ке гін қу сай шы,
Ар ты мыз дан біз дер дің,
Ақы рып тең дік сұ рар ға.

Иса тай бас та ған кө те рі ліс же ңі ліс тап қан соң, ақын ел ден 
жы рақ, қу ғын да жү ре ді. Көп жыл қу ғын-сүр гін нен шар ша ған 
Ма хам бет ті Жай ық бой ын да, Қа раой ме ке нін де жал ғыз үй отыр-
ған да Бай ма ғам бет сұл тан ның жі бер ген адам да ры қай ғы лы қа за-
ға ұшы рат ты.

Ма хам бет өлең де рі – ба тыл дық қа, қай сар лық қа тәр бие лей тін, 
өз за ма нын да ғы ха лық бұ қа ра сы ның мүд де сін қор ға ған, ел дің 
жо ғын жоқ та ған шы ғар ма лар.
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Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Ма хам бет ақын ды ғы мен қа тар ше бер күй ші де бол ды. Оның 
11 күйі 1982 жы лы «Ша шақ ты най за, шал қар күй» де ген ат пен жа рық 
көр ді. Ақын өлең де рі нің ха лық ара сы на та ра уы на Ш.Жа рыл ға пұлы, 
Қу ан ақын, кіш ке не Қо бы лан ды, Қу ба ла, Лұқ пан, Мұ рат, Ығыл ман дар 
көп ең бек сі ңір ді. Ал ғаш 1908 жы лы Қа зан қа ла сын да жа рық көр ген 
«Мұ рат ақын ның Ғұ мар қа зы оғы лына айт қа ны» ат ты жи нақ та Ма хам
бет тің 100 жол дан ас там 2 тол ғауы ба сыл ды. Ғ.Мұш тақ құ рас тыр ған 
«Шай ыр яки қа зақ ақын да ры ның бас ты шы ғар ма ла ры» жи на ғын да 
Ма хам бет тол ғауы нан үзін ді лер бе ріл ді. 1939 жы лы Қ.Жұ ма лиев ақын 
өлең де рі нің жи на ғын шы ғар ды. 2003 жы лы Ма хам бет Өте мі сұ лы ның 
200 жыл дық ме рейт ойы ЮНЕС КО шең бе рін де кең түр де ата лып өті
ліп, 4 том дық жи на ғы жа рық қа шық ты. Интернетте Ма хам бет сай ты 
ашыл ды. НұрСұлтан қа ла сын да ғы Оқу шы лар са рай ына ақын есі мі 
бе ріл ді. Ре сей дің «Вы борг ке ме жа сау зау ыты» ААҚ Қа зақ стан ның 
тап сы ры сы бой ын ша «Ма хам бет» ат ты мұ най құю тан ке рін жа сап 
шы ға рып, су ға тү сір ді. Аты рау об лы сын да Ма хам бет атын да ау дан, 
ау ыл, кө ше бар. Ақын қай тыс бол ған Аты рау об лы сы ның Ин дер ауы
лы нан 40 ша қы рым жер де ке се не сі тұр ғы зыл ды. Бел гі лі ант ро по лог 
Ноэль Шаях ме тов Ма хам бет тің бетбей не сін жа сап шы ғар ды. Ма хам
бет ту ра лы те бі ре не жыр жаз ба ған қа зақ ақы ны кем декем. Олар дың 
қа та рын да М.Ша ха нов тың «На рын құм зау алы», Ф.Оң ғар сы но ва ның 
«Ал мас қы лыш» жә не М.Са ты бал диев тің «Ма хам бет тің мо но ло гі» ат
ты өлең де рі мен поэма ла ры бар.

«Қазақстан»ұлттық н иклопедиясы

Ма хам бет... Ма хам бет...
Біл мей мін жел ме, сел ме,
Жыр да оны мен бір тұл ға те ңе сер ме?
Әді лет сіз дү ние нің қа быр ға сын,
Ма хам бет ше сө гер жан кез де сер ме?

Ф.Оңғарсынова

Ма хам бет – та би ғат тан қа ла ған уа қы тын да та бы ла бер мей тін асыл дай аса си рек 
кез де се тін құ бы лыс. Он дай құ бы лыс тек қа зақ тү гіл, бар ша адам зат тың ғұ мы рын да 
да көп кез де се бер ме ген. Ма хам бет – кәдім гі он екі жі лік, бір мы ғым жұ мыр бас ты 
пен де нің ер те гі де гі дей аңыз ға ай на луы ның, тек ер те гі де ға на кез де се тін ға жай ып 
ер лер дің қай та дан шын дық қа ай на луы ның тап тыр мас бір мы са лы.

Ә.Кекілбаев

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Иса	тай	Тай	ма	нұлы (1791–1838) – Бө кей ор да
сы мен Кі ші жүз дің ба тыс бө лі гін де бол ған азат тық 
кө те рі лі сі нің бас шы сы, ха лық ба ты ры. Жоң ғар 
шап қын шы лы ғы ке зін де ата ғы шық қан Ағы тай ба
тыр дың ұр па ғы. Жа сы нан өзі нің тап қыр лы ғы мен, 
қа бі ле ті мен көз ге түс ті. 1814 жы лы Орынбор Ше
кара комиссиясына Бө кей  ханның ұсынысымен 
старшиналыққа бекітіледі.
Жәң	гір	 хан (1801–1845) – Бө кей Ор да сы ның 

соң ғы ха ны, Әбіл хай ыр хан ның шө бе ре сі, Нұ ра
лы хан ның не ме ре сі, Бө кей хан ның ұлы, ге не рал
майор, шын аты – Жи һан гер.

1823 жыл ға дей ін Жәң гір еуро па ша бі лім ала ды. 
Сол жер де хан дық ты әкім ші лік тұр ғы дан бас қа ру 
әдістә сіл де рін үй ре не ді. 1823 жыл дан бас тап, би
лік хан та ғы ның заң ды мұ ра ге рі Жәң гір дің қо лы на 
кө ше ді.

Бө кей ұлы Жәң гір хан би лік құр ған ке зең де сая си 
жағ дай шие ле ні сіп тұр еді.  Жәңгір хан ның жүр гіз
ген сая са ты ның ақы ры  И.Тайманұлы мен М.Өте
мі сұ лы (1836–1837) бас та ған ша руа лар кө те рі лі сі
не әке ліп соқ тыр ды. Жәң гір хан кө те рі ліс ті Ре сей 
әс ке рі нің кө ме гі мен ба сып тас тай ды.

Жәң гір хан	сау ат ты адам бол ған. Ол араб, пар
сы, орыс, та тар, не міс тіл де рін жақ сы біл ген. 
1841 жы лы Ор да да Жәң гір хан өз қа ра жа ты на жо
ға ры мек теп аш қан. Сол жы лы Жәң гір Бө кей ұлы 
Қа зан уни вер си те ті жа нын да ғы ғы лы ми ке ңес ке 
құр мет ті мү ше бо лып сай ла нып, 1843 жы лы ге
не ралмай ор ата ғын ала ды. Ол қа зақ ше жі ре сін 
жи нау мен, ха лық тың әде би шы ғар ма ла ры мен шұ
ғыл да нып, өзі де көп те ген эпи ка лық ту ын ды лар 
жаз ған. 1844 жы лы қа зан да Жәң гір дің «Мұх та сар 
әлФик ғайат» ат ты ең бе гі жа рық көр ген.

Жәң гір хан тұ сын да Бө кей ор да сын да бас қа ру
дың жа ңа жүй есі ен гі зі ліп, хан дық би лер бас қар ған 
12 әкім ші лік ор та лық қа бө лі не ді. Би лер мен хан
дар ке ңе сі, тар хан дар инс ти ту ты қай та құ рыл ған. 
Ол оты рық шы өмір ді жақ та ды, сон дық тан да бұл 
үр діс тің өріс алуы үшін жер ге же кемен шік ті ен
гіз ген. Ол са лық жи нау ды кү шей ту ба ғы тын да да 
бір қа тар іс тер ат қар ды. 1845 жы лы Жәң гір хан ке
нет тен бел гі сіз жағ дай да қай тыс бол ған. Ол Бө кей 
ор да сы ның үшін ші жә не ең соң ғы ха ны бол ды.

«Белгіліадамдарөмірінен»
н иклопедиясы

Бағалы	дерек

ИсатайТайманұлы

Жәңгірхан
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Ма	хам	бет	жыр	ла	рын	да	ғы	қа	нат	ты	сөз	дер

Жақ сы ме нен дос бол саң,
Ай ырыл мас кү ні қос бол саң,
Ба сы ңа қи ын іс түс се,
Ал дың нан шы ғар өбек теп,
Жа ны ңа не ке рек деп.
Жа ман ме нен дос бол саң,
Ай ырыл мас кү ні қос бол саң,
Ба сы ңа қи ын іс түс се,
Бас қа ке тер бө лек теп,
Қол дан бе рер есеп дер.
Сыр тың нан жү рер өсек теп.

  * * *
Қы ран құс тың ба ла сы
Ұш са, кел мес ұяға.
Асыл ер дің ба ла сы
Жау ды көр се шы да май,
Кө зін са лар қия ға.

  * * *
Бұл дү ние нің жү зін де
Ай дан ару нәр се жоқ –
Түн де бар да, күн діз жоқ.
Күн нен ару нәр се жоқ –
Күн діз бар да, түн де жоқ.
Көш пе лі дәу лет кім де жоқ –
Бір де бар да, бір де жоқ.

  * * *
Шын ажа лың жет пе се,
Ажал дан бұ рын өл мес сің.
Жа ла ңаш бар да, жау ға ти.

  * * *
Ай ыр дан ту ған жам поз бар,
Нар ға жү гін сал ғы сыз.
Жа ман нан ту ған жақ сы бар,
Адам  айт са нан ғы сыз.АР
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Жақ сы дан ту ған жа ман бар,
Күн дер дің кү ні бол ған да,
Жа рам ды бір те рі ге ал ғы сыз.

  * * *
Ат – жі гіт тің май да ны,
Қы лыш – жан ның дәр ме ні,
Өлім – хақ тың пәр ме ні.
Атақ ты ер мен бір ге өл се,
Жі гіт тің бол мас ар ма ны.
Өте шық қан қы зыл гүл –
Бұл дү ние нің жал ға ны.

Өз де рі ңе ұна ған на қыл сөз ді жат тап алың дар.

	«Бі	лу»

1. Ма хам бет Өте мі сұ лы ту ра лы не біл дің дер?
2. Ма хам бет тің қан дай шы ғар ма ла рын бі ле сің дер?
3. Иса тай-Ма хам бет кө те рілісі қай кез де, қай жер де бол ды? 

Маңызы қандай?
4. Ақын ның күй ле рін атаңдар.

«Тү	сі	ну»

1. Ма хам бет тің Орын бор ға ба ру се бе бін тү сін ді рің дер.
2. Ма хам бет тің қан дай қа сие тін ерек ше атап ай тар едің дер? 

Не лік тен?
3. Ма хам бет тің хан-сұл тан дар ға жау бо лу се бе бі не де?
4. Иса тай мен Ма хам бет бас та ған кө те рі ліс тің туу жә не же-

ңі лу се беп те рін тү сін ді рің дер. Жау ап та рың да та рих тан 
ал ған бі лім де рің ді пай да ла ның дар.

«Қол	да	ну»

1. Ма хам бет поэ зия сы ту ра лы ба ян дап бе рің дер. Өз таң дау ла-
рың бой ын ша өле ңін жат тап алың дар.

2. Хрес то ма тия да бе ріл ген Ма хам бет өлең де рі нен сөз бен өріл-
ген Иса тай бей не сін сом даң дар.

3. Та қы рып бой ын ша түй ген ой ла рың ды «Ақыл дың ал ты 
қал па ғы» тәсілі ар қы лы тү сін ді рің дер.

Тапсырма

Бі	лу

Түсіну

Қолдану
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 «Ақ қал пақ» – ақын өлең де рін де кө те ріл ген мә се ле ге қа-
тыс ты талассыз де рек тер ді кел ті ре ді;

 «Са ры қал пақ» – кей іп кер лер өмі рі нің сәт ті ке зең де рін 
баян дай ды;

 «Қа ра қал пақ» – кейіпкерлер өмі рі нің сәт сіз тұс та ры на 
тоқ тала ды;

 «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» – кей іп кер лер өмі рі не қа тыс ты тың идея-
лар мен бол жам дар ұсы на ды; 

 «Қы зыл қал пақ» – ақын өлең де рін оқу ба ры сын да бас тан 
ке шір ген се зім де рін тұ жы рым дай ды.

4. Ақын өлеңдерінің идеясы негізінде әдеби эссе жазыңдар.

«Тал	дау»

1. «Ма хам бет тің Бай ма ғам бет сұл тан ға айт қа ны» өле ңін де гі 
ақын ның өзін Бай ма ғам бет сұл тан мен са лыс тыр ған те ңеу 
сөз де рін та бың дар, са лыс ты рың дар.

2. Хрес то ма тия да бе ріл ген Ма хам бет өлең де рін са лыс ты рың-
дар, ор тақ та қы ры бын анық таң дар, ой үн дес ті гін та бың дар.

3. Венн диаг рам ма сы ар қы лы Ма хам бет ті Нау рыз бай ба тыр-
мен са лыс ты рың дар.

Ма хам бет Нау рыз бай

«Жи	нақ	тау»

1. Ма хам бет өлең де рін де гі ба тыр қан дай? Ол кім? Идеяла-
рың ды топ тас ты рың дар.

2. «Мен – мен, мен едім» өле ңін де гі ақын об ра зы ту ра лы ой-
ла рың ды жи нақ тап, топ тас ты ру ар қы лы көр се тің дер.

3. «Ба ға на лы те рек» өле ңі нің та қы ры бы мен идея сын анық-
таң дар.

«Бағалау»		

1. Пі кір ле рің ді біл ді рің дер: егер кө те рі ліс же ңіл ме се, оқи-
ға лар қа лай өр бір еді? Иса тай қа за тап па са, Ма хам бет тағ-
ды ры қа лай бо лар еді?

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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2.   Өз ге ел де зер де лі ақын бар ма осын дай,
Сал ма ғы әр сө зі нің қор ға сын дай.
Кө ңіл де өз гер мей тін та бы қал ған,
Та рих тың тас қа соқ қан таң ба сын дай, – 

 де ген өлең жол да ры ның Ма хам бет ке қан дай қа ты сы бар 
деп ой лай сың дар?

3. Ма хам бет өлең де рін оқы ған да көз ал да ры ңа елес те ген тұл ға 
ту ра лы 5–7 сөй лем нен тұ ра тын мә тін құ рас ты рың дар.

4. Ақын О.Сү лей ме нов тің «Ма хам бет ке» өле ңін мә нер леп 
оқың дар, өлең нің идея сы ту ра лы ой ла рың мен бө лі сің дер.

Ма	хам	бет	ке
Қас жауың ды
Ел ал дын да жа зық ты
Жер ге қа ғып жі бе ріп сің қа зық қып.
Қай сар боп сың, бі рақ се нің жы рың ның
Ар жа ғын да жа та ды бір нә зік тік.
О, да ла ның жол ба ры сы,
Көк жа лы:
Өзің нен бе?
Сө зің нен бе?
Әй теу ір,
Се нен кеп ті дей ді хан ның ажа лы.
Дұш па ның нан қайт ты ке гің,
Қайт ты есең.
Ай тып сап сың ақи қат ты,
Айт  де се.
Қан дай ба қыт ақын бо лып ту ға ным,
Се ні ақын деп бі лер ме едім, әйт пе се! 

(�а за� ті лі не ау дар �ан �а дыр Мыр за Әлі)

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Ма хам бет сө зі нің ел ішін де көп жай ыл ға ны – Бай ма ғам бет сұл
тан ға айт қа ны. Ісін аяқ тай мын деп, Иса тай дан кей ін Ма хам бет бі раз 
уа қыт әу ре бо лып жү ре ді. Бі рақ ел ді бі рік ті ре ал май ды. «Иса тай дың 
жол дас та рын, оның ішін де гі Ма хам бет се кіл ді ба тыр ла рын ұс та» де ген 
өкі мет тің қат ал бұй ры ғы шық қан. Ма хам бет ел ішін де жү ре ал май тын 
бол ған. Ма хам бет тің ақы ры ұс та латынына кө зі жет кен соң, ба сы Үбі, 
Бай нақ де ген дер бо лып, Ма хам бет ті Бай ма ғам бет сұл тан ға алып ба
ра ды. Бай ма ғам бет тен өкі мет ке ұс тап бер мей тін қы лып, ел ішін де жү ре АР
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бе ру ге рұқ сат алып бе ре ді. Би лер дің сө зін қа был да ған соң, Бай ма ғам
бет ба тыр ды үйі не ша қы рып та ны са ды. Ба тыр үй ге қа ружа ра ғын тас та
май кі ре ді. Бай ма ғам бет ба тыр дан: «Бірекі ау ыз өлең ай ты ңыз», – деп 
өті ніш қы ла ды. «Ме нің сө зім сіз ге жақ пас», – деп ба тыр ай та қой май ды. 
Бай ма ғам бет қай тақай та өті ніш қы ла ды. Сон да Ма хам бет Иса тай ды 
жоқ тап оты рып, Байеке ні сы бап, бел гі лі өле ңін ай та ды. Байеке нің қа
сын да ғы жас тө ре лер ба тыр дың сө зі не ашу ла нып қыз ған екен: «Бұ лай 
айт па са, Ма хам бет ба тыр бо ла ма, ба тыр дың сө зін кө тер ме сем, мен 
хан бо лам ба?» – деп, Байеке олар ды тоқ та тып тымыс. «Ұял ған нан кі
рер ге жер та ба ал ма дық. Хан ның бе ті не қа рай ал ма дық, кет кен ше асық 
бол дық», – деп ер тіп ба ру шы лар айт қан екенмыс. «Сө зім ді жа ратпай 
бір де ңе де се, со жер де Байеке ні қа сын да ғы жол дас та ры мен жа рып 
тас тай ын деп отыр едім», – деп Ма хам бет со ңы нан ай тып тымыс.

.Досмұхамедұлы

Ма хам бет Өте мі сұ лы ту ра лы Н.Шө ре ков тің «Иса тай – Ма хам бет» 
поэма сын, Ж.Мол да ға лиев тің «Кен» өле ңін, М.Ша ха нов тың 
«Қа ра құм» тра ге дия сын, М.Не та лиев тің «Арыс тан едіау Иса тай» 
шы ғар ма сын, Ф.Оң ғар сы но ва ның «Ал мас қы лыш» өле ңін, Т.Әлім құ
лов тың «Қа раой» әң гі ме сін, Ә.Әлім жа нов тың «Ма хам бет тің же бе сі» 
ро ма нын  оқып алың дар.

	Әде	би	ет	тео	рия	сы

Де	рек	ті		әдебиет
Де	рек	ті	әде	би	ет – нақ ты жайт тар мен бел гі лі адам дар, бол ған 

оқи ға лар мен өмір де шын ды ғы ба сым дү ние лер тө ңі ре гін де жа зы
ла тын шы ғар ма лар. Яғ ни де рек ті шы ғар ма да өмір шын ды ғы анық 
кө рі не ді. Се бе бі он да нақ ты лық ба сым. Та ри хи тұл ға лар дың өмі рі 
ту ра лы жа зыл ған шы ғар ма лар оқыр ман ды қы зық ты ра ды. Жа зу
шы лар мен қо ғам қай рат кер ле рі нің, та ны мал адам дар дың күн де лік
те рі де же ке адам ның іш кі жан дү ние сін, адам ре тін де гі бол мы сын 
нақ ты ашып көр се те тін де рек ті дү ние бо лып та бы ла ды.

Ө.Әбдіманұлы

Де рек ті әде би ет ке мы сал дар кел ті рің дер.  

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на

Тапсырма
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Шо қан ның ұлы лы ғы сон ша ма, біз оны ен ді ға на то лық тү сі не 
бас та ған дай мыз. Шо қа ны бар ел – шоқ ты ғы би ік ел.

Ғ.Мүсірепов

	 О	ҚАН	УӘЛИ	ХА	НОВ

Шо қан Шың ғы сұ лы Уәли ха нов 
қа зір гі Қо ста най об лы сы ның Құс мұ рын 
бе ке тін де 1835 жы лы дү ние ге кел ген. 
Оның шын аты – Мұ ха мед ха на фия. Ана сы 
Зей неп Шор ман қы зы мен әже сі Ай ға ным 
«Шо қан» деп ер ке ле тіп атап кет кен екен. 
Шо қан ның ба ла лық ша ғы сұ лу лы ғы мен 
там сан дыр ған Көк ше тау да, Сы рым бет 
тауы ның бау рай ын да өте ді.

Шо қан ның ата-ба ба ла ры атақ ты сұл-
тан дар әу ле ті не жа та ды. Оның ар ғы 
ата сы Абы лай хан XVII ға сыр да ғы 
ай бын ды қа зақ би леу ші ле рі нің бі рі бол-
са, ата сы Уәли пат ша өкі ме ті рес ми түр де 
бе кіт кен қа зақ тың соң ғы ха ны еді. Әке сі 

Шың ғыс Ом бы әс ке ри учи ли ще сін бі тір ген, Көк ше тау ок ру гінің 
аға сұл та ны қыз ме тін ат қар ған. Ал Шо қан ның нағашылары 
Ба янау ыл өл ке сін де гі атақ ты Шор ма нов тар әу ле ті бо ла тын.

Шо қан ба ла ке зі нен бі лім ге аса құш тар бо лып, та ри хи аңыз-
әң гі ме лер ді, да на би лер дің ау зын да ғы сөз дер ді, ақын дар дың 
өлең-жыр ла рын үл кен ықы лас пен тың дап өс ті. Сұл тан дар әу ле-
ті нен шық қан әже сі Ай ға ным ның Шо қан ның ақыл ды, зе рек 
бо лып өсіп-же ті луі не қос қан үле сі зор бол ды. Ық пал ды да бе дел ді 

ШО ҚАН УӘЛИ ХА НОВ 
(1835–1865)

Егер қыр ғыз хал қы ның ара сын да Шо қан ды оқи ала тын ор та бол са, ол өз хал қы ның  
ке мең ге рі, өз елі әде бие ті нің қай та өр кен деуі нің ба сы бо лар еді.

Г.Н.Потанин

Шо қан ақын жан ды адам еді. Оған араб өлең де рі қат ты ұнай тын жә не ол өзі нің  
ұс та зы Кос ты лец кий мен бір ге сол өлең дер ге ра қат та нып, мәз бо лып оты ра тын.

Н.М. дрин ев

Зер	гер	сөз
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әже сі ер те гі лер мен ежел гі қа зақ аңыз-әң гі ме ле рін, ма қал-мә тел-
де рі мен да на лық сөз де рін ба ла Шо қан ның құ ла ғы на құй ып отыр-
ды. 12 жа сы на дей ін Құс мұ рын да ғы мек теп те оқып, араб, пар сы, 
ша ға тай тіл де рін ер те та нып өс кен Шо қан ға кей ін Ор та Ази яны 
зерт теу қи ын ға түс пей ді.

Со ны мен қа тар ол үй ле рін де жиі бо ла тын орыс су рет ші ле рі-
нен су рет са лу ды да ер те үй ре не ді. Шо қан өс кен қа дір лі ор та да 
ака де мик А.И.Шренк, де каб рис тер С.М.Се ме нов, В.И.Штейн-
гель, Н.В.Ба сар гин, Қа зан уни вер си те ті тү лек те рі С.Сот ни ков, 
Н.Ф.Кос ты лец кий жиі бол ған. Өз за ма ны ның ал дың ғы қа тар лы 
зиялы адам да ры мен та ныс бол ған Шо қан те рең бі лім ге бет қоя ды. 
Бұ ған қо са Шо қан ба ла ке зі нен саят кер лік ті сүйеді, аң шы лық ты 
ұна та ды. Кей ін бұл ту ра лы до сы Г.Н.По та нин: «Шо қан қа зақ тар-
дың қы зық кө ре тін бұл сал ты мен ба ла ке зі нен-ақ шұ ғыл дан ған 
бо луы ке рек, өйт ке ні ол сұң қар ды қа лай бап тап-кү ту дің әді сін 
жә не де қа зақ тар дың жал пы аң шы лық кә сі бін өте жақ сы бі ле-
тін», – деп таң да на жазды.

Шо қан жас ке зі нен ха лық ау ыз әде бие ті нің үл гі ле рі не ерек ше 
ден қой ды. Ол ба ла ке зі нің өзін де «Қо зы Көр пеш – Ба ян сұ лу»,  
«Ер Көк ше» си яқ ты дас тан дар дың бір не ше нұс қа сын жа зып ал ды.

Пат ша өкі ме ті нің қа зақ да ла сын мең ге ру сая са ты хан дар дың, 
тө ре-сұл тан дар дың ба ла сын орыс мек теп те рін де оқы тып, өз де рі не 
қа зақ хал қын со лар ар қы лы би лей тін кө мек ші лер дайын дау бол-
ды.

Шо қан ның әке сі Шың ғыс жа сын да Ом бы қа ла сын да ғы офи-
цер лер мек те бін де оқып, бі лім ал ған кі сі еді. Әке сі Шо қан ды пат-
ша үкі ме ті не қыз мет қы лып, шен ал сын, өзім дей сұл тан бол сын 
де ген ой мен 1847 жы лы Сі бір де гі ең таң дау лы оқу ор ны деп есеп-

те лі не тін Ом бы ка дет кор пу сы на тү сі ре ді. 
Өзі нің зе рек ті гі мен көз ге түс кен Шо қан 
қа та ры ның ал ды бо ла ды.

Шо қан ал ғаш қы жыл да ры-ақ өзі нің 
оқу ға қа бі ле ті мен бейім ді лі гін та ныт ты. 
Ол әс ке ри пән дер ді, сон дай-ақ геог ра-
фия ны, орыс жә не Ба тыс Еуро па ха лық-
та ры әде бие тін, та рих ты, фи ло со фия не-
гіз де рін, өсім дік та ну ды, жа ну ар та ну ды, 
фи зи ка ны, ма те ма ти ка ны, геоде зи яны, 
құ ры лыс са лу өне рін, сы зу ды, су рет са-
лу ды, шет тіл де рін жә не бас қа да пән дер-
ді зор ын та қой ып оқы ды. Осын да шы ғыс 

Шо қан ның ту ған же рі 
не лік тен Құс мұ рын деп 
атала тын ды ғын жа зу шы 
Сә бит Мұ қа нов «Ақ қан 
жұл дыз» ро ма ны ның бі
рін ші кі та бын да: «Бе кі
ніс тің сырт жел ке сін де гі 
қыр қа ның тұм сы ғы са
ғым ды күн де рі алыс тан 
қа ра ған адам ға... қон ға лы 
ке ле жат қан алып құс тың 
тұм сы ғы на ұқ сауы на қа
рай...», – деп тү сін ді ре ді.

Бағалы	дерек
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тіл де рі са ла сын да ғы бі лі мін те рең де тіп, орыс ті лін де жақ сы 
мең ге ріп ала ды. Бұл ту ра лы Шо қан мен бір ге оқы ған Г.Н.По та-
нин: «Өзі нің орыс жол дас та рын ба сып озып, Шо қан тез же тіл ді. 
Оған талай лар-ақ на зар ау дар ды. Ол сон дай қа бі лет ті еді жә не 
оқу ор ны на түс пей тұ рып-ақ, су рет са ла бі ле тін», – дей ді.

Өз бе ті мен мін дет ті пән дер ден бас қа қо сым ша әде би ет тер ді көп 
оқып, ка дет кор пу сы оқы ту шы ла ры ның кө зі не түс кен ба ла 
Шоқан ға олар бо ла шақ та ғы зерт теу ші-шы ғы ста ну шы ре тін де қа-
рай бас та ды. Ом бы да Шо қан геог ра фия, шы ғы ста ну, фи ло со фия, 
та рих жай ын да ғы ба сы лым дар мен ке ңі нен та ны са ды. Ом бы да 
бол ған ке зін де орыс зия лы ла ры мен бай ла ныс та бо луы Шо қан ға 
қат ты әсер ет ті, орыс жә не еуро па мә де ние ті не де ген қы зы ғу шы-
лы ғы ның тууы на ық пал етіп, Шо қан аса көр нек ті орыс жә не ше-
тел ақын да ры мен жа зу шы ла ры А.Пуш кин нің, М.Лер мон тов тың, 
Н.Го голь дің, Ч.Дик кенс тің жә не бас қа лар дың шы ғар ма ла рын 
зор сүй іс пен ші лік пен қы зы ға оқи ды.

Ка дет кор пу сын да Шо қан мен бір ге оқы ған С.Я.Ка пус тин ол 
ту ра лы: «Шо қан кө рік ті, аса сым бат ты бол ды. Бет әл пе ті оның 
қайырым ды лы ғы мен бек зат ты ғын ай қын та ны тып тұ ра тын. Шо-
қан өз ке зе ңі нің жан-жақ ты, аса те рең бі лім ді ада мы бол ды. Әсі ре-
се, ол та рих ты жақ сы бі ле тін жә не ғы лым мен әде би ет са ла сын да 
да зор бі лім ді лі гі мен көз ге түс ті. Шо қан өз ой ын бей не леп, тар-
тым ды жет кі зе бі ле тін ас қан ше шен бо ла тын», – де ген пі кір айт-
ты. Бо ла шақ ға лым ның зерт теу ші лік қа бі ле ті де осы кез де оян са 

ке рек. Шо қан бел гі лі шы ғыста-
ну шы ға лым И.Н.Березин нің 
тап сыр ма сы бой ын ша Тоқ та мыс 
хан ның «Жар лы ғы на» тал дау 
жа сай ды. Бұл оның тұң ғыш ғы-
лы ми ең бе гі еді.

Та ма ша бі лім алып шық қан 
Шо қан түр лі ғы лы ми экс пе ди-
ция лар ға бел се не қа тыс ты. Бұл 
ту ра лы ол Ом бы да оқып жүр-
ген жыл да рын да ар ман дай тын. 
Қа зақ да ла сын жә не оны мен 
ше ка ра лас жат қан ел дер дің 

ау ма ғын, он да ғы ха лық тар дың та ри хы мен жағ дай ын жақ сы 
бі ле тін Шо қан ға орыс зерт теу ші ле рі де қат ты қы зы ға тын.

Шо қан Уәли ха нов – Қа зақ стан мен Ор та Азия ха лық та ры ның 
та ри хы мен мә де ние тін зерт теу ге ора сан зор үлес қос қан да рын ды 

Шоқан әлиханов
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ға лым. Ол қыс қа ғұ мы рын да өте ау қым ды ғы лы ми-шы ғар  ма  шы лық 
мұ ра қал дыр ды. Оның «Абы лай», «�ыр �ыз дар ту ра лы жаз ба-
лар», «Ыс ты� көл са па ры ны� к�н де лі гі», «�л кен ор да �ыр �ыз-
�ай са� та ры ту ра лы» т.б. ең бек те рі құн ды лы ғы мен, өзек ті лі гі-
мен ғы лы ми ор та да жо ға ры ба ға лан ды. Шо қан ның қа зақ тар дың, 
сон дай-ақ Ор та Азия ха лық та ры ның өмі рі нен сал ған 150-ден ас-
там су ре ті сақ тал ған. Ол – қа зақ тан шық қан ал ғаш қы кә сі би су-
рет ші лер дің бі рі.

Ұлы қа зақ ға лы мы, ағар ту шы сы Ш.Уәли ха нов ту ған хал қы ның 
бі лім ді, мә де ни ет ті бо лып, ба қыт ты да азат өмір сү руін  ар ман да ды.

Кіш кен тай кү ні нен қа зақ тың бай ау ыз әде бие ті нен су сын дап 
өс кен Шо қан осы бай қа зы на ны орыс хал қы на, әрі қа рай әлем ге 

та ны ту шы да бол ды. Ол «Қо зы Көр-
пеш – Ба ян сұ лу» жы рын хат қа тү сі ріп, 
Н.Ф.Кос ты лец кийге ұсы на ды, ал ол оны 
Санкт-Пе тер бург уни вер си те ті нің про-
фес со ры И.Н.Бе ре зин ге та быс ете ді.

Ка дет кор пу сын 18 жа сын да 1853 жы-
лы бі тір ген Шо қан Ом бы қа ла сын да 
әс ке ри қыз ме тін бас тай ды. Бір жыл дан 
соң Ба тыс Сі бір мен Қа зақ стан ның сол-
түс тік-шы ғыс ау дан да рын да ге не рал-гу-
бер на тор бо лып жі бе ріл ген Гас форт қа 
адъю тант бо лып сай ла на ды. Бұл Шо қан-
ның Ор та Азия ха лық та ры ның та ри хын, 
эт ног ра фия сын, геог ра фия сын те рең 
зерт теуі не мүм кін дік бе ре ді. 1855 жы лы 
Шо қан Ба тыс Сі бір ге не рал-гу бер на то-
ры Г.Х.Гас форт тың Ор та лық Қа зақ стан, 
Тар ба ға тай мен Же ті су же рі не жа са ған 
сая ха ты на қа ты са ды. Бұл са па рын да қа-
ра пай ым ха лық тың өмі рі мен та ны сып, 
қыр ғыз дар дың та ри хи аңыз-әң гі ме ле рі 
мен жыр ла рын жа зып ала ды.

1855 жы лы Шо қан Уәли ха нов 
Ом бы дан Се мей, Ая гөз, Қа пал ар қы лы 
Іле Ала тауы нан өтіп, Жоң ғар қақ па-
сы на дей ін ке ле ді, қай тар да Ала көл, 
Тар ба ға тай жер ле рін ара лай ды. Ор та лық 
Қа зақ стан, Қар қа ра лы, Ба янау ыл, Көк-
ше тау ар қы лы Ом бы ға ора ла ды. Бұл 

На ғыз, шын әділ ді гін 
айт қан да, Уәлиха нов ты 
үз дік адам деп ай ту ға бо
ла ды. Уәли ха нов өз елі не 
шын бе ріл ген ді гін, оны те
рең сүйе тін ді гін, қа зақ тың 
тұр мы сын жақ сы кө ру ші
лі гін сақ тай алу мен қа тар, 
Ба тыс тың мә де ние тін де 
жо ға ры ба ға ла ды...

«Орысгеографиялық
қоғамы»

Біз ден жа сы кі ші бол са 
да, өзі міз бен са лыс тыр
ған да, ол үл кен сы қыл ды 
еді де, біз дер оған қа ра
ған да ба ла тә різ ді едік, 
өзі нің біз ден ар тық бі ле
тін ді гін не біз дер ден бі лі
мі жа ғы нан жо ға ры лы ғын 
біл ді ру ге ты рыс па са да, 
жай әң гі ме нің өзін деақ 
оның бі лі мі нің біз ден ар
тық ты ғы та ны лып қа ла
тын. Жал пы жол дас та ры
на, со ның ішін де ма ған, ол 
ерік сіз «Еуро па ға аш қан 
те ре зе» сы қыл ды бол ды.

Г.И.Потанин

Даналық	ойдан	дән	ізде
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са па рын да ол қа зақ хал қы ның та ри хы мен әдет-ғұр пы, ді ни ұғым-
да ры жай ын да көп те ген ма те ри ал дар жи най ды. Со ны мен бір ге өзі 
бол ған ай мақ тар дың та ри хы, ес кі қа ла лар дың ор ны, тас тар да ғы 
жа зу, бел гі ле рін, кө не ес ке рт кіш тер, аңыз-әң гі ме лер, ер те гі лер 
мен өлең дер ді жа зып ала ды. Осы ма те ри ал дар не гі зін де «Тә �і рі», 
«�а за� тар да �ы ша ман ды� ты� �ал ды �ы» ат ты ең бек тер жа за-
ды. 1856 жы лы Шо қан пол ков ник М.М.Хо мен товс кий бас қар ған 
әс ке ри-ғы лы ми экс пе ди ция ға қа ты са ды. Экс пе ди ция ның мақ-
са ты қыр ғыз елін же те зерт теу, Ыс тық көл ай ма ғы ның кар та сын 
тү сі ру бол ған. Бұл экс пе диция лар Шо қан ға зор мүм кін дік тер 
ту ғыз ды. Ыс тық көл ге, Қы тай им пе рия сы ның Құл жа қа ла сы на 
сая ха ты жә не 1856–1857 жыл да ры Же ті су, Тянь-Шань са пар-
ла рын да П.П.Се ме нов-Тянь-Шанс кий мен бір ге бо луы, Қыр ғыз 
Ала тауы на екін ші са па ры оның «Жо� �а рия очерк те рі», «�ыр-
�ыз дар ту ра лы жаз ба лар», «Ыс ты� көл са па ры ны� к�н де-
лі гі», «�ы тай им пе рия сы ны� ба тыс про вин ция сы жә не �	л жа 
�а ла сы» ат ты ең бек те рін жа зу ға әсер ете ді. Атақ ты орыс ға лы мы 
П.П.Се ме нов-Тянь-Шанс кий: «Шо қан Уәли ха нов Ыс тық көл дің 
Шы ғыс жа ға ла уы на сая хат жа сап, қыр ғыз да ла сы жө нін де аса 
бай геог ра фия лық, эт ног ра фия лық жә не та ри хи ма те ри ал дар 
жи на ды», – деп ри за шы лы ғын біл дір ген.

Шо қан Уәли ха нов тың та рих, геог ра фия, әде би ет са ла сын да ғы 
зерт теу ең бек те рі Пе тер бург ға лым да ры ның на за ры на ілі гіп, 
жо ға ры ба ға ға ие бо ла ды. 1857 жы лы 27 ақ пан да Се ме нов-Тянь-
Шанс кий дің ұсы нуы мен Шо қан Шың ғы сұ лы Уәли ха нов Орыс 
геог ра фия қо ға мы ның то лық мү ше лі гі не сай ла на ды. Бұл орыс 
қо ға мы ға лым да ры мен зия лы ла ры ның жас ға лым ең бек те рін зор 
ба ға ла ған ды ғын, ғы лым мен мә де ни ет ке қос қан үле сін мой ын да-
ған ды ғын біл ді ре ді.

Ш.Уәли ха нов «�а за� ты� ха лы� поэ зия сы ны� т�р ле рі 
ту ра лы» ат ты ең бе гін де қа зақ поэ зия сы ту ра лы ой ла рын, тұ-
жы рым да рын әде би ет тің ха лық тық си па ты мен бай ла ныс ты ра 
оты рып, та би ғат пен өнер ді, та ным мен өнер ді, тұр мыс пен өнер ді 
са бақ тас ты ра тал дай біл ген. Ға лым ның әде би ет тео рия сы на қа-
тыс ты ой ла ры, қа зақ поэ зия сы ның жанр лық, түр, өлең құ ры лы-
сы ерек ше лік те рін жік теп жа зуы қа зір гі әде би ет тео рия сы үшін 
құн ды дү ние лер бо лып са на ла ды.

Қа зақ өлең де рін ға лым бес ке бө ліп: жыр, жоқ тау, қа ра өлең, 
қай ым өлең, өлең деп жік тей ді. Осы әр тү рі нің та ри хи си па ты на 
ба ға бе ріп, олар ды ай ту шы лар, жет кі зу ші лер туралы да мәлімет 
береді. Ш.Уәли ха нов ең бек те рі мен пі кір ле рі орыс ғалымдарына АР
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қа зақ, түр кі ха лық та ры та ри хын, әде бие тін, дү ни ета ны мын зерт-
теу ге жол сал ды.

Ш.Уәлиханов ал ғаш рет поэ зия жан ры на, өлең тү рі не си пат-
та ма бе ріп, тұң ғыш рет же ке бө ліп қа рай ды. Бұ лай бө лу қа зақ әде-
бие ті нің, тіп ті түр кі әде бие ті нің ірі жа ңа лы ғы бо лып са на ла ды.

Қа зақ әде бие тін де гі «жыр» ат ты тер мин ді ал ғаш ен гі зу ші – 
Ш.Уәли ха нов. Аса ірі дас тан дар ды ға лым «жыр» деп атайды. 
Бұ ған «Қо зы Көр пеш – Ба ян сұ лу», «Орақ ба тыр», «Ер Көк ше» 
сын ды дас тан дар ды жат қы за ды. Жас ға лым қа зақ тың жоқ тау ын 
«жы лау» деп атай ды. Жи ын-той да, қа зақ тар дың мей ра мын да 
ай ты ла тын қыс қа да тап қыр сөз бен қа ғы сар ай тыс тү рін «ай тыс» 
дей ді. Жал ғыз шу мақ тан тұ рып, ән ге қо сы лып ай ты ла тын өлең 
тү рі не ға лым «қа ра өлең» де ген атау бе ре ді. Ал қал ған ли ри ка 
жанр ла ры ның бә рін «өлең» деп атай ды. Кең кө лем ді, мол қа зы-
на лы эпос тар ды ай та тын дар ды «ақын» деп, ал қа ра пай ым про за 
тү рін де гі әсер лі хи кая ны ай ту шы лар ды «ер тек ші» деп бө ле ді.

Шо қан Уәли ха нов – тек қа зақ қа на емес, қыр ғыз хал қы үшін 
де ба ға жет пес үл кен ең бек сі ңір ген тұл ға. «�ыр �ыз дар ту ра лы 
жаз ба лар» ат ты ең бе гін де қыр ғыз ау ыз әде бие тін тө мен де гі дей 
үш са ла ға бө ліп қа рас ты ра ды:
1) ер тек тер мен та ри хи, қи яли аңыз-әң гі ме лер;
2) аса ірі эпи ка лық аңыз дар;
3) тұр мыс-салт жыр ла ры.

Ш.Уәли ха нов тың ға лым ре тін де зерт те ген ең бір ір ге лі ең бек-
те рі нің бі рі – қыр ғыз дың «Ма нас», «Се ме тей» жыр ла рын жа зып 
алып, да ла «Илиада сы» мен «Одис сея сы» деп ба ға ла уы: «Ма нас» – 
бұл эн цик ло пе дия, ха лық тың бір бел гі лі ба ты ры ай на ла сы на, 
Ма нас тө ңі ре гі не, бір уа қыт қа жи нақ тал ған бар лық ер те гі ле рі нің, 
хи каяла ры ның, аңыз әң гі ме ле рі нің, геог ра фия лық, ді ни, ақыл, 
адам гер ші лік тү сі ні гі нің қо сын ды сы са ха ра ның «Илиада сы» 
се кіл ді».

Шо қан – қа зақ хал қы ның ау ыз әде бие ті не ал ғаш рет тал-
дау жа сап, ха лық тық мұ ра ны әлем ге та ны та біл ген ұлы ға лым. 
Шо қан ның қа зақ әде бие ті не әкел ген мол мұ ра сы – Орын бай, Шө же, 
Жа нақ, Арыс тан бай, Нұ рым бай си яқ ты ақын дар дан жа зып ал ған 
ау ыз әде бие ті үл гі ле рі. Ш.Уәли ха нов орыс, шы ғыс ға лым да ры ер те 
на зар ау дар ған «Еді ге» жы ры ның то лық әрі көр кем нұс қа сын ұсы-
на ды, «Ер Көк ше» жы рын да жа зып алып, кей ін гі ұр пақ қа жет-
кі зе ді. Шо қан өзі нің ар ғы ата сы, қа зақ тың ұлы ха ны Абы лай хан 
ту ра лы жыр лар ды да жет кі зу ші лер дің бі рі бол ды.АР
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1858–1859 жыл да ры Шо қан атақ ты 
Қаш қа рия са па ры на ба рып қайт ты. Шо қан-
  ға дей ін ол өл ке де бір де-бір зерт теу ші бол-
ма  ған. Не міс ға лы мы А.Шла ги нт     вейт тің 
еуро па лық тар үшін мүл де жа бық өл ке ге 
ба рып қайт пақ бол ған са па ры қай ғы лы 
аяқ та лып, ол қа ты гез дікпен өлім жа за-
сы на ду шар бол ған-ды. Адольф тің бұл 
қай ғы лы тағ ды ры жө нін де ал ғаш мә лі-
мет ті жет кіз ген де Шо қан бол ды. Шо қан 
аса қи ын құ пия жағ дай да өз өмі рі не қа тер 
төн ді ре жү ріп, Қаш қа рия өл ке сі нің та ри-

хы, эт ног ра фия сы, мә де ние ті мен геоло гия сы, геог ра фия лық жағ-
дайы ту ра лы бұ ған дей ін мүл де бел гі сіз аса құн ды де рек тер жи нап 
қайт ты. Со ның не гі зін де «Ал ты ша �ар ды� не ме се �ы тай ды� 
Нан-Лy про вин ция сы ны� (Кі ші Б	 ха ра ны�) шы �ыс та �ы ал ты 
�а ла сы ны� жа� дайы ту ра лы» зерт теу ең бе гін жаз ды. Ға лым ның 
бұл ең бе гін Ре сей де де, одан тыс жер лер де де Шы ғыс ты зерт теу ші 
ға лым дар жо ға ры ба ға ла ды.

1859–1861 жыл да ры Пе тер бург те бол ған ке зін де Шо қан Уәли-
ха нов әр түр лі әс ке ри жә не ғы лы ми ме ке ме лер де қыз мет іс те ді. 
Шо қан Қа зақ стан мен Ор та Ази яның жә не Шы ғыс Түр кіс тан ның 
кар тала рын жа сау мен ай на лы сып, қа жыр лы ең бек ет ті. Со ны мен 
қа тар Шо қан Шы ғыс ел де рі нің қол жаз ба ла рын мұ қи ят зерт теу ді 
де жал ғас тыр ды. Ға лым ды Орыс геог ра фия лық қо ға мы Шы ғыс 
та ри хы ту ра лы дә ріс тер оқу ға ша қы рып тұр ды.

Ш.Уәли ха нов тың Пе тер бург те бол ған жыл да ры оның ғы лы-
ми-шы ғар ма шы лық қыз ме ті нің аса елеу лі де же міс ті ке зе ңі бол ды. 
Ол Ре сей Бас Шта бы ның әс ке ри-ғы лы ми ко ми те ті нің тап сы руы 
бой ын ша «Бал қаш кө лі мен Ала тау жо та сы ара лы ғы ның кар та сы», 
«Құл жа қа ла сы ның жо ба сы», «Ыс тық көл экс пе ди ция сы ның қо ры-
тын ды сы на қо сым ша кар та», «Қы тай им пе рия сы ба тыс өл ке сі нің 
кар та сы» сын ды Ор та Азия мен Қа зақ стан ның кар тала рын жа сай ды. 
1864 жы лы Шо қан ге не рал Чер няев тің Оң түс тік Қа зақ стан ға жа са ған 
әс ке ри экс пе ди ция сы на қа ты са ды. Бі рақ әс ке ри қыз ме ті ұзақ қа 
со зыл ма ды, ге не рал дың жер гі лік ті ха лық қа шек тен тыс қа ты гез дік 
жа сауы мен ке ліс пе ген Шо қан әс кер қа та ры нан өз ер кі мен ке те ді.

Шо қан Уәли ха нов ден сау лы ғы ның на шар ла уы на бай ла-
ныс ты елі не ора лу ға мәж бүр бо ла ды. Ол Ом бы ға ба рып, да ла да ғы 
жер гі лік ті бас қа ру ісін қай та ұй ым дас ты ру жө нін де гі ша ра-
лар ға қа тыс ты. Оның не гіз гі ойы «�ыр да �ы м	 сыл ман шы лы� 

Шо қан Уәли ха нов бү
кіл Ал тын ша һар дың жағ
дайы ту ра лы құн ды ма
те ри ал дар жи нап үл гер
ді жә не со ны мен қа тар 
А.Шла ги нтвейт тің қа за 
бо луы ның се беп те рі мен 
жағ дай ла рын да тұң ғыш 
анық тай біл ді.

П.П.Семенов-
Тянь-Шанский

Бағалы	дерек
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ту ра лы», «�ыр �ыз дар ды� кө ші-�о ны ту ра лы», «Сот ре фор-
ма сы ту ра лы жаз ба лар да» ба ян да ла ды.

Аса көр нек ті қа зақ ға лы мы әрі ағар ту шы сы Шо қан Уәли ха нов 
1865 жы лы 10 сәу ір де ұзақ қа со зыл ған ау ру дан қай тыс бол ды.

Шо қан ның ғы лым ға қос қан зор үле сін ше тел жә не орыс ға лым-
да ры жо ға ры ба ға ла ған. «Мен Гас форт қа Уәли ха нов тың қа зақ 
да ла сы жө нін де жи на ған та ма ша эт ног ра фия лық жә не та ри хи 
ма те ри ал да рын қо ры тып, өң деу үшін ұзақ уа қыт қа Пе тер бург ке 
ке луі не мүм кін дік бе руін жә не оның ге не рал-гу бер на тор жа нын-
да ғы қыз мет ор ны ның сақ та лу ын сұ рап өті ніш ет тім. Со ны мен 
қа тар геог ра фия лық қо ғам Уәли ха нов қа үл кен қам қор лық жа сап, 
жәр дем көр се те ді деп уә де ет тім», – деп жа за ды П.П.Се ме нов-Тянь-
Шанс кий. Ака де мик И.И.Ве се ло вс кий: «Ш.Уәли ха нов шы ғы ста ну 
әле мі не құй рық ты жұл дыз дай жарқ етіп шы ға кел ген де, орыс тың 
Шы ғыс ты зерт теу ші ға лым да ры оны ерек ше құ бы лыс деп тү гел 
мой ын дап, түр кі ха лық та ры ның тағ ды ры ту ра лы одан ма ңы зы 
зор, ұлы жа ңа лық тар ашу ды күт кен еді. Бі рақ Шо қан ның мез гіл сіз 
өлі мі біз дің бұл үмі ті міз ді үзіп кет ті», – деп өкі ніш біл дір ді.

Шо қан Шың ғы сұ лы Уәли ха нов – қа зақ хал қы ның тұң ғыш 
ға лы мы, та рих шы, фольклор шы, эт ног раф, геог раф, ағар ту шы, 
де мок рат.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Ыс тық көл – Сол түс тік Тянь
Шань да ғы Күн гей Ала тау мен Те
ріс кей Ала тау тау жо тала ры ның 
ара лы ғын да, 1608 м би ік тік те (Ыс
тық көл қа зан шұң қы рын да) ор на
лас қан тұй ық көл. Дү ниежү зін де гі 
ірі тау көл де рі нің бі рі. Ау ма ғы – 
6236 км , ұзын ды ғы – 178 км, ен ді
рек бө лі гі – 60 км, ең те рең же рі – 
668 м, ор та ша те рең ді гі – 278 м, кө
ле мі – 1738 км . Жа ға лық сы зы ғы
ның ұзын ды ғы – 597 км. Көл ге 50ден ас там ша ғын өзен құяды. Қыс та 
суы қат пай ды, аяз ды жыл да ры шы ға нақ та ры ға на қа та ды. Мөл дір лі
гі – 12 м, тұз ды лы ғы – 5,8 . Ба лық тың 20дан ас там тү рі (ша бақ, са
зан, көк бас т.б.) бар. Ке ме жү зе ді. Көл өңі рін де 1958 жы лы Ыс тық көл 
қо ры ғы ұй ым дас ты рыл ды. Бас ты пор ты – Ба лық шы.

«Географиялықатауларсыры»кітабы

стықкөл
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	«Бі	лу»

1. Ш.Уәли ха нов тың ту ып-өс кен ор та сы ту ра лы не бі ле сің дер?
2. Шо қан ның қандай ғылыми еңбектерін атай аласыңдар?
3. Ыс тық көл ге сая ха ты ның нә ти же сі қан дай бол ды?
4. 1857 жы лы Шо қан өмі рін де қан дай елеу лі оқи ға орын 

алды?
5. Қаш қа рия ға са па рының маңызы туралы айтып беріңдер.
6. Қа зақ әде бие тін зерт теу ісі не қан дай үлес қос ты?
7. «Ыс тық көл са па ры ның күн де лі гін де» Шо қан Ая гөз же рі-

нің та би ға тын қа лай су рет те ген?
8. Хрес то ма тия ма те ри ал да рын пай да ла нып, сая хат тың 

қауіп ті лі гін, қи ын ды ғын су рет те ген жер лер ді тау ып оқың-
дар. Шо қан ды қай қы ры нан та ны дың дар?

1. Шың ғыс тың Шо қан ды орыс ша оқы ту мақ са тын тү сін ді-
рің дер.

2. Пат ша өкі ме ті не лік тен қа зақ ақ сүй ек те рі нің ба ла ла рын 
оқы ту ға ықы лас ты бол ды?

3. Шо қан ның сая хат қа шы ғу да ғы мақ са ты қан дай бол ды?

«Қол	да	ну»

1. Қазақтың тұң ғыш ға лымы ту ра лы әң гі ме леу дің жос па рын 
құ рың дар. Мә тін нің ті рек сыз ба сын жа саң дар.

2. Шо қан ның ға лым бо лып қа лып та суы на ық пал ет кен адам-
дар ту ра лы қо сым ша мә лі мет тер дай ын даң дар. Мә лі мет те-
рің нің қы зық ты, тар тым ды бо лу ына на зар ау да рың дар. 

3. Шо қан ның ғы лым ға қос қан үле сі, зерт теу ең бек те рі ту-
ра лы ай тып бе рің дер.

4. «Ыс тық көл са па рының күн де лі гі» не гі зін де Шо қан сая ха-
ты ның кар та сын жа саң дар.

5. «Ыс тық көл са па рының күн де лі гінде» қан дай геог ра фия-
лық атау лар кез де се ді? Олар ту ра лы не бі ле сің дер? Ұсы-
ныл ған кес те ні тол ты рың дар:

Геог ра фия лық
атау лар

Си пат та ма сы 
 Пай да ла ныл ған 

ақ па рат кө зі 

Бі	лу

Түсіну

Қолдану
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6. Ыс тық көл са па рын да ғы Шо қан ға мі нез де ме бе рің дер, мә-
тін сөз де рі мен дә лел дең дер.

7. Шы ғар ма да кел ті ріл ген аңыз дар маз мұ нын су рет тер ар-
қы лы бе рің дер.

8. «Ға лым» жә не «тіл ші» рө лдерін де сұх бат құ рың дар.

«Тал	дау»

1. «Ыс тық көл са па рының күн де лі гін де» су рет тел ген қыр-
ғыз дар өмі рін қа зақ өмі рі мен са лыс ты рың дар.

2. «Ыс тық көл са па ры ның күн де лі гі» маз мұ ны на тал дау жа-
саң дар:

Ха лық тұр мы сы ның кө рі ні сі

На ным-се ні мі 

 Салт-дәс тү рі 

Ав тор лық көз қа рас 

«Жи	нақ	тау»

Шо қан ға тән қа си ет тер ді топ тау сыз ба сы ар қы лы көр се-
тің дер.

Шо қан

«Бағалау»		

1. Шо қан Уәли ха нов ту ра лы пі кір ле рің ді «ПОПС фор му-
ла сы» ар қы лы біл ді рің дер:

 «Ме нің ой ым ша, ...»
 «Се бе бі, мен оны бы лай ша тү сін ді ре мін...»
 «Оны мен мы на дә лел дер мен, фак ті лер мен дә лел дей ала-

мын...»
 «Осы ған бай ла ныс ты мы на дай ше шім ге кел дім...».

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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2. «Пе тер бург те қыр ғыз дар си рек кез де се ді, бес-ал ты адам 
жи на ла қо яр ма екен? Сол бар лар дың өзі жал пы еуро па лық 
әс ке ри ки ім ки іп жү ре ді. Ал со лар дың ішін де өмір де мен 
бар мын деп ерек ше лен бей тін бір ға на адам бар. Ол – өте 
жас, ка ва ле рия офи це рі, сұл тан Шо қан Шың ғы сұ лы Уәли-
ха нов», – де ген П.И.Не бель сон пі кі рі Шо қан ды қан дай 
адам ре тін де та ны та ды?

3. Егер Шо қан қа зір гі за ман да өмір сүр се, қан дай игі іс тер ат-
қа рар еді деп ой лай сың дар? Ой ла рың мен бө лі сің дер.

4. С.Бе га лин нің «Шо қан асу ла ры» по ве сі маз мұ ны мен та ны сың-
дар (хрес то ма тия да үзін ді бе ріл ген). «Шо қан – қа зақ тың тұң-
ғыш ға лы мы» та қы ры бын да аргументативті эс се жа зың дар.

Шо қан нан қал ған асыл мұ ра лар дың бі рі – бей не леу өне рі са ла сын да ғы ең бек те рі 
оның қа зақ тың тұң ғыш кә сі би су рет ші сі еке нін та ны та ды. Ол порт рет, та би ғат кө рі ні
сі, пей заж, ха лық тың тұр мыссал тын бей не леу жан ры мен ай на лыс қан. 

1847–1852 жыл дар да сал ған су рет те рін Шо қан «Кор пус тан ел ге де ма лыс қа бар
ған кез де сал ған су рет тер» деп атай ды. Г.Н.По та нин: «Ка дет кор пу сы ның соң ғы 

курс та рын да оқып жүр ген ке зі міз де Шо қан 
өзі нің әң гі ме ле рі мен ме нің дәп те рім ді тол
тыр ды. Біз қа зақ тар дың сұң қар са лып, саят 
құ ру сал тын то лық жа зып ал дық. Шо қан сұң
қар ды қа лай бап тап кү ту дің әді сін өте жақ сы 
бі ле тін. Дау ыл паз бен сұң қар дың т.б. су рет
те рін са лып, ол ме нің жаз бам ды то лық ты ра 
тү се тін», – деп жаз ды.

Шоқанның суреттері 1860 жыл дар дың ба
сын да «Все мир ная ил лю ст ра ция», «Сак ра», 
«Русс кий ху до же ст вен ный лист» жур нал да
рын да, «Орыс Геог ра фия қо ға мы ның ха бар
шы сын да» жа рия лан ған.

«Танымаладамдар» н иклопедиясы

Бағалы	дерек

ШығысТүркістан
ұйғырларыныңкескін-келбеті.

Қарындаш.

Кор пус тың оқы ту шы ла ры Шо қан ды бо ла шақ зерт теу ші, тіп ті ға лым бо луы ық ти
мал деп жүр ген кез де, Шо қан не бә рі он төрт–он бесақ жас та бо ла тын.

Г.Н.Потанин

Зер	гер	сөз
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Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Шо қан Ом бы бе кі ні сін де ка тор га 
мер зі мін өтеп жүр ген орыс жа зу шы
сы Ф.М.Достоевс кий мен жа қын та
ныс бол ды. Шо қан Ф.М.Дос тоевский
мен ал ғаш 1854 жы лы Ом бы да, 
Достоевс кий жиі ба рып тұ ра тын 
Иванов тар үй ін де та ны са ды. Бұл 
кез де су еке уі нің көз қа рас та ры ның 
жа қын ды ғын, мүд де ле рі нің бір екен
ді гін та ныт ты, сөйт іп олар жа қын 
дос бо лып кет ті. Шо қан жа зу шы ның 
жа қын дос та ры ның бі рі бол ған кез
де 19 жас та еді. Шо қан ның Ива нов
тар үй ін де гі та ныс тық тан бас тал ған 
Ф.М.Дос тоевс кий мен дос тық қа ты
на сы Се мей мен Пе тер бор да ғы кез
де су лер мен жал ға сып, ал ты жыл 
(1856–1862) хат жа зы су ға со зыл ды.

Ф.М.Дос тоевс кий қа зақ до сын өмір бойы ес ке алып жүр ді. 
Шо қан Уәли ха нов тан ал ған зат та ры ның бә рі кей ін нен ол үшін 
ең қым бат ес те лік бо лып қал ды. 1866 жы лы Шо қан қай тыс бол
ған нан кей ін Ф.М.Дос тоевс кий бір де әй елі не: «Мы на үл кен па
ли сандр жә шік ті көр ді ңіз бе? Бұл – ме нің сі бір лік до сым Шо қан 
Уәли ха нов тың сый лы ғы, сон дық тан ол ма ған өте қым бат. Мен 
қол жаз ба ла рым ды, хат та рым мен қым бат ес те лік те рім ді осын да 
сақ тай мын», – де ген.

Шо қан ка дет кор пу сын да бел гі лі ға лым, геог раф жә не Азия
ны зерт теу ші Г.Н.По та нин мен бір ге оқып, дос та сып кет ті. Ара
да 30 жыл өт кен де Г.Н.По та нин Шо қан ның әке сі Шың ғыс сұл
тан ның ауы лын да бо лып, осы са па ры ның нә ти же сін де «Қыр
ғыз дың ең соң ғы хан за да сы ның отау ын да» ат ты ең бек жа зып 
қал дыр ды. Бұл оның өмір ден ер те кет кен до сы Шо қан ды зор 
құр мет пен ес ке алу дың бел гі сі еді. 

«Тарихитұлғалар»кітабы

ШоқанменФ.Достоевский.
Семей.
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Жи	ын	тық	ба	ға	лау	тап	сыр	ма	ла	ры

1. Ма хам бет өлең де рі мен Шо қан Уәли ха нов тың «Ыс тық көл са па-
рының күн де лі гі нің» маз мұ ны бой ын ша жаз ба ша сұ рақ тар 
дай ын даң дар. Сұ рақ тар маз мұ ны шы ғар ма кей іп кер ле рі мен, 
орын ал ған оқи ға лар мен бай ла ныс ты бо луы ке рек. Ұтым ды 
сұ рақ пен мән ді жау ап ба ға ла на ды.

2. Шо қан ар ма нын да мы та оты рып, за ман дас та ры ңа ар нап хат 
жа зың дар, шы найы өмір мен бай ла ныс ты рың дар.

3. Ны сан бай жы рау дың «Ке не са ры – Нау рыз бай» жы рын да ғы 
кей іп кер лер ге жаз ба ша мі нез де ме бе рің дер.

Шы ғар ма 
кей іп-

кер ле рі 

Ақын кей іп-
кер лер ді кім 
деп та ныс-
ты ра ды?

 Қан дай 
адам ре тін де 
су рет те ле ді?

Ав тор лық 
көз қа рас 
қан дай?

Ме нің көз-
қа ра сым, 
ой-пі кі рім

4. «Ке не са ры – Нау рыз бай» дас та ны – көр кем дік дең гейі өте 
жо ға ры, әлі күн ге дей ін құн ды лы ғын жой ма ған шы ғар ма» 
екен ді гі не жаз ба ша бір не ше дә лел кел ті рің дер.

5. Оқу сау ат ты лы ғы. Ш.Уәли ха нов тың «Ыс тық көл са па рының 
күн де лі гі нен» үзін ді.
...31 ма мыр да мен Қа зы бек пен бір ге Бо ран бай ауы лы на 

ат тан дым... Тал түс те ал ды мыз дан өзен ағы сы мен аға раң дап 
ау ыл кө рін ді. Ау ыл үл кен екен. Жол бой ын да кез дес кен қа зақ-
тар дан Бо ран бай дың одан ары кө шіп кет ке нін біл дік. Күн эк ва-
тор да ғы дай ыс тық бол ды, біз ге дем алып, қа зақ тар айт пақ шы, 
кеш кі сал қын мен ары қа рай жү ру ке рек бол ды. Осы мақ сат пен 
біз жа қын ау ыл ға бұ рыл дық. Ау ыл дың қо жай ыны жас жі гіт 
ал ды мыз дан шы ғып, өзін Бо ран бай дың ба ла сы, аты Қы лыш еке-
нін айт ты. Қы лыш тың ша ты ры бар екен, біз сон да ор на лас тық. 
Құр мет ті қо нақ ре тін де біз ге құ ман ға тұз са лып қай на тыл ған шай 
әкел ді, шай қал мақ тар дың за ту ра ны на ұқ сай ды. Ар ты нан қы мыз 
бер ді. Бү кіл ау ыл дың қа зақ та ры мен кіш кен тай ба ла ла ры біз дің 
асы мыз дан кей ін қа ла тын қой дың сүйе гін мү жу үшін жи нал ды. 

Ары қа рай жүр дік: жол да ау ыл дар жиі кез дес ті, бі рақ қы быр-
ла ған ті рі жан бол ма ды, бар лы ғы: «Орыс, орыс!» – деп шо шы на 
ай ғай лап, ки із үй ле рі не ты ғыл ды. Кү дік ті сей іл ту үшін мен қа сым-
да ғы қа зақ тар ға қа зақ ша ән са лу ды тап сы рып, өзім сал ша киі ніп 
ал дым. Бұл әре кет то лық нә ти же бер ді, әй ел дер дің бар лы ғы ки із АР
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үй ден шық ты, тіп ті бір әй ел мұ сыл ман дар ре тін де біз ге ар нап, 
жоқ тау жы рын айт ты.

Қыр ғыз дар  да біз де гі си яқ ты әй ел күй еуі нің қа за сын бір жыл 
бойы дау ыс тап жоқ тауы ке рек. Мұ сыл ман дар, яғ ни өз адам да ры 
өт кен кез де, жоқ тау ай туы қа жет. Сұ рас ты ра ке ліп, біз дің біл ге-
ні міз, әй ел Са ры ба ғаш оқи ға сын да күй еуі нен ай ыры лып ты, ки із 
үй ге ілін ген қа ра ту со ны біл ді ріп, мар құм ның жа сын да көр се те ді 
екен. Егер ки із үй ге қан дай да бір ту ілін се, сол үй бір мү ше сі нен 
ай ырыл ды де ген сөз. Егер ту қы зыл бол са, жас адам дү ние сал-
ған, қа ра бол са, ор та жас та ғы, ақ бол са, кә рі кі сі де ген сөз. Біз дің 
аяшы мыз дың (қыр ғыз әй елі) ота ға сы ор та жас та ғы бо лып шық-
ты. Біз тоқ тап тұ рып, қыр ғыз әй ел дің эле гия сын (жоқ тау) тың-
да дық. Сөз де рін анық ажы ра та ал ма дық, тек «ох!», «қо қи!» де ген 
дау ысы ай қын ес ті ліп тұр ды. Бұ рын бұл ор да да бол ған бір қа зақ 
сол кез де ес ті ген өлең жол да рын кел тір ді, со ған қа рап, біз мә ті нін 
ша ма ла дық...

Біз ді қор ша ған қа зақ тар мен әң гі ме ле се бас та дық. Ме нің қа зақ 
сұл та ны жә не хан тұ қы мы еке нім ді біл ген соң, олар се нім мен 
қа рай бас та ды, ал ег де әй ел дер ме нің жү деу де не ме, қан-сөл сіз 
бе ті ме ая ныш пен қа ра ды, іш те рі нен ша ма сы, бай ғұс, ана сын 
са ғын ған бо лар деп ой ла са ке рек. Олар дың соң ғы аң ғырт сөз-
де рі ме нің күл кім ді кел тір ді. «Не де ген мейі рім ді, қа ра пай ым 
адам дар!» – деп ой ла дым мен. Бір кем пір ма ған тос та ған то лы 
қы мыз әкеп бер ді. Оның көз қа ра сы мен сөз де рін де шы найы жа на-
шыр лық пен аяушы лық тұ нып тұр ған дық тан, оны ра зы ету үшін, 
тос та ған ды бір-ақ сі мір дім.

Ке ле сі ау ыл да да біз ді кү тіп отыр ды. Бір не ше ер адам ме ні 
«ал дияр» деп сұл тан ша қар сы алып, ме ні ал ғаш қы да өте таң ғал-
дыр ған өті ніш біл дір ді.

– Біз де бір бей ша ра аяш бар, – де ді олар, – оны жын дар бу ған, 
біз ақ сүй ек адам оның жы нын қу ып жі бе ре ала ды деп ес ті ген едік.

– Олар ды мен қа лай қуа мын? – деп сұ ра дым мен.
– Өте оңай, – де ді қыр ғыз дар, – қам шы мен ая май ұру ке рек, 

сон да бү кіл жын дар ке те ді. Мұ ның бә рі – сан ды рақ, еш қан дай 
жын дар жоқ, ол – нау қас, оны ұрып ем деу қа жет емес, оған 
ты ныш тық ке рек еке нін қан ша айт қа ны ммен, оның бә рі бе кер 
бол ды. Қыр ғыз дар ри за бол май, бір соқ қы мен жын дар ды қууға 
ша ма сы ке ле ді, бі рақ оны іс те гі сі кел мейт ін қа ты гез адам дай 
қа рап кет ті. Амал жоқ. Мен олар ға өзім нің бау ырым сұл тан деп 
та ныс ты рып, бір қа зақ ты ұсын дым. Ол ба тыр өңін өз гер тіп, қам-
шы сын тө бе ге кө те ріп, ау ыл ға қа рай тар тып кетті. Бір не ше әй ел АР
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бей ша ра ны ұс тап тұр ды. Қа зақ оған ай ғай лай тап бе ріп, өзі нің 
ісі не кі рі сіп кет ті. Бай ғұс шы рыл дап, зор ға құ ты лып, үй ге қа рай 
жү гі ре жө нел ді. Оны қай та дан ұс тап ал ды. «Ұр, ұр!» деп ше ше сі 
ай ғай ла ды, «Ұр», – деп қа лың топ ар ты нан қай тала ды. Мен 
шы дай ал май, бай ғұс аяш қа жа қын дап ке ліп, қа зақ қа «ем деу ді» 
тоқ та ту ды бұй рық ет тім. Нау қас тың ту ыс та ры ме нің ара ла су ыма 
ри за бол ма ды. Бар лы ғы ма ған ыза лы көз тас та ды. Тек ақы лы нан 
адас қан ға на ме ні құт қа ру шы сы деп, әр түр лі жы лы сөз дер ай тып, 
мой ны ма асы ла кет ті...

Жас ару мен оның ту ған-ту ыс та рын оның сау ық қа ны на сен-
ді ріп, егер әй елі ау ыр ма сын де се, көй ле гін жыр тып, ай на сын сын-
дыр мау ды күй еуі не тап сы рып, ары қа рай жү ріп кет тік.

Тап	сыр	ма	лар
1. Ш.Уәли ха нов тың «Ыс тық көл са па рының күн де лі гі » үзін ді-

сін де не ту ра лы ай тыл ған?
 А. Қыр ғыз дар дың өмі рі, салт-дәс тү рі ту ра лы
 Ә. Сая хат тың қи ын шы лық та ры ту ра лы
 Б. Шо қан мақ са ты ның орын да луы ту ра лы
 В. Қыр ғыз әй ел де рі нің өмі рі ту ра лы
2. Қыр ғыз дар Шо қан ға не лік тен се нім мен қа рай бас та ды? 

«Қыс қа сөй лем дер» ст ра те гия сын қол да нып, жау ап та рың ды 
дә лел деп жа зың дар.

3. Мә тін ді оқып, қа жет ті бел гі лер ді қой ың дар. Ма ңыз ды ақ-
па рат тың ас тын сы зың дар «___». Ке ліс кен пі кір дің жа ны на 
не ме се үс ті не «+» бел гі сін қой ың дар. Ке ліс пе ген пі кір дің жа-
ны на не ме се үс ті не «Х» бел гі сін қой ың дар. Тү сін бе ген мә лі-
мет тің қа сы на? бел гі сін қой ың дар.

4. «Шо қан – қа ра пай ым қа зақ сұл та ны, мейі рім ді жан». Осы 
пі кір мен ке лі се сің дер ме? Жау ап тарың ды нақ ты де рек тер ге 
сүй ене оты рып жа зың дар. 

 Ке лі се мін, өйт ке ні ...
 Ке ліс пей мін, се бе бі ...
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	 ІІІ	ТАРАУ

АДАМ	ЖАНЫ	НЫҢ	
ҚҰПИЯ	СЫ

Бұл бө лім нен сен дер:
– І.Жан сү гі ров тің «Құ ла гер» поэма сы ның маз мұ ны мен, кей іп кер ле р 

әле мі мен та ны са сың дар;
– Әде би шы ғар ма ға сю жет тік-ком по зи ция лық тал дау жа сау ды жал-

ғас ты ра сың дар;
– Б.Май лин нің «Шұ ға ның бел гі сі» хи каяты ның та қы ры бы мен идея-

сын анық тай сың дар, шы ғар ма ның ком по зи ция лық амал да рын 
тал дай сың дар;

– Ғ.Мү сі ре пов тің «Ұл пан» ро ма ны қа зақ про за сын да ғы ана бей не сін 
жа сау да ғы шоқ ты ғы би ік өнер ту ын ды сы еке нін бі ле сің дер;

– Ақын Т.Ай бер ге нов тің са ғы ныш тұн ған жыр жол да рын оқу ар қы лы 
өмір ді сүюге, тыл сым дү ниемен сыр ла су ға үй ре не сің дер, құ пия ға 
то лы ақын әле мі не үңі ле сің дер;

– Си қы ры мен сы ры мол Ф.Оң ғар сы но ва ның «Өлең, мен се ні ая лап 
өтем» өле ңін де гі ав тор бей не сі нің идея лық рө лін та ни сың дар.

Өзін-өзі та ну – да на лық тың бел гі сі, же ке тұл ға ның ру хын 
та ну – адам гер ші лік тің бел гі сі.
Адам мақ са ты на өзін-өзі же тіл ді ру ар қы лы же те ді жә не 
адам ның ба сы на қон ған бақ тың тұ рақ ты бо луы жақ сы мі-
нез-құ лық қа бай ла ныс ты.

Әл-Фа ра би
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Ілияс Жан сү гі ров – қа зақ әде бие ті нің кө гін де гі аз ға на жа рық 
жұл дыз дар дың бі рі.

Ә.Тәжібаев

	 ІЛИЯС	ЖАН	СҮ	ГІ	РОВ

Қа зақ тың «жыр Құ ла ге рі» атан ған 
ақы ны, қа зақ ке ңес әде бие ті нің не гі зін 
қа лау шы лар дың бі рі – Ілияс Жан сү гі ров 
1894 жы лы Алматы облысының Ақ су 
ау да нын да ту ған. Ана сы нан ер те қал ған 
Ілияс қа ес кі ше хат та ни тын, кө зі ашық 
әке сі Жан сү гір ел ау зын да сақ тал ған аңыз-
әң гі ме лер ді, ер те гі-жыр лар ды жа сы нан 
құ ла ғы на құй ып өсір ді.

Кіш кен тай Ілияс сау атын Қа ра ғаш 
ауы лын да ғы мек теп те оқып аша ды, 
кей ін Қа ра ған ды да ғы же ті жыл дық мек-
теп ті бі ті ре ді. Осы жыл да ры әде биет ке 
де ген құш тар лы ғы оя нып, ал ғаш қы 
ли ри ка лық өлең де рін жа за бас тай ды. 
Бо ла шақ ақын ға Же ті су өңі рі ақын да-
ры ның шы ғар ма ла ры әсер етіп, ақын дық 
да ры ны ның же ті луі не ық пал ете ді.

1920 жы лы Таш кент те гі екі жыл дық 
мұ ға лім дік курс ты бі ті ріп, өз ауы лын да 
мұ ға лім бо ла ды. Орыс, ше тел клас сик-
те рі нің шы ғар ма ла ры мен та ны суы осы 
ке зең ге сәй кес ке ле ді. Курс бі тір ген 
соң, І.Жан сү гі ров «Тіл ші» га зе тін де 
жұ мыс іс тей ді. Ақын ның қо ғам дық жә не 
шы ғар ма шы лық қыз ме ті осы уа қыт тан 

бас тала ды. 1922 жы лы Вер ныйда ғы Қа зақ ағар ту инс ти ту ты ның 
мең ге ру ші сі бо ла ды. 1925 жы лы Мәс кеу де гі Ком му нис тік жур-
на лис ти ка инс ти ту ты на тү сіп, 1928 жы лы бі ті ріп шы ға ды да 
«Ең бек ші қа зақ» га зе ті не ор на ла са ды. 1932–1934 жыл дар ара лы-
ғын да Қа зақ стан Жа зу шы лар ода ғы ның ұй ым дас ты ру ко мис сия-
сы ның тө ра ға сы, 1933–1936 жыл да ры Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 

ІЛИЯС ЖАН СҮ ГІ РОВ 
(1894–1938)

Мен Ілияс ты бұ рын да 
бі лу ші едім, өлең де рін 
де оқып жү ре тін мін. Бі рақ 
оның шын ма ғы на сын да
ғы да рын ды ақын еке нін 
мой ын да ға ным – «Же ті су 
су рет те рі» өле ңін оқы ған
нан кей ін.

М.Әуезов
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Ор та лық Ат қа ру Ко ми те ті нің мү ше сі қыз мет те рін ат қа ра ды. 
І.Жан сү гі ров 1938 жы лы сая си реп рес сия құр ба ны бол ды.

Ақын ның ал ғаш қы өлең де рі «Тіл ші», «Ке дей ер кі», «Ле нин шіл 
жас» га зет те рін де, «Жа ңа мек теп», «Әй ел тең ді гі» жур нал да-
рын да жа рия ла на ды. 1928 жы лы «Са �а на�» де ген ат пен тұң ғыш 
кі та бы шы ға ды.

Ілияс Жан сү гі ров тің шы ғар ма шы лы ғы қа зақ әде бие ті нің бай 
мұ ра сы ның тау сыл мас бір қа ба ты бо лып та бы ла ды. Ол – поэ зия да 
да, про за да, дра ма са ла сын да да өз қол таң ба сын қал дыр ған тар-
лан да ры мыз дың бі рі. Шы ғар ма ла ры ның не гіз гі та қы рып та ры – 
өмір шын ды ғы, та ри хи оқи ға лар, ұлт тағ ды ры, өнер дің қу ат ты 
кү ші. Ал ғаш қы өлең дер жи на ғы «Та ны су» деп атала ды. Ақын 
өзі нің «Ар ман», «Кө �іл ді� ж� гі рі сі», «Өзі ме», «Сә лем де ме», 
«За ман дас �а», «Тал �а ма лар», «Жа �ыл �а ным» т.б. ал ғаш қы 
өлең де рін де қо ғам дық, сая си тең сіз дік ті көр се тіп, оқу-ағар ту, 
бі лім ге ша қы ру, өнер ге, ең бек ке үн деу мә се ле ле рін кө тер ген.

Ақын «О�и мын» де ген өле ңін де «оқы ған да кім бо лам?» де ген 
өзі нің сұ ра ғы на «жа на ры ңа нұр бо лам, за ма ны ма ұл бо лам, мен 
сен дер ге тіл бо лам, күр кі реп жау ар күн бо лам, ауы лы ма ай, күн 
бо лам», – деп жау ап бе ру ар қы лы ас қақ ар ма нын, асыл үмі тін 
көр се те ді.

Ақын ның кө зі ті рі сін де жи ыр ма ға жу ық жыр жи нақ та ры 
жа рық көр ді. 30-жыл дар ақын шы ғар ма шы лы ғы ның ша рық тау 
ша ғы бол ды. Осы ке зең де «К�й ші», «Да ла», «�� ла гер» поэма-
ла ры, «Жол дас тар» ро ма ны, көп те ген фельетон да ры мен очерк-
те рі, әң гі ме ле рі мен өлең де рі, пьеса ла ры дү ние ге кел ді.

Ақын ның про за лық шы ғар ма ла ры ның ішін де гі ең кө лем ді сі – 
«Жол дас тар» ро ма ны. Мұн да қа зақ да ла сын да ғы ең бек адам да-
ры ның тұр мыс-тір ші лі гін, азат тық ты аң са ған ар ман-тілектерін, 
1916 жыл ғы ұлт-азат тық кө те рі лі сі нің дүм пуін ше бер лік пен 
ашып көр се те ді.

І.Жан сү гі ров шы ғар ма ла ры ның ерек ше лі гі – өмір су рет-
те рі нің та ри хи жағ дайы мен үн де сіп, үй ле сіп жа ту ын да. Оның 
кейіп кер ле рі адам гер ші лік қа си ет тер ді жо ға ры ұс та ған на ғыз 
да рын ие ле рі:  «Да ла» поэма сын да ғы та рих үнін жет кі зу ші – да на, 
«Күй ші де гі» – саз гер, «Құ ла гер де гі» – атақ ты Ақан се рі.

«Да ла» поэма сы – ха лық өмі рі нің ше жі ре сі. Ақын да ла ны 
ха лық тағ ды ры ның сим вол дық бей не сі ре тін де су рет теу ар қы лы 
Ұлы Да ла ның үш жүз жыл дық та ри хын көр се те ді. Жи ыр ма бес 
та рау дан тұ ра тын поэма ның әр та ра уы ха лық өмі рі нің ма ңыз ды 
оқи ға ла рын су рет тей ді. Жоң ғар шап қын шы лы ғы нан бас тап, АР
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Қа зан төң ке рі сі нен кей ін гі бей біт ең бек пен тұр мыс ты қам ты ған 
оқи ға лар же лі сі ақын ның бо ла шақ қа де ген се ні мін көр се те ді. 
Поэма да кең-бай тақ аты рап ты ме кен ет кен ха лық та ри хы оның 
же рі мен, ту ған да ла ның тағ ды ры мен са бақ тас ты ры ла бе ріл ген. 
Бү кіл қа зақ да ла сын ға сыр лар бойы ме кен ет кен қа зақ хал қы ның 
не гіз гі қо ны сы, сүй ген то пы ра ғы Ұлы да ла бол ды. Сон дық тан да 
ақын:

Жү ре гім, жы рым, се ні кі,
Ке ңес ті да лам, кең да лам.
Ту дым, өс тім, есей дім,
Ен да лам – анам, мен – ба лаң, –

деп те бі ре не жыр лай ды.
І.Жан сү гі ров тің ерек ше жыр ла ған та қы рып та ры ның бі рі – 

өнер та қы ры бы. Ақын өнер та қы ры бын көр кем дік тің шы ңы на 
жет кі зе біл ген ді гін оның ту ын ды ла ры нан кө ре міз. Ілияс тың бұл 
та қы рып қа ар нап жаз ған тұң ғыш өле ңі «Ән ші» деп атала ды. 
Өнер дің өл мес қа сие ті мен кү шін «�� ла гер», «К�й», «К�й ші» 
поэма ла ры мен «Дом бы ра» сын ды өлең де рі нің ар қауы ет кен. 
Ілияс Жан сү гі ров «Күй», «Күй ші», «Құ ла гер» си яқ ты клас си-
ка лық поэма лар жа зып, ақын дық шы ңы на кө те ріл ді. «Осы үш 
поэма тұ сын да қа зақ тың Абай дан кей ін гі поэ зия сы аса би ік са па 
та ба ды. Бұ лар да ғы дү ние ні кө рер көз, се зі ну сы ры, жал пы 
дү ниета ну қал пы, ақын дық сыр, өмір ге қа ра ған көз қа рас – бар-
лы ғы да бұ рын ғы қа зақ поэ зия сы ту дыр ма ған тың жа ңа лық ты 
аң ғар та ды. Осы поэма лар да бей не ле гіш тік ке неу лі тап қыр ой мен 
ұдайы жақ сы үй ле сіп оты ра ды. Жан сү гі ров поэма ла ры се зім 
сы ры на да то лы. Ал өлең үл гі сін де гі мә де ни ет те бас қа. «Күй ші» 
мен «Құ ла гер» поэма ла ры – әрі поэма, әрі өлең мен жа зыл ған 
ро ман»,– деп Мұх тар Әуе зов ақын поэ зия сы ның жа ңа шыл ды ғын 
атап көр се те ді.

Ақын Ілияс Жан сү гі ров тің өнер та қы-
ры бы на жа з ған көр нек ті поэма сы ның 
бі рі – «�� ла гер» қа зақ хал қы ның әй гі лі 
өнер па зы, ар да гер ұлы Ақан се рі өмі-
рі нің тра ге дия лық ке зе ңін су рет теу ге 
ар нал ған. Ақан се рі – XIX ға сыр да ғы 

қа зақ елі нің ру ха ни мә де ние ті нің та ри хы нан елеу лі орын ала тын 
бел гі лі өнер қай рат ке рі, ком по зи тор, ақын, ән ші.

Ақан – та ри хи бей не. «Ту ға ны Ар қа да ғы Ар ғын елі, Өс ке ні 
Көк ше тау дың шал ғын же рі» деп ақын жыр ла ған дай, аты аңыз ға 

 «Құ ла гер» поэма сы нан 
үзін ді тың дап, Ақан 
бей не сі мен та ны сың дар. 

CD 07
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ай нал ған Көк ше тау өңі рі нің Қос көл де ген же рін де 1843–1913 
жыл дар ара сын да өмір сүр ген та ри хи тұл ға. Зіл қа ра ның ба ла сы 
Әлі бек ба тыр дан бір жыл да ал пыс түл кі ал ған Қа ра тор ғай де ген 
бүр кіт ті, Сай рат тө ре ден бір жыл да то ғыз қас қыр ал ған Ба за ра ла 
де ген та зы ны ала ды. Осы кез де Ақан ның қо лы на Кө бей – Қа-
рауыл Шө ке тай жыл қы сы нан шық қан, ал ты алаш қа аты шық-
қан Құ ла гер тү се ді. Құ ла гер ар қа ның талай ас та рын да ау зы мен 
құс тіс те ген талай жүй рік тер ден озып жү ре ді. Ақан мен Құ ла гер 
аты ел ге жайыла ды. 1876 жы лы Ке рей руы ның паң Нұр ма ған бет 
атан ған үл кен байы Ерей мен де ген жер де әке сі Са ғы най ға ас бе-
ре тін бо лып, сол ас қа Ақан Құ ла гер ді бәй ге ге қос пақ боп алып 
ба ра ды. Бәй ге ге қо сыл ған жүй рік тер ден да ра шы ғып, жұл дыз-
дай ағып ке ле жат қан Құ ла гер ді бұ рын нан Ақан мен өш те сіп 
жүр ген Ба ты раш де ген бай соқ қы ға жы ғып өл ті ре ді. Са ғы най-
дың асын да аты нан қа пы да айы ры лып, жү ре гі қан жы ла ған 
ақын ес тен тана ды. Құ ла гер – ер қа на ты ға на емес, Ақан ның ру-
ха ни ме деу тұт қан се рі гі еді. Құ ла гер дің мерт бо лу ы Ақан ның 
өзін де ру ха ни қа за ға ұшы рата ды. Елі нен, же рі нен безді. Жал ғыз 
өзі ел ден жы рақ күй кеш ті. Құ ла гер өлі мі жа ра лы жа нын күй-
рет кен, аяу сыз соқ қы бол ды. Қия нат пен әді лет сіз дік тен жа па 
шек кен Ақан ның ха лін Ілияс «Құ ла зып күз ді гү ні Көк ше тау дай, 

Қы зық тың кө шіп кет кен сар жай ла уы» 
деп бей не лей ді. Ақан жан жол да сын қо-
лы мен өл тір ген дей күйі не ді. «Мал да 
бол са адам нан ес ті жа ну ар-ай, ша бу ға 
жі бе рер де сал бы рап, ба сын тө мен са лып, 
кә дім гі дей кө зі нен жас бұр шақ тап тұр-
ды-ау! Осы сұм дық тың бо ла ты нын біл-
ген екен ғой»,– деп өкі ніп, қай ғы дан 
өзегі өртенеді. Қа на ты нан ай ырыл ған 
Ақан за ры, Ақан қай ғы сы «Құ ла гер» 
әнін ту ғыз ды. Өр кө кі рек, па сық бай лар-
ға қар сы қа ра пай ым ха лық тың қай ра ты 
жет пейтін за ман шын ды ғын, күш ті лер 
өк тем дік жүр гіз ген за ман ның мұң ды са-
зын шерт кен та ри хи жыр дү ние ге ке ле-
ді. «Құ ла гер» поэма сы 1936 жыл дың қа-
ра ша ай ын да «Со циалис тік Қа зақ стан» 
га зе ті нің бір не ше сан ын да жа рия ла на-
ды. Бұл – ақын ның эпи ка лық жыр ла ры-
ның ең соң ғы сы жә не поэ зия сы ның ең 

Ілияс Жан сү гі ров – қа
зақ әде бие ті нің тұяғы на 
шаң жұқ пас жүй рі гі, жыр 
Құ ла ге рі нің поэ зия мыз
дың бар са ла сы на үлес 
қо сып, поэма жан рын қол 
жет пес би ік ке кө те ріп, кү ні 
бү гін ге дей ін үл гі ша шып, 
дәс түр жа са ған қай рат
кер. Ұлы лар дың бар жаз
ға ны емес, ке зең дік ту ын
ды сы ға на та рих бе ті нен 
жар қы рап кө рі не ді де, өз 
ав то рын Ала тау дың ас
қар шың да ры ның бі рі не 
ай нал ды ра ды. Ілияс – 
сон дай өнер паз. Қа зақ 
хал қы бар за ман да Ілияс
тың ор ны әр қа шан би ік
тен кө рі не рі хақ.

Т.Кәкішев
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би ік шы ңы. Сол га зет нұс қа сы бой ын ша пі кір айт қан әде би ет ші, 
сын шы лар дың сын-ес ке рт пе ле рін ес ке ре оты рып, ав тор дың 
поэма ның соң ғы нұс қа сын кі тап етіп шы ға ру ға әзір ле ге ні ту ра-
лы М.Қа ра таев бы лай дей ді: «Ілияс Жан сү гі ров тің жа зу шы лық 
қыз ме ті 1937 жы лы үзі ліс тап ты. Үзі ліс ал дын да оның жа зып 
үл гір ге ні – «Құ ла гер» поэма сын кі тап етіп шы ға ру ға әзір ле ген 
то лық, ке мел ді нұс қа сы еді. Га зет нұс қа сы бой ын ша әде би ет ор-
та сы поэма ға дән ри за лы ғын біл ді ру мен бір ге, жақ са ра тү су 
үшін, бір қа тар ақыл-ке ңес айт қан бо ла тын. Ілияс со ның бә рін 
ес ке ріп, бір не ше ай бойы өң деп, жөн деп, то лық қан нұс қа сын 
бас па ға ұсын ған кез де бұл нұс қа жа рық көр мей қал ды да, қол дан 
шы ғып кет ті. Қа зір жа рия ла нып жүр ге ні – га зет нұс қа сы».

Поэма «Тол ға ну» деп атала тын бө лім нен бас тала ды. Ақын:

Са пыр ған сыр лы сөз ді сар қы мыз дай,
За ман ның отыр ғам жоқ сал тын бұз бай,
Асы лын ара мы нан ар шып ал дым,
Қа шан нан қа зы на ға хал қы мыз бай, –

деп оқыр ман ға сөз ар най ды. «Ту ған жер» бө лі мін де жер жан на ты 
Көк ше тау ды:
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Көк ше тау – көп жер дің бір көр кем же рі,
Қыз ор ман, Бу ра бай дың мөл дір ле рі.
Жа мы лып жа сыл бар қыт, асыл құн дыз,
Түр лен ген то тықұс тай тау көр ке мі, –

деп жыр лай ке ле, осы тау да дү ние ден ау лақ тан ған бір жан ның 
жүр ге нін:

Не ет кен жан, әл де даң ғыл, әл де мұң ғыл?
Бұл өзі ән кү ңі рен тіп ай та ды жыр.
Осы лай ер те гі қып ке туін де,
Ел дің де ес кі ау зын да жоқ па екен сыр? –

деп біл ді ре ді. Иен да ла да бай бай лап «Құ ла гер» әнін са лып, жал-
ғыз дық пен дос бол ған Ар қа ның ер ке сі Ақан се рі еке нін ай та 
ке ле, ақын жай ына ауы са ды. Ке зін де тө ре нің қа сы на еріп, ел 
құр ме ті не бө лен ген, жүй рік ат мі ніп, сұ лу сүй ген Ақан өзін қор-
ша ған жа ман дық әле мі нен жы рақ та, өзі аң са ған ты ныш тық ты 
сұ лу Көк ше нің да ла сы нан та ба ды. Осы лай ша Ақан се рі жай ымен 
та ныс ты ра ке ле, се рі тра ге дия сы ның мә ні не үңі ле ді.

Поэма ның «Тол ға ну» ат ты кі ріс пе сін де-ақ Ілияс Жан сү гі ров 
Ақан се рі өмір сүр ген за ман ту ра лы ой тол ғай ды:

Бақ ту ын тұр ған да ұс тап бү гін қа зақ,
Кө ңі лі су дай та сып, от тай маз дап.
Ес кі кү ні елім көр ген ен ді ой ла сам,
Кө рі нер кей де қор лық, кей де ма зақ.

Ақын мақ са ты – ес кі өмір сал ты мен бү гін гі ұр пақ ты та ныс-
ты ра оты рып, сол за ман ға де ген өз көз қа ра сын біл ді ру. 

Поэма ның бас қа һар ма ны – Ақан се рі Қо рам саұлы. Ақын, ең 
ал ды мен, Ақан се рі мен та ныс ты рып өте ді: Ақан «би лік айт қан 
ел жуа ны би» емес, «ау ыл то рып, ел шу лат қан ұры» емес, «ме шіт 
са лып, зе кет алып, дү ние нің нә жі сін бой ға жақ қан мол да» емес, 
тіп ті, бай дың жал шы сы да емес, өз ма лын бақ қан қа ра пай ым 
ша руа да емес. Ақан кім?

Жүй рік ат, со нар саят, қыз-қыр қын мен,
Өмір ді өт кіз ген жан өз қар қын мен.
Өмір дің ащы емес, тұ щы сын да
Қы зық тап жі гіт ой ын, қыз күл кің мен.
Саң лақ ед шық қан мың нан, оз ған жүз ден,
Көп сұ лу кө зін сүз ген күн ді өт кіз ген.АР
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Қы зық тың ай ды ны на құ лаш ұрып,
Ар ман сыз қаз дай қал қып, қу дай жүз ген...
Тек ті құс та за лық ты қо лы на ұс тап,
Ар ма ны-ақ сұ лу лық ты сүю де ген.

Поэма ның «Ас» ат ты та ра уын да Ақан се рі нің тра ге дия сы на 
се беп бол ған аты шу лы Құ ла гер оқи ға сы осы Са ғы най дың асы 
үс тін де өте тін ді гі ту ра лы ай ты ла ды. Ас ты су рет тей оты рып, ақын 
әрі сол тұс та ғы әр түр лі әлеу мет тік топ тар дың өмі рін көз ге елес те-
те ді, әрі сол за ман ның әлеу мет тік сыр-си па ты ту ра лы пі кір түйеді. 
Осы ас қа тұл па рын мі ніп, Ақан да ке ле ді. Мақ са ты – Құ ла гер ді 
бәй ге ге қо су. Құ ла гер ді ал ғаш рет көр ген жұрт:

 Сал пы ерін, са ла сүй ек, сал быр тір сек,
Қа ты бас, қан шыр мой ын, ит өн дір шек.
Бі ті мі ой қы-шой қы, ор да-шор қы,
Піш кен дей жа ну ар ды олақ өл шеп.
Ал май ды мы нау бәй ге, жыл қы көр сек,
Көк еті ке дір-бұ дыр, бөл шек-бөл шек.
Көк ше тау шо ла ғын да мақ тай тын ел,
Осы ған ит бо лай ық, бәй ге бер сек.
Құ ла ға мі ніп қо ян атар едім,
Мен мұ ны жүр гін ші ге са тар едім.
Бол ған ша ас қа күл кі «ат қос тым» деп,
Үйім де ты ныш қа на жа тар едім.
Қой шы ға мен мін гі зіп қо яр едім,
Се мір тіп мен со ғым ды сояр едім.
Кем пір дің аза сы на әкеп са лып,
Ба та оқып, ет, қы мыз ға тояр едім.
Сүйе гі – си ыр сүй ек, қи қы-жи қы,
Сал бөк се, жа зық бау ыр, ұзын тұр қы...
Осы ма даң қы шық қан Құ ла гер? – деп,
Ас те гіс Ақан атын қыл ды күл кі.

Тұл пар дың мық ты те гін тек Кү рең бай сын шы ға на та нып:

Жа ман сұр қы,
Ал ды нан ұм тыл ған да аң құ тыл мас,
Ар ты нан жө нел ген де жет пес жыл қы! – 

деп жұрт таң ға лар лық ба ға бе ре ді.АР
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Бәй ге ге 1300 жүй рік қо сыл мақ. Олар Сыр дың Қыз қа ра сы, 
Жа рыл ғап тың жи ре ні, Се мей дің Сұр сер ке сі, Ала тау дың Ақ қа нат 
Ке рі, Бал қаш тың бей піл Бөр те сі, Ал тай дың сер пін ді Көк тұй ғы ны, 
ме руерт жал дас Шу дың Ақ сұ ры, Ұлы тау дың Ұбайы, Қа ра тау дың 
Құ майы, Қып шақ тың Ақ ба қайы, Қыр ғыз дың Көк то пайы, Ақ-
диатау дың Ала сы, Көк ше тау дың Құ ла сы, Ер тіс тен Елік-құ ба қан, 
Есіл дің Қас қа бұ ла сы – осы ның бә рін ақын әр жүй рік тің нақ ты 
қа сие тін си пат тау ар қы лы бе ре ді. Осы су рет теу лер мен бей не лер ді 
бел гі лі ат сын шы сы Кү рең бай дың кө зі мен көр се те ді.

Ақын ас қа кел ген түр лі әлеу мет тік топ ты да көр кем тіл мен 
бей не леп өте ді: былш-былш қа қы рын ған шал дар, сор па те рін 
же ңі ме нен сүр тін ген, ау зы ет тен, май дан да мыл тап па ған бәй-
бі ше лер, шы мы ра ған қо быз дау сы мен ыңы ран ған дом бы ра үні, 
құ ран оқып ыс қы рын ған мол да, ма та сат қан сау да гер, сөз са тып, 
ти ын ті ле ген өлең ші, сүй ек-са яқ ты дор ба сы на тол тыр ған қай ыр-
шы лар, кі жін ген кә рі ақын мен са ры ма са дай ба ла ақын, ақ та мақ, 
ал ма бет ті ару лар, жас жау қа зын, са рым сақ тай ке лін шек тер, 
та бақ та сып ты ным көр ме ген жі гіт тер, жа ғы сем бей зар қақ қан 
жар шы лар. Сон дай-ақ:

Мал ай дап жан-жақ тан жұрт он нан, бес тен,
Көп са ба ке ліп жа тыр ел дей көш кен.
«Жо ғал ған тоқ тым бар» деп бай жү гін се,
Қой шы ға би лер отыр ке сік кес кен.

Шы ғы ның, ша ңы рақ ақың мұн ша дес кен,
Бір үй де стар шин дер құ лақ кес кен.
Жа сау ыл анау жер де ат ау да рып,
Мы нау жер же сір дауы дү ріл дес кен.

Жиыл ған көп кү ші ген әр бір тұс тан,
Қал мас тан қар ға, құз ғын тү гел ұш қан.
Тоят тап қа зы, қар та, түйе ке кі рік,
Қып-қы зыл би лер жа тыр қы мыз құс қан.

Со пы лар тә сі бі тар тып, құ ман ап жүр,
Әр үй ге «Ал лай хақ» деп дуана жүр.
Кем пі рі Са ғы най дың опы раң дап,
«Кет-кет!» деп дуана ны қуа лап жүр.
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Қар ға лар қы зыл көр ген ан талап жүр,
Май шай нап жам бас тар ды жаң қа лап жүр.
Иті неп ет үй лер ге ит пен же тім,
«Қай жер ден қа ға мыз?» деп бай қап-ақ жүр.

Мыр за лар кү міс тұр ман шал қа лап жүр,
Ке дей лер отын шау ып ар қа лап жүр.
Кү ңі рен тіп Са ғы най дың кір мо ла сын,
Осын дай ас боп жат ты Ар қа да бір.

Осын дай кей іп кер лер қа та рын да әні мен жұрт ты таң ғал ды рып 
ақын Ақан се рі сұ лу саз ды ән де рін са лып, ел қо ше ме ті не бө лен ді.

Ақан бәй ге ге қо сыл ған Құ ла гер дің тіз гі нін де гі же тім ба ла ға:

Ал ды ңа бір-екі-ақ ат са лып отыр,
Кел ген ше со нау жер дің ша ма сы на.
Бұл ай дау – қыр ғын жо рық, бай қап отыр,
Бар ған ша бұ лаң құй рық, шай қап отыр.
Жел жақ та шаң қап тыр ма, ұр ма, қал қам!
Тек қа на тіз гін қа ғып жай қа да отыр...
Ал, кү нім, сен де жө нел, ат тар кет ті,
Шаң бас ты, жел жақ қа тарт, жер мен көк ті.
Ажы рап мен сен дер ден қал дым жал ғыз,
Ал ла, өзің аман кел тір екі ер мек ті!» – 

деп ба та сын бе ріп, шы ға рып са ла ды.
Жы лан ды өзе гі нен өт кен соң ат ты өз ер кі не жі бер ген де, 

Қу сақ кө лін ай на ла ке ле Құ ла гер Көк тұй ғын мен қа тар ла са 
ша ба ды. Мә ре ге бі рін ші бо лып, Көк тұй ғын – Ба ты раш тың сәй-
гү лі гі, екін ші – Айт пақ тың кү ре ңі, одан кей ін – Шор ман ның 
Бу ры лы ке ле ді. Ал Құ ла гер кө рін бей ді. Ба ты раш тың су ық қол, 
ақ боз ат ты, қа ра ки ім ді жен де ті қыс пақ жол, Жы лан ды ның 
жы ра сын да ай бал та мен Құ ла гер ді ұра ды. Сылқ етіп құ ла ған 
Құ ла гер, жер ге доп тай до ма ла ған ба ла, көк ке қа ны шап шы ған 
Құ ла гер, шыр-шыр етіп, ат тан да ған ба ла дау сы... бір сұм дық тың 
бол ға нын іші сез ген Ақан, қы лаң ат қылт ет кен де-ақ со лай қа рай 
ұша ды...

Көр ген де ол ма на дай сұм дық іс ті,
Үс ті не Құ ла гер дің құ лап түс ті.
Біл ме ді не бол ға нын, ай ырыл ды ес тен,
Айма лап Құ ла гер дің ба сын құш ты…АР
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Құлагердіңмертігуі

Ақан тра ге дия сы на та би ғат та үн қос қан дай:

Ас пан да күн күйі гіп, күй ді қат ты,
Өкі ріп жел мен жер де жы лап жат ты.
Ерей мен бұ лақ та ры көл ге жы лап,
Се рі ге көл күр сі ніп кө ңіл айт ты.

Құ ла гер өлі мі Ба ты раш тан кел ге нін сез ген ха лық:

«Ке сіл сін ер дің құ ны Құ ла гер ге!..»
«Тар та тын то ғыз ай ып са заң бар-ды!»
Осын дай сөз дер мен ел ки іп кет ті,
Қа лың жұрт қа да ла ай тып кә рін төк ті.
Қа зақ тың елі-жұр ты кү ңі ре ніп,
Үс ті не қан ды қол дың бұлт тай шөк ті.
Жұрт мұн да тың да ған жоқ би ді, бек ті.
Те ңіз көп та сы ған дай тол қып кет ті.

Кі жі ніп, ашу қыс қан қа ра пай ым ха лық Ба ты раш қыл мы сын 
дә лел дей ал майды. Жұрт көп ке теп сін ген Ба ты раш шал дың: 
«Есем ді ел шап сам да ал май қой ман!» – де ген сө зі не тө теп бе ре 
ал май, кө ңіл де рі ырың-жы рың бо лып, тар қа са ды. Аты ның ба сын 
құ шақ тап, зар жы ла ған Ақан се рі:АР
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Қош, ен ді қал дың кей ін, Құ ла ге рім!
Тұр ма дың жы ғыл ған нан, жы лап едім.
Жал ған да са яқ жү ріп та яқ же дім,
Кө ре тін кү нім шы ғар бұл да ме нің... – 

деп, аты ның қу ба сын өле-өл ген ше сақ тау ға ант етіп, Құ ла ге рі нің 
ба сын ке сіп, же тім ба ла сын мін гес ті ріп, қо ңыр кеш ті жа мы лып, 
жол жү ріп кет ті:

Ұзын жол, жұл дыз жа рық, жаз ғы түн ді
«Құ ла гер» де ген ән мен кү ңі ре нт ті.

Ақан се рі нің бе беу қақ қан зар лы «Құ ла гер» әні тау мен тас ты, 
қыр мен сай ды ара лап, ен да ла да шарқ ұр ды:

Шер дау сы ен да ла да шық ты қат ты,
Түн, да ла, ел тө сек те тың дап жат ты.
Құ лақ caп қыр да қо ян, қо ра да қой,
Жыл қы лар жайы лыс та ішін тарт ты.
Бе сік те ба ла оя нып, ұй ып қап ты,
Кем пір, шал жам ба сы на зар лы үн бат ты.
Қыз, ке лін қой кү зет кен ай тақ та май,
Түн гі ау ыл зар лы ән ді тың дап жат ты…
Тал да құс, бел деу лер де бе деу қат ты.
Зар лы әнін «Құ ла гер дің» жыл қы шы лар,
Сүй еніп құ ры ғы на тың дап қап ты.

Ағыл-те гіл аңы рап, жұ бан бас тан Құ ла ге рін жоқ та ған Ақан:

Ар дақ тап ат бай ла ған бір аға шын,
Қас тер леп Құ ла гер дің іл ді ба сын.

Ақан се рі нің «Құ ла гер» әні қа зақ тың кең да ла сы на тар қап, 
жұрт: «Сол сұм дық қай тып қыр да бол ма сын!» – деп, өт кен күн ге 
лағ ынет айт ты.

Сол за ман ның зұлым ды ғы мен жау ыз ды ғы ның өкі лі ре тін де 
поэма да кө рі ніс тап қан кей іп кер – Ба ты раш. Ол Ақан се рі мен 
май дан  ға ашық шық пай, жар ас ты нан жа сы ры нып ке ліп, өзі нің 
қа ра ние тін іс ке асы ра ды. Ба ты раш ту ра лы поэма да:

Ба ты раш ба ла жас тан ат қа құ мар,
Ай қай шыл ат әпер ген бақ қа құ мар.АР
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Арам ой, ата  на мыс ұр-шоқ па ры,
Кір кө ңіл, са рай ының бат па ғы бар, – 

деп ай ты ла ды.
Құ ла гер қа зақ да ла сын да ғы ер кін дік пен бос тан дық тың, жүй-

рік тік пен сұ лу лық тың сим во лы на ай на лып, сөз бен сом дал ған 
ес ке рт кіш бол ды.

«Құ ла гер» поэма сы ар қы лы Ілияс Жан сү гі ров Құ ла гер өл ге-
ні мен, Ақан ның жа ны жа ра лан ға ны мен, әні мәң гі жа сай ды, өнер 
өл мей ді, өнер мәң гі лік де ген түй ін жа сай ды.

Ілияс Жан сү гі ров тің «Құ ла гер» поэма сы – сю жет ті поэма. 
Поэма сю же тін құ рай тын оқи ға лар ас ты бей не ле ген та рау лар да, 
ат жа ры сын, Құ ла гер дің мерт бо лу ын, со ны мен бай ла ныс ты 
Ақан ның қай ғы-шер ге кө мі луін су рет те ген та рау лар да ба ян-
дал ған. Өз ге поэма лар ға қа ра ған да, бұл поэма ның сю жет тік-ком-
по зи ция лық құ ры лы сын да ерек ше лік тер бар. Ақын «Ту ған жер» 
ат ты та рау да Көк ше тау да жа па дан-жал ғыз қай ың ды кө лең ке леп 
отыр ған қа ра шал ды, оның үс тін де ілу лі тұр ған ат тың қу ба сын 
әң гі ме лей ді. Осы әң гі ме-жұм бақ тың сы рын айт пақ бо лып, ше гі ніс 
жа сай ды. Бү кіл оқи ға ны сол ше гі ніс ар қы лы бе ре ді де, «Ат тың 
аза лы әні» де ген соң ғы та рау да бая ғы ал дың ғы та рау да ғы қа ра 

шал мен ат тың қу ба сы на қай та ора ла ды. 
Бұл – поэма сю же тін құ ру да ғы қау сыр-
ма лы ком по зи ция.

Ақан тра ге дия сын Ілияс Жан сү гі ров 
құ нар лы тіл мен, ерек ше леп пен жет кі зе 
біл ген. «Құ ла гер» поэма сын да ғы ақын-
ның көр кем дік ше бер лі гі, ті лі нің аса шұ-
рай лылы ғы жай лы М.Қа ра таев «Қа зақ 
поэ зия сы ның Құ ла ге рі» де ген ғы лы ми 
зерт теуін де: «Мұн да ғы ұмы тыл мас сұ-
лу кар ти на лар, ай қын, әде мі об раз дар, 
шын дық тан ту ған ро ман ти ка лық леп, 
бұ лақ ша сыл ды ра ған нә зік ли ри ка лық 
се зім, сер пін де, кең эпи ка лық құ лаш, ба-
лы сор ға ла ған құ нар лы бай тіл, ұй қа сы 
сың ғы ра ған кә дім гі он бір бу ын ды қа ра 
өлең нің мін сіз-мүл тік сіз үл гі ле рі «Құ ла-
гер» поэма сын шын мә нін де поэ зияның 
«сұ лу са райы», Жан сү гі ров твор чест во-
сы ның би ік шы ңы деу ге то лық дә лел бо ла 
ала ды», – деп түй ген бо ла тын.

Өзі өл ге ні мен, сө зі өл
мейт ін ер лер бо ла ты ны 
ежел ден бел гі лі. Ілияс – 
сол ер лер дің бі рі. Ол, ал
ды мен, ақын еді. Ақын дар
дың бә рі бір дей ес те қа ла 
бер мей ді. Ақын, жа зу шы 
де ген құр мет ті атақ қа қол 
со зу шы көп, же те тін дер 
аз. Ілияс – сол аз дың, бі
ре гей дің бі рі. Ол ара мыз
дан ер те кет ті, ала рын 
тү гел ала ал май, бе ре рін 
тү гел бе ре ал май кет ті. 
...Әде би ет хал қы мыз дың 
ең құ нар лы ру ха ни азы
ғы на, адам жа ны ның тәр
биеші сі не ай нал ды. Бұл 
май дан да да шыр қап ал ға 
кет тік. Алай да Ілияс тар ға 
алақ тап қа рай бе ре міз.

Ғ.Мұстафин

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Ті лі нің бай лы ғы, та за лы ғы, мөл дір-
лі гі мен бей не лі лі гі жа ғы нан «Құ ла гер» – 
қа зақ поэ зия сын да ғы ең үз дік поэма-
лар дың бі рі. «Құ ла гер» дас та ны – ақын 
ту ра лы, оның тағ ды ры де сек те, оның 
не гіз гі өзе гі – Ақан тра ге дия сы ар қы лы 
әлеу мет тік ор та жә не за ма на ле бі, қуа-
ны шы мен қай ғы сы кең кө лем де жыр-
лан ған ірі ли ро-эпи ка лық поэма.

«Ілияс поэ зия сы – те рең ой дың, үл кен 
се зім нің поэ зия сы. Ол – өрен жүй рік, 

ас қақ ақын ның те геу рін ді талан ты нан ту ған жо ға ры идеялы, 
шын шыл, ұш қыр қи ял ды, қу ат ты поэ зия. Ыс тық жү рек тен қор-
ға сын дай бал қып, тө гі ліп, алу ан сыр лы бей не ні қо рыт қан сал-
мақ ты, са ли қа лы поэ зия», – деп М.Қа ра таев айт қан дай, ақын 
шы ғар ма ла ры ха лық тың қа жы мас қай ра ты мен ру хын көр се-
те ді. Ілияс «К�й» ат ты поэма сын да «Ақ кө бік ті» аңы рат қан, боз-
да тып «Бо зің ген ді» кү ңі ре нт кен, жарқа бақ, си да, ар са қай, cap 
шұ бар, жа рық шақ, үні тоз ған, қаң сы ған» Мо лық бай күй ші нің 
өне рі ту ра лы жыр ла ған. Поэма ның бас ты кей іп ке рін ақын:

Қо быз шы Мо лық бай шал Ма тай да ғы,
Ма тай да Кен же, Тұң ғат, Са қай да ғы,
Қа зақ та қо быз шы ның қал ға ны сол,
Жор ға еді май маң да ған ба қай ша ғы, –

деп та ныс ты ра ды.
«Бо зің ген» күй інің шы ғу та ри хы ту ра лы шал ер те гі сін поэма 

ар қауы ет кен ақын бо та сы нан ай ырыл ған бозің ген нің за рын:

Ар ты на қа рай-қа рай, боз дай-боз дай,
Құ ба құм, қо ңыр түн ді кү ңі ре нт кен.
Боз да ған бо та сы на зар иле ген,
Қоз ғал ған қо ңыр іңір ді әл ди ле ген.
Екі көз жас ты өзен дей сор ға ла тып,
Төрт та бан құм ды қо сып нан иле ген.
Сыр суы кө ңі лі бо сап сың қыл да ған,
Ас пан да қаз бе нен қу қың қыл да ған.
Тұн жы рап жи де, жың ғыл дым үн де мей,
Күй ініп көк те жұл дыз, жел жы ла ған, –

деп сөз мар жа ны нан күй тол ғай ды. Күй құ ді ре тін:

Атақ ты «Құ ла гер» поэма 
сы не міс ті лі не қа зақ ша 
түп нұс   қа сы нан ті ке лей 
ау да ры лып, Қа зақ стан – 
Гете инс ти ту ты ның қол
дауы мен «Büch ergilde» 
(Гер ма ния) бас па сын да 
ба сы лып шық ты.

Д.Нұржігіт

Бағалы	дерек
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Күй күш ті, тау ды-тас ты бұ за тұ ғын,
Тал қан дап тас ке рең ді үн оя тып,
Күй күш ті, іс ті, ең бек ті сүй ді ре тін,
Та мы рын тас ем шек тің иді ре тін.
Жар лы ның ті лек күйі, жү рек күйі,
Өмір ді бүл ді ре тін, күл ді ре тін.
Жар лы жұрт жа ны сүй іп тың да ған күй,
Мұ рат қа ен ді осы лай же тем де ген, – деп біл ді ре ді.

І.Жан сү гі ров тің «К�й ші» поэма-
  сы – өнер дің мә ні мен мақ са тын тол-
ғай тын әлеу мет тік-пси хо ло гия лық 
поэма. Поэма оқи ға сы Ар қа дан Ала-
тау ға ау ып кел ген хан Ке не нің ор да-
сын да ғы той да Са рыүй сін руы нан 
шық қан дом бы ра шы жі гіт тің күй 
тар тып, ел ді ел туін су рет теу ден бас-
тала ды:

Тол қын тып тоқ сан күй ді дү ріл дет ті,
Кө ңіл ді бір де шым шып, бір де қа сып.
Екі ішек жү рек жа рып, кө ңіл ашып,
Бір де ой нақ, бір де баяу сы быр ла сып,
Зар лы күй, ащы күй дің, тәт ті күй дің –
Бә рін де ла қыл да тып тө гіп-ша шып.

Күй құ ді ре ті нің кү шін адам жа ны ға на емес, бү кіл та би ғат та 
се зін ген дей бо ла ды:

Та би ғат тып-ты ныш бо ла қал ды.
Қыр да ғы қо ян, құ лан құ лақ ті гіп,
Қа мыс тан жол ба рыс та ыңы ран ды.
Күн тың дап кір мей тұр ды ұя сы на,
Бұлт тың дап, мін бей тұр ды тау ба сы на.
Ма құ лық жер де, көк те маужы ра ды.
Қа ра ған бір жан бол май ша руа сы на.
Су ақ пай, жат ты тол қып ар на сын да,
Қар ға лар қал қып қал ды жар ба сын да.
Сүй сі ніп дом бы ра ны тың да ды жұрт,
Тырп ет пей ті леу лес боп зар ла сын ға.

Өнер лі өр ге жү зер.

Өнер – тау сыл мас азық,
Жұ та мас бай лық.

Өнер лі ге өлім жоқ.

Ақыл көп ке жет кі зер,
Өнер көк ке жет кі зер.

Сөздің	көркі	–	мақал
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Күй ші нің өне рі не тән ті бол ған дар дың бі рі:

Қа ра шаш – ақы лы да рия, ал тын ба сы,
Әй ел дің ақсұң қа ры, хан за да сы.
Өз ба сын мың қа ра ға тең гер мейт ін,
Ке не нің ке ңе сін де ақыл да сы,

күй ші ні басы бү тін аға сы нан сұ рап ала ды. Сор лы күй ші нің азат 
ба сы құл ға ай на лып ке те ба ра ды.

Бір тін деп ай на ла сы мен та ныс қан күй ші ге ал ға шын да ай да һар 
бо лып кө рін ген хан шаның сұ лу лы ғы оны есі нен тан ды ра ды:

Қа ра қас, қы лаң қа бақ, кер құ ба қыз,
Қа ра шаш, ал ма са ғақ, құ ра лай көз.
Сы рық тай ор да да ғы сым дай бойы,
Тал шы бық, қып ша бел дің өзі на ғыз.
Түл кі қыз қы зыл ал тай, кер ма рал қыз,
Ақ қо ян, боз ша бай тал, ақ ша нар қыз.
Күл кі сі тау бұ ла ғы тө гіл ген дей,
Сөй ле се ме руерт, мар жан се біл ген дей.
«Ал ған дай жер ден пі шіп» де ген сұ лу,
Көр кі не көз той ынып се мір ген дей.
Айы рыл ды күй ші есі нен қыз ды кө ріп,
Кір пі гін қақ пай қал ды кө зі тө ніп.

«Тарт, күй шім!» – де ген хан ша жар лы ғын ес ті ген күй ші нің 
ой ын да ғы тоқ сан күй дің бар лы ғы да жоқ бо лып ке те ді. Ақын күй-
ші нің тол ға ны сын:

Бақ сы дай жы ны бу ған буынды күй,
Жын дан ды... Қыз дан өз ге күй кел мей ді.
Жүй рік ке тыш қан ти ді, жү гір мей ді,
Дом бы ра таңқ-тұңқ етіп, күй біл мей ді.
Еса лаң... Ес кі күй дің бі рі түс пей,
He тар тып, не қой ға нын біл ген де жоқ.
Сау сақ тар шап пақ тү гіл жел ген де жоқ,
Пер не ге әлі бір күй кел ген де жоқ, – 

деп су рет тей ді.
Бір ме зет те күй ші тың нан бір то сын күй ді ағы та ды. Оның 

қыз ға де ген ға шық тық се зі мі күй бо лып тө гі ле ді, күй ші сұ лу ды 
сүю үшін құс та, қы ран да, пе рі де, жел де, су да, түл кі де, ас пан-
да ғы күн де, бі ле гі не са ла тұ ғын кү міс пен ал тын да, көк те гі АР
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жұл дыз да бол ғы сы ке ле ді. Күй ші нің 
өкі ні ші мен күй іні шін: «Ту ма ған тө ре 
зат тан – со рым-да ғы, Ту ға ным, әт те-
ген-ай, Са рыүй сін боп!» де гі зіп, ақын 
әлеу мет тік тең сіз дік ті көр се те ді. «Тоқ-
сан күй дің то ра бы нан айырыл ған» 
күй ші талай күн дер ді са рай да өт кі зіп, 
талай күй лер ді шер те ді, бі рақ оның тар-
та ты ны – «бір-ақ күй – қыз күйігі Қа ра-
шаш тың». Хан ша да «дом бы ра дан сыр 
тар тып», «ала өк пе бол ды». Күй құ ді-
ре ті Қа ра шаш ты да ма хаб бат жа лы ны на 
шар пы тады.

І.Жан сү гі ров поэма да күй ші нің тра-
ге дия сын су рет теу мен қа тар, ел бас қар-
ған хан мен бек тер ге де ген өзі нің көз қа-
ра сын да біл ді ре ді:

Ба ла сы Абы лай дың Ке не ме екен?
Со ры ма Құ дай ай дап кел ген екен.
На шар дың қа нын со рып, жа нын же ген,
Хан емес, қа ра қа бан де ген екен!
Апыр мау, ел ге осы лар тө ре ме екен?
Тө ре лік ел ге дұ рыс бе ре ме екен?
Қой бол дым қо ра сы на ке ліп сің ген,
Құл бо лып осы лар ға өлем бе екен?
Бұ лар дың жүр ген же рі бү лік екен,
Қан сор ғыш, қа ра лар дың сү лі гі екен.

Ақын «Күй ші» поэма сын да әді лет-
сіз дік пен зор лық-зом бы лық ты жең ген 
ұлы күш – өнер де ген идеяны «та ма ша 
су рет тер, поэти ка лық көр кем об раз-
дар ар қы лы те рең тол ғап жет кіз ген, 
со ны мен қа тар он да он да ған күй лер-
дің әлеу мет тік мә ні, та ри хи не гіз де рі, 
эс те ти ка лық ны са на сы ашы лып, олар-
да ғы об раз дар, су рет тер ай қын дал ған. 
Бұл тең де сі жоқ ға жай ып поэма да: 
күй – өлең ге, өлең – күй ге ай на ла ды. 
«Күй ші» поэма сы – ро ман ти ка лық 
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са рын да шал қы ған ша быт пен, поэ зия лық құ ді рет ті қу ат пен 
жа зыл ған, қа зақ әде бие тін де тең де сі жоқ үз дік ту ын ды».

Дом бы ра үні – қа пас та ғы жү рек пен алып ұш қан кө ңіл үні. 
Өнер та қы ры бын «Дом бы ра» де ген өле ңін де жал ғас ты ра ды. 
Дом бы ра ның ті лі мен құ ді ре тін:

Дом бы ра, сен де мін бар ма?
Мін сіз бол саң – тіл бар ма?
Тіл жоқ деу ге бо ла ма,
Тіл ден анық үн бар да?
Дом бы ра ның кү ші мол
Кө мей ін де күй бар да, – 

деп су рет тей ді.
Ақын ның дра ма са ла сын да ғы ең бек те рі не «Кек», «Иса тай-

Ма хам бет», «Т�рк сіб» пьеса ла ры жа та ды. І.Жан сү гі ров шы ғар-
ма шы лы ғын да ха лық тар бір лі гі, ын ты ма ғы ерек ше орын ала ды. 
«Моск ва-�а за� стан», «Ги ма лай» өлең де рі – со ның куәсі.

Ақын ның көп те ген өлең де рі жас тар ға ар нал ған. «Жас б�л б�л-
дар �а», «Жас тар», «Жал пы жас �а», «Жас тар �ра ны» си яқ ты 
өлең де рін де жас тар ды бі лім алу ға, өнер үй ре ну ге, оқу ға ша қы-
ра ды. Ақын өз ана ті лін:

Қа дір лі, ба ға сы ал тын анам ті лі,
Се ні мен ба ға лан ған ба лаң тү рі.
Төрт бө ліп түн ұй қы сын жұ ба там деп,
Се ні мен әл ди ле ген анам ме ні, –

деп жо ға ры ба ға ла ған.
Қа си ет ті Отан та қы ры бы «Же ті су су рет те рі» де ген өлең дер 

топ та ма сын да бе ріл ген:

Жер тап пан жер ге же тер, Же ті су ым,
Күр кіл дек, Көк су, Леп сі, Іле, Шуым...
Же ті су, кеу дең – ас қар, ая ғың – көл,
Қо ңың құм, мы қы ның да бар сек сеуіл, –

деп мақ та ны шын біл ді ре ді.
І.Жан сү гі ров – қа зақ әде бие ті нің да муы на үл кен үлес қос қан 

да рын ие сі. Оның шы ғар ма ла ры, поэ зия сы ау ыз әде бие ті нен нәр 
ал ған, ха лық тың қа жы мас қай ра ты мен ру хын көр се те ді.

«Жа сы нан ән-күй ді те рең се зі ніп, жа ны мен тү сі не тін Ілияс 
әде биет ке ән-күй дің құ ді рет ті кү ші нің ту ын кө те ре шық ты. 
Ілияс тың екін ші бір ерек ше лі гі – поэти ка лық ті лін де. Ті лі нің 
көр кем ді гі, сөз об раз да ры ның бай лы ғы жа ғы нан Ілияс қа зақ АР
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әде бие тін де ай рық ша орын ала ды», – деп Қа жым Жұ ма лиев атап 
көр сет кен дей, Ілияс Жан сү гі ров тің төл әде бие ті міз де гі ор ны мен 
әде би мұ ра ла ры ның ма ңы зы зор.

Ілияс Жан сү гі ров – қа зақ тың көр нек ті жа зу шы сы, қа зақ әде-
бие ті нің не гі зін қа лау шы лар дың бі рі, қо ғам қай рат ке рі. 

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Қа зақ тың бұ рын ғы әде бие ті мен қо са, қис са, аңыз тү рін де қа зақ
ша ла нып жет кен Шы ғыс әде бие ті мен ға на та ныс Ілияс 22 жа сын да 
Абай өлең де рін оқып, қай ран қа ла ды. «Оған дей ін гі көр ген, оқы ған 

Ілияс Жан сү гі ров ау дар ма са ла сын да да же міс ті ең бек ет ті. А.С.Пуш кин нің өлең
де рі мен қо са «Ев ге ний Оне гин» ро ма нын тұң ғыш рет қа зақ ті лі не то лық ау дар ды. 
М.Ю.Лер мон тов тың, А.М.Горь кий дің, Н.А.Нек ра сов тың, В.В.Маяковс кий дің ту ын ды
ла рын қа зақ жұрт шы лы ғы ана ті лін де оқу ға мүм кін дік ал ды. Әлем әде бие ті нің ұлы 
тұл ға ла ры Гей не, Гю го, Пе те фи шы ғар ма ла рын, Эжен Потьенің «Ин тер на ци она
лын» қа зақ ті лі не ау дар ды.

Қ.Аллаберген

Бағалы	дерек

Осын ша то ла ғай те рең дік ті, қа зақ хал қы ның ал ғыр бі тімбол мы сын, бояуы сор ға
ла ған тіл бай лы ғын, алу ан түр лі те ңеу лер мен қи лы құ бы лыс та рын, ора сан күшқуа
тын, те геу рі нін, қа за қы тіл дің көр кем ді гін бас қа ав тор лар дан із деп та бу қи ын.

Г.Бельгер

Ілияс Жан сү гі ров – ха лық аңызәп са на ла ры ның буыр қан ған қай нар кө зі нен қу ат 
ал ған ақын. Қа лам гер дің те рең ты ныс ты, та ным дық шы ғар ма ла ры ту ған өл ке сі нің 
ға жай ып сұ лу лы ғын та ны та ды. Же ті су өл ке сін жыр ла ған да тау өзен де рі нің ле бін, 
қар лы мұ за рт тар дың ұлы лы ғын, тұ нып тұр ған та би ғат тың шет сізшек сіз жа ра ты лы
сын паш ете ді.

В.Рождественский

Ілияс поэ зия сын да ғы мөл дір ар на ның бі рі – та би ғат ли ри ка сы. Ту ған же рін, елі нің 
таута сын, өзенкө лін бе рі ле сүй ген пат риот ақын қор ша ған ор та ның ға жап сұ лу
лы ғы нан өз ша бы ты на нұр алып, сан алу ан бояу ла ры буыр қан ған ға жап су рет тер 
сал ды. Бұ лар дың ішін де нақ ты геог ра фия лық ад ре сі та ныл ған («Ағын ды ме нің Ақ
су ым»), та би ғат тың бір сурет те гі кө рі ні сін бей не лейт ін («Ақ шам», «Бұлт», «Жел ді 
күн», «Жаз ғы таң»), құ бы лыс ты көз ал ды ңа әке ле тін («Жа  у ын да», «Жел», «Тас») 
сан алу ан үл гі ле рі бар. На тюр морт, этюд, эс киз си па тын да ғы ту ын ды лар да ғы ой
лар, сим вол дық бей не лер, иша рат об раз дар фи ло со фия лық идея лар ға же те лей ді, 
көп ма ғы на лы са рынәуез дер ді ту ды ра ды.

Р.Нұрғалиев

Даналық	ойдан	дән	ізде
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әде бие тім нің бә рін Абай кі та бы жоқ қа шы ғар ған дай бол ды. Ой ым оя
на бас та ды. Қан бай, қай тақай та оқи бе ре тін бол дым. Өзім де бір түр
лі сер гек тік, сіл кі ніс бол ды, жү ре гім де жа ңа лық сез ген дей», – деп жа
за ды Ілияс Жан сү гі ров «Қыс қа ша өмір ба янын да». Ол ен ді да ныш пан 
ақын жи на ғын қо лы нан тас та май оқи ды, жат тап та ала ды.

«Қазақкүнпарағы»

 	«Бі	лу»

1. Ілияс Жан сү гі ров тің өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы 
не біл дің дер?

2. Әде би ет ке де ген қы зы ғу шы лы ғы ның ояну се беп те рі қан-
дай?

3. Ақын қан дай қыз мет тер ат қа ра ды?
4. Тұң ғыш кі та бы қан дай атау мен жа рық кө ре ді?
5. Ал ғаш қы өлең дер жи на ғы қа лай атала ды?
6. І.Жан сү гі ров қан дай поэма лар дың ав то ры?
7. Ақын ның өнер та қы ры бы на ар нал ған қан дай шы ғар ма ла-

рын бі ле сің дер?
8. «Құ ла гер» поэма сын да ғы Ақан қан дай кей іп кер? Дә лел ді 

жау ап бе рің дер.
9. Ба ты раш қан дай кей іп кер? Поэма дан мы сал дар кел ті рің-

дер.
10. Ас қа кел ген қо нақ тар ды ақын қа лай бей не лей ді? Ас та қа-

зақ тың қан дай салт-дәс түр ле рі кө рі ніс бе ре ді?
11. Құ ла гер ді Кү рең бай сын шы қа лай си пат тай ды? Оқып бе-

рің дер.

«Тү	сі	ну»

1. І.Жан сү гі ров не лік тен «жыр Құ ла ге рі» атан ған?
2. «Құ ла гер» поэма сын да ақын өз за ма ны ның қан дай өзек ті 

мә се ле сін кө тер ген? Не лік тен?
3. «Құ ла гер» поэма сы сю же ті нің ком по зи ция лық ерек ше лі гі 

неде?
4. Ақан ның ас қа Көк ше тау дан жал ғыз ке лу се бе бі қан дай?
5. Ба ты раш тың Құ ла гер ді өл тір ту се бе бі не де?
6. Құ ла гер ді ал ғаш көр ген жұрт оның бәй ге ден озып ке луі не 

се нім сіз дік біл ді ре ді. Не лік тен?
7. «Құ ла гер» не лік тен сю жет ті поэма ға жа та ды? Дә лел ді 

жау ап бе рің дер.

Бі	лу

Түсіну
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«Қол	да	ну»

1. Ілияс Жан сү гі ров тің өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы 
ұсы ныл ған кес те ні тол ты рың дар:

«V» – бі ле мін, 
ма ған та ныс 

ақ па рат 

«+ –» – мен 
үшін жа ңа 

ақ па рат 

«– –» – мен 
үшін тү сі нік сіз 

ақ па рат 

«? –» – ме ні 
таң ғал дыр ды

2. Пар талас та рың мен ақын, оның шы ғар ма шы лық жо лы ту-
ра лы диа лог құ рың дар.

3. «Құ ла гер» поэма сын мә нер леп, тү сі ніп оқың дар. Өлең мә-
ті нін қа ра  сөз бен жа зып шы ғың дар.

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

Ақан се рі Құ ла гер Ба ты раш  Сын шы Ха лық 

 Қан дай?

5. Ақан се рі нің та ри хи бей не еке ніне дә лел дер келтіріңдер.
6. Ақан се рі нің тра ге дия лық кей іп кер еке нін поэма маз мұ-

ны на сүй ене оты рып дә лел дең дер.
7. Хрес то ма тия дан бәй ге ні, Құ ла гер ге жа сал ған қас тан-

дық ты су рет те ген эпи зод тар ды тау ып оқың дар, маз мұ нын 
аша тын ті рек сөз дер ді те ріп жа зың дар.

8. Хрес то ма тия дан Ақан се рі нің аза лы «Құ ла гер» әні нің дү-
ние ге ке луі су рет тел ген жер ді оқыңдар. Ақан тра ге дия сын 
қан дай сөз дер ар қы лы си пат тар едің дер?

9. «Құ ла гер» поэма сын сю жет тік-ком по зи ция лық құ ры лы-
сы на тал даң дар, әр бө лік ке атау бе рің дер, әр та рау дың 
түйін ді ой ын анық таң дар.

10. Поэмадан құбылту мен айшықтау түрлеріне мысалдар 
келтіріңдер.

11. Қа зақ жыл қы сы ның та ри хы ту ра лы не бі ле сің дер? Қо-
сым ша мә лі мет тер ді ға лым А.Тоқ та бай дың «Қа зақ жыл-
қы сы ның та ри хы» ат ты ең бе гі нен алу ла ры ңа бо ла ды.

«Тал	дау»

1. «Құ ла гер» поэма сын да ғы Құ ла гер мен  Абай дың «Ат тың 
сы ны» өле ңін де гі ат тардың си па тын са лыс ты рың дар. Ат ты 

Қолдану

Талдау
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су рет теу де гі Абай мен Ілияс үн дес ті гін анық таң дар. Екі жүй-
рік тің ұқ сас тық та ры бар ма? Венн диаг рам ма сы ар қы лы көр-
се тің дер.

 

«Құ ла гер»  
поэма сы

«Ат тың сы ны»  
өле ңі

2. Ақан се рі мен Ба ты раш  образдарын са лыс ты рың дар.

«Жи	нақ	тау»

1. І.Жан сү гі ров шы ғар ма ла рын та қы рып та ры на қа рай топ-
тас ты рың дар.

2. «Құ ла гер» поэма сы ның та қы ры бы мен идея сын анық таң-
дар.

«Бағалау»		

1. Поэма да су рет тел ген Ақан тағ ды ры сен дер ге қан дай ой тас-
та ды?

2. Адам дар ара сын да ғы бақ талас тық, қыз ға ныш ту ра лы не 
бі ле сің дер? Ой ла рың мен бө лі сің дер.

3. Ақан тра ге дия сы ның сы ры не де? Пікірлесіңдер.
4. Егер Ақан Са ғы най дың асы на бар ма са, Құ ла гер мен Ақан 

тағ ды ры қа лай бо лу шы еді? Ақын ның жан се рі гі – Құ ла-
гер ден ай ыры лу се бе бі не де деп ой лай сың дар? Ой ла рың ды 
біл ді рің дер.

5. Ақан се рі мен Ба ты раш тың ал ғаш қы кез де суін поэма дан 
тау ып оқың дар. Бұл кез де су ден қан дай ой түюге бо ла ды?

6. Ба ты раш қа мі нез де ме бе рің дер. Ол Ақан ға не ге ыза лы? 
Ба ты раш Құ ла гер ді ал ғаш көр ген де өзін қа лай ұс тай ды? 
Не лік тен? Ба ты раш қа бү гін гі күн тұр ғы сы нан қан дай ба ға 
бе рер едің дер? Поэма да Ба ты раш тар ға ау ыл адам да ры өз 
үкім де рін ай та ды. Ал сен дер қан дай үкім шы ға рар едің-
дер?

7. Ақан ды ха лық қа лай ба ға лай ды? Оны қай өлең жол да ры-
нан кө ру ге бо ла ды?

8. Қа лай ой лай сың дар, қа зір гі за ман да Құ ла гер дей жүй рік 
ат тар бар ма? Ат бап тау, бәй ге өнер і нің бү гін гі кү ні да му 
жағ дайы қан дай?

Жинақтау

Бағалау
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Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Қа зақ ақы ны Ілияс Жан сү гі ров тің ба ла сы Саят Жан сү гі ров тің 
«Азат тық» ра ди осы на бер ген сұх ба тын да ол әке сі нің жә не от ба сы
ның қи лы тағ ды ры жай лы әң гі ме лей ді:

«Әкем ол уа қыт та Жа зу шы лар ода ғын бас қар ған. Қа зақ тың сал
ты мен жаз шы ға тау дың бөк те рін де ки із үй ті гіп, сон да демала ды 
екен. Сол жақ тан ұс тап әкет кен. Қа ла да ғы үй ін тін тіп, құ жат та рын, 
шы ғар ма ла рын алып кет кен. Кей бір шы ғар ма ла ры ның қай да еке ні 
әлі күн ге бел гі сіз. Әкем нің шы ғар ма ла рын, бас қа да зат та рын ар ба ға 
тиеп әке тіп ба ра жат қан да Са пар ға ли Бе га лин кө ріп қа лып, жү гі ріп ба
рып, әй теу ір әкем нің бір кі та бын алып ке те ді. Ол әкем нің «Құ ла гер» 
поэма сы екен. Сөйт іп, «Құ ла гер ді» сақ тап, әкем ақ тал ған кез де Фа ти
ма Ға би то ва ға әке ліп та быс тай ды.

1938 жы лы 26 ақ пан да әкем ді, Бей ім бет Май лин ді жә не та ғы бас
қа көп те ген аза мат тар ды түн де ат қан да, Ал ма ты ның тү бін де гі Жа ңа
лық қа апа рып, құ ла ға лы тұр ған үй лер дің ір ге сі не тас тап, үй дің қа быр
ға ла рын үс те рі не құ ла тып ке те бер ген.

Бі рақ ту ыс та ры на «олар дың бә рі ай да лып кет ті, олар мен қа ты на
су ға бол май ды» деп ай тып, бә рі міз ді ал дап кел ді. Қай жақ қа ай дал ға
нын та ғы айт пай ды.

 – Әке ңіз дің сақ тал ма ған қан ша шы ғар ма сы бар деп ой лай сыз?
 – Он  шақ ты бо ла ды. Со ның бі рі – «Мұз қа ла» де ген шы ғар ма сы. 

Бұл – Го ло ще кин нің қа зақ же рін де «Кі ші қа зан төң ке рі сін» жа сай мын 
деп, ха лық ты аш тық қа ұшы рат қан сая са тын әш ке ре лейт ін шы ғар ма. 
Бір жа зу шы, атын ұмы тып отыр мын, сол кі сі «Мұз қа ла ны» тау ып, бас
ты рып, ол ту ра лы ма қа ла жаз ған. Алай да осы күн ге дей ін мен мұ ра
ғат тан із деп та ба ал май ке ле мін».

І.Жан сү гі ров тің «Күй», «Күй ші», «Құ ла гер» поэма ла рын, «Иса
тайМа хам бет» пьеса сын, Ш.Қыях ме то ва ның ақын ту ра лы «Аңыз ға 
бер гі сіз ғұ мыр» ат ты ес те лік тер жи на ғын оқың дар.

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на
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Бей ім бет Май лин әң гі ме ле рін де те рең шын шыл дық бар, адам 
бей не сі, қа рымқа ты нас та ры әр дай ым на ным ды бо лып шы ға ды 
жә не бұл шы ғар ма лар дың түр үл гі сін де дөң ге лек кел ген тұ тас тық 
ай қын аң ға ры ла ды.

М.Әуезов

 БЕЙ	ІМ	БЕТ	МАЙ	ЛИН	

Ұлт тық әде бие ті міз дің клас си гі 
Б.Май лин әде би ет жанр ла ры ның қа лып-
та суы мен да муы на үл кен үлес қос ты. 
Оның қа ла мы нан екі жүз елу ге жу ық 
өлең, жүз ден ар тық про за лық жә не дра-
ма лық шы ғар ма лар, опе ра лық либ рет-
то лар ту ды. Б.Май лин – әң гі ме жан-
ры ның, фельетон өлең дер дің ше бе рі.

Бей ім бет Жар ма ғам бе тұлы Май лин 
1894 жы лы Қо ста най об лы сы ның Та ран 
ау да нын да ке дей мал шы ның от ба сын да 
дү ние ге кел ген. Әке сі нен екі жа сын да 
же тім қал ған Бей ім бет же ті жа сы нан 
бас тап бай дың ма лын бақ ты. Қар ша-
дай ынан жоқ шы лық пен ке дей ші лік тің 
ау ыр зар дап та рын кө ріп өс кен бо ла шақ 
жа зу шы ны мейі рім ді адам дар қор ша ды. 
Әже сі Бой дас өлең шы ға ра тын, сөз ге діл-
мар жан бол ған. Бұл үй де ақын дар, жыр-
шы лар жиі қо нақ бо лып тұр ған. Осы ның 
бар лы ғы жас Бей ім бет тің сөз өне рін 
сүй іп, әде би ет жо лы на тү суі не ық пал 
жа са ды. Кей ін нен өзі нің ба ла лық ша ғы 
ту ра лы ес те лік те рін де әже сі Бой дас жай-

ын да бы лай дей ді: «Әжем поэ зи яны жақ сы көр ді. Өзі де өлең шы ға-
ра тын. Жа лық пай, шар ша май кө не жыр лар ды тың дай тын...». 
Бей ім бет зе рек ба ла бо лып өс ті. Әже сі жоқ шы лық қа қа ра май, 
не ме ре сін екі жыл ау ыл мол да сы нан оқы тып, сау атын аш ты. 
1911–1915 жыл дар ара лы ғын да Троицк қа ла сын да ғы «Уәзи фа» 

БЕЙ ІМ БЕТ МАЙ ЛИН  
(1894–1938)

«Шұ ға мыз» – театр дың 
үл кен бір ой ыны. Бұл – 
дра ма күй ін де үл кен шы
ғар ма ның бі рі. Бұл бір 
дәу ір де гі бай мен бұ қа ра
ның тұл ға сын көр се те ді.

І.Жансүгіров

Даналық	ойдан	дән	ізде
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мед ре се сін де, Қо ста най да ғы орыс ша-қа зақ ша мек теп те, Уфа да ғы 
«Ға лия » медресесінде оқып бі лім ал ған. Ал ғаш қы өлең де рі мен 
әң гі ме лер жи на ғы «Са дақ» жур на лын да осы жыл да ры ба сыл ды. 
Со ны мен қа тар «Ай қап» жур на лы мен Қа зан, Таш кент, Орын бор 
қа ла ла рын да шы ға тын га зет тер ге өз шы ғар ма ла рын жі бе ріп оты-
ра ды. Ден сау лы ғы на бай ла ныс ты мед ре се ні аяқ та май, ауы лы на 
қай та ора лып, мұ ға лім дік қыз мет ат қа ра ды.

1919–1921 жыл да ры тө тен ше ко мис сар Әлі би Жан гел дин нің 
то бын да әуес қой лық үй ір ме ге же тек ші лік етіп, қы зыл әс кер лер 
үшін бір ак ті лі пьеса лар жа за ды. Ұй ым дас ты ру шы лық қа бі-
ле ті нің ар қа сын да қо ғам дық жұ мыс тар ға бел се не қа ты са ды. 
«Ең бек ші қа зақ», «Ау ыл», «Со циалис тік Қа зақ стан», «Қа зақ 
әде бие ті» га зет те рін де жау ап ты қыз мет тер ат қар ды.

Б.Май лин – әде би жанр лар дың бар лық са ла сын да өнім ді ең бек 
ет кен да рын ды тұл ға.

ХХ ға сыр дың 20–30-жыл да ры ның өзек ті мә се ле ле рі Май лин 
шы ғар ма ла ры ның ар қауы бол ды. Ал ғаш қы трак тор лар дың, мәши-
не, пой ыз дар дың пай да бо луы, кол хоз, сов хоз дар дың құ ры луы, за-
уыт, фаб ри ка лар дың са лы нуы жа зу шы на за ры нан тыс қал ған жоқ.

Б.Май лин поэма жан ры ның да муы мен өріс теуі не үл кен 
үлес қос ты. «Бай ды� �ы зы», «�аш �ын ке лін шек», «Бө ліс», 
«Мар жан», «Рә зия �ыз», «Кем пір ді� ер те гі сі», «Са �ын ды�», 
«До салы дан бір дас тан» ат ты поэма ла ры – қа зақ поэ зия сы ның 
шоқ ты ғы би ік шы ғар ма ла ры. Про за са ла сын да ав тор дың аса 
же міс ті ең бек етуі 1930 жыл дан бас тала ды. Бұл ту ра лы Бей ім-
бет тің өзі: «Жа ман бол сын, жақ сы бол сын, сол 30-жыл дан бе рі 
қа ра сөз бен едәу ір нәр се жа зып тас та ған си яқ ты мын. Бұ дан бы лай 
да қо лым нан кел ген ше күш ті осы қа ра сөз ге сал сам ба дей мін. 
Өлең нен гө рі іс те луі ау ыр бол ған мен, ике мім осы ған ау ды», – дей-
ді. Бұл ту ра лы за ман дас та ры: «Маң дай ына түс кен ша шын сұқ сау-
са ғы на орай ши ра та оты рып, жа зу дан бас ал май тын еді», – де се ді.

Қа зақ про за жан рын қа лып тас ты ру да жа зу шы шы ғар ма шы лы-
ғы ның ор ны ерек ше. «Ке дей те� ді гі», «Ай ран бай», «А� тал �ан 
е� бек», «Са ры ала тон» жә не та ғы бас қа әң гі ме ле рін де Ке ңес өкі-
ме ті нің ар қа сын да тең дік ке қол да ры жет кен ке ше гі мал шы мен 
жал шы, ма лай мен жар лы ның өмі рі су рет те ле ді. 

Бей ім бет Май лин – әң гі ме жан ры ның ға на ше бе рі емес, 
со ны мен қа тар кө лем ді по вес те рі мен де оқыр ман дар ға та ны мал 
ав тор. «Аза мат Аза ма тыч», «Рау шан – ком му нист», «Бе рен» 
по вес те рі ке дей мен бай ара сын да ғы тап тар ты сы ның же ңі сін, 
жа ңа өмір құр ған ең бек адам да ры ның игі іс те рін ба ян дай ды.АР
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Кол хоз дас ты ру ке зе ңі нің оқи ға ла ры «Ке лін мен ше шей», 
«Жа сы рын жи на лыс», «Май дан», «Тал та� бай ды� тәр ті бі» 
си яқ ты пьеса ла ры ның же лі сін құ ра са, жа зу шы ның «Біз ді� 
жі гіт тер», «Жал быр», «Аман кел ді» ат ты дра ма лық шы ғар ма-
ла ры та ри хи та қы рып ты қоз ғай ды. Б.Май лин дра ма тур гия сы 
қа зақ театр өне рі нің да муы на үл кен үлес қос ты.

«Шұ ға ның бел гі сі» шығармасының жа зы луы жай лы мә лі-
мет бе ру ші Бей ім бет тің бір ге оқы ған до сы, баш құрт хал қы ның 
көр нек ті ақы ны Сәй фи Құ даш 1916 жыл дың ақ пан ай ының аяқ 
ке зін де Уфа да ғы «Ға лия » мед ре сесіндегі тіл мен әде би ет мұ ға лі-
мі Ға лым жан Иб ра ги мов шә кі рт те рі не қа ла ған та қы рып та ры на 
шы ғар ма жа зып ке лу ді тап сыр ға нын, сон да Бей ім бет «Шұ ға ның 
бел гі сін» ұсын ға нын ай та ды. «Би ма ғам бет Май лин нің хи кая сы, 
ме нің пі кі рім ше, дей ді ол, – сол уа қыт та жа зыл ған шы ғар ма лар 
ара сын да ғы ең кө лем дісі жә не жақ сы сы еді. Ол қа зақ ті лін де Би-
ма ғам бет тің өз ре дак тор лы ғы мен шы ғып тұр ған қол жаз ба «Са-
дақ» жур на лын да жа рия лан ды».

«Шұ ға ның бел гі сі» жол қыс қар ту үшін әң гі ме ле сіп ке ле жат-
қан екі жо лау шы ның әң гі ме сі нен бас-
тала ды. Бі рі – Қа сым, екін ші сі – ав тор. 
Бұл хи каят су рет кер лік ше бер лік 
жа ғы нан қа зақ про за сы жан ры ның 
би ік са ты сы нан орын ала ды. Сю жет 
бі рі нен соң бі рі ке зең-ке зең де рі мен 
өр би ді. Қыс қа-қыс қа он үш та рау дан 
тұ ра ды. Бі рін ші та рау про лог ке 
құ рыл ған, ал сю жет екін ші та рау дан 
бас тала ды.

«Біз ел ден шық қан да күн де сәс ке-
лік ке жа қын дап еді. Ұш па лы сұр бұлт-
тар көш кен ке ру ен сы қыл ды тір ке сіп, 
оң түс тік ке қа рай жыл жып ұшып, күн-
нің кө зі бір тін деп ашық қа шы ғып, жы-
лы шы рай лы нұ рын ша ша бас та ды... 
Біз екеу едік...». Бұ лар кім дер? Бі рі – 
ав тор, екін ші сі қа сы на ер ген жол да сы – 
Қа сым  – «си рек теу са қал-мұр ты бар, 
қа ра бұ жыр. Кү лім сі реп дөң ге ле ніп 
тұр ған қа ра көз ді... Пі ші ні не қа ра ған-
да, бір түр лі сөй лем паз адам». Қа сым  
жол бой ын да ғы «Шұ ға ның бел гі сі» 

Бей ім бет ең бек те рі жа ңа 
өмі рі міз дің ше жі ре сі еді, би ік 
бе ле сі не ен ді шы ға бер ген
де үзі ліп кет ті.

Ғ.Мүсірепов

Бей ім бет тің есі мі аса 
тала нт ты, мол да рын да ры
ған адам ның шоқ жұл дыз
дай жар қы ра ған то бын да 
тұр. Ол – қа зақ жа зу шы сы, 
ал ғаш қы жур на лист, әде
би ет тің осы бір ай рық ша, 
жа    уап ты жә не қы зу лы жан
ры на өзі бі рін ші бо лып жол 
сал ған кі сі.

Бей ім бет, бі рін ші ден, аса 
қам қор еді. Мен не оқы ған 
оқуы жоқ, не көр ген зия лы 
мә де ние ті жоқ қа раң ғы әйел 
едім. Ме ні ба ла дай тәр бие
леп, мәр те бем ді бә рі нен 
жо ға ры қой ды. Ол әс те өз 
ба сын ой лап көр ген емес, 
жа ны жі бек еді.
ЖарыКүлжамалМайлина

Зер	гер	сөз
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атан ған оба шық тың та ри хын ай тып бе-
ре ді: «Бұл – қы зық әң гі ме, тың да ңыз, – 
де ді. Сөз ді бас тап та жі бер ді... – Ба ла 
кү ні міз де анау кө рін ген тө бе нің ба сын-
да талай асық ой нап едік... Ол да бір 
дәу рен. Иә. Бұл – ел дің күз ге қа рай қо-
на тын же рі, жаз ғы тұ ры ба рып та мыз ға 
шей ін оты ра тын жай ла уымыз, бұл көл 
де «Шұ ға ның бел гі сі» атан ды, бұ рын 
«Тар ғыл өгіз сой ған» деу ші едік. Есім-
бек сол «Өгіз сой ған ның» ең шұ рай лы 
же рі не қо ну шы еді... Ор тан қол дай төрт 
ұлы бол ды – ше ті нен қас қыр. Сол төрт 
ұл дың ор та сын да бұ лаң дап өс кен Шұ ға 
дейт ін қы зы бол ды, Шұ ға де се – Шұ ға, 
өй, шір кін нің өзі де кел бет ті еді-ау...». 
Бұл – сю жет тің бас та луы (экс по зи ция). 
Әб ді рах ман ның Есім бек ау лы на ал ғаш 
ке ліп, оны Шұ ға ның тұң ғыш кө руі по-
вес тің бай ла ны сын құ рай ды.

«– Мы нау ат тан тү сіп жат қан кім? – 
де ді Шұ ға.

Ар ты ма жалт қа ра сам, екі жі гіт 
тү сіп, ат та рын бай лап жа тыр екен. 
Бі реуі орыс ша лау ки ін ген. Та ни кет тім.

– Әб ді рах ман ғой, – де дім.
– Әб ді рах ма ның кім?
– Қа зақ бай дың ба ла сы.
– Иә, әл гі учи тель ба ла сы ма?
– Иә.
– Жап-жас жі гіт екен ғой, – деп бі рер 

қа ра ды да, Шұ ға отау ға кі ріп кет ті.
Мен Әб ді рах ман ға аман да сып, үй ге 

ер тіп жүр дім. Отау дың сы қыр ла уы ғы-
нан Шұ ға ның сы ға лап, біз ге қа рап тұр-
ға ны бі лін ді...»

Әб ді рах мен мен Шұ ға бір-бі рі не 
ға шық бо лып, бі рін сіз бі рі тұ ра ал май-
ды. Бұл Шұ ға ның әке сі не ұна май ды. 
Әб ді рах ман ға жа ла жа бы лып, ол ай-
да лып ке те ді. Ай да лып ба ра жат қан ӘбдірахманменШұғаАР
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Әб ді рах ман мен Шұ ға күт пе ген жер ден кез де сіп қа ла ды. Сон да 
Шұ ға: «Қош, қал қам, қал қам!» – деп кем сең деп оты ра ке те ді. Бұл – 
сю жет тік шие ле ніс. Қат ты күй зел ген Шұ ға ай ық пас дерт ке ұшы-
рай ды. Қы зы ның қи нал ға нын көр ген әке сі Есім бек бо лыс қа ай тып, 
Әб ді рах ман ды амал сыз бо сат ты ра ды. Бұл – сю жет тің ша рық тау 
ше гі. Әке ше ші мін ес ті ген Шұ ға ау руы нан айыға қой май ды. Шұ ға:

«Жа зы лып ке ре гі не? Бә рі бір мен ба қыт ты бо ла ал май мын. 
Әкем ая са, ме нің дер тім жа ны ма бат қан соң аяп отыр... Өлем деп 
те ар ман қыл май мын. Жал ғыз-ақ ар ма ным бар – тү неугі көр ген де, 
Әб ді рах ман бір ау ыз сөз ай та біл ме ді. Бір кө ріп сөй ле сіп, жа ным 
шы ғар да «Шұ ғам!» деп бе ті ме бе тін ти гіз се, бар ар ма ным бі тіп, 
дү ние ден ар ман сыз өтер едім... Әй, ол жоқ қой!..» – дей ді.

Әб ді рах ман сүй ік ті Шұ ға сын кө ре ал май ды, Шұ ға өзі нің соң ғы 
ха тын қал ды рып, бұл дү ниемен қош ай тыса ды. Сю жет тік ше шім ді 
мы на үзін ді ден аң ға ра мыз: «Біз ау ыл ға жет кен де Бер кім бай дың 
үй інің қа сы лық тол ған адам екен. Ат ты бай лап, Әб ді рах ман ды 
үй ге кір гіз дім де, не ге жи на лып тұр ған да рын бі лей ін деп, аяң-
дап кі сі лер ге қа рай жүр дім. Жа қын дай бер ге нім де бір салт ат ты 
шо қы тып кел ді де, ай қай лап бір де ме ай тып, кей ін жү ріп кет ті. 

ҚасіретшеккенШұғаАР
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



197

Не айт қа нын ес ти ал ма дым. Бі рақ әл де не ге жү ре гім ті тір кен ді. 
Бой ым мұз да ды... Жү гі ре ба сып жан да ры на кел ге нім де:

«Құ дай ра қым ет сін!..» – деп бет те рін си пап, ба та қы лыс ты. 
Мен аң-таң бол дым. Айт бай ма ған қа рап:

– Ес ті дің бе, Шұ ға қай тып ты-ау, – де ді. Су ық су ды тө бем нен 
құй ып жі бер ген дей бол ды. Тұр ған ор ным да қат тым да қал дым. 
Жиыл ған жұрт тың бә рі де бас та рын шай қас ты:

– Өй, Шұ ға де се – Шұ ға еді-ау! – дес ті».
Жа зу шы «Шұ ға ның бел гі сін де» қа зақ әй елі нің тағ ды рын жан-жақ-

ты бей не лей ді. Шұ ға ның өлі мі ар қы лы фео дал дық құ ры лыс қа қар ғыс 
ай та ды. Шы ғар ма да фео дал дық қо ғам да әй ел дің бас бос тан ды ғы мен 
ма хаб бат қа ла уы аяқ қа ба сыл ға ны, бі рін-бі рі сүй ген Әб ді рах ман мен 
Шұ ға ның қо сы луы на ес кі салт-са на, дәс түр қар сы шы ғып, ақы ры ару 
Шұ ға ның ға шық тық қа сі ре ті нен мерт бол ға ны осылай ба ян да ла ды.

«Шұ ға ның бел гі сі» по ве сі – қа зақ про за сы жан ры ның би ік са ты-
сы нан орын ал ған ту ын ды. Мұх тар Әуе зов тің сө зі мен айт сақ: «Б.Май лин 
әң гі ме ле рін де те рең шын шыл дық бар. Адам бей не сі, қа рым-қа ты нас-
та ры әр дай ым на ным ды бо лып шы ға ды жә не бұл шы ғар ма лар дың 
түр, үл гі сін де дөң ге лек кел ген тұ тас тық ай қын аң ға ры ла ды. Бей ім бет 
әң гі ме ле рі нің көп топ та ры ре во лю ция ның ең ал ғаш қы жыл да ры нан 
бас тап, оты зын шы жыл дар дың ор та сы на дей ін со вет дәу ірін де гі қа зақ 
ауы лын да бол ған өмір дің ұзақ көр кем ше жі ре сі деу ге бо ла ды».

Бей ім бет шы ғар ма ла ры ның өмір шең ді гі – қа зақ да ла сы та би ға ты-
ның көр кін, ха лық тың әдет-ғұр пын, ой лау, сөй леу ерек ше лік те рін, ха-
лық мі не зін ұлт тық си пат та ше бер кес те леуін де, ұлт тық рух пен суары-
лу ын да, ха лық өмі рі не сі ңі сіп ке туін де екен ді гін уа қыт дә лел де ді.

Дү ние де жақ сы жа зу шы лар көп. Бі рақ әр бір әде би ет, ұлт үшін қым бат жа зу шы лар 
бар. Біз дің ұл ты мыз бен әде бие ті міз үшін бір қым бат қа лам гер – Б.Май лин де сек, 
асы ра айт қан дық бол мас. Қай та жет кі зе ал май отыр де ме се. Бұл – Бей ім бет шы
ғар ма ла ры ның ұлт қа ны на әб ден суа рыл ға ны нан. Бей ім бет шы ғар ма ла рын да ғы 
ке й іп кер лер ге қа рап оты рып, олар дың тек қа зақ еке нін жаз бай та нуымыз дан. Тіп ті 
жер бе ті нен қа зақ де ген ха лық жойы лып кет кен күн де Бей ім бет тің шы ғар ма ла рын 
оқып оты рып, қа зақ де ген ха лық тың ақ қа ғаз ға бей не сін са лып қа на қой май, мі не зін 
елес те ту ге, пи ғыл ние тін та ну ға бо лар еді. Бей ім бет шы ғар ма ла ры ның кей іп кер ле
рін дү ние де гі бар әде би ет атау лы ның сан мил лион да ған кей іп кер ле рі не қо сып жі
бер ген де де, олар бе лін тая нып, «біз – қа зақ едік» деп бө лек те ніп тұ ра тын се кіл ді.

Т.Нұрмағамбетов
«Қа зақ әң гі ме сі» де ген де, ал ды мен, Б.Май лин нің есі мі тіл ге ора ла ды. Бұл қа лам

гер әң гі ме ні сан жа ғы нан да, са па жа ғы нан да жа зу шы ла ры мыз дың бә рі нен көп жаз
ды, ке ліс ті ріп жаз ды.

Т.Нұртазин

Даналық	ойдан	дән	ізде
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 	«Бі	лу»

1. Бей ім бет Май линнің ту ған же рі, өс кен ор та сы ту ра лы 
баяндаңдар.

2. Б.Май лин қан дай қыз мет тер ат қар ған?
3. Б.Май лин шы ғар ма ла ры ның тақырыбы қандай?
4. «Шұ ға ның бел гі сі» қан дай шы ғар ма?

«Тү	сі	ну»

1. Б.Май лин шы ғар ма ла ры ның өмір шең ді гі нің се бе бі не де?
2. Шы ғар ма не лік тен «Шұ ға ның бел гі сі» деп атал ған?
3. Шұ ға мен Әбд ірах манның ар ма ны на же те ал мау себебі не?

«Қол	да	ну»

1. Жа зу шы ның өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы на ар нал ған ті рек 
сыз ба құ рас ты рың дар.

2. Шы ғар ма ны зей ін қой ып, мұ қи ят оқып шы ғың дар. Хи-
каят тың әр бө лі мі не ат қой ып, шы ғар ма сю же ті не гі зін де 
қыс қа ша маз мұн дап бе рің дер.

3. Шұ ға бей не сін қа лай елес те те сің дер? Си пат тап бе рің дер.
4. Кон цеп туал дық кес те тол ты рың дар:

Шы ғар ма 
аты

 Кейі кер лер Қа сие ті  Кей іп кер ге 
бе рі ле тін 

ба ға 

Ой-тұ-
жы рым,

ма қал-мә тел 

6. Мә тін бой ын ша «Мә тін бө лік те рі» оқы та үй ре ту ой ынын 
өт кі зе міз. Ой ын ның шар ты: мә тін ді оқып бол ған соң төрт 

Бей ім бет тен ар хив қал ған жоқ. Бар лы ғы мер зім ді бас па сөз құ ша ғын да жа тыр.
Ғ.Мүсірепов

Бей ім бет Май лин – әде бие ті міз дің бар лық са ла сын да әр түр лі жанр ла рын да бір дей 
қыз мет ет кен жа зу шы. Оның твор чест во сы на тән ха лық тық, қа ра пай ым ды лық қа си ет тек 
поэ зия сын да ға на емес, про за лық, дра ма лық шы ғар ма сын да да ерек ше бай қа ла ды.

С.Ордалиев
Бей ім бет Май лин – өз шы ғар ма ла рын да әде би тіл дің әсем үл гі сін бер ген, көр кем 

сөз ді тө гіл те қол дан ған нұс қа лы жа зу шы. Эс те ти ка лық ту ын ды ре тін де көр кем сөз 
қо рын бай ыт ты.Оның ла бо ра то рия сы – бү кіл ха лық, зерт те ге ні – ел өмі рі, адам дар
дың ойса на сы мен мі незқұл қы, пси хо ло гия сы.

Ә.Нысанбаев

Зер	гер	сөз
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топ қа бө лі нің дер. Әр топ тан бір-бір оқу шы дан шы ғып, үс-
тел үс тін де гі па рақ ты ала ды. «Кі ріс пе» де ген жа зуы бар 
па рақ ты ал ған топ мә тіннің кі ріс пе сін, «Не гіз гі ой» де ген 
жа зуы бар па рақ ты ал ған топ мә тін нің не гіз гі бө лі мін, ал 
«Қо ры тын ды» де ген жа зуы бар па рақ ты ал ған топ қо ры-
тын ды бө лі мін де не ту ра лы ай тыл ға нын ба ян дай ды. «То-
лық ты ру» де ген жа зуы бар па рақ ты ен ші ле ген дер әр топ-
тан соң сөз алып, ай тыл ған ой лар ды то лық ты рып оты ра ды. 
Мә тін ді та ғы бір рет қа рап шы ғып, маз мұн дау ды түп нұс қа-
мен са лыс ты рың дар. Іс ке сәт!

7. Та қы рып қа бай ла ныс ты ма қал-мә тел дер ді жат қа ай тың-
дар.

8. Шы ғар ма мә ті ні нен троп тың түр ле рін, тұ рақ ты тір кес-
тер ді, ма қал-мә тел дер ді, кө нер ген сөз дер ді, ода ғай лар ды 
тау ып жа зың дар.

«Тал	дау»

1. «Ба лық қаң қа сы» тә сі лін қол да нып, шы ғар ма маз мұ ны на 
тал дау жа саң дар.

Қ
о

 р
ы

 ты
н
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ы

М
ә с
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е

Се беп те рі

Дә лел дер

2. Шұ ға  образын М.Ду ла тұлы ның «Ба қыт сыз Жа мал» ро ма-
ны ндағы Жамал образымен са лыс ты рың дар.

«Жи	нақ	тау»

1. «Шұ ға ның бел гі сі» хи каяты ның та қы ры бы мен идея сын 
анық таң дар.

2. Хи каят маз мұ ны бой ын ша сю жет тік жос пар құ рың дар.

«Бағалау»		

1. Әбдірахманның махаббат үшін күресі туралы пікірлесіңдер.
2. Шұ ға ның өлі мі не кім кі нә лі деп ой лай сың дар?

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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3. Өз бой ла ры ңа Шұ ға мен Әб ді рах ман ның қан дай қа си ет те-
рін алар едің дер? Не лік тен? Жау ап та рың ды мы сал ар қы лы 
дә лел дең дер.

4. Шұ ға ның ау руы нан жа зыл ғы сы кел меуінің се бе бі не?
5. Жа зу шы өз шы ғар ма сын да қан дай әлеу мет тік мә се ле ні кө-

тер ген? Ту ын ды не ге қай ғы лы оқи ға мен аяқ тал ды деп ой-
лай сың дар? Ав тор дың ор нын да бол саң дар, қан дай ше шім 
ұсы нар едің дер?

6. Жа зу шы ше ші мі мен ке лі се сің дер ме? Жа зу шы шы ғар-
ма сын «Шұ ға де се – Шұ ға еді-ау» де ген сөз бен аяқ тай ды. 
Ав тор бол саң дар, хи каят ты қа лай аяқ тар едің дер? Өз нұс-
қа ла рың ды ұсы ның дар.

7. «... Бұл күн де он дай қыз қай да? Ажа ры тәу ір леу бі реу 
бол са, со ны кө те ре ал май  ма, біл мей сің, еш кі ге ұқ сап шо-
шаң дап жүр ге ні. За ман бұ зыл ған ғой... Иә...». Жа зу шы 
ой ымен ке лі се сің дер ме?

8. Қыз бен жі гіт ара сын да ғы шы найы ма хаб бат тың өмір шең-
ді гі не қан дай мы сал дар кел ті ре ала сың дар?

9. Қа зір гі қо ғам да әлеу мет тік әді лет сіз дік, тең сіз дік  бар ма? 
Пі кір алма сың дар.

10. «Шұ ға ға хат» та қы ры бын да эпистолярлық эс се жа зың дар.

Б.Май лин. Көптом дық шы ғар ма лар жи на ғы нан «Бай дың қы зы», 
«Рә зия қы зы», «Қаш қын ке лін шек», «Зәй күл», «Мар жан», «Өті рік ке 
бәй ге», «Хан күй еуі», «Кем пір дің ер те гі сі», «Бө ліс», «Мыр қым бай» 
поэма ла рын, «Күл паш», «Айт  күн де рі», «Ке дей тең ді гі», «Ай ран бай», 
«Күл тай бо лыс», «Ша пай дың ха ты», «Әмір жан ның әң гі ме сі», 
«Ақ тал ған ең бек» әң гі ме ле рі нің маз мұ ны мен та ны су ла ры ңа бо ла ды.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

По	вес	ть
По	вес	ть – ор та кө лем ді эпи ка лық түр дің үл гі сі. По вес те бір не ше 

оқи ға, адам өмі рі нің бір не бі рер эпи зо ды ға на емес, біралу ан ке зең ді 
құ бы лыс та ры ке ңі рек, да мы ты ла су рет те ле ді. Сон дық тан әң гі ме ге 
қа ра ған да, по вес тің кө ле мі де үл кен, сю же ті де күр де лі, он да ғы өмір лік 
тар тыс тар дың оқи ға лар ға тұ та са бас та луы мен бай ла ны сы, шие ле
ні сі мен ше ші мі де әл де қай да та би ғи, заң ды, оқи ға лар ға қа ты на са тын 

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на
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қа һар ман дар да бі реу емес, бір не шеу. Кей іп кер лер дің іш кісырт қы 
бі тімбей не ле рі бе дер лі, ара қа ты нас та ры ар на лы, өрі ле, өріс те ті ле, 
қа лып та су, да му үс тін де көр се ті ле ді. По вес ть маз мұ нын да ғы ең өзек ті 
шын дық, әри не, бас қа һар ман ның өмі рі бол мақ.

З.Қабдолов.«Сөзөнері»

Повесті әң гі ме жан ры мен са лыс ты рың дар:

Ұқ	сас	ты	ғы	 Ай	ыр	ма	шы	лы	ғы	

Тапсырма
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Ға бит Мү сі ре пов – қа зақ әде бие ті нің бар лық жан рын да мы ту да 
аян бай ең бек ет кен қа лам гер. 

...Қа ғаз бе ті не түс кен қо лы ның дір ет кен тұ сы бол ма ған, әр қа шан 
ер кін, ба тыл, бай сал ды қоз ғал ған, әр сөз ор нын да, ше бер құ ры лыс
шы ның кір пі шін дей бе рік қа лан ған да отыр ған. Бұл зер гер дің қо лы нан 
шық қан бұй ым да ры ның жұрт та ны ған асыл қа сие ті осын да жа тыр.

З.Қабдолов

 ҒА	БИТ	МҮ	СІ	РЕ	ПОВ

Қа зақ әде бие ті нің ке ңес тік дәу ір де гі 
көр нек ті қай рат кер ле рі нің бі рі, көр кем сөз 
зер ге рі – Ға бит Мү сі ре пов 1902 жы лы Сол-
түс тік Қа зақ стан об лы сы ның Жам был 
ау да нын да ке дей ша руаның от ба сын да 
дү ние ге кел ген.

Өз ауы лын да ес кі ше оқып, хат та ны ған 
ол 14 жа сын да Оба ған де ген жер де гі орыс 
мек те бі не оқу ға тү се ді, бұл мек теп ті 
бі ті ріп, Прес не горь ковта ғы екі клас тық 
орыс мек те бін де же ті жыл дық бі лім 
ала ды. 1923–1926 жыл да ры Орын бор 
қа ла сын да ғы жұ мыс шы фа куль те ті не 
оқу ға тү сіп, оны бі ті рі сі мен Ом бы да ғы 
ау ыл шаруа шы лық инс ти ту тын да бір 
жыл оқи ды. Орын бор да ғы оқуы ту ра лы 
жа зу шы өзі нің «Ав то биог ра фия лық 
әң гі ме сін де»: «Мен сол кез де гі Орын бор 
раб фа гін кей бір жо ға ры дә ре же лі мек теп-
тер мен те ңе се ала ды-ау деп ой лай мын!... 
Орыс әде бие тін оқы ған да Го голь, Че хов, 
Горь кий шы ғар ма ла ры ой ыма қо на 
қа лу шы еді. Қа быр ға га зе ті не бі рін ші рет 
ұзақ әң гі ме жаз дым, кей ін ол «Ту ла ған 
тол қын да» де ген по вес ке ай на лып, ме нің 
бі рін ші ба сы лып шық қан әде би ең бе гім 
бол ды», – деп жа за ды. Со дан кей ін 

ке ңес тік дәу ір де гі бас па сөз, ха лық ағар ту, көр ке мө нер ме ке ме ле-
рін де әр түр лі жау ап ты қыз мет тер ат қа ра ды.

ҒА БИТ МҮ СІ РЕ ПОВ 
(1902–1985)

Хал қы мыз дың өт кен 
ға сыр да бас тан кеш кен 
сан қи лы күр де лі тағ ды
ры Мү сі ре пов тің құ ді рет ті 
қа ла мы ар қы лы көр кем
дік бей не сін тап ты. Оның 
әде би ет те гі зор ең бе гі кө
зі ті рі сін деақ өзі нің жо ға
ры ба ға сын ал ды.

Н.Назарбаев

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Жа зу шы ның әде би-шы ғар ма шы лық ең бе гі 20-жыл дар дың аяқ 
ше ні нен бас тала ды. Оның жа зу шы бо лып қа лып та суы на Пуш кин, 
Лер мон тов, Го голь, Кры лов, Че хов, Толс той, Сал ты ков-Щед рин 
си яқ ты орыс клас сик те рі нің шы ғар ма ла ры ық пал ет ті. Жа зу шы 
жи ыр ма дан ас там әң гі ме, хи каят тар: «�ос Шал �ар», «Тал па� 
та нау», «Ана ту ра лы но вел ла лар», «Ав то биог ра фия лы� ә� гі-
ме» т.б. он да ған пьеса лар: «�ыз Жі бек», «�о зы Көр пеш – Ба ян 
с� лу», «А�ан се рі – А� то� ты», «Аман кел ді», «�ы нап тан 
�ы лыш» т.б., «�а за� сол да ты», «�л пан», «Оян �ан өл ке» ат ты 
ро ман да рын, «Кез дес пей кет кен бір бей не» поэма сын жаз ды. 
Со ны мен қа тар орыс, ба тыс клас сик те рі нің шы ғар ма ла рын қа зақ 
ті лі не ау да ру ісі мен де шұ ғыл дан ды. Оның жүз ге тар та пуб ли цис-
ти ка лық ма қа ла ла ры жа рық көр ді.

Ға бит Мү сі ре пов – қа зақ әде бие ті нің бар лық жан рын да мы-
ту да аян бай ең бек ет кен жа зу шы. Оның ең бек те рі жо ға ры ба ға-
ла нып, бір не ше ор ден, ме даль дар мен ма ра пат тал ды, ал ты мәр те 
Қа зақ ССР Жо ғар ғы Ке ңе сі не, 1958 жы лы КСРО Жо ғар ғы Ке ңе-
сі не де пу тат бо лып сай лан ды. 1974 жы лы Ғ.Мү сі ре пов ке ке ңес 
әде бие тін өр кен де ту де сі ңір ген ең бе гі үшін Со циалис тік Ең бек Ері 
құр мет ті ата ғы бе ріл ді.

Жа зу шы ның 1930 жыл дар дың бас ке зін де гі кө бі рек кө ңіл 
бөл ген та қы ры бы ау ыл ша руа шы лы ғын ұжым дас ты ру мә се ле сі 
бол ды. Оның осы та қы рып қа ар нап жаз ған тұң ғыш шы ғар ма-
сы – «�ос Шал �ар» әң гі ме сі. Қа лам гер «Қос Шал қар» атан ған 
әсем көл дің аты ра бы на үш рет жо лы тү сіп бар ға нын, осы өңір-
де гі бол ған өз ге ріс ті сөз ете ді. Әң гі ме оқи ға сы егін дік, ша бын-
дық жер лер ді бө ліс ке са лу, ау ыл ша руа шы лы ғын ұжым дас ты ру 
мә се ле сі не ар нал ған. Қа сым си яқ ты бай лар дың шө бін шау ып, 
ма лын бақ қан Кү сен си яқ ты ке дей лер дің ар тель бо лып ұй ым да-
суы, бай лар мен ке дей лер дің тап тық кү ре сі шең бе рін де гі қа зақ 
ауы лы ның шын дық өмі рі су рет те ле ді. «Көк �й де гі көр ші лер», 
«К� сен» ат ты әң гі ме ле рі де осы та қы рып тың жал ға сы си яқ ты 
бо лып ке ліп, қа зақ ауы лын да ғы кол хоз дас ты ру ке зін де гі қи-
ын шы лық, тап тық талас-тар тыс әң гі ме бо ла ды. Ғ.Мү сі ре пов 
1932 жы лы «Бір адым кей ін, екі адым іл ге рі» ат ты әң гі ме сін 
жаз ды. Он да тап тық кү рес, ас тыр тын әре кет тер, ау ыл дың бай-
ке дей бо лып бө лі нуі, жа ңа за ман ға өт кен қо ғам өкіл де рі нің 
ри за бол май, қар сы тұ руы су рет те ле ді. Жа зу шы ның шы ғар ма-
ла ры на не гіз бол ған оқи ға лар дың бар лы ғы да өмір шын ды ғы-
нан алын ған, бұл 1930 жыл да ры қа зақ да ла сын да ғы ес кі мен 
жа ңа ның кү ре сі еді.АР
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Жа зу шы «Тал па� та нау» әң гі ме сін де де қа зақ ауы лын да ғы 
кол хоз дас ты ру ке зе ңі нің шын ды ғын ба ян дай ды. Он да ең бек ші-
лер ді ұжым дас ты ру мә се ле сі не бай ла ныс ты кол хоз тө ра ға сы 
Сә ден нің көр ші сов хоз дан шош қа са тып әке ліп өсі руі су рет те ле ді. 
Қа зақ ауы лы на әке лін ген бе сін ші тү лік ті Есен шал дың ба ғу ын, 
ау ыл адам да ры ның оған үр ке, жиір ке не қа ра уын бей не леу ар қы лы 
адам дар пси хо ло гия сын да орын ал ған ес кі тү сі нік пен жа ңа көз-
қа рас тың қақ ты ғы сын ше бер көр се те ді.

30-жыл дар дың ор та сын да жа зу шы ны М.Горь кий дің ана та қы-
ры бы на жаз ған ро ман ти ка лық әң гі ме ле рі қы зық ты ра ды. Ол 
М.Горь кий дің «Адам ны� ана сы» жә не «Өлім ді же� ген ана» ат ты 
екі но вел ла сын ау да рып, өзі де «Ана ны� ана сы», «Ашын �ан ана», 
«Ана ны� ара ша сы, «Ер ана», «А� ли ма» ат ты әң гі ме ле рін жаз ды.

Жа зу шы ның «Ана» та қы ры бын да ғы шы ғар ма ла ры ның жи ын-
ты ғы ре тін де 1974 жы лы «�л пан» ро ма ны дү ние ге кел ді. Же ті мың 
бет ке жу ық қол жаз ба, жа зу кі тап ша ла рын қал дыр ған Лео нар до 
да Вин чи ге елік те ген қа зақ тың сөз зер ге рі Ға бит Мү сі ре пов қой ын 
дәп те рі не «Ме нің Джо кон дам – Ұл пан» деп жаз ған екен. Сон дай-ақ 
қа лам гер «Тұт қын қыз» ат ты кі та бын да: «Ұлы су рет ші мен жа рыс-
қа түс тім де сем, оным ба рып тұр ған ас там шы лық бо лар еді. Мен 
он ша ақы мақ бол ма сам ке рек. Әр бір жа зу шы ның ой ын да әр кез де 
өзі мен бір ге жа са сып, то лы ға түс кен бей не ле рі бо лу ке рек. Ме нің 
ой ым да Ұл пан 40 жыл бір ге жа са сып жүр ді. Мен ол бей не ні әр қы-

ры нан көр се ту ге ты рыс тым – ойы, се зі мі, 
сырт су ре ті, жас ке зі, есей ген ке зі, мі не зі, 
мейі рі мі т.б. Джо кон да да ма ған мұ ңай ыс 
пен жы мию си қы ры си яқ ты елес тей ді. 
Мен си қыр ға ба ра ал ма дым, кә дуіл гі ті рі 
әй ел бей не сін жа са мақ бол дым. Горь кий-
дің ба ғы тын ұс та дым. Ұл пан да ро ман тизм 
бар деп те ой лай мын. Орыс сын шы ла ры 
Ұл пан бей не сін де аңыз бар дес ті. Мен жоқ 
дей мін. Ұл пан нан бір не ше ға сыр бұ рын өт-
кен Қар қа бат, Ақ ке лін, До ма лақ ана, та ғы 
бас қа да ру лы ел ге ұран бол ған әй ел де рі міз 
бол ған ғой!».

Ро ман да қа зақ ауы лы ның жүз жыл-
дық тұр мы сы, әдет-ғұр пы, ба рым та, 
қа лың мал бе ріп, қыз айт ты ру, бай мен 
ке дей ара сын да ғы, ел ішіндегі жер дауы, 
же сір дауы кең кө лем де сөз бо ла ды.  

 Ға бит Мү сі ре пов – ар
дақ ты ат! Мү сі ре пов ту ра
лы мың сөз ден «Мү сі ре
пов» де ген бір сөз дің ма
ғы на сы әл де қай да те рең, 
маз мұ ны әл де қай да бай. 
Ға бит Мү сі ре пов ті мақ
тау дың ке ре гі жоқ. Оны
мен мақ та нуымыз ке рек.

З.Қабдолов

Ға бит Мү сі ре пов әр қа
шан да өз хал қы мен бір ге 
қуа нып, бір ге тол ған ды. 
Әр оқи ға ның мәнмаз мұ
нын ше бер лік құ ді ре ті мен 
оқу шы ның кө кейі не ұя ла
ту ға ты рыс ты.

І.Омаров

Даналық	ойдан	дән	ізде
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ХІХ ға сыр дың екін ші жар ты сын да ғы қа зақ хал қы ның өмі рі не 
те рең бой лап, та ри хи де рек тер ді, өмір де бол ған оқи ға лар ды, 
адам дар ды шы ғар ма сы ның ар қауы етіп ала ды. Ро ман ның бас ты 
кей іп ке рі Ұл пан өмі рін су рет теу ар қы лы сол за ман да ғы қа зақ 
қо ға мы ның ты ныс-тір ші лі гін көр се те ді. Жа зу шы Ұл пан бей не-
сі не қа зақ әй ел де рі не тән асыл да құн ды қа си ет тер ді жи нақ тай ды.

Ро ман да ғы бас кей іп кер Есе ней – Ке рей-Уақ руы ның би лі гін 
уы сын да мық тап ұс та ған бе дел ді биі, атақ ты байы. Жас ке зін де 
жау ын гер, най за гер ба тыр бо лып, Ке не са ры қо лы мен кес кі лес кен 
ұрыс та ер лік көр сет кен, екі жүз сар ба зын тұт қын дап стап қа өт-
кіз ген, кей ін жа ра ла нып, орыс-ка зак та ры дә рі гер ле рі нің кө ме гі-
мен ажал дан аман қал ған. Ол қа лың жыл қы сын өзі нің жау ын гер 
до сы, бі рақ аяқ-қо лы сал бо лып қал ған Ар тық бай ба тыр дың 
жайылы мы на бай қа май қап та та жай ып ке ле жат қан да, оның ал-
ды нан ба тыр дың қы зы Ұл пан қар сы шы ғып, Есе ней ді сөз бен же-
ңіп, ай ып тө ле те ді. Мү сі реп тің Ұл пан ды та нып, Ар тық бай ба тыр-
дың қы зы еке нін ес ті ген де, Есе ней дің Ұл пан ды ал ғаш рет кө руі 
есі не тү се ді: «Есе ней сә лем бе ріп, үй ге кі ріп кел ген де, төрт-бес 
жа сар қыз ба ла зә ре сі ұшып, үй ден шы ға қаш қан бо ла тын. Сол 
ба ла үш күн бойы өз үйі не кір мей қой ған. Бо са ға дан сы ға лай тын 
да, қа ша жө не ле тін…». Есе ней ой ынан Ұл пан шық пай ды:

«Есе ней дің бү гін гі көр ген бой жет кен қы зы сол – Ұл пан. Бұ дан 
он үш жыл бұ рын көр ген ба ла қыз әл де қа шан есі нен шы ғып кет кен 
еді. Ен ді, мі не, бү гін гі ба тыл ды ғы мен, ба ла ке зін де гі ер ке лі гі мен, 
мақ пал қа ра ме ңі мен көз ал дын да тұр ды да қал ды. Ер ке бо лу шы 
еді, ығыс пай сөй лейт ін қыз бо лып ты-ау. Зер де лі, зей ін ді бо лар сың 
деп ой лап ке тіп еді, ой ла ға ны кел ген де қой ған. Ұт қыз бай кет ті 
ғой!.. Әл де кім әл де қа шан айт ты рып, құ да тү сіп қой ған бо лар-ау! 
Оған сөз жоқ қой. Ит-ай, не де ген маң дайы жа ры лып ту ған ит еді. 
Қа зақ бе сі гін де жат қан ба ла ны да айт ты ра бе ре ді. Ке дей ле ніп 
қал ған ба тыр әл де қа шан қа лың ма лын алып, жеп те қой ған бо лар. 
Ше ше сі Не сі бе лі сұ лу да сүй кім ді кі сі еді, со ған тарт қан ғой. 
Мі не зі де ше ше сі не тарт са, ақ жар қын, ашық, ақ кө ңіл бо лар. Ол 
бір тап тыр май тын мі нез ғой. Өзі не сәуке ле қа лай жа ра сар еді!».

Екі ба ла сы бір күн де ше шек тен өл ген, 
бү гін де елу ден асып, ел аға сы бол ған 
ең се гей бой лы Есе ней бір ба ла ға зар 
бо лып жү ріп, өзі нен қы рық жас кі ші 
Ұл пан ға ға шық бо ла ды. Есе ней Ұл пан ды 
айт тыр ған күй еуі Тү лен сау да гер дің таз 
ба ла сы Мыр заш тан құт қа ра ды. Елін 

Зер	де	лі	– ақыл ды, са
на лы, зей ін ді.
Қол	қа	– 1) жа қын адам

ның бір нәр се ні қа ла уы, 
сұ ра уы; 2) ірі артерия 
қантамыры.

Сөз	мар	жан
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аш са – ала қа нын да, жұм са – жұ ды ры ғын да ұс тап отыр ған Есе ней 
Ұл пан ды айт ты рып қой ған же рі нен ара ша лап алып, өзі құ да тү се-
ді: «Есе ней үйі не қайт қа лы жат қан Мү сі реп ті ша қы рып ал ды:

– Бір қыс бір ге бо лай ық деп едім, көн бе дің. Тек ме нің соң ғы бір 
қол қам ды орын дап бер. Бір күн аял да. Ар тық бай ға құ да тү сіп қайт . 
Ұл пан ға Есе ней дің кө ңі лі ау ып жүр де. Мен дей шал дар дың талайы-ақ 
то қал ала ды. Мен де өзің дей сүр бой дақ. Ал пыс қа кел ге нім жоқ. 
«Соң ғы» дейт ін күйім осы қыз – Ұл пан...». Есе ней сө зін жер ге тас тай 
ал май тын Мү сі реп ке Ұл пан мен сөй ле су де оңай ға түс пей ді:

– Ұл пан! – де ді Мү сі реп, Ұл пан ның кө зі не ту ра қа рап, – Ұл пан, 
сен мен қа зір не айт сам да тү гел тың да, ой ла на тың да. Жақ сын, 
жақ па сын, тү гел тың дап ал. Бір ау ыз сөз қос пай тың да!

Со дан кей ін өзі нің Есе ней жі бер ген ел ші лі гін айт ты... Ұл пан 
бір тү сі нік сіз күл кі мен кү ле бас та ды.

– Мү сі реп аға, күл ге ні ме өк пе лей көр ме ңіз, күл кім ке ліп күл-
ге нім жоқ. Ен ді Есе ней аға ңа қай та ра тын жа уа бым ды ай тай ын: 
Есе ней дің құ ры ғы мой ны ма тү се қал са, оны алып ке те тін күш біз-
дің аз ға на ау ыл кір ме Күр леуіт те жоқ. Құ дай сал ды – біз көн дік. 
Бі рақ ағаң ның есін де бол сын – Ұл пан ар зан ға түс пейт ін қыз».

Ұл пан сұ лу лы ғы мен қа тар өзі нің ақыл ды лы ғы мен, зе рек ті-
гі мен Есе ней ді бау рап ала ды. Ұл пан ның ке лі сі мін ал ған Есе ней 
оның «ар зан ға түс пейт ін қыз» еке нін де қан дай мән жат қа нын 
бі лу ге асы ға ды. Оны Ұл пан ның өзі нен сұ рай ды:

«– Ұл пан, мен ар зан ға түс пейт ін қыз бын де ген де не айт қың 
кел ді? Сол қым бат қа тү се рің дү ние ма лы бол са да атын ата шы!

– Ме ні еш кім сат пай ды да, мал да ал май ды. Әке-ше шем нің өз 
ма лын ба ғып алу ға да ша ма сы жо ғын бі ле сіз емес пе? Сіз мені қай 
үйі ңіз ге кір гіз бек сіз? – де ді.

– Отау үй ге кі рем де сең, отау үй бар. Үл кен үй ге кі рем де сең, 
үл кен үй бар. Қа ла ға ның бол сын.

– Жоқ, ма ған оңа ша отау – ой нақ үй ке рек емес. Мен үл кен 
үй ге кі ре мін де, тө рі ңіз де оты ра мын. 
Со ған ту ыс қан да ры ңыз дың кө зі үй ре нер 
ме екен?

– Бір-ақ күн де үй ре не ді. Есе ней ор да-
сы ның бәй бі ше сі сен бо ла сың...

– Есе ней, – де ді Ұл пан. Бұ рын сіз деп 
сөй леу ші еді, мұ ны сы бір та бан жа қын-
да ға нын аң ға рт қан дай шық ты. – Есе ней, 
екеу міз дің ара мыз да ең ке мі қы рық жыл-
дық ай ыр ма бар. Осы ны ой ла дың ба?

Құ	рық	– 1) жыл қы ұс
тау үшін ұшы на іл мек жіп 
бе кі тіл ген ұзын сы рық; 
2) айлашар ғы, қу лық
сұм дық.
Кір	ме	– бас қа ел ден, 

сырт жақ тан ау ып ке ліп 
сің ген адам, ке лім сек.

Сөз	мар	жан
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– Ой ла дым, жа ным. Қы рық жыл бол са қайт ей ін? Қы рық қа 
кел ген де біз дің ел дің Есе нейі сен бо лып қа лар сың. Оған дей ін сен 
ме нің Есе ней ім бо ла тұр... Мен са ған сұ лу деп, жас деп қы зық тым 
ба, бол ма са Есе ней дің ор ны на Есе ней бо ла тын адам деп қы зық тым 
ба, оны өзім де бі ле бер мей мін... Мен ба ла сы жоқ, ұр пақ сыз қал-
ған адам мын. Ұлым да, қы зым да, жа рым да жал ғыз сен сің, кү нім. 
Кү нім дей жар қы рап, ел-жұр ты ма кей де ай бын ды, кей де мейі-
рім ді қа рап, ор да мыз ды жал ғыз тол ты рып отыр саң, Құ дай дан 
сұ рар бас қа бір ті ле гім жоқ...».

Көр кі не ақы лы сай Ұл пан – Есе ней дің ерек ше адам еке нін 
та ни біл ген сұң ғы ла қыз. «Есе ней қа тал еді, оз быр еді. Ен ді оның 
жан жү ре гін жі біт кен Ұл пан бол ды», – деп су рет тей ді жа зу шы.

Қа зақ елі нің тір ші лі гін, қа зақ әй елі нің өмі рін жа зу шы: «Да ла 
қы зы – та би ғат тың ең жас пер зен ті. Кө зі не кө рін ген нің бә рін кө ңі-
лі не то қып ке ле ді. Ол не кө ріп, не бі ліп өс ті? Кең да ла... көк да ла...
са ры да ла... са ғым... Төрт тү лік мал... со ғым. Қы сы-жа зы ки із үй. 
Ұзақ түн дей өз ге рі сі жоқ өмір. Са ры  ала етек сар пыл таң ға көн-
ді гіп кет кен қа зақ әй елі. Ұл пан да осы ны кө ріп өс ті», – деп 
су рет тей оты рып, «Қа зір оның кө ңі лін де әл де не лер оя нып ке ле 
жат қан дай еді...»,– деп, Ұл пан ның бей ғам ел тір ші лі гі не әкел ген 
жа ңа лық та ры мен өз ге ріс те рін бей не леу ар қы лы қа ра пай ым 
қа зақ қы зы ның да на лы ғын, ел ана сы на ай нал ған тұл ға дә ре же-
сі не дей ін гі өсу жо лын көр се те ді. Жа зу шы ха лық қа мын ой лап, ел 
мүд де сін қор ға ған Ұл пан ның іс те рін ай та ке ле: «Он ау ыл Си бан ды 
Есе ней дің қа за ны мен қо лы на қа рап тел мі ріп оты ру дан бір жо ла 
құт қар ды. Қа шан нан бе рі Есе ней ді кі бо лып кел ген кең жер ді әр 
ау ыл ға бө ліп бер ді. Мұ ны сы жал ғыз бұл ел емес, жал пы Сі бір 
қа зақ та ры үшін жа ңа бір үл гі еді. Оның аты не еке нін Ұл пан өзі 
біл ген емес. Ке дей лік жан шып, діл гір лік со ры на бел ден ба тып 
отыр ған жоқ-жі тік ке жа ны ашы ды да, қол дан ке ле рін іс те ді де 
бер ді. Қа зір Есе ней дің ма лы екі есе азай ды, оның есе сі не ел 
Си бан ның ма лы он есе кө бей ді. Ел аз дап егін са ла ды, шөп ша ба ды. 
Ба ла-ша ға дір дек теп қыс бойы ки із үй де отыр май ды, жы лы қыс қы 

үй де оты ра ды. Әсі ре се, осы қыс қы үй 
үшін ел-жұр ты Ұл пан ға қат ты ри за. Есе-
ней ді жұрт құр мет тейт ін де еді, қор қа тын 
да еді. Ұл пан ды жұрт әрі құр мет тей ді, әрі 
жақ сы кө ре ді. Бұ дан он жыл бұ рын 
Ұл пан ға сұ ра на ке лу ші еді, осы кү ні 
ақыл да са ке ле ді. Есе ней ге кім нің ба ты лы 
ба рып ақыл да сам деп ой ла ған! Бұ рын 

Тел	мі	ру	– 1) көз ал май, 
те сі ле қа да лып қа рау 
2) кө зін са тып дә ме ле ну, 
кү ні тү су.
Діл	гір	лік	– зә ру лік, 

мұқ таж дық.

Сөз	мар	жан
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Есе ней ден ығы сып-ық тап қал ған бес бо лыс Ке рей елі де үл кен 
дау-жан жал бол са, Си бан елі нің ың ғай ын бай қау үшін Ұл пан ға 
бір соқ пай қоя ал май ды», – дей ді.

Ұл пан ның қи ын да шыр ға ла ңы көп өмір жо лын су рет теу 
ар қы лы жа зу шы қа зақ әй ел де рі нің тағ ды рын көр се те ді. То ғыз 
жыл тө сек тар тып жат қан Есе ней дің даң қын кө те ріп, атақ-абы-
рой ын асыр ған Ұл пан ның қа ді рін жа зу шы Мү сі реп тің әмең гер лік 
пен Есе ней ден қал ған бай лық тың тағ ды рын ше шу ге кел ген би 
мен бо лыс тар ға айт қан сө зі ар қы лы біл ді ре ді: «Бұл ел де екі адам 
Си бан бол са, Ұл пан – сол еке уі нің бі рі, бі реу бол са, сол бі реу дің 
өзі – Ұл пан! Ұл пан – тек Си бан ға на емес, он бес жыл дан бе рі осы 
ел дің Есе нейі! Есе ней дің өзі атап кет кен – Есе нейі! Сіз дер Ұл пан ды 
же сір қал ған қа тын деп отыр сыз дар, Си бан оны «әулие Ұл пан» 
дей ді. Си бан қан дай тал қы ға түс се де, осы ой ынан ай ны май ды». 
Ақ нар атан ған аб зал ана, жұрт қа мын же ген қам қор Ұл пан ба сы на 
түс кен қан дай қи ын дық ты қай сар лық пен же ңе біл се де, өзін қор-
лау мен аяушы лық біл ді ру ге төз бес қай сар жан еке нін: «Жоқ, 
жоқ! Мен Ұл пан мын! Ай қай сал сам, бар лық Си бан ат қа мі нер еді. 
Әт тең, зи рат ба сы на бар ған да өзім сал дыр ған үй лер дің қа сы нан 
кө зім ді жұ мып өте мін бе? Ол да емес... Әр кім нің ме ні аяй қа ра ған 
кө зі не қа лай шы дар мын?» – деп, өз бай ла мын жа сай ды. 

Ғ.Мү сі ре пов тің «Ұл пан» ро ма ны – ел ше жі ре сін, қа зақ ауы-
лы ның тұр мыс-тір ші лі гін кең ау қым да 
бей не ле ген ту ын ды.

Ғ.Мү сі ре пов – қа зақ дра ма тур гия сы-
ның қа лып та суы мен да муы на ай рық ша 
үлес қос қан қа лам гер. Оның қа ла мы нан 
ту ған «�ыз Жі бек» му зы ка лық дра ма сы 
(кей ін осы ат тас опе ра ның либ рет то сын 
жаз ды), «�о зы Көр пеш – Ба ян с� лу», 
«А�ан се рі – А� то� ты» пьеса ла ры 
театр сах на ла рын да қойы лып, өз кө-
рер мен де рін тап ты. Жа зу шы ау ыз әде-
бие ті жыр ла рын да су рет те ле тін Қо зы, 
Ба ян, Қо дар, Қа ра бай, Жі бек, Тө ле ген, 
Бе ке жан, Сан сыз бай, Ба зар бай об раз да-
рын театр өне рі не лай ық тап шы ғар ды. 
1954 жы лы Ғ.Мү сі ре пов «Ма хаб бат 
ту ра лы дас тан» ат ты көр кем су рет ті 
фильм нің сце на рийін жаз ды. Пьеса орыс 
ті лі не ау да ры лып, Мәс кеу театр ла рын да 

...Әлі де талайта
лай за ман дар өте ді. Та
лайталай тол қын дар ке
зек пен ау ысып, талайта
лай ұр пақ тар ке ле ді. Сол 
кез де хал қы мыз дың осы 
бір тұс та ғы белбе ле сі не 
үңі лер адам бол са, Мү
сі ре пов шы ғар ма ла ры на 
соқ пай ке те ал май ты ны 
ай дан анық.

С.Шаймерденов

Ғ.Мү сі ре пов – көр кем 
әде би ет те де, театр да да, 
ки но да да – өнер дің та ғы 
қан дай тү рі бар – бә рібә
рін де де сұ лу лық тың гимн 
дә ре же сі не кө те рі ліп ке ле 
жат қан клас сик.

Ш.Мұртаза

Зер	гер	сөз
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қойы лып, жо ға ры ба ға ал ды. Ғ.Мү сі ре пов тің та ри хи та қы рып қа 
жаз ған шы ғар ма сы ның бі рі – «Аман гел ді» пьеса сы. Пьеса не гі-
зін де «Аман гел ді» ки но филь мі тү сі ріл ді. Пьеса да 1916 жыл ғы 
Тор ғай об лы сын да Аман гел ді бас та ған ұлт-азат тық қоз ға лы сы, 
қа зақ ең бек ші ле рі нің жер гі лік ті бай лар, бо лыс тар мен ақ пат ша-
ға қар сы кү ре сі су рет те ле ді. Аман гел ді бас та ған аза мат со ғы сы 
Қа зан төң ке рі сі мен ұш та сып, қа зақ да ла сын да Ке ңес өкі ме ті нің 
ор науы мен аяқ тала ды.

Ғ.Мү сі ре пов тің Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс та қы ры бы на 
ар нал ған ту ын ды сы – «�а за� сол да ты» ро ма ны. Жа зу шы ның 
бұл ту ын ды сы Қай ыр ға ли Сар та лиев тің өмір жо лын су рет теу ге 
ар нал ған. Ро ма нда бас кей іп кер Қай рош тың ба ла лық ша ғы, 
ба ла лар үй ін де тәр бие ле нуі, ерже тіп өсуі, аза мат бо луы, ер лігі 
ба ян дал ған. Ғ.Мү сі ре пов тің Қай ро шы – адал дос тық тың, бау ыр-
мал дық пен та бан ды лық тың, ба тыр лық пен ба тыл дық тың ие сі. 
Ро ман ның идея сы Қай рош тың: «Дү ние де ту ған елің нен ар тық 
ел жоқ, жер де жоқ... Сол елі міз дің құл пы ра тү сер ша ғы на ке ле 
жа тыр мыз. Адам ның ойы да көр кем, бойы да көр кем бо ла ды ол 
ел де!» – де ген сөз де рін де жи нақ тал ған дай.

Жа зу шы ның 1953 жы лы жа зыл ған «Оян �ан өл ке» ро ма-
ны ның та қы ры бы – Қа зан төң ке рі сі нен бұ рын Қа ра ған ды кө мір 
өн ді рі сі ашы лып, он да қа зақ жұ мыс шы табы ның құ ры ла бас тауы, 
өн ді ріс ке жа ңа тар тыл ған қа зақ ке дей ле рі нің ащы өмір дің аза бын 
бір ге тар тып, бі те қай на суы, олар дың тап тық мақ сат ты те рең тү сі-
нуі , орыс ка пи та лис те рі мен қа зақ бай ла ры на қар сы ті зе қо са бас-
тауы, тап тық са на-се зі мі нің оянуы су рет те ле ді. Ро ман ның екін ші 
кі та бы «Жат қо лын да» атауы мен 1984 жы лы дү ние ге кел ді. Он да 
Қа ра ған ды кө мір ке нін ағыл шын ал пау ыт та ры ның то науы си пат-
тал ған.

Ғ.Мү сі ре пов тің «Жа пон бал ла да сы» – қа ра  сөз бен 
жа зыл ған бал ла да-жыр. Адам зат та ри хын да тұң ғыш қол-
да ныл ған атом бом ба сы ның ау ыр зар да бын шек кен жа пон 
хал қы ның жан түр ші гер лік тра ге дия сын жа зу шы поэ зия лық 
леп пен, те рең сыр шыл се зім тал дық пен жет кі зе біл ген. Ав тор 
«Ар �а ны� ә� гі ме сі», «Көз ді� ә� гі ме сі», «Тас ты� ә� гі ме сі» 
ар қы лы XX ға сыр дың ең сұм дық, зұлмат қа сі ре ті – атом апа-
тын әш ке ре лей ді.

Жа зу шы шы ғар ма ла ры ның тіл дік ерек ше лі гі – аз сөз ге көп 
ма ғы на сый ғы за бі луін де, ащы сар казм мен юмор ды жиі қол да-
ну ын да. Хал қы мыз дың ар дақ ты қаламгері ана ті лі міз дің та за-
лы ғы на ерек ше мән бер ген. Бұл ту ра лы С.Мәу ле нов: «Ол ана АР
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ті лі нің та за бо луы на, сөз дер дің өз ор ны на қа ла нып, дұ рыс қол-
да ны луы на, қо ры ның мо лая бе руі не ба са на зар ау да ра тын. Ол 
тіл бол ма са, ха лық бол май ты нын жас ұр пақ тың жа ды на мық тап 
құй ған еді. Оның мар жан дай ті зіл ген жа зуы нан сөз ме руерт те рі 
ша шы лып жат қан дай бо ла тын. Ол әр сөз дің нұ рын, дә мін, әнін 
та мыр шы дай та ма ша бі ле тін. Ол ке ре мет сти лист еді. Стиль адам 
дейт ін бол сақ, оның сти лі нен өзі нің сұ лу жа ны жар қы рап нұ рын 
ша шып тұр ған дай», – де се, «Ас пан то лы жұл дыз ды ша шыл ған 
сөз мар жан де сек, ше бер лік пен көр кем дік жа ғы нан Ға бит Мү сі-
ре пов ті лі жо сыл ған Құсжо лы бо лып қал ды», – дей ді про фес сор 
М.Ба зар ба ев.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Оты зын шы жыл дар даақ үл кен дра ма тург еке нін та ны тып, «Қыз 
Жі бек» опе ра сы ның либ рет то сын, «Қо зы Көр пеш – Ба ян сұ лу» пьеса
сын,  Ғ.Мү сі ре пов кей ін гі жыл дар да да бү кіл қа зақ дра ма тур гия сы ның 
та ма ша ту ын ды сы бо лып та был ған «Аман гел ді», «Ақан се рі – Ақ тоқ
ты», «Бо ла шақ қа ама нат», «Қып шақ қыз – Ап пақ», «Қай ран Май ра» 
ат ты дра ма лық шы ғар ма ла рын жаз ған.

Сце на рийін Б.Май лин, В.Ива нов пен бі рі гіп жаз ған «Аман гел ді» 
филь мі қа зақ ки но өне рі нің ал ғаш қы бас пал да ғы са нал са, «Ма хаб бат 
ту ра лы дас тан», «Қыз Жі бек» филь мде рі – қа зақ ки но өне рі нің ал тын 
қо ры нан орын ал ған ту ын ды лар.

Көр кем ау дар ма да О.Ген ри, С.Та га рао, М.Горь кий, М.Шо ло хов, 
У.Шекс пир, К.Си мо нов, А.Штейн, Ж.Моль ер, та ғы бас қа қа лам гер лер 
пьеса ла рын қа зақ ті лі не ау дар ған.

«Қазақәдебиеті»анықтамалығы

 	«Бі	лу»

1. Ға бит Мү сі ре пов ту ра лы не біл дің дер? Қан дай от ба сын да 
дү ние ге кел ген? Қан дай бі лім ал ған?

2. Жа зу шы шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы не ай та ала сың дар? 
Қан дай шы ғар ма ла ры мен та ныс сың дар?

3. 1930 жыл да ры жазған туындылары қай са ла ны қам ти ды?
4. Тұң ғыш шы ғар ма сы қа лай атала ды?
5. Жа зу шы ның қа зақ дра ма тур гия сы на қос қан үле сі ту ра лы 

не біл дің дер?
6. Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс ту ра лы қан дай шы ғар ма жаз-

ған?

Бі	лу
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«Тү	сі	ну»

1. Ро ман не се беп ті «Ұл пан» деп атал ған? Ойларыңды мысал-
мен түсіндіріңдер.

2. «Ме нің Джо кон дам – Ұл пан». Жа зу шы ның қой ын дәп те-
рін де гі осы бір сөй лем нен не ні ұға мыз? Джо кон да кім? Ол 
ту ра лы не бі ле міз? Ұл пан ды жа зу шы не ге осы бей не ге те-
ңес тір ді? Сендер кімге ұқсатар едіңдер?

3. Есе ней Ұл пан ды не се беп ті «Ақна рым» деп ата ған? Ро ман-
нан үзін ді кел ті ре оты рып тү сін ді рің дер.

4. Ұл пан ның «ар зан ға түс пейт ін қыз» еке нін де қан дай мән 
жа тыр?

«Қол	да	ну»

1. Жа зу шы ту ра лы бе ріл ген мә тін ді мұ қи ят оқып шы ғың дар, 
мә тін бой ын ша сұ рақ тар құ рас ты рың дар. Кім көп сұ рақ 
құ рас тыр са, сол же ңіс ке же те ді. Ке ле сі ке зек те құ рас тыр-
ған сұ рақ та рың ды бір-бі рі ңе қоя сың дар. Ой ын со ңын да 
«Қа зы мыр оқу шы» анық тала ды.

2. «Ұл пан» ро ма нын да ғы порт рет тік су рет теу дің рө лі ту ра лы 
ай тып бе рің дер.

3. Ро ман дағы, иро ния, сар казм ға құ рыл ған сөз тір кес те рін 
те ріп жа зың дар, қыз ме ті ту ра лы ай тып бе рің дер.

4. Ғ.Мү сі ре пов тің «Ұл пан» ро ма ны ның не гі зі оқи ға ла ры на 
сю жет тік-ком по зи ция лық жос пар құ рың дар.

5. «Ұл пан» ро ма нын да қазақ өмірінің қан дай оқи ға ла ры қам-
тыл ған? Нақ ты мы сал дар кел ті ре оты рып, ба ян даң дар.

6. Ұл пан бой ында қан дай қа си ет терді дарытқан? Ұл пан қа-
зақ да ла сы на қан дай өз ге ріс тер мен жа ңа лық тар әкел ген 
адам?

7. Ұл пан ның өсу жо лын роман маз мұ ны мен бай ла ныс ты ра 
тү сін ді рің дер.

8. Ро ман нан бе ріл ген үзін ді лер ді түсініп оқып шы ғып, тап-
сыр ма лар ды орын даң дар:
– үзін ді ні бір не ше 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;
– кей іп кер лер ді си пат тай тын сөз, сөз тір ке сі, сөй лем дер ді 

та бың дар;
– мә тін де гі бар лық кей іп кер лер ді кезегімен атап шығыңдар;
– мә тін де гі оқи ға орын алған жер лер ді атаң дар;

Түсіну

Қолдану
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– үзін ді ні аяқ тау дың нұс қа сын ұсы ның дар.
9. Ро ман да кез де се тін жер-су атау ла рын те ріп жа зып, геог ра-

фия лық тұр ғы дан си пат таң дар.
10. Шы ғар ма да кез дес кен ұлт тық салт-дәс түр лердің кө рі ніс 

бе руін тү сін ді рің дер жә не бү гін гі күн де гі өзек ті лі гі ту ра лы 
ой ла рың мен бө лі сің дер. Эт ног ра фия лық де рек тер қо рын 
жа саң дар.

«Тал	дау»

1. Ро ман да ғы Ұл пан бей не сін қа зір гі кез де гі бас шылық 
қызметтегі әй ел дер бей не сі мен са лыс ты рың дар.

2. Ро ман кей іп кер ле рі – Есе ней, Ұл пан, Тор сан ға са лыс тыр-
ма лы мі нез де ме бе рің дер.

Есе ней Ұл пан Тор сан 

3. Ұл пан ның бой ын да ғы адам гер ші лік ұлы қа си ет те рін мы-
сал кел ті ре оты рып, тал даң дар.

4. Ро ман да ғы Есе ней бей не сі не, өзін дік ерек ше лік те рі не тал-
дау жа саң дар.

5. Әң гі ме ге сатылай кешенді тал дау жа саң дар:
– Ав то ры:
– Та қы ры бы:
– Идея сы:
– Тәр бие лік мә ні:
– Кей іп кер ле рі:
– Порт рет тік мі нез де ме:
– Көр кем сөз ай шық та ры:

те ңеу –
эпи тет –
ме та фо ра –

– Тұ рақ ты тір кес тер:
– Ма қал-мә тел дер:

«Жи	нақ	тау»

1. Ғ.Мү сі ре пов тің «Ұл пан» ро ма ны ның та қы ры бы мен идея-
сын анық таң дар.

2. «Ұл пан» ро ма ны ту ра лы маз мұн дау дың ті рек сыз ба сын құ-
рың дар.

Талдау

Жинақтау
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«Бағалау»		

1. Ұл пан Есе ней ге жар бо лу ға не се беп ті ке лі сім бер ді? Бұл 
ке лі сім ге сен дер дің көз қа рас та рың қан дай?

2. Ұл пан ның өмір ден ер те ке туі не қан дай се беп бол ды? Ұл пан 
тағ ды ры ту ра лы пі кір ле рің мен бө лі сің дер.

3. Ұл пан бей не сі ту ра лы ой ла рың ды «ПОПС фор му ла сы» ар-
қы лы біл ді рің дер.
«Ме нің ой ым ша, ...»
«Се бе бі, мен оны бы лай ша тү сін ді ре мін ...»
«Оны мен мы на дә лел дер мен, фак ті лер мен дә лел дей ала-

мын ...»
«Осы ған бай ла ныс ты мы на дай ше шім ге кел дім ...».

4. «Ұл пан» ро ма нын да ғы Есе ней об ра зы ту ра лы ой ла рың ды 
біл ді рің дер. Есе нейдің таң дауы не лік тен Ұл пан ға түс ті?

5. Өз де рі ңе ұна ған шы ғар ма кей іп ке рі ту ра лы ой бө лі сің дер. 
Ойларыңды жүйелі, дұрыс құруға үйреніңдер.

Ғ.Мү сі ре пов тің өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы Мү сі ре пов Ғ. 
Көптом дық шы ғар ма лар жи на ғы нан /Құ рас тыр ған Ә.На рым бе тов/, 
Мү сі ре пов Ғ. Таң да ма лы. Үш том дық , Мү сі ре пов Ғ. Бес том дық шы ғар
ма лар жи на ғы нан, Мү сі ре пов Ғ. «Жа ңа дос тар: Кі тап тан соң кі тап» 
кі та бы нан, Мү сі ре пов Ғ. «Ұл пан» ро ма ны нан, М.Әлім бай дың «Аға ның 
кө ңі лі – ақ жай лау», «Кө зін көр дік жақ сы ме нен жай саң ның», «Ға жай ып 
Ға бең», Ә.Қай ыр бе ков тің «Ел ана сы – Ұл пан», М.Қа ра таев тың «Көр
ге нім мен кө ңіл де гім: (Ес те лік тер, порт рет тер, эс се лер)», М.Сәр се
ке нің «Мен бі ле тін ер Ға бең» ту ын ды ла ры нан оқып алың дар.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Ро	ман
Ро	ман – кө ле мі үл кен, маз мұ ны қатқа бат, сю же ті мен ком по зи

ция сы күр де лі эпи ка лық жанр тү рі. Ро ман ның түр ле рі: тарихироман,
авантюралықроман,ғажайыпоқиғалыроман,детективтіроман,
психологиялық роман, тұрмыстық роман, педагогикалық роман,
сатиралықроман,т.б.

Тарихи роман – бел гі лі бір та ри хи оқи ға ға бай ла ныс ты ту ған 
шы ғар ма. Бұл жанр да жал пы ха лық тық мем ле кет тік мүд де лер бас ты 
си пат ала ды. Та ри хи ро ман не гі зін та рих та бол ған оқи ға же лі сі 
құ рай ды. Кей іп кер ле рі де өмір де бол ған адам дар.

Бағалау

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на
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Авантюралық роман. Бұл ро ман кей іп кер ле рі қау іпқа тер лі аса 
қор қы ныш ты хал дер ді ба сы нан өт кі зе ді жә не ол қи ын шы лық ты же ңіп 
шы ға ды.

Ғажайыпоқиғалыроман. Бұл ро ман дар дың оқи ға сы тез да мып, 
қи ын нан ша рық тап ке тіп, бар ған сай ын оқи ға шие ле ні се бе ре ді. Бұл 
ро ман жұрт ты тез қы зық ты ру үшін, кө ңілін ау лау үшін жа зыл ған
дық тан, он да ғы оқи ға лар көп ші лі гін де тек қы зық ты ету мақ са ты мен 
құ ры ла ды.

Детективтіроман – тың шы лық іс тер жө нін де гі ро ман.
Тұрмыстық роман. Мұн дай ро ман дар да не гі зі нен үй тұр мы сы, 

за ман ның сал ты, әде ті көр се ті ле ді.
Педагогикалықроман. Бұл ро ман да не гіз гі оқи ға же лі сі пе да го ги

ка лық тәр бие бе ру мақ са тын да құ ры ла ды.
«Қазақәдебиеті»анықтамалығы

Әр ро ман тү рі не мы сал дар тау ып кө рің дер.

Тапсырма
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Оның қай жы рын оқы са ңыз да, осын дай са ғы ныш са зы есе ді. 
Ту ған жер ге де ген са ғы ныш, дос тар ға де ген са ғы ныш, өлең ге 
де ген са ғы ныш…

Ә.Кекілбаев

 ТӨ	ЛЕ	ГЕН	АЙ	БЕР	ГЕ	НОВ

Ақы н Тө ле ген Ай бер ге нов Қа ра қал-
пақ стан ның Қо ңы рат ау да нын да ту ған. 
Таш кент пе да го ги ка лық инс ти ту тын бі-
тір ген соң, Қо ңы рат ау да нын да ғы ор та 
мек теп те мұ ға лім, Шым кент об лы сы ның 
Са рыағаш ау да нын да ғы кеш кі жас тар 
мек те бін де ди рек тор, 1965 жыл дан Қа зақ-
стан Жа зу шы лар ода ғы жа нын да ғы әде-
би ет ті на си хат тау бю ро сын да қыз мет іс те-
ді. Өлең де рі рес пуб ли ка лық бас па сөз де 
1957 жыл дан жа рия лан ды. Ту ған жер ге 
де ген ал бырт са ғы ныш пен мөл дір ма хаб-
бат қа то лы бір топ өлең де рі 1961 жы лы 
шық қан «Жас дәу рен» ат ты ұжым дық 
жи нақ та ба сыл ды. Қа зақ поэ зия сы на өзін-
дік жа ңа ыр ғақ, те геу рін ді ек пін әкел ген 
поэти ка лық жыр кі тап та ры: «Ар ман са-
па ры», «Өмір ге сая хат», «��м да �ы м�-
на ра лар», «Мен са �ан �а шы� едім», 
«Ама нат», «Бір той ым бар», ба ла лар �а 
ар нал �ан «Ба� ша �а сая хат» су рет-кі тап-
ша сы жа рық көр ді. Сон дай-ақ, орыс ті лін-
де «Мир соз вез дия» де ген ат пен таң да ма-

лы өлең де рі ау да ры лып ба сыл ды. «А�ер ке Жай ы�», «Жа� �ыр �ан 
Ма� �ыс тау», «�а за� стан», «Се ні ой ла дым», «Ме ні ой ла», «А� 
�ай ы� дар», «Бір той ым бар» т.б. өлең де рі не жа зыл ған ән дер ел 
ара сы на ке ңі нен та ны мал. 1997 жы лы ақын ның «Таң да ма лы өлең-
дер» жи на ғы мен ол ту ра лы жа зыл ған «Бір ге мін мен сен дер мен» 
ат ты ес те лік кі тап, 2001 жы лы «Бір той ым бар» ат ты жыр кі та бы 
жа рық көр ді.

Ақын Т.Ра хым Т.Ай бер ге нов шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы: «Тө ле ген 
Ай бер ге нов шы ғар ма шы лы ғын да ғы ең ар на лы та қы рып – кең 

ТӨ ЛЕ ГЕН АЙ БЕР ГЕ НОВ
(1937–1967)

Өлең жаз сам, тал бой ым,
Қор ға сын боп бал қи ды.
Шер тіп бір сыр лы сан  

        күй ді,
Дом бы ра кө ңі лім 
       шал қи ды.

Т.Айбергенов

Зергер	сөз
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ма ғы на да ғы ту ған жер, ата ме кен, со ған де-
ген пер зент тік ұлы са ғы ныш се зі мі!.. Ақын  
жырына бай тақ қа зақ же рі тұ тас бол мы сы-
мен тү гел сый ып кет кен еді. Қа си ет ті ата ме-
кен нің бар түк пір ле рі не ая ғы жет пей кет се 
де, ол шек сіз Қа зақ стан ды бі ре гей қал пын-

да бар  дау сы мен, ас қақ рух ты ша быт пен жыр лай бас та ған-ды…
Дәм-тұ зы ның тым ер те тау сыл ға ны на қа ра мас тан, оның поэ зия-

сын да өз ге ақын дар дың еш қай сы сын да да кез дес пейт ін дү ние ге де ген 
ерек ше бір махаббат бар. Әсі ре се, ақын ның адам ның заң ғар ұлы лы ғын 
ақыл та ра зы сы на са лып, са ғы ны шы мен өл ше ген ыстық сезімі «Құм-
да ғы мұ на ра лар» жи на ғын да анық кө рі ніп, ай рық ша аңғарылады.

«Са �ы ныш» ат ты өлең дер топ та ма сын да бұл ала пат күш буыр-
қа нып, те ңіз дей те бі ре ніп, тау лар дай ас қақ тап, ша рық тау ше гі не 
же те ді. Дү ние ге ын ты зар лы ғың ды, өмір ге құш тар лы ғың ды 
оята тын ақын жыр ла ры ның әр жо лы нан Та би ғат-Ана ның аялы 
ала қа нын дай мей ірім ді лік ті се зі ніп, са ғы ныш оты жү ре гің ді 
шар пи ды. «Са ғын дым, жа ным, мен се ні!» деп бас тала тын өлең нің 
ал ғаш қы жол да ры шы най ылы ғы мен, кір шал ма ған сә би дің жү ре-
гін дей пәк ті гі мен се зім ді бау рай ды.

Үміт ке то лы, ар ман ға то лы әр жер де бір түп қа ра ғай,
Са ғын бай жүр се, қа луы мүм кін жа мы ра су ға да жа ра май.
Би ік те тұр ған тау лар да мы нау нұ ры на таң ның боял ған.
Се ні мен ме нің ға сыр лап күт кен са ғы ны шым нан оян ған.
Ба ба лар біз ді са ғын ған, жа ным, ар ман ның аң сап биі гін,
Әже лер біз ді са ғын ған, жа ным, тал ды рып ас қар иы ғын.
Кө кі ре гіңде са ғы ныш бар да мұ рат та сен де бар, жа ным,
Ал дың да тұр ған қы рат тың са ған кө рін бей жат қан ар жа ғын.
Жа зи ра бел дер қуа ны шың ды бол ма сын мәң гі шек те мек,
Ал дың нан ор ман кес-кес теп шық са, са ғы ны шың мен көк теп өт.
Мен бұ ны са ған жа зып отыр мын, ар ма ным ды орап се зім ге,
Жан-жақ тан түс кен шұ ғы ла ның бә рін са ғы нып жүр ген ке зім де.

Оқу шы мен сыр лас қан сай ын сө зін са ғы ныш тан бас тай тын 
ақын өлең де рі нен Тө ле ген нің жү ре гін өр те ген Отан ға, ана ға, 
жа ры на, апа сы на, ба ла ла ры на, бір сөз бен айт қан да, мы на жа рық 
әлем ге де ген шек сіз са ғы ны шын кө ре сің.

Ей, адам дар, ай на лай ын ту ған дар,
Жал ғыз ми нут тың даң дар!

Дис кі ден «Са ғы ныш» 
өле ңін тың дап, ақын ның 
кө ңіл күй ін та ның дар. 

CD 08
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Мен сен дер ге көп бол ды сыр шерт пе дім,
Қа зір тү гел кө кі ре гім өрт ме нің!

Шар та рап қа жүр ге нім мен жүз ат тап,
Бұ рын мұн дай көр меп едім ұзақ тап.
Бір са ғы ныш мәң гі-ба қи дос ет кен
Қа зір ме ні жұ лып ал ды тө сек тен.

Өле ңі нің әр шу ма ғы нан са ғы ныш тың са зы есе тін Тө ле ген 
Ай бер ге нов тің поэ зия сын да ерек ше бір қу ат бар. Ол – кү рес кер лік 
қу ат. Ол – ба тыр лық қу ат. Адам дар дың бә рін са ғы ны шы мен аяла-
ғы сы ке ліп тұ ра тын жә не со ған қалт қы сыз сен ді ре ала тын қа си ет 
қа зақ поэ зия сын да тек Тө ле ген де ға на бар.

О, адам дар, бір ге мін мен сен дер мен,
Ықы ла сы ңа еш нәр се ні тең гер мен.
Сен дер – ме нің ба қы тым ның бұ ла ғы,
Сен дер – ме нің да ры ны ма жел бер ген.

Ақын поэ зия сы – жа сам паз дық тың жы ры. Сон дық тан да 
Тө ле ген нің жыр ла ры нан жау ды же ңіп кел ген ба тыр дың кө ңіл 
күй ін дей шат тық пен қуа ныш тың са ма лы еседі.

Жа зу шы Әбіш Ке кіл баев бай қа ға нын дай: «Бі рақ бұл – гүл ге 
ел ті ген, кө бе лек қу ған се ру ен ші нің қуа ны шы емес, қи ын ды көр-
ген, қай ғы мен қа сі рет тің де ащы дә мін та тып бай қа ған аза мат 
адам ның жү зе ге ас қан мақ са ты мен орын дал ған ар ма ны ның қуа-
ны шы. Қам шы ның са бын дай қыс қа ғұ мыр сүр ге ні не қа ра мас тан, 
оның ар тын да мәң гі өл мейт ін жыр ла ры қал ды», – дей ді.

Жас тар ға ар нал ған Т.Ай бер ге нов атын да ғы әде би сый лық бар. 
Поэ зия да оны Мұх тар Ша ха нов, Фа ри за Оң ғар сы но ва, Жа рас қан 
Әб ді ра шев, Есен ға ли Рау ша нов, Ты ныш бай Ра хым т.б. ақын дар 
үлгі тұтты.

Оның тіл сын ды рып, әліп та ны ған мек те бі дом бы ра ның бауы ры нан өр бі ген өлең
жыр лар әле мі еді... «Пай ғам бар сын ды қарт тар дан» тә лімтәр бие алып өс кен ол 
өнер ге үл кен құр мет пен қа рай тын. Сы пы ра жы рау дан бас тап, бер гі Қа ша ған ға 
дейін гі ха лық ақынжы рау ла рын тү гел жат қа бі ле тін. Соң ғы жаз ған «Кос мо навт мо
но ло гі» оның твор чест во сын да ғы жа ңа бет бұ рыс тың ба сы еді. Жақ сы ақын дар өмір 
бойы із де ніп өте ді.

Қ.МырзаӘлі

Даналық	ойдан	дән	ізде
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Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

1965 жы лы Мұ қа ға ли қа сын да бұй ра бас, сі рің ке қа ра, арық ша бір 
жі гіт бар, ре дак ция ға кел ді. Әл гі жі гіт ті: «Са рыағаш тық Тө ле ген Ай
бер ге нов», – деп та ныс тыр ды да, Тө ле ген ге:

Тө ле ген Ай бер ге нов тің жа лын жыр ла ры оны тоқ тал мас өмір са па рын да ғы әр жо
лау шы ға се рік ете ді, жа нам де ген жү рек ке от бе рер асау ар ман лық сы ған Тө ле ген 
поэ зия сы, біз дің дәу ірі міз дің шын ды ғын дай, ары ны асау ар ман дар ға бас тап, бо ла
шақ пен жал ға са бе ре ді. Оған ақын ның жыр ла ры куә. Жыр ба ға сын жү ре гі мен сал
мақ тар тал ғам ды оқыр ман куә.

Ф.Оңғарсынова

Адам зат ба ла сы бой ын да ғы асыл қа си ет тің бі рі са ғы ныш еке ні рас. Со ның бар ша 
қа ді рін же рі не жет кі зе жыр ла ған – Тө ле ген Ай бер ге нов. Са рыағаш тан Ал ма ты ға сол 
өзі нен өз ге еш кім кө те ре ал май тын ұлы жүк – са ғы ны шын ар қа лап жет кен бо ла тын. 
Ал да ас қақ ар ман дар шы ңы тұр ды. Іш кі ақын дық се нім мен жі гер со ған ұм тыл ды
ра ды.

Т.Рахым

Даналық	ойдан	дән	ізде

Ақын	ру	хы	на
Дейт ін дер бар өз биі гім де құ ла сам,
Со ның бі рі ақын бо лар сұ ра саң.
Өлең жа зып, ой мар жа нын тіз гі леп,
Мәң гі лік ке үл гі бо лар жыр со дан.
Жыр ар қауы бос танбос қа өше ме?
Ақын жа ны тас мү сін боп ке те ме?
Ша быт пе нен сіл кін ген де өлең ге
Бі ле сің бе, ақын жа сы не ше де?
Ес те қал ды кез дес кен күн өзің мен,
Нұр бей нең ді елес те тем сө зің нен.
Бір той ың ды қа за ғы ңа жа са дың,
Жыр ту ын дап от тай ыс тық се зім нен.
Өлеңжыр лар өз тұл ға ңнан өріл ген,
Дү ние ге бір құ ді рет кел тір ген.
Құ ла ге рін ерт теп мін ген Ақан дай,
Ақ қан жұл дыз – Ілияс бол дың, Тө ле ген.
Айт қан сө зің жыр шу мақ қа ай нал ған,
Өт кен өмір кел се, шір кін, қай та дан.
Ұр па ғы ңа бәй те рек сің бұл күн де
Кө рі не сің ашық кө ңіл ай на дан.
Ма хаб бат тың жыр ла ры на сөз бер ген,
Есі мі ңе кө ше бер дік көз көр ген.
Ес те лік пен жа зып шық қан жыр ла рым,
Ақын ру хын бар әлем ге тер бе ген.

Ақын-сазгерС.Маханұлы

Зергер	сөз
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– Бір өлең оқып жі бер ші, – деп өті ніш біл дір ді. Тө ле ген ор ны
нан тұ рып, «Ән ші Ға ре ке ңе» де ген ұзақ өле ңін жат қа оқы ды. Ме
нің таңғал ға ным: өз өле ңін жат қа оқы ған ақын ды ал ғаш рет кө руім. 
Мұ қа ға ли тұ рып: «Бұл – бір бо лай ын деп тұр ған ақын. Тө кең нің бір 
ға жа бы өз өле ңін ба сы нан ая ғы на, ая ғы нан ба сы на қа рай жат қа оқи 
бе ре ді. Мұ ның анау бұй ра ша шы ның ас тын да Сок рат тың ба сы жа
тыр», – де ді.

Р.Қунақова«Мұқағали.Естеліктер»

 	«Бі	лу»

1. Тө ле ген Ай бер ге нов ту ра лы не біл дің дер?
2. Қан дай өлең де рін оқы дың дар?
3. Өлең де рі нің та қы рып та ры қан дай?

«Тү	сі	ну»

Не лік тен Т.Ай бер ге нов ті са ғы ныш тан жа ра тыл ған ақын 
дей ді?

«Қол	да	ну»

1. Ақын шығармашылығы туралы сұхбат құрыңдар.
2. Өлең мәтінін қара сөзбен жазыңдар.

«Тал	дау»

«Са ғы ныш» өлең іне са ты лай ке шен ді тал дау жүр гі зің дер:

Шығар ма 
ав то ры

Шығарма 
атауы

 Жанр 
тү рі 

Шу мақ 
са ны 

Тар-
мақ 

са ны 

Әр 
шу мақ тың 

мә нін 
аша тын 
көр кем 
сөз дер

Өлең  
түйіні

«Жи	нақ	тау»

1. Ақын ту ра лы маз мұн дау дың ті рек сыз ба сын құ рың дар.
2. Ақын ның «Са ғы ныш» өле ңінің та қы ры бы мен идея сын 

анық таң дар.
3. «Зергер сөз» айдарында берілген «Ақын рухына» өлеңіндегі 

ақын бейнесі қандай?

Бі	лу

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау
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«Бағалау»		

1. М.Ша ха нов тың «Ай бер ге нов шы ңы» ат ты өле ңін мә нер леп 
оқың дар, өлең ту ра лы ой ла рың мен бө лі сің дер. М.Ша ха нов 
ақын шы ғар ма шы лы ғы на қан дай ба ға бер ген?

Ай	бер	ге	нов	шы	ңы
Бәй ше шек тің ғұ мы рын дай тағ дыр кеш кен мәрт ба тыр,
Өле ңін де еш бір ға сыр өші ре ал мас өрт жа тыр.
На мы сың ды дәу ірі ңе ет кіз бе дің қақ па қыл,
Мі не, со дан ұл ты мыз ды рух сыз дан кү зе тіп,
Се нің жы рың ше ка ра да әлі күн ге сап та тұр.
Пай ым дай мын, мой ын дай мын, сен – да на сың, мен – ба ла,
Ұл ты ңа кім жа қын, алыс – ай қын дай тын ел ға на.
Он том өлең жаз ған дар ды кет ті ұмы тып кең да ла,
Бі рақ ша ғын он өлең мен он мил лион қа зақ ты
Тол ған дыр ған, таңқал дыр ған Ма хам бет пен Сен ға на.
Адам дық сыз ақын дық жоқ, тыр мыс саң да жан са ла,
Жо ма рт тық сыз та ғы алыс қа ша ба мын деп шар ша ма.
Ба тыр лы ғың қан ша бол са, ақын ды ғың сон ша ма,
Тіп ті өзің ді сый дыр ма ған даңқ тың тар тө рі не.
Ме ні бір ге алып шық қың ке ліп ар па лыс тың қан ша ма.
За ма ны ның ың ғай ына жүр мей кет кен, ің кә рім,
Саһ өнер де қыз ға ныш ты біл мей ет кен, ің кә рім,
Иы ғы на бү тін беш пет іл мей кет кен, ің кә рім!
Жер ас ты нан сә лем жол дап жа тыр сың сен күн сай ын,
Қа за ғым ның маң дай ына сый май кет кен, сұң қа рым.
Не жақ сы лық бол са ал ды мен ел ге бол сын де ген сің,
Сон дық тан да се нің даң қың, се нің сал тың кө гер сін.
Сай ын да лаң жы рың ды ес ке ап күл кі сін сәл ше гер сін.
Әр жү рек те бұлт қа оран ған қа си ет ті бір шың бар,
Ол – ақын дық мәрт тік шы ңы, Ай бер ге нов де ген шың...
Ұлт ру хы қай кез де де қа нат ты ға ас та на,
Ай бер ге нов шы ңын көр сең, атың нан түс, жас ба ла!

2. «Егер мен ақын бол сам...» ат ты та қы рып та әдеби эс се жа-
зың дар.

Т.Ай бер ге нов тің «Құм да ғы мұ на ра лар», «Ама нат», «Бір той ым 
бар» ат ты жыр жи нақ та ры нан ақын өлең де рі н оқыңдар.

Бағалау

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на
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Әде	би	ет	тео	рия	сы

 

Ли	ри	ка	лық	кей	іп	кер
Ли	ри	ка	лық	 кей	іп	кер – поэ зия лық шы ғар ма лар да ғы адам бей

не сі. Ли ри ка лық ту ын ды лар дың бас қа һар ма ны – ақын ның өзі. 
Сон дық тан ақын ның өзі ли ри ка лық кей іп кер бо ла ды. Ли ри ка лық 
кейіп кер дің ойсе зі мі, тағ ды ры өз за ма нын да су рет тел се, со ғұр лым 
ол тип тік қа си ет те рі мол, сом дап жа сал ған ірі тұл ға ға ай на лып,  
дә    у ір дің көр нек ті өкі лі бо лып шы ға ды. Ақын өлең ді өз аты нан айт қан да 
ли ри ка лық кей іп кер дің бей не сі жа са ла ды. Се бе бі ол ақын ның өз бей
не сі – жи нақ тал ған ли ри ка лық кей іп кер дің бей не сі бо лып шы ға ды. 
Ақын қо ғам өмі рі, за ман, адам ту ра лы тол ған ған да, өзін «мен» деп, 
«біз» дей оты рып, сол ор та ның ада мы, бел гі лі бір ұр пақ буы ны ның 
өкі лі ре тін де се зі не ді. Тө ле ген Ай бер ге нов тің «Са ғы ныш» өле ңі нің 
бас ты кей іп ке рі – Тө ле ген нің өзі. Өлең де гі ли ри ка лық кей іп кер еке уі 
бір тұл ға, яғ ни ақын дық «ме ні».

«Қазақәдебиеті»анықтамалығы

Лирикалық кейіпкер туралы ойларыңмен бөлісіңдер.

Тапсырма
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Фа ри за апа мыз поэ зия ға қа нат қа ғып ал ғаш қо сыл ған кез ден 
бас тап, бү гін гі қа зақ поэ зия сы ның па ди ша сы на ай на лып, бү кіл 
өмі рін шы ғар ма шы лық қа ар на ды.

Н.Назарбаев

 ФА	РИ	ЗА	ОҢ	ҒАР	СЫ	НО	ВА

Фа ри за Оң ғар сы но ва 1939 жыл дың 
25 жел тоқ са нын да Гурь ев (қа зір гі Аты-
рау) об лы сы, На рын құ мын да Ма наш 
ауы лын да ту ған. Бо ла шақ ақын ның 
үй ін де араб, ла тын тіл де рін де жа зыл ған 
кі тап тар көп бол ған, сон дық тан да кіш-
кен тай Фа ри за қис са-дас тан дар ды, ер те-
гі-жыр лар ды оқып өсе ді. Өзі нің ту ып-
өс кен же рі ту ра лы «�ш �а ра» өле ңін де:

Мен ту ған үш ау ыл бар бұл да ла да,
Тұ ра ды бір-бі реуі мың қа ла ға:
Қа рау ыл, Қа рау ыл кел ді, Қа ра са зым –
Мен үшін үшеуі де құн дақ – ана.
Мен ту ған ау ыл бар-ды Жер бе тін де,
Жүз тос қам ал ғаш сон да жел ге, күн ге.
Жұл дыз ды заң ғар ла рын ме же ге алып,
Ұм тыл ғам адам бо лып ер же ту ге, – 

деп жыр лай ды.
Ау ыл мек те бі нен ор та бі лім алып, 1961 жы лы Гурь ев мем ле-

кет тік пе да го ги ка лық инс ти ту ты ның тіл-әде би ет фа куль те тін 
бі ті ре ді. Ең бек жо лын Ба лық шы ау да ны ның Ер кін қа ла мек-
те бін де мұ ға лім бо лу дан бас та ды. Кей ін нен қа зақ бас па сө зін де 
«Ле нин шіл жас», «Қа зақ стан пио не рі» га зет те рін де, «Пио нер» 
(қа зір гі «Ақ жел кен») жур на лын да жау ап ты қыз мет тер ат қар ды.

Фа ри за Оң ғар сы но ва – шы ғар ма шы лы ғы сан қыр лы ақын. 
Сыр шыл да се зім тал ақын қа ла мы нан «Ма� �ыс тау мар жан-
да ры», «Шіл де», «Ж� рек к�н де лі гі», «С�х бат» ат ты жыр жи нақ-
та ры ту ды. Ау дар ма са ла сын да да елеу лі ең бек ет ті. Ақын қыз 
Чи ли ақы ны Паб ло Не ру да ның «Ж� рек ті� төрт мез гі лі» ат ты 
поэти ка лық кі та бын, со ны мен қа тар А.Блок тың, Р.Ка за ко ва ның, 
Е.Ев ту шен ко ның өлең де рін қа зақ ті лі не ау дар ды.

ФА РИ ЗА  
ОҢ ҒАР СЫ НО ВА

(1939–2014)
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Ақын ту ған жер дің қа ді рін «О, ту �ан жер» ат ты өле ңін де:

О, ту ған жер, кең пей іл, құ ша ғың кең,
Са ған кө ңіл бұл қы нар күш-ағын мен.
Са ғы ны шым ды қа нат қып са ған қа рай
Ба ла пан дай тал пы нып ұша мын мен, – 

де се, «Да ла – ме ні� �а зы нам, жыр сан ды �ым» де ген өле ңін де:

Да ла – ме нің қа зы нам, жыр сан ды ғым,
Жыр нә рі мен жер бал қып, бу сан ды құм...– 

деп, ту ған жер дің то пы ра ғы нан нәр ал ған ақын екен ді гін көр се-
те ді. «Ту �ан жер, ту �ан ау ыл �ым бат ма �ан» де ген өле ңін де:

Ту ған жер, ту ған ау ыл қым бат ма ған,
Еш кім ге бұл се зім ді был ғат па ғам.
Мен оның өзім ға на се зі не тін,
Қас тер лі қа сие тін жыр лап ба ғам, – 

деп ту ған елі мен же рі не де ген се зі мін мақ та ныш пен паш ете ді. 
Ақын өлең де рі – ту ған жер, Отан-ана ны нақ ты су рет, бей не лі 
тіл, көр кем тә сіл мен өр нек те ге ні мен ерек ше ле не ді. Ба лық шы лар 
ту ра лы «Сан ду �аш», мұ най шы лар дың ер лік ең бе гі не ар нал ған 
«Ма� �ыс тау мар жан да ры», М.Өте мі сұ лы на ар нал ған «Ал мас 
�ы лыш» шы ғар ма ла рын жаз ған. Шы ғар ма ла ры бү гін гі за ман-
дас тар өмі рі не, дос тық пен адам гер ші лік, мейі рім ді лік пен із гі-
лік ке ар нал ған.

Құ ді ре ті күш ті поэ зи яны «Поэ зия» де ген ту ын ды сын да:

Поэ зия де ге нің – ха лық қа ны,
Қа сі ре ті, мұ ра сы, жа рық та ңы.
Ол – се зім нің орал мас мөл дір лі гі,
Уа қыт ша ңын бой ына да рыт па ды, – де се, 

«Жыр – ме ні� пла не там» ат ты өле ңін де:

Жыр – ме нің пла не там:
Бә рі осын да жи ға ным, тер ге нім де,
Се зін ге нім, сүй ге нім, сен ге нім бе,
Мі не зім бе, бол мыс па, көр мек үн бе–
Бә рі осын да, бас қа сы қал ды құм да, – 

деп, бү кіл өмі рі нің мә ні жы рын да еке нін ай та ды. Бұл та қы рып ты 
«Абай ды із деу» өле ңін де жал ғас ты рып:АР
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Қал қи ды әнің ру хың ның кеп те рі ме,
Ұс тай мын деп әу ре мін тек ке, мі не.
Да ры ның нан, ой ың нан бер мей ма ған,
Тек дер тің ді жұқ ты рып кет ке нің не? – 

деп тол ға на ды.
Фа ри за Оң ғар сы но ва ның «Өлең, мен се ні ая лап өтем» ат ты өле-

ңі ту ра лы Ғ.Мү сі ре пов: «Бұ дан не дәу ір ер те рек жыл дар да, жас та 
бол са, қа лам ұс та сы ның бе рік ті гі не өзі әб ден сен ген ке зін де Фа ри за 
атақ ты «Өле ңін» жа рия ла ған еді. Ақы ны мыз дың бұл шы ғар ма сын 
мен өмір лік прог рам ма сы екен деп тү сі ніп едім. Ол өле ңін де тай-
сал май бе ріл ген ба тыл се нім оқу шы лар дың ой ын да қал ған бо лу ке-
рек. Әл де не ден мұ ңай ған ке зін де, бі реу дің па сық ты ғы нан жү ре гі 
мұз да ған кез де, ке ше гі до сы ның бү гін же рін ге нін көр ген де, шын 
ақын ның жа ры лып ке тер дей бол ған ке зін де Фа ри за ның до сы, се-
не рі, мұң да сы, сыр ла сы, атар оғы, бе рер дә рі- дауа сы – поэ зия сы 
бол мақ-ты», – де ген. Бұл мы на өлең-жол да рын да кө рі ніс тап қан:

Да ра күн де рім нің,
на ла түн де рім нің,
се рі гі бол ға ның үшін,
се ні мі бол ға ның үшін,
Мен се ні ая лай мын.
Күлкім ді, жай лы кү нім ді,
азап ты, қай ғы-мұ ңым ды,
өзім мен бө ліс ке нің үшін,
қа тем мен же ңіс те рім үшін,
Ме нің мы нау қи ын дау тағ ды рым бо лып
О бас та кө ріс ке нің үшін,
Өлең, мен се ні ая лап өтем!

Ақын жырынан оның өлең сөз ді құр мет теуі, оған та бы нуы, 
өлең сөз ді сүюі кө рі не ді. Ли ри ка лық кей іп кер дің іш кі жан-дү-
ние сін су рет теу ар қы лы ақын өлең нен жұ ба ныш та ба ды.

«Асау тол қын» ат ты өле ңін де: 
Тағ ды рың ды се нің тап сыр дым се нім ді ұр пақ қа, 
Көз нұ рың, бо ла ша ғың да – сол тү бін де, елім 
Ке ле ді әй теу ір бір ұр пақ ме нің со ңым нан – бар үміт сен де. 
О, асау тол қы ным ме нің! – 

де ген жол дар дан ақын ның жас тар ға үл кен се нім мен, зор үміт пен 
қа рай ты ны анық бай қа ла ды.

Дис кі ден «Өлең, мен 
се ні ая лап өтем» өле ңін 
тың даң дар. Өлең құдіреті 
туралы ақын сөзі қандай? 

CD 09
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Ақын қа ла мы нан ма хаб бат та қы ры бы да тыс қал ған жоқ. 
«Құш тар лық», «Отыр дың ал ды ңа алып – қым сын ба дым», 
«Ма хаб бат сыз, се зім сіз кө ңіл же тім», «Бә рі ме нің есім де», 
«Мен сен сіз өмі рім ді елес те те ал май мын мүл де», «Дү ние ден 
ма хаб бат тың көш ке ні ме?» жә не т.б. өлеңдері ерек ше бір тол ға-
ныспен, те бі ре ніс пен жа зы лып, адам ның се зім пер не ле рін дөп 
ба са ды.

Ф.Оң ғар сы но ва – аты әлем ге та ны мал қа зақ ақы ны, кө сем-
сөз ші, ау дар ма шы, қо ғам қай рат ке рі, ХХ ға сыр да ғы әй ел ақын-
дар дың көш бас шы сы. Ақын:

Адам бол са, се зім мен се нім із дер,
Ке лі ңіз дер, бе рі қа рай ені ңіз дер.
Ме нің бай тақ әле мім – пла не там ды
Кө рі ңіз дер ара лап, ке лі ңіз дер!
Хал қым ме нің – қа нат ты Құ ла ге рім,
Жа на шы рым, жа қы ным, мұ ра ге рім.
Терең бой лап, түй сі ніп, се зін бе сең
Ішін бер мес жұм бақ тай жыр-әле мім! – 

деп оқыр ман да рын өз пла не та сы на – жыр әле мі не ша қы ра ды.
Ол – әй ел-ана та қы ры бын шы ғар ма ла ры на не гіз ет кен ақын-

дар дың бі рі. Бұл ту ра лы ақын: «Адам де ген күр де лі жа ра ты лыс 
қой. Со ның ішін де әй ел хал қы ның жан-дү ние сі – өз ал ды на 
бір әлем. Ме нің өз жыр ла рым ды сол әй ел жа ны ның сан күй ін 
мүм кін ді гім жет кен ше жет кіз гім ке ле ді. Ме нің бұл та қы рып-
та ғы ли ри ка лық кей іп ке рім – әй ел дер. Олар дың тағ ды ры, жан 
дү ние сі, күл кі сі мен көз жа сы – өлең де рім нің ар қауы»,– дей ді. 
Оның «Ды быс тар әле мі» дас та ны қа зақ тың ком по зи тор қы зы 
Ға зи за Жұ ба но ва ға, күй ші Ди на Нұр пейісо ва ға, «Би бі г�л – ән» 
жы ры Би бі гүл Тө ле ге но ва ға, «Наз �о �ыр» Ро за Бағ ла но ва ға, 
«Жыр ана сы» Ма риям Ха кім жа но ва ға, «Ты� да� дар, ті рі 

Фа ри за шын мә нін де бү кіл ха лық тық ма хаб бат қа ие бо лып, оны өз кө зі мен кө ріп 
кет ті. Бұл, шын мә нін де, өте си рек кез де се тін құ бы лыс еді. Жә не Фа ри за ның ең бас
ты ба қы ты да осын да деп есеп тей міз. Фа ри за ке текет кен ше ер лік пен ар па лыс ты, 
өмір үшін ар па лыс ты.

Ә.Кекілбаев

Фа ри за Оң ғар сы но ва – поэ зия да да, про за да да тұяғы мұ қал ма ған хас дүл дүл... 
Поэ зия сы – шың. Про за сы – сол шың ды ті реп тұр ған шо қы лар...

Ш.Мұртаза

Зер	гер	сөз
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адам дар!» топ та ма өлең де рі қа зақ тың ба тыр қыз да ры – Әлия мен 
Мән шүк ке ар нал ған. Атақ ты ме ха ни за тор К.Дө нен таева жө нін-
де гі «Біз ді� Кәм шат» ат ты де рек ті по ве сі мен «Ша шы а�ар �ан 
�ыз» се кіл ді про за лық ту ын ды сы ның сөз өне рін де гі ор ны ерек-
ше. Ақын мұ ра сы со нау ал пы сын шы жыл дар дың нақ ор та сын да 
«Сан ду ғаш тан» бас тау алып, сек се нін ші жыл дар дың ая ғын да ғы 
«Таң да ма лы ны» жә не «Қыз-ғұ мыр ға» дей ін гі ара лық ты қам-
ти ды. Ақын ли ри ка сы «Ма� �ыс тау мар жан да ры», «Ма за сыз 
ж� ре гі� де мін», «Шіл де», «Се ні� ма хаб ба ты�», «С�х бат», 
«Ж� рек к�н де лі гі», « Дауа», «Ма� �ыс тау мо но лог та ры», «Екі 
том ды�: Та� да ма лы шы �ар ма ла ры», «Өси ет», «�ыз-�� мыр» 
жә не «Мен са �ан �а шы� емес ем» сын ды дү ние лер мен то лық ты. 
Осы лар дың ішін де «Ма� �ыс тау мо но лог та ры» – Мем ле кет тік 
сый лық қа ие бол ған шы ғар ма сы.

Фа ри за ақын өлең де рін де адам дар дың қо ғам да ғы ор ны, қарыз 
бен па рыз, жақ сы лық пен жа ман дық тың кү ре сі си яқ ты ке ле лі 
мә се ле лер ге өз көз қа ра сын біл ді ре ді. Оның:

Адам де ген – уа қыт тың сы ңа ры,
За ма ны ның ұла ны,
Шыр қап са лар жыр-әні.
Көк ке өр лет се – қы ра ны,
Аяла са – ну ба ғы,
Жер ге сал са – ту ла ғы.
За ма ның да ұлы емес,
Уақы тың да түк емес!
Адам дар ды өмір сы ны жең бе се,
Тір ші лік тің ек пі ні не ер ме се, – 

де ген жол да рын да ке ле лі ой жа тыр. Фа ри за Оң ғар сы но ва – ақын, 
Қа зақ стан ның Ха лық жа зу шы сы, жур на лист, Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы Пар ла мен ті Мә жі лі сі нің I жә не II ша қы рылымдарының 
де пу та ты (1996–2004), ҚР мә де ни-ағар ту ісі нің озық қыз мет ке рі, 
«Құр мет», «Па ра сат» ор ден де рі нің ие ге рі.

 Мен Фа ри за ның ма хаб бат жыр ла ры нан бә рі міз ге ұқ са май тын өз ге ше лік кө ре
мін. Бұл – қай сы мыз ды бол са да ой лан ды ра тын өз ге ше лік. Адам ның шарт ты түр
де гі ере же лер ге, ка нон дар ға, ес кір ген әдет, дәс түр лер ге тұт қын бо лып қал май бо
са нуын, өз се зі мін ұр ла май, жа сыр май, бүк пей сөй леуін қа зақ поэ зия сын да ба тыл 
жыр ла ған – осы Фа ри за.

Ә.Тәжібаев

Даналық	ойдан	дән	ізде
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 	«Бі	лу»

1. Фа ри за Оң ғар сы но ва ту ра лы не біл дің дер?
2. Ақын ның қан дай жыр жи нақ та рын бі ле сің дер? 

«Тү	сі	ну»

1. Фариза ақынның поэзия падишасы аталуын түсіндіріңдер.
2. «Өлең, мен се ні ая лап өтем» ту ын ды сын да ақын не лік тен 

өлең ді ая лай ды?

«Қол	да	ну»

1. Өлең ді мәнерлеп оқып, жаттап алыңдар.
2. Өлең нің көр кем дік ерек ше лік те рі не на зар ау да рың дар. 

Ақын қандай тәсілдерді қолданған?
3. Ақын М.Айт қо жи на ның Ф.Оң ғар сы но ва ға ар нал ған жыр 

жол да рын оқы ған да ғы ас со циа ция ла рың ды су рет тең дер:
Жа рал ма ған қай ғы мен мұң ішу ге,
Қыз ғал дақ сың,
Ашыл ған құм ішін де.
Тер бе ті ліп қы сы-жа зы тұ ра сың сен,
Тағ дыр дан қа лап ал ған жыр үшін де!
Қыз ғал дақ сың, сен де бір құм да көш кен,
Су сып жат қан құм сы рын тың дап өс кен.
Құм-тол қын да тер бел ген, қыз ғал да ғын
Шы ғар май ды еш қа шан жыл дар ес тен.

«Тал	дау»

«Фа ри за Оң ғар сы но ва ның өлең де рін де Ма хам бет өлең де рі-
нің ек пі ні, Ма хам бет өлең де рін де ға на кез де се тін, ли ри ка мен 

Көр кем сөз май да нын да ақын ға, жа зу шы ға, ер кек ке, әй ел ге, кә рі ге, жас қа деп шек
те ліп қой ыл ған сар жай лау да жоқ, құ ла зы ған қу да ла да жоқ. Ащы көл де ор тақ, тұ щы 
көл де ор тақ. Ға рыш қа дей ін гі би ік тік те ор тақ. Жерана ның от ты жү ре гі не дей ін гі те
рең дік те ор тақ. Ер лік, ба тыл дық, адал дық, ұят ты лық, ар лы лық, на мыс қой лық си яқ ты 
адам гер ші ліказа мат тық қа си ет тер дің бә рі де ор тақ. Мен қа зақ тың ақын қы зы Фа ри
за ны осын дай ас қар лар дың биі гін де кө ре мін... Мен ақын Фа ри за ны бү гін гі поэ зия мыз
дың ең жо ға ры са ты сын да тұр ған за ман дас та ры мен қа рай лас би ік те кө ре мін.

Ғ.Мүсірепов

Фа ри за Оң ғар сы но ва – 60жыл да ры әде би ет әле мі нің ай шық ты жан ры – поэ зия да 
адуын ды жыр ла ры мен көп ші лік ті елең ет кіз ген ақын ның бі рі.

А.Айтбаева

Даналық	ойдан	дән	ізде

Бі	лу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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қа тар жү ре тін ашу-ыза ек пі ні бар. Фа ри за ны мақ тау қа жет 
емес, мақ та ну ке рек», – де ген Әкім Та ра зи сө зі не сүйене оты-
рып, Фа ри за Оң ғар сы но ва ның өлең де рін Ма хам бет өлең де рі-
мен са лыс ты рың дар.

«Жи	нақ	тау»

1. Ф.Оң ғар сы но ва ның «Өлең, мен се ні ая лап өтем» өле ңінің 
та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

2. «Өлең, мен се ні ая лап өтем» өле ңін де гі ли ри ка лық кей іп-
кер ге қан дай қа си ет тер тән? Топ тас ты ру сыз ба сы ар қы лы 
көр се тің дер.

«Бағалау»		

Ә.Тә жі ба ев тың: «Абай бас та ған ұлы ақын да ры бар ел де 
қыз дан шық қан Фа ри за сы бо лу да қа зақ елі үшін ке ре мет жа-
ра сым. Мен осы жа ра сым ды көр ге ні ме ба қыт ты мын», – де ген 
пі кі рі сен дер ді қан дай ой лар ға же те лей ді?

Ф.Оң ғар сы но ва, оның поэ зия сы ту ра лы жыр жи нақ та ры нан оқып 
алың дар, қа лау ла рың бой ын ша өлең де рін жат тап алың дар.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

 

Ли	ри	ка
Ли	ри	ка	– ақын ның се зі мін, кө ңіл күй ін, қуа ны шы мен сүй іні шін, 

ар ма нын, өмір ге де ген көз қа ра сын, іш кі тол ға ны сын, дү ни ета ны мын 
сыр ғып шер те тін өлең, әде би ет те гі нің бір тү рі. Ли ри ка лық шы ғар ма 
өлең мен жа зы ла ды, он да ав тор дың не ме се кей іп кер дің дү ние ге көз
қа ра сы оның се зі мін, нақ ты ой ын, кө ңіл күй ін су рет теу, әсер леп бей
не леу ар қы лы көр се ті ле ді.

Ли ри ка лық шы ғар ма лар та қы ры бы, маз мұ ны на қа рай: саяси-
азаматтық лирика; махаббат лирикасы; философиялық лирика;
табиғатлирикасы бо лып бө лі не ді. Ли ри ка лық өлең дер дің маз мұ ны 
да, тү рі де, олар да бай қа ла тын кө ңіл күй де ақын ның өмір ге көз қа ра
сы мен бай ла ныс ты.

Қ.Жұмалиев

Ли ри ка лық кей іп кер ту ра лы ой ла рың мен бө лі сің дер.

Жинақтау

Бағалау

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на

Тапсырма
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Жи	ын	тық	ба	ға	лау	тап	сыр	ма	ла	ры

1. «Не лік тен?» тех ни ка сын пай да ла нып, «Құ ла гер» поэма сы бойын-
ша жаз ба ша ал ты сұ рақ дай ын даң дар. Әр бір сұ рақ «Не лік тен» 
сө зі нен бас та лып, ал дың ғы жау ап тан ту ын дап оты руы ке рек.

2. Ғ.Мү сі ре пов тің «Ұл пан» ро ма ны бой ын ша «Екі түр лі тү сін-
дір ме күн де лі гін» тол ты рың дар:

Шы ғар ма ның ма ған ерек ше 
әсер ет кен тұс та ры 

Ме нің ой ым

3. «Ұл пан» ро ма ны ның өз де рің қа ла ған кей іп ке рі не хат жа зың-
дар.

4. «Шұ ға ның бел гі сі» хи каяты ның кей іп кер ле рі ту ра лы кес те 
тол ты рың дар:

Шы ғар ма кей іп ке рі Порт ре ті Мі не зі Іс-әре ке ті 

5. Т.Ай бер ге нов тің «Са ғы ныш» өле ңі нің маз мұ нын аша тын 
ма қал-мә тел дер ді, на қыл сөз дер ді жа зың дар.

6. Фа ри за Оң ғар сы но ва поэ зия сы ның та қы рып та ры ту ра лы 
ой-пі кір ле рің ді 8–10 сөй лем кө ле мін де тұ жы рым даң дар.

7. Оқу сау ат ты лы ғы. Ғ.Мү сі ре пов тің «Ұл пан» ро ма ны нан үзін ді.
  Үш салт ат ты қат ты жү ріп ке ле ді. Бі реуі – ал дырақ, еке уі – 

кей іні рек. Ал дың ғы ның аты не жор ға, не қу тір сек же ліс ті 
бо лу ке рек. Кей ін гі еке уі ара-тұ ра шау ып алып, іле сіп ке ле ді. 
Ал дың ғы жі гіт ағыз ған бойы жо та ның қыр қа сын да тұр ған 
топ тың ал ды на жа қын дап ке ліп, сөй леп кет ті:

  – Ар мы сыз дар, аға лар!.. «Қар шы ға лы» шұ ба рын па на лап 
қо нып қал ған үш ау ыл кір ме Күр леуіт тің ары зын ай та кел-
дік... Биыл қыс осын да жан сақ тай мыз ба деп, жаз бойы қо рып 
кел ген же рі міз еді. Же ті сіп отыр ған ел емес піз... Сор лы ның 
за ры ар лы ға кез дес кей деп жі бе ріп еді... ай тар ары зы мыз ға 
құ лақ ас са ңыз дар екен...

  Аң шы Мү сі реп Есе ней ге жа рам сақ та нып, жі гіт тің ары зын 
аяқ тат пай ки іп кет ті:

  – Тоқ та де ген соң, сүй рең де мей тоқ та, ба ла! Ауы лы ңа сә лем 
айт : Есе ней аға сұл тан ның ат тұм сы ғын ті ре ген же рі не тала сып 
әу ре бол ма сын! – де ді.АР
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  Жі гіт те ір кіл ген жоқ:
  – Есе нейі жоқ ел ді де ел екен, жұрт екен де се ңіз дер, қа ра 

өрт тей қап тап ке ле жат қан жыл қы сы ның бе тін кей ін бұр са-
ңыз дар екен. Осы ары зы мыз...

  – Мы на көр ген сіз кім нің атын атап тұр өзі! Құй ры ғың ды 
тү ріп тас тап, дү ре леп ал сын деп тұр мы сың? – деп анайы аң шы 
атын те бі ніп-те бі ніп қал ды. Есе ней қо лын сер меп тоқ тат па-
ған да, әл де не ге ұры нып қа ла тын жайы бар. Жас жі гіт бұл 
жо лы сөз қай тар ған жоқ. Ба сын тө мен иіп, ары зы на жау ап 
кү тіп қал ды. Осын дай өжет жас тар ды Есе ней қат ты ұна та тын 
еді. Жиыр ма ға кел ме ген ба ла жі гіт тің сө зін де нәр де, зәр де бар 
екен. Осы лай өсі ре мін деп, үміт ет кен екі ұлы қа ра ше шек тен 
бір күн де қай тыс бол ға лы осын дай уыт ты жас қа қы зы ға қа рап 
қа лу шы еді. Өзі мен ру лас он ау ыл Си бан ның ішін де үміт етер 
өрен нің бә рін де сыр ты нан ба қы лай жү ре тін. Ба ла жі гіт ке 
қы зы ға тұ рып, «тү рік пен» Мү сі реп ке қа ра ды, жы лы жау ап 
бер де ген дей еді. «Тү рік пен» Мү сі реп жас жі гіт тің сөз сап-
тауы нан ашын ған дық ле бін өзі де та нып тұр ған. «Кір ме Күр-
леуіт» де ге ні не қа ра ған да, арыз ай та жі бе ріп отыр ған қай бір 
бай ау ыл дей сің. Сөз бі лер ақ са қа лы да бол ма ған-ау!

  – Шы ра ғым, ары зың аяқ сыз қал мас, – де ді ол, – аяқ сыз 
қал ды ра тын арыз си яқ ты емес. Ау ыл да ры ңа осы ны ай та ба-
рар сың. «Тү сі игі ден тү ңіл ме» де ген дей, көр ген сіз деу ге ішім 
қи май тұр. Әт тең, ашын ған дық тан бол са да, аз ды-көп ті ас қақ-
тай сөй ле ге нің де бол ды. Ауы лы ңа мұ ны да ай та ба рар сың.

  Ба ла жі гіт бұл жо лы да тез жау ап қай ыр ды:
  – Ары зы мыз ды ай тып кел де ген жұрт ас қақ тай сөй ле деп 

тап сыр ған жоқ еді, аға лар. Со лай бо лып шық са, ай ып өзім де. 
Жүй елі сөз жүйе сін та бар, жүйе сіз сөз ие сін та бар де ген бар 
ғой. Мі не, айы бым! – деп аты нан тү се қа лып, ұзын шыл бы рын 
Кен же тай ға қа рай сер піп жі бер ді. – Әйт еу ір, ат же те леп жүр 
екен сің, мы на ны да же те леп жүр.

  Со дан соң екі жол да сы ның бі рін тү сі ріп, со ның аты на мі ніп 
ал ды да, жө не ле бер ді.

  – Ке ші ре кө рі ңіз дер, аға лар... 
  Жол дас та ры бір ат қа мін ге сіп кет ті. Есе ней ұзай бер ген 

ба ла жі гіт ке ұзақ қа рап қал ды. Бір сәт ке ба ла сыз ды ғы бой ын 
би леп, бар ойы сол ба ла жі гіт тің со ңы нан ке тіп ба ра жат қан дай 
еді.
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  – Апыр-ау, бұл кім нің қы зы бол ды екен! – деп «тү рік пен» 
Мү сі реп Есе ней ге қа рап:

  – Қыз? – кү ні бойы Есе ней дің ау зы нан шық қан екін ші сө зі  
осы еді.

  – Иә, қыз!.. «Мі не, айы бым!» де ген де, көз құй ры ғы мен өзің ді 
бір шар пып өт кен де не ғып бай қа ма дың? Шар пып емес-ау, көз 
қиы ғын сер пе тас тап қа рай ты ны бар екен де!..

  – Ай, тү рік пен-ай, жер ор та ға жа қын дап қал саң да, қыз-ке-
лін шек де ген де қы ра ғы сың-ау! – де ді Есе ней. Не ге еке ні бел-
гі сіз, мақ та ған дай еді. Аң шы Мү сі реп шо шып кет ті.

  – Қыз бол са ме ні Құ дай ұр ды тө бем нен! – де ді. – Мен 
мас қа ра бол дым. Бұл – Ар тық бай ба тыр дың қы зы Ұл пан. 
Үйі не қо нып кет ке ні ме ай тол ған жоқ. Ең бол ма са, қа ра 
жор ға сын та ны май қал ға ным ды қа ра шы! Бір күн қа сы ма 
еріп жү ріп, екі қаз бай ла нып еді! Қа ра ғым-ай, ен ді се нің 
бе ті ңе қа лай қа рай мын! Аң ғал аң шы күй іп-пі сіп, шо ша-
лақ та ды да қал ды.

  – Ар тық бай ба тыр дың қы зы дей мі сің? – де ді Есе ней.
  – Ой бай, аға сұл тан пі рім-ау! Со ның қы зы – Ұл пан. Мі нер 

жақ арт қы ая ғы ақ ба қай, маң дай ын да тө бе лі бар, су тө гіл-
мейт ін қа ра жор ға тұр ғой, мі не!

  Қыз дың бір-ақ рет көз қиы ғын Есе ней ге сер пе тас тап қа-
ра ға нын «тү рік пен» Мү сі реп тен бас қа еш кім аң да май қал-
ған екен. Кеш кір ген бұ лың ғыр күн, қа па лақ та ған қар... 
арыз ай ту ға қыз ке лер деп кім ой ла ған! Кел ген бе тін де кие 
сөй леп, бә рі нің кө ңі лін сө зі не ау да рып әкет кен Ұл пан қыз 
екен ді гін аң дат пау ға ты ры сып еді. Со лай бо ла тұр са да, 
қыз дың аты қыз ғой, атақ ты ба тыр, аты шу лы әділ би атан-
ған Есе ней ге қыз кө зі мен бір қа рап қал ға нын өзі де сез бе-
ген.

Тап	сыр	ма	лар
1. Ғ.Мү сі ре пов тің «Ұл пан» ро ма ны нан үзін ді сін де не ту ра лы ай-

тыл ған?
 А. Қа зақ ауы лы ның тұр мы сы ту ра лы
 Ә. Аң шы лық ту ра лы
 Б. Есе ней ту ра лы
 В. Есе ней мен Ұл пан ның ал ғаш қы кез де суі ту ра лы
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2. Не лік тен Есе ней ұзай бер ген «ба ла жі гіт ке» ұзақ қа рап қал ды? 
«Қыс қа сөй лем дер» ст ра те гия сын қол да нып, жау ап та рың ды 
дә лел деп жа зың дар.

3. Мә тін ді оқып, қа жет ті бел гі лер ді қой ың дар. Ма ңыз ды ақ-
па рат тың ас тын сы зың дар«___». Ке ліс кен пі кір дің жа ны на 
не ме се үс ті не «+» бел гі сін қой ың дар. Ке ліс пе ген пі кір дің жа-
ны на не ме се үс ті не «Х» бел гі сін қой ың дар. Тү сін бе ген мә лі-
мет тің қа сы на «?» бел гі сін қой ың дар.

4. «Есеней – әділ би, атақты батыр». Осы пікірмен келісесіңдер 
ме? Өз пікірлеріңді нақты деректерге сүйене отырып жазыңдар.

 Келісемін, өйткені...
 Келіспеймін, себебі. ..
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	 ІV	ТАРАУ

МӘҢ	ГІ	ЛІК	ЕЛ	–	 
МӘҢ	ГІ	ЛІК	МҰ	РАТ
«Мен елі міз дің 2050 жыл ға дей ін гі да муы ның жа ңа сая си 
бағ да рын жа рия ет тім. Бас ты мақ сат – Қа зақ стан ның ең 
да мы ған 30 мем ле кет тің қа та ры на қо сы луы. Ол – «Мәң-
гі лік Қа зақ стан» жо ба сы, ел та ри хын да ғы біз аяқ ба са-
тын жа ңа дәу ір дің ке мел кел бе ті. Өт кен та ри хы мыз ға 
тағ зым да, бү гін гі ба қы ты мыз ға мақ та ныш та, гүл ден ген 
ке ле шек ке се нім де «Мәң гі лік Ел» де ген құ ді рет ті ұғым ға 
сы йып тұр».

Н.На зар ба ев

Бұл бөлімнен сендер:
- Н.Айтұлының «Бәйтерек» поэмасының мазмұнымен танысасыңдар;
- Әдеби шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтайсыңдар;
- Қ.Мұханбетқалиұлының «Тар кезең» тарихи романының 

мазмұнымен, кейіпкерлерімен танысасыңдар;
- Шығарманың тақырыбы мен идеясын анықтап, сюжеттік-

композициялық талдау жасайсыңдар.АР
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 Тәу ел сіз дік ал ған нан бер гі ерек ше оқи ға лар мен елеу лі 
сәт тер ді шы ғар ма ла ры ның өзек ті ой ына ай нал дыр ған, оқыр ман
да рын ел ді гі міз дің қа ді рін бі лу ге, бо ла шақ ты бе ре ке лі қар сы алу ға 
ша қы ру ды мақ сат тұт қан ақын әле мі қан дай?

 НЕ	СІП	БЕК	АЙТҰЛЫ

Несіпбек Айтұлы 1950 жылы 
ҚХР, Шығыс Түркістанның Тарбағатай 
аймағы, Шәуешек ауданына қарасты Те-
ректі ауылының Апиындыбұлақ деген 
жерінде дүниеге келген. 1962 жылы 
ата-анасымен атамекенге оралып, орта 
мектепті бұрынғы Семей облысы, Шұбар-
тау ауданы Баршатас ауылында бітірген. 
Ең бек жо лын Шұ бар тау ау дан дық «Жа ңа 
өмір» га зе тін де бас тап, кей ін «Жа лын», 
«Бал дыр ған», «Жұл дыз», «Ал тын та-
мыр» жур нал да рын да қыз мет іс тей ді.

Бо ла шақ ақын ның «Ба ла лық» ат ты 
ал ғаш қы өле ңі 1965 жы лы Шұ бар тау ау-
дан дық «Жа ңа өмір» га зе тін де, ал ғаш қы 
топ та ма сы 1972 жы лы Мұ қа ға ли Ма қа-
таев тың сәт са пар ті леуі мен «Ле нин шіл 
жас» га зе тін де, ал ғаш қы кі та бы 1974 жы-
лы «Қо зы көш» де ген ат пен жа рық көр ді. 
«Жү рек те гі жаң ғы рық тар», «Әке ту ра лы 
сыр», «Жаң быр әні», «Түн де леп ұш қан 
тыр на лар», «Ру хым ның па ди ша сы», 
«Мұ қа ға ли – Жел тоқ сан», «Бәй те рек», 
ба ла лар ға ар нал ған «Ба ла бақ ша ға ба-
рар жол да», «Жел кіл деп өс кен құ рақ-
тай», «Кү міс күй ме», «Қар тай май ды күн 
не ге?» ат ты кі тап та ры, «Ес кен дір �ор �а-
ны», «Игорь жо ры �ы ту ра лы жыр» т.б. 
ау дар ма кі тап та ры шық қан. Тү рік тің 
VІІ ға сыр да өмір сүр ген ұлы ақы ны Жү-
ніс Емі ре, қы тай дың кө не дәу ір ақы ны 

НЕ СІП БЕК АЙТҰЛЫ 
(1950 ЖЫ ЛЫ ТУ ҒАН)

Н.Айтұлы ның «Бәй те
рек» поэма сы – Тұң ғыш 
Пре зи де нт тің ел ге ет кен 
ең бек те рі ха қын да сөз 
қоз ға ған, ке ле шек ас та
на ның ма ңы зы ту ра лы ой 
айт қан шы ғар ма бол ды.

Ж.Абдуалиева

Даналық	ойдан	дән	ізде

 Дис кі ден «Бәй те рек» 
поэма сын тың дап, көр
кем дік ерек ше лі гі не ба ға 
бе рің дер. 

CD 10
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Бо Цы зю дың, италиялық ақы н Дж.Ро да ри дың, сон дай-ақ М.Иса-
ко вс кий, А.Бар то, С.Ми хал ков, С.Ба руз дин, В.Бе рес тов, С.Жу-
суев өлең де рін ту ған ті лі міз де сөй лет кен.

«Бәй те рек» поэма сы ту ра лы ақын: «Бәй те рек» поэма сы ның сұл-
ба сы са нам да екі жыл дай жүр ді. Шы ғар ма ның ба сын да «Тү сім де 
тәуел сіз дік па ди ша сы, қо лы ма бер ді қа ғаз, ал тын адам» де ген жол дар 
бар. Ол жал ған жа зы ла сал ған сөз емес. Бір кү ні тү сім де Ел ба сы қо лы-
ма ап пақ қа ғаз бе ріп жа тыр. Осы тү сім ту ра бір жыл дан соң қай тала-
нып, Нұ ре кең бұл жо лы қо лы ма ал тын қа лам ұс та тып кет ті. Осын дай 
әсер лер мен өзім нің о бас та ғы ел дік ке, дер бес тік ке де ген ұс та ным да ғы 

ой үс тін де жүр ген де «Бәй те рек» поэма сы 
ту ды. Со нау ата-ба ба ла ры мыз дан бе рі аң сап 
кел ген тәу ел сіз ді гі міз қол ға ти ген де, ұлан-
бай тақ же рі міз ге өзі міз ие лік жа сай бас та-
ған уа қыт та бір жа ға дан бас, бір жең нен қол 
шы ға ру ға әр бір қа зақ мүд де лі. Бұ рын ғы бір 
тұ тас одақ ыды ра ған да әр кім нің ізі не бір 
ілес пей, өз са ра жо лы мыз ды таң дап, сол қа-
дам ды бү гін де бас қа ел дер мой ын дап жат са, 
одан ар тық мақ та ныш бо ла ма? Ел же тіс ті гі 
қай қа лам гер ді бол сын тол ған ды ра ры хақ. 
Де сек те, кез кел ген пі кір қай шы лық тың, 
сы ни көз қа рас тың түп кі ны са на сын да ал-
ма ғай ып за ман да ел ді адас тыр май тын, бо-
ла ша ғы на оң ба ғыт бе ре тін бе ре ке лі мақ сат 
тұр са екен дей мін. «Бәй те рек» поэма сын да 
осын дай ұс та ным мен қа тар Ел ба сы Нұр сұл-
тан Әбіш ұлы На зар ба ев тың ерен ең бе гі мен 
қа тар тәу ел сіз дік та қы ры бы те рең дей ай-

тыл ған. Тәу ел сіз дік ал ған нан бер гі ерек ше оқи ға лар мен елеу лі сәт тер-
ді жыр лай оты рып, поэма да ғы не гіз гі ой – оқыр ман дар ды ел ді гі міз дің 
қа ді рін бі лу ге, бо ла шақ ты бе ре ке лі қар сы алу ға ша қы ру», – дей ді.

Өзі нің ақын бо лып қа лып та суы ту ра лы: «Қан дай ақын боп 
қа лып та су ың, тіл бай лы ғың, сөз қо ры де ген нәр се лер ол өс кен 
ор та ға бай ла ныс ты. Адам ды қа лып тас ты ра тын ор та де сек, бұл 
тү сі нік ақын дық қа да қа тыс ты. Ба ла кү нім де тіл мәйе гі тұ нық Тар-
ба ға тай төс кей ін де өс кен ме нің жас дәу рен ша ғым Шұ бар тау мен 
Шың ғыс тау ара сы бол ды. Ба қы ты ма орай, қа зақ ті лі нің қай ма ғын 
қал қып іш кен ау ыл дар ды ме кен де дік. Онан кей ін біз за ма на зо ба-
ла ңы ығыс ты рып, әрі-бе рі кө шу мен өт кен қа зақ тың ұр па ғы бол ған-
дық тан, біз – тәу ел сіз дік ке на ғыз шөл деп өс кен жұрт тың өкі лі міз. 

Бү гін гі қа зақ поэ зия сы
ның жам по зы Не сіп бек – 
Тәу ел сіз дік пен ел дік тің, 
ер кін ой дың, ке мел ке
ле шек тің жар шы сы. Ол 
на ғыз ақын ға тән бол мы
сы мен, аза мат тық ойпі
кі рі мен азат тық тың ас қақ 
жыр шы сы на ай нал ды. 
Сон дық тан ол өз за ман
дас та ры нан оқ бойы ал
да ке ле ді. Ма ған ол кей
де эпи ка лық жанр дың 
ша ша сы на шаң жұқ пас 
жүй рік те рі ке ше гі Ілияс, 
Мағ жан, Иса, Нұр қан дар
дың бү гін гі ті рі жүр ген кө
зін дей кө рі не ді...

С.Ақсұңқарұлы

Зергер	сөз
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Ту ған жер ге тұ рақ ты ме кен дей ал май, тағ дыр дың те пе рі шін көр ген 
үл кен дер дің атақо ныс, азат тық ты аң сау ға то лы әң гі ме ле рі кіш-
ке не кү ні міз ден құ ла ғы мыз ға сің ді. Со ны мен бір ге Ақ там бер ді, 
Ду лат, Абай сөз де рі нің өзе гі сақ тал ған өл ке де өсуім нің өзі ме нің 
бой ым да ғы ақын дық тың ұлт тағ ды ры на ой ысуы на ті ке лей се беп 
бол са ке рек. Кей ін қан ша оқы дық, із ден дік, ке ңес тік шы ғар ма-
лар мен де су сын да дық. Ел қа тар лы үй-күйі міз бол ды, қыз мет те 
іс те дік. Бә рі бір бой да ғы сол бір әл де не ге де ген са ғы ныш қы лаң 
бе ріп, қал ғып ба ра жат саң оя тып, тоқ мей іл сіп ба ра жат саң түрт-
пек теп, тым жай ба ра қат тық қа сал ғыз бай тын кө кі рек тү бін де бір 
шоқ сөн бе ген күй ін де сақ тал ды. Сол шоқ ты сөн дір меу дің ама лын 
шы ғар ма шы лық ар қы лы жа са дық. Ұлт жан ды лық үні міз ді қыс қа 
өлең дер мен де, ән ге жа зыл ған өлең дер ар қы лы да, ба ла лар жы рын 
жа за оты рып, оған қа за қы мі нез, бол мыс қо су жо лы мен де жет кі зе 
біл дік деп ой лай мын», – дей ді қа лам гер.

Не сіп бек Айтұлы – өлең де рі өз бек, қыр ғыз, орыс, ұй ғыр, кәріс, 
по ляк, тү рік тіл де рі не ау да рыл ған қа зақ тың көр нек ті ақы ны. 
Н.Айтұлы ның есі мі өле ңі не ән жа зыл ған ақын ре тін де де бел гі лі. 
«Жал пы ән ге өлең жа зу не ме се се нің өле ңің нің ән ге ай на лып ке туі 
оңай дү ние емес. «Бұ ған маз мұ ны бө лек сөз ке рек» деп Шә кә рім 
айт қан дай, әр ән нің сал ма ғы на қа рай ау ыр мен же ңіл дің, бе рік тік 
пен нә зік тік тің ор та сын да ғы нүк те сі не тие тін дей не ме се көл ге 
там ған ақ қу дың көз жа сын дай сөз қа жет деп есеп тей мін», – дей ді 
Н.Айтұлы. Ақын 1970 жыл дар дың ор та сы нан бе рі оқыр ма ны на 
200-дей ән ге сөз жа зып, жи ыны 15-тей кі тап сый лап, өнер өл ке сін де 
өзін дік өр не гін қа лып тас тыр ды. Бұл туралы ақын: «Тәуелсіздік 
тұсында 20-ға тарта поэма жазыппын. Кешегі Абылай заманынан 
бастап, бүгінгі Елбасы басқарып отырған, жаңа заманға дейінгі 
уақытты түгелдей жырладым», – дейді.

Н.Айтұлы ның «Бас с�й ек те рі», «Жа сын ны� сы ны �ы», 
«Най за �ай», «Ж� рек те гі жа� �ы ры� тар» поэма ла ры ке зін де 
«Жа лын» альма на хы жа рия ла ған рес пуб ли ка лық кон курс-
тар дың жүл де ле рін, «Мұх тар мен Абыз» тол ғауы М.Әуе зов тің 100 
жыл ды ғы на ар нал ған мү шәй ра ның бас жүл де сін ал ған. «Мұ қа ға-
ли-Жел тоқ сан» поэма сы 2001 жы лы рес пуб ли ка лық әде би кон-
курс тың жүл де сі не ие бол са, «Бәй те рек» поэма сы әде би қау ым 
та ра пы нан жо ға ры ба ға лан ды. Н.Айтұлының «Көз жа сым» 
таң да ма лы, «Бө рі тос та �ан», «�� ланой на�» жә не «Бө ген бай», 
«Бер ді �о жа», «Ша �ан тай», «А� мо ла шай �а сы» т.б. поэма ла ры 
жа рық көр ді.АР
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Не сіп бек Айтұлы – Мем ле кет тік сый лық тың лау реаты, Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы на ең бек сі ңір ген қай рат кер, «Па ра сат» ор де-
ні нің ие ге рі.

Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Ел ба сы мыз өзі нің алып ағаш Бәй те
рек ту ра лы қия лы ның жү зе ге асуы үшін 
бел гі лі ағыл шын ар хи тек то ры Нор ман 
Фос тер ді ша қыр ды. «Ас та наБәй те рек» – 
сәулеттік мағынасы, жасалуы жағынан 
бірегей ғимарат, елорданың ең көрікті 
орындарының бірі. Атабабаларымыз
дан қалған салтдәстүріміз бен өркендеп 
келе жатқан бүгінгі күннің және жарқын 
келешектің символы. Оның те мір ден жа
сал ған жал пы ді ңі нің би ік ті гі 105 метр, сал
ма ғы 1000 тон на дан ас там. Ұшар ба сын
да ғы шар тә різ ді үл гі (ұя) 500 қа да дің гек ке 
бай лан ған. Алып шар дың тү сі ха ме ле он  
шы ны лар мен көм ке ріл ген. Күн нің ша па
ғы на ша ғы лы сып, әр түр лі түс ке құ бы лып 
тұ ра ды. Осы құ был ма лы шар жер та ған
нан 97 метр би ік те ор на лас қан. Тө мен гі 
қа бат не ме се өмір аға шы ның нәр ала тын 
жер ас ты бө лі гі 4,5 метр те рең дік те ор на
лас қан. Сал ма ғы 70 тон на. Бәйтеректің 
ор на лас қан же рі – НұрСұлтан қа ла сы. 
Ны сан идея сы ның ав то ры – Ел ба сы 
Н.На зар ба ев. Бәйтерек

 Өлең өне рі мен әуес те ну ші жас та ры мыз бар шы лық. Алай да шы найы, шын поэ
зи яны жай ға на елік теу ші лік тен ай ыра бі лу қа жетақ. Әр түр лі әр үн дес ақын дар дың 
дү ние ге ке луі қуа ныш ты. Мен Не сіп бек өлең де рі не осы тұр ғы дан қа рай мын. Өз жас
ты ғы мен жас твор чест во сы на лай ық үн аң ғар дым. Ті лі жақ сы, ойы анық. Өлең де
рі нен жа сан ды лық бай қал май ды, жас тық қа тән от бар. Ағы нан жа ры лып, тау сы ла 
талап та ну, із де ніс бар. Қай сы бір жас тар да ұшы ра са бер мейт ін мүл де бір бө лек са
рын есе ді. Жас қан бай, жас адам, жақ сыжақ сы жыр лар жаз!

М.Мақатаев

Даналық	ойдан	дән	ізде
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 	«Бі	лу»

1. Не сіп бек Айтұлының өмірі мен шығармашылығы туралы 
не білдіңдер?

2. Ақын «Бәй те рек» поэма сын да қан дай мә се ле лер ді кө те-
ре ді?

3. «Бәй те рек» де ген сөз дің ма ғы на сын қа лай тү сі не сің дер?
4. Жа зу шы қан дай көр кем дік су рет теу құ рал да рын пай да-

лан ған?

«Тү	сі	ну»

1. Поэма не лік тен «Бәй те рек» деп атал ған?
2. Ақын ның:

То ми рис, Еділ пат ша, Ел те ріс хан,
А� сау мен ер кін өмір ар па лыс �ан.
Же те ал май же р�й ы� �а Асан �ай �ы,
Жел дір тіп жел мая сын жер тау ыс �ан, – 

деуін де не сыр бар?

«Қол	да	ну»

1. «Бәй те рек» поэма сы ның әр бө лі мі не атау бе рің дер. Се бе бін 
тү сін ді рің дер.

2. «Ку бизм» тәсілін қол да нып:
– «Су рет тең дер». Поэмада Ел ба сы бей не сі қа лай су рет-

тел ген?
– «Зерт тең дер». Бәй те рек ті та қы рып етіп алу да ғы ақын-

ның мақ са ты қан дай? Қа зақ хал қы ның өт кен өмі рі 
поэма да қа лай кө рі ніс тап қан?

– «Бай ла ныс ты рың дар». Поэма да ғы қа зақ хал қы ның өт-
кен та ри хы мен бү гін гі келбеті қалай үйлесім тапқан?

– «Қол да ның дар»:
а) Кей іп кер іс-әре ке ті не бай ла ныс ты қан дай на қыл 

сөз, ма қал-мә тел ай тар едің дер?
ә) Шы ғар ма да ғы сөз кес те ле рін, ой ай шық та рын (те-

ңеу, ме та фо ра, эпи тет) та бың дар.
– «Тал қы лаң дар». Азат тық, тәу ел сіз дік ту ра лы ой 

бөлісіңдер.
– «Са лыс ты рың дар». Н.Айтұлы ның «Бәй те рек» поэма сы 

мен Е.Жүністің «Тәуелсіздік» өлеңіндегі ор тақ  идеяны 
са лыс ты рың дар.

Бі	лу

Түсіну

Қолдану
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3. Ақын шы ғар ма сы нан өз ұл ты на, елі не, же рі не де ген мақ-
та ны шын біл ді ре тін жол да рын та бың дар, тү сі нік бе рің-
дер.

«Тал	дау»

1. «Бәй те рек» поэма сында ғы қа зақ хал қы ның өт кен та ри хы 
мен бү гін гі за ма нын са лыс ты рың дар.

2. Поэмадағы автор бейнесінің (лирикалық кейіпкер) 
идеялық-стилистикалық тұтастырушы ретіндегі рөліне 
талдау жасаңдар.

«Жи	нақ	тау»

1. «Бәй те рек» поэма сы ның та қы ры бы мен идея сын анық таң-
дар.

2. «Бәй те рек» поэма сы ның маз мұ ны бой ын ша ті рек сыз ба 
құ рас ты рың дар.

«Бағалау»		

1. «Мәң гі лік Ел» идея сын қа лай тү сі не сің дер? Ой-пі кір ле рің-
мен бө лі сің дер.

2. Поэма да ғы ақын ойы қан дай?
Бәй те рек – Ас та на ның төрiндегi,
Өресi биiктiктiң өмiрдегi.
Аялы ала қа ны Ел ба сы ның,
Секiлдi өш пейтұ ғын сенiм мөрi. 
Өлең жол да ры қан дай ой лар ға же те лей ді?

3. «Ер кін жа зу» ст ра те гия сын қол да нып, «Ме нің елім – 
Тәуел сіз Қа зақ стан» та қы ры бы на эс се жа зың дар.

Н.Айтұлы ның Же ті том дық шы ғар ма ла рын, «Бө рі тос та ған», 
«Көз жа сым», «Құланойнақ» ат ты өлең дер, тол ғау лар, поэма лар 
жи на ғын, «Көктем тынысы», «Алғашқы жол», «Әке туралы сыр» 
кітаптарын оқың дар.

Талдау

Жинақтау

Бағалау

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на
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Әде	би	ет	тео	рия	сы

Өмір	жә	не	көр	кем	шын	дық
Әде би ет «өмір дің сыр лы су ре ті, ха лық тың көр кем та ри хы» бол

ған дық тан, шы ғар ма ар қауы шын дық бо лып та бы ла ды. Өмір де гі 
бар лық нәр се көр кем шы ғар ма ға өзек, оқи ға бо ла бер мей ді. Жа зу шы 
өмір шын ды ғы нан өзі нің су рет кер лік мақ са ты на қа же тін ға на таң дап 
алып, шы ғар ма сы на ар қау ете ді. Ол өмір құ бы лыс та рын өзі нің дү ни е
та ны мы мен әлеу мет тік көз қа ра сы, аза мат тық ұс та ны мы тұр ғы сы нан 
са ра лай ды. Ал су рет кер дің дү ни ета ны мы мен әлеу мет тік көз қа ра сын 
ол өмір сү ріп отыр ған қо ғам дық ор та бел гі лей ді. Көр кем шы ғар ма да 
су рет тел ген шын дық, ал ға тарт қан ке ле лі мә се ле ха лық мақ са ты мен 
мүд де сі не сай ше ші луі ке рек.

«Қазақәдебиеті»анықтамалығы

Әде би ет тің «өмір дің сыр лы су ре ті, ха лық тың көр кем та ри хы» еке
нін нақ ты мы сал дар ар қы лы дә лел деп кө рің дер.

Тапсырма
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Елі міз дің бос тан ды ғы мен тәу ел сіз ді гі жо лын да ғы кү рес та қы
ры бы ен ді қа зір гі та ри хи ро ман ның жа ңа бет те рі нің сү бе лі бө лі гін 
құ рап отыр. Қа зір гі та ри хи ро ман ның өт кен ге сұ рау са луы бұ рын ғы дан 
ба ты лы рақ, ау қым ды рақ. Бұл жы мас прин ци пі – шын дық. Әр дәу ір дің 
күн гейі мен те ріс кей ін қаз қал пын да көр се те бі лу.

Ш.Елеукенов

						ҚА	ЖЫ	ҒА	ЛИ	МҰ	ХАН	БЕТ	ҚА	ЛИҰЛЫ

Қа жы ға ли Мұ хан бет қа лиұлы 1942 жы-
лы Ақ тө бе об лы сы, Бай ға нин ау да нын да 
дү ние ге кел ген. 

1965 жы лы С.М.Ки ров атын да ғы Қа зақ 
мем ле кет тік уни вер си те тін бі ті ріп, Ақ тө бе 
об лыс тық ра дио жә не те ле ви де ние ко ми-
те тін де, об лыс тық «Ком му низм жо лы» 
га зе тін де, «Қа зақ стан» бас па сын да, «Жұл-
дыз» жур на лын да, «Қа зақ әде бие ті» га зе-
тін де ре дак тор, аға ре дак тор, аға әде би 
қыз мет кер, бө лім мең ге ру ші сі, жау ап ты 
хат шы, «Жа ңа фильм» жур на лы ның 
бас ре дак то ры бол ған. Кей ін гі жыл да ры 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті ап па-
ра тын да, Пар ла мен тін де, «Таң Шол пан» 
жур на лын да қыз мет іс те ген.

Қа жы ға ли Мұ хан бет қа лиұлы тү рік-
мен жа зу шы сы Т.Жұ ма гел диев тің «Егес» 
ат ты кі та бын, орыс жа зу шы сы А.Ска лон-
ның «Ба қыт тың ал тайы түл кі сі» ат ты 
әң гі ме лер мен по вес тер жи на ғын, Р.Аку-
та га ва, С.Моэм, П.Ме ри ме, Ги де Мо пас-
сан, Д.Фон ви зин, С.Чу бек, Л.Хон ва но, 
Дж.Оди наев, Х.Аб дул лин сын ды жа зу-
шы лар дың әң гі ме ле рін қа зақ ті лі не ау-
дар ған. Өзі нің де бір не ше әң гі ме сі ше тел-
дер де жа рия лан ған ұжым дық жи нақ тар-
ға ен ген. «Сы рым ба тыр» ат ты ро ма ны-
ның ал ғаш қы та рау ла рын әде би жур нал-
дар да жа рия ла ды, әрі би, әрі ба тыр Сы-
рым Да тұлы ту ра лы ұзақ жыл дар бойы 

ҚА ЖЫ ҒА ЛИ  
МҰ ХАН БЕТ ҚА ЛИҰЛЫ 
(1942 ЖЫ ЛЫ ТУ ҒАН)

Ба тыс Қа зақ стан облы
сы – әу ел ден да рын ды 
пер зент тер ге бай об лыс. 
Мен осы өңір дің төл пер
зен ті, даңқ ты Сы рым ба
тыр ту ра лы көп жаз ған 
адам мын. Сы рым осы 
өңір дің туы на ай нал ған 
тұл ға деп ой лай мын.

Қ.Мұханбетқалиұлы

Зергер	сөз
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зерт теу жүр гі зіп, ұлы тұл ға ту ра лы «Сы рым Да тұлы» жи на ғын 
құ рас ты рып, ал ғы сө зі мен тү сі нік те ме ле рін жаз ды. 

Жа зу шы қа ла мы нан «Ж�л дыз ды т�н дер» ат ты әң гі ме ле рі, 
«То �ай сыб ды ры», «�ай да сы�, сен, ма хаб бат?», «Сы ны� те ре-
зе», «Жал �ыз жиен», « Бау ыр» ат ты по вес тер мен әң гі ме лер 
жи на ғы жа рық көр ді.

Қа жы ға ли Мұ хан бет қа лиұлы – қа зақ 
әде бие тін де өзін дік ор ны бар та ны мал 
жа зу шы. Оның «Мі нез», «Ес кі дос тар», 
«Да ла әуен де рі», «�а рым та», «�а�-
тар ды� �а ра су ы� т� ні», «Бір ма ши на 
шөп» ат ты про за лық шы ғар ма ла рын да 
ел тір ші лі гі ке ңі нен су рет те ліп, қо ғам да 
орын ал ған әлеу мет тік мә се ле лер ұтым ды 
көр се тіл ген.

2010 жы лы әде би ет пен өнер, қо ғам 
ту ра лы сан түр лі пі кір лер мен ма қа ла-
лар дан тұ ра тын «То ғы сар ар на мыз бір 
тол ған ған да...» ат ты кі та бын жа рық қа 
шы ғар ды. 

Тәу ел сіз дік жыл да рын да жа зыл ған 
атақ ты ба тыр, әділ би, қа жы мас қай-
рат кер Сы рым Да тұлы ту ра лы ба ян-
дал ған елеу лі ең бе гі – «Тар ке зе�» та ри хи 

ро ма ны 2012 жы лы оқыр ман да ры на жол тарт ты. Ро ман ның 
жа рық қа шы ғуы ту ра лы жа зу шы: «Бұл ро ман ның ал ғаш қы 
та ра уы 1992 жы лы «Жа лын» жур на лын да жа рық көр ді. Ал кі тап 
ара да 20 жыл өт кен де ба сы лып шық ты. Иә, көп із ден дік. Көп 
уа қы ты мыз мұ ра ғат тар да өт ті. Сол 1992 жы лы жа рық көр ген 
ал ғаш қы та рау ға дей ін де 4–5 жыл ды осы шы ғар ма үшін дай ын-
дық қа жұм са дым. «Са бақ ты ине сә ті мен» де ген дей, кі тап бо лып 
қа лың жұрт тың қо лы на ти ді», – дей ді.

«Тар ке зең» ро ма нын да жа зу шы Сы рым ның өмі рін тү гел 
қам ту ды мақ сат ет пе ген. Шы ғар ма ға ел ба сы на күн ту ған шақ-
та ғы бел гі лі бір ке зең ді ға на ар қау ет кен. Қа зақ да ла сы ның 
Ба тыс пен Ор та лық бө лі гі Ре сей ге қа ра ға ны на жар ты ға сыр дай 

уа қыт өт кен де, им пе рия ен ді өзі нің отар-
шыл дық бет-бей не сін ашық тан-ашық 
көр се те бас та ған бо ла тын. Қазақтар 
Елек пен Жай ық бой ын да ғы өріс-қо-
ныс та ры нан ысы ры лып, бі ре се Жай ық 

Қа жы ға ли Мұ хан бет
қа лиұлы бұл та қы рып ты 
зерт теп жа зу ға ар нал ған 
жи ыр ма жыл дан ас там 
уа қы тын да та лай мұ ра
ғат тар да бо лып, құн ды 
де рек тер жи на ға ны бір
ден се зі ле ді.

Ро ман ның өз ге ше лі
гі – қа зақ та ри хы ның қи
лы дәу ірін жанжақ ты су
рет теуін де. Сы рым ба тыр 
бас ты кей іп кер бол ға ны
мен, ол – бос тан дық шай
қа сын да ғы ар па лыс та ха
лық тың рө лін көр се ту де гі 
дә не кер ға на.

А.Өмірзақов

Бағалы	дерек

Тар кезеңге тап келген 
елдің жайы туралы не 
айтылған?

CD 11
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ка зак-орыс та ры ның, ен ді бір де баш құрт тар мен Еділ қал мақ та-
ры ның та ла уы на ұшы рап, жан-жақ ты қы сым кө ре бас та ды. Ел 
ба сын да ғы хан Нұ ра лы бұл іс тер дің бір де-бі рін ше ше ал май, ха лық 
қи на лыс пен дағ да рыс қа түс ті. Мі не, осын дай қи лы ке зең де ел тағ-
ды ры на де ген жау ап кер ші лік ті өз мой ын да ры на ал ған Бай бақ ты 
Сы рым бас та ған қа зақ тың бі лік ті би ле рі мен ба тыр ла ры, ақ са-
қал ды аға ла ры еді. Ро ман ның бас ты идея сы ту ра лы фи ло ло гия 
ғы лым да ры ның док то ры Т.Те бе ге нов: «Тар ке зең» ро ма ны ның 
идея сы – Ре сей дің отар лау сая са тын да ғы оз быр лық тар дың (ата қо-
ныс тар дан, жайы лым дар дан ерік сіз ай ыру, жа зық сыз ау ыл дар ды 
шау ып, адам дар ды өл ті ру, то нау, ба рым та лау, өзі ші лік бас қа ру 
жүй есі не тыйым са лу т.б.) етек алу ына ха лық тық қар сы ла су қуа-
тын та ны ту. Жа зу шы ның «Тар ке зең» та ри хи ро ма ны на ар қау 
бол ған сю жет тік-ком по зи ция лық же лі лер де гі қақ ты ғыс тар, 
қа зір гі «Қа зақ стан та ри хы ның» жа ңа ша жа зыл ған та рих на ма-
лық-де рек на ма лық де рек ті тұ жы рым да ры не гі зін де жа зыл ған ды-
ғы мен ерек ше ле не ді», – де ген пі кір біл дір ген.

Жа зу шы Қ.Мұ хан бет қа лиұлы Тәу ел сіз ді гі міз дің 10 жыл-
ды ғы на ар нал ған ме даль мен ма ра пат та лып, 2002 жы лы Ақ тө бе 
об лы сы Бай ға нин ау даны ның «Құр мет ті аза ма ты» ата ғы бе ріл ді. 
2003 жы лы «Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген қай рат ке рі» ата ғы на 
ие бол ды. Тәу ел сіз дік жо лын да ғы ұлт тық қоз ға лыс қа ар нал ған 
«Тар ке зең» та ри хи ро ма ны үшін Қа жы ға ли Мұ хан бет қа лиұлы 
2014 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Мем ле кет тік сый лы ғы на ие 
бол ды.

Қа жы ға ли Сы рым ту ра лы он мың да ған қа лың құ жат тар мен көп алыс қан... Қа жы ға
ли Сы рым та ри хын бей не леу де өз жо лын тап қан. Ро ман ның жа ңа лы ғы да осын да. 
Сы рым бей не сі нің со ны лы ғы да осын да. Біз құ жат та ғы Сы рым ды да, ел ау зын да ғы 
Сы рым ды да емес, бас қа Сы рым ды, орыс отар шы лы ғы мен алыс қан сая си кү рес
кер, сұң ғы ла дип ло мат Сы рым ды кө ріп, шө лік кен су сы ны мыз ды қан дыр ған дай мыз. 
Жә не «Тар ке зең нің» про за жан ры то қы рап, жақ сы шы ғар ма лар дан үміт үзіл ген кез
де шаң бер ге нін ояң сы ған қа быр ға ны жау ып, жо ғы мыз ды тол тыр ған дай бол ды емес 
пе? «Тар ке зең» әде бие ті міз дің шаңто заң нан сіл кі ніп, қай та өр леуі нің ба сы бол ғай 
еді деп ті лей мін. 

Ә.Сарай

Сыр баз су рет кер тыр на қал ды ту ын ды ла ры мен ау зы дуалы аға ла рын елең ет кі зіп, 
әде би ет есі гін ер кін ат та ды. Про за шы ның қа рым ды қа ла мы нан ту ған әң гі мехи каят
та ры – еш қан дай ша шауы жоқ, басая ғы жи на қы, жа рау ат тай жұ ты нып тұр ған көр
кем дү ние лер. Ұзақ жыл иін қан ды рып жаз ған «Тар ке зең» ро ма ны да қа зақ әде бие
ті нің қа зы на сы на қо сыл ған сү бе лі ең бек.

А.Есенжол

Даналық	ойдан	дән	ізде
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  Ар	тық	бол	мас	біл	ге	нің

Сы рым ба тыр бас та ған ұлтазат тық 
кө те рі лі с Арал дан Сыр да рия, Ор бо 
йына дей ін, То был жә не Хиуа – Қа ра
қал пақ жер ле рін қам ты ды. Сы рым Да
тұлы кө те рі лі сі нің нә ти же сін де өл ке бас
шы лы ғы на қай та та ғай ын дал ған Осип 
Игель ст ром қол ас тын да ғы әс ке рі не қа
зақ ау ыл да рын бұ рын ғы дай шау ып, ба
рым та лау ға тый ым сал ды. Көш пен ді ел 
ежел гі атақо ныс та ры Еділ мен Жай ық 
ара сын да ғы жайы лым дар ды пай да ла
ну ға мүм кін дік ал ды. Осының нә ти же сін
де 1801 жы лы І Па вел пат ша ның Бө кей 
сұл тан бас та ған қа зақ тар ға Жай ық тан 
өтіп, құм На рын ға қо ныс те буі не де осы 
кө те рі ліс тің әсе рі ти ге ні – та ри хи шын
дық. Игель ст ром ай ла кер лі гі нің ар қа
сын да Сы рым жа ғы мен ке лі сім ге ке ліп, 
Хан ке ңе сін құ ра ды. Хан ке ңе сі бі рін ші 
жиы лы сын 1797 жыл дың та мы зын да өт
кі зе ді. Оған 1000 ада мы бар жа са ғы мен 
Сы рым ба тыр да ке ліп, ха лық тың ба
рым та мен жұт апа ты на жә не «Хан ке
ңе сі нің» құ ры лу ына бай ла ныс ты кү рес ті 
тоқ та та ты нын мә лім де ді.

Ә.Мамбетьярова

ОралқаласындағыСырым
батырескерткіші

 	«Бі	лу»

1. Жа зу шы Қа жы ға ли Мұ хан бет қа лиұлы ту ра лы не біл дің-
дер?

2. «Тар ке зең» ро ма нын да Сы рым би дің үйі не жи нал ған ел 
аға ла ры қан дай бә ту аға кел ді?

3. Сы рым би бас қо су ға кел ме ген ағай ын ға қан дай сә лем 
айт ты? Оның мә ні сі не де? Түсіндіріңдер.

4. Ро ман да Сы рым ба тырдың бей не сі қа лай су рет тел ген? Қан-
дай көр кем де гіш құ рал дар пай да ла ныл ған? 

5. Шү кі рә лі бай ту ра лы не біл дің дер? Ол қан дай ма ңыз ды жа-
ңа лық ес ти ді?

6. Пу гаш ба тыр кім? Ол ту ра лы та рих тан не бі ле сің дер?

Бі	лу
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7. Ро ман да сөз бол ған Дәуқа ра ба тыр мен Бар мақ ба тыр дың 
өлі мі ту ра лы Сы рым мо но ло гі не ні біл ді ре ді? Сы рым ба тыр 
өзі үшін қан дай құ пия ны аша ды?

8. Я.М.Зен бу ла тов деген кім?
9. Ро ман да ме шіт ту ра лы не ай тыл ған?
10. Шә ки мен баш құрт жі гі ті Ба тыр ша ме шіт те не ту ра лы сөй-

лес ті?
11. Қа зақ ба тыр ла ры ның со ғыс қа дай ын ды ғы, со ғыс та ғы қи-

мыл-әр кет те рі қа лай су рет тел ген? Сы рым ба тыр дың со ғыс 
ісін үй ре туі ту ра лы не біл дің дер?

12. Шү кі рә лі, Шә ки, Нұр мұ хан бет қа зақ тар ға Игель ст ром-
ның қан дай сә ле мін жет кіз ді? Қыр да ғы ел ден қан дай ха-
бар ал ды?

13. Сы рым би дің хан дық би лік ту ра лы ой ла ры қан дай бол ды? 
Хан дық би лік ті жоюда ғы мақ са ты не?

14. Сы рым би дің ше шен ді гі, қа ра қыл ды қақ жар ған әділ ді гі 
ту ра лы ел ау зын да қан дай әң гі ме лер сақ тал ған?

«Тү	сі	ну»

1. Ро ман эпиг ра фы на ақын Қа дыр Мыр за Әлі нің:
Бұл жер де ел ұран дас қан, ай қай лас қан...
Бұл жер ге жау ая ғын бай қай бас қан!
Ер лік тің ете гі нен ұс тап тұ рып,

 Ер кін дік сон да ал ғаш тәй-тәй бас қан, – де ген жыр жол да ры 
алын ған. Не лік тен деп ой лай сың дар?

2. «Тар ке зең» ро ма нын да Сы рым би елін не лік тен тү гел дей 
кө ші ру ту ра лы ше шім қа был дай ды?

3. Ге не рал Игель ст ром ның қа зақ да ла сы на ке лу се бе бі қан-
дай? Бұл ту ра лы «Қа зақ стан та ри хы» оқу лы ғын да қан дай 
мә лі мет тер бе рі ле ді?

4. Сы рым ба тыр дың «кө к а ла шек пен, жез түй ме, ау зы түк ті 
орыс пен» со ғы су да ғы мақ са ты қан дай? Ро ман нан үзін ді 
оқың дар.

5. Мол да Қа ра жі гіт тің Сы рым би дің жи ыны на ке лу се бе бі 
не де?

6. Игель ст ром ның Уфа ның пра ви те лін түн ішін де ша қыр-
туы на не се беп бол ды?

7. Хрес то ма тия, CD ма те ри ал да рын пай да ла нып, Сы рым би-
дің елін Ирек ті ге әкел ген де гі мақ са тын тү сін ді рің дер.

8. «...Бұл – орыс қа ар қа сүйеп алып, өз елі мен есеп те су ді әл-
де қа шан қой ған (ақы ры, мі не, қа ра ма ғын да ғы ха лық қа 

Түсіну
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опа сыз дық жа са ға ны бү кіл жұрт қа бі лі ніп қа лып, күл лі 
ел лағы нет ай тып отыр ған) хан Нұ ра лы ны тақ тан тай ды-
рып, ен ді гі жер де ел дің ты ныс-тір ші лі гін де, ел бас қа ру 
ісі нің өзін де мүл де бас қа ар на ға са лу ке рек де ген қа тер лі 
ой еді!» – бұл кім нің ойы еді? Не лік тен қа тер лі ой?

9. «Ұлы жи ын» өт кі зу ге қай жер таң дал ды? Не лік тен? Жа уа-
бын ро ман нан тау ып оқың дар.

«Қол	да	ну»

1. https://adebiportal.kz/ сай ты нан ро ман маз мұ ны мен то лық 
та ны сың дар.

2. «Сы рым Да тұлы – тәу ел сіз дік жо лын да ғы кү рес тің бас-
тауын да тұр ған тұл ға лар дың бі рі» та қы ры бы на ар гу мен та-
тив ті эс се жа зың дар.

3. Ро ман кей іп кер ле рі ту ра лы кес те тол ты рып, ой-пі кір ле-
рің мен бө лі сің дер.

Ро ман 
кейіп ке рі

Порт ре ті 
Ада ми 

қа си ет те рі
 Қан дай ісімен 

та рих та қал ды?
Ой-пі кі рім 

Сы рым 

Игельст ром 

Нұ ра лы хан 

4. Ро ман нан бе ріл ген үзін ді лер ді оқи оты рып, әр қай сы сың 
же ке күн де лік тол ты рың дар, оны жұп та, топ та та лдап, ой 
қо ры тын ды жа саң дар.

Мә тін нен ерек ше 
әсер ет кен 

не ме се ой сал ған 
дәйек сөз кел ті ру 

Же ке тү сі нік бе ру: осы дәй ек-
сөз ді жа зу ға не мәж бүр ет ті? 
Қан дай ой ту дыр ды? Осы ған 

бай ла ныс ты қан дай сұ рақ ту ды? 

«Мұ ға лім ге 
хат» –  

 сұ рақ тар

«Тал	дау»

1. Та рих та бол ған Сы рым Да тұлы мен ро ман да ғы көр кем об-
раз – Сы рым би ді, ба тыр ды, ел аға сын са лыс ты рың дар.

2. Игель ст ром мен ро ман да су рет тел ген бас қа орыс би леу ші-
ле рін са лыс ты рың дар. 

3. «Хан ке ңе сі» мен «Ха лық ке ңе сін» са лыс ты рың дар.

Қолдану

Талдау
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4. «Ба лық қаң қа сы» тә сі лі мен ро ман маз мұ ны на тал дау жа-
саң дар.

Қ
о

 р
ы

 ты
н

 д
ы

М
ә с

е л
е

Се беп те рі

Дә лел дер

«Жи	нақ	тау»

1. «Тар ке зең» ро ма ны ның та қы ры бы мен идея сын анық таң-
дар.

2. «Ұлы жи ын ның» мақ са ты қан дай? Ті рек сыз ба ар қы лы 
көр се тің дер.

3. Сы рым ба тыр ға тән қа си ет тер ді жинақтаңдар:

Сырым батыр

««Бағалау»		»		

1. «Өмір ден не түй ді ңіз, не біл ді ңіз?» – де ген сау ал ға жа-
зу шы: «Өмір ден түй ге нім: қо лың нан кел ге нін ше ең бек ет; 
қо лың нан кел ге нін ше тө ңі ре гің де гі лер ге жақ сы лық жа са; 
ал жақ сы лық жа сау қо лың нан кел ме се, ең бол ма ған да, жа-
ман дық жа са ма. Біл ге нім: бұл дү ние де та за лық қа еш те ңе 

Жинақтау

БағалауБағалау
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де жет пей ді. Бір үзім на ның ды ада лы нан же! Шы рыл да-
саң, шын дық үшін ға на шы рыл да!», – деп жау ап бе ріп ті. 
Жа зу шы ту ра лы ой ла рың ды біл ді рің дер.

2. «... Әйт се де, Тұр ман бет би бір ден қай тып ке те қой май, қо-
нақ та рын көз бен ұза тып са лып, та ғы едәу ір кі ді ріп қал ды.

 – Апы рай! – деп, ол ен ді мі не Сы рым ның сыр ты нан әрі сүй-
сі не, әрі қи мас тық пен әлі қа рап тұр. – Адам тү гі лі, ас тын-
да ғы аты ның, жа ғы түк ті жыл қы ай уан ның, жақ сы лы ғын 
еш те ңе ге ай ыр бас та май тын, дә ті бе рік мұн дай жі гіт со ңы на 
ер ген кі сі ге се нім ді се рік, ай ны мас жол дас бол ма ған да, кім 
бо ла ды! Асы лы, ел де осын дай ер дің со ңы нан ере ді ғой! 
Тіп ті, түп тің тү бін де бә рі міз де, бәл кім, осы ның қа сы нан 
та бы лар мыз, сі рә!» – деп, іш тей ті леу лес тік етіп тұр ға нын 
өзі де аң да ған жоқ». Сы рым ба тыр ту ра лы қан дай ой түюге 
бо ла ды?

3. Топ тар ға бө лі ніп, «Ақылдың ал ты қал па ғы» тә сі лі мен ро-
ман кей іп кер ле рі не, орын ал ған оқи ға лар ға ба ға бе рің дер.

 «Ақ қал пақ» – шы ғар ма да кө те ріл ген мә се ле ге қа тыс ты 
та лас сыз де рек тер ді кел ті ре ді. «Са ры қал пақ» – кей іп-
кер лер өмі рі нің сәт ті ке зең де рін ай та ды. «Қа ра қал пақ» – 
кейіпкерлер өмі рі нің сәт сіз тұс та ры на тоқ та ла ды. «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» – кей іп кер лер өмі рі не қа тыс ты тың идея лар мен 
бол жам дар ұсы на 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.

Жа зу шы Қа жы ға ли Мұ хан бет қа лиұлы ның «Жұл дыз ды түн дер», 
«То ғай сыб ды ры», «Қай да сың сен, ма хаб бат?», «Жал ғыз жиен» 
ат ты жинағын «Ала бұ ға, ақ қай ран...» та ным дық ең бе гін, «Тар ке зең» 
та ри хи ро ма нын оқың дар, «Сы рым Да тұлы» ат ты жи нағының маз мұ
ны мен та ны сың дар.

Әде	би	ет	тео	рия	сы

Көр	кем	об	раз	түр	ле	рі
«Об раз – эс те ти ка лық мә ні бар, ой дан шы ға ру ар қы лы әрі нақ

ты, әрі жи на қы жа сал ған адам өмі рі нің әсем су ре ті» (Л.И.Тимофеев). 

ХХІ	ға	сыр	оқыр	ма	ны	на
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Об раз дың түр ле рін бел гі леу дің бір не ше (әдіс тік, тек тік, тә сіл дік) фак
торы бар. Көр кем дік әдіс тұр ғы сы нан кел ген де об раз екі түр лі – ро ман
ти ка лық об раз жә не реа лис тік об раз. Әде би тек та ра пы нан кел ген де 
об раз үш түр лі: эпи ка лық об раз, ли ри ка лық об раз, дра ма лық об раз. 
Жа са лу тә сіл де рі не қа рай: юмор лық об раз, са ти ра лық об раз, фан
тас ти ка лық об раз, тра ге дия лық об раз, ге рой лық об раз т.б.

Романтикалықобраз – әде би ет те гі адам бей не сі нің бай ыр ғы түр
ле рі нің бі рі. Ро ман ти ка лық об раз дың не гі зін де қи ял жа та ды. Ро ман ти
ка лық об раз өмір де гі бол ған не ме се бар де рек тен гө рі өмір де әзір ше 
жоқ, бі рақ бо ла тын де рек ке не гіз де ле ді.

Реалистікобраз – әде би ет те гі адам бей не сі нің ең сым бат ты, ең 
шы найы тү рі. Бұл – кә дім гі өмір де бол ған, бар жә не бо ла бе ре тін, 
бі рақ қай талан байт ын, әр қа шан бұ рынсоң ды бел гі сіз тың қы ры нан 
кө рі ніп, ыл ғи жа ңа рып оты ра тын тип. Бұл об раз дың эс те ти ка лық 
идеалы – ро ман ти ка лық об раз да ғы дай бұ лың ғыр емес, анық, адам 
қо лы жет пейт ін тым ас қақ, алыс емес, қол мен ұс тап, көз бен көр ген дей 
зат ты әрі жа қын нәр се. 

Эпикалық образ – кес кінкей пі, мі незқұл қы, ісәре ке ті мен тұ тас 
кө рін ген әрі то лық жи нақ тал ған, әрі әб ден да ра лан ған тип. Эпи ка лық 
об раз – бе дер лі бей не, әрі нақ ты, әрі зат ты тұл ға; кә дім гі ті рі кі сі дей 
өзін көз бен кө ру ге, сө зін құ лақ пен ес ту ге, мі не зін ұғу ға, қи мы лын 
ба қы лау ға бо ла тын, бү кіл өмір жо лын бар бұ ра ла ңы мен бай қау ға, 
өс кен ор та сын бар ойқы ры мен бай ып тау ға бо ла тын күр де лі, ке сек 
қа һар ман.

Лирикалықобраз – сыр шыл, өлеңжыр лар да ғы ақын ның өз бей
не сі, оның іш кі бі ті мі, ақын ның нә зік сы ры мен сыл қым се зі мі нен өрі ліп 
жа сал ған өз ге ше кей іп кер.

Драмалықобраз – сах на да көз бекөз, қол мақол жа са ла тын көр
кем бей не. Дра ма лық об раз шие ле ніс кен тар тыс тар мен қымқи ғаш 
қи мыләре кет тер ар қы лы жа са ла ды.

З.Қабдолов.«Сөзөнері»

Көр кем об раз түр ле рі не мы сал дар кел ті рің дер.

Тапсырма
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Жи	ын	тық	ба	ға	лау	тап	сыр	ма	ла	ры

1. Н.Айтұлы ның «Бәй те рек» поэма сын да су рет тел ген та ри хи 
тұл ға лар, олар дың та рих та ғы ор ны ту ра лы кес те ні тол ты-
рың дар.

Та ри хи тұл ға лар 
Ол ту ра лы не бі ле мін?  
Та рих та қан дай іс те-

рі мен қал ды?

2. Н.Айтұлы ның «Бәй те рек» поэма сы ның маз мұ ны бой ын ша 
«Ашық, жабық» сұ рақ тар кес те сін тол ты рып, жұп та жұ мыс 
жа саң дар.

Ашық сұрақтар – 
(түсіндіруді, өз көзқарасын 

білдіруді талап етеді)

Жабық сұрақтар – нақты, 
қысқа жауап қайтырылады

3. Қа жы ға ли Мұ хан бет қа лиұлы ның «Тар ке зең» ро ма ны ның 
маз мұ ны бой ын ша ки нос це на рий жа сап кө рің дер. Әр кадр ға 
атау бе рің дер.

4. «Тар ке зең» ро ма нын да жа зу шы қан дай көр кем дік әдіс тер ді 
пай да лан ған? Оның мә ні сі не де деп ой лай сың дар? Жаз ба ша 
жау ап бе рің дер.

5. Оқу сау ат ты лы ғы. «Тар кезең» романынан үзінді.
... Ты ғы рық қа ті рел ген дей бо лып отыр ған жұрт тың күт ке ні де 

осын дай бір сөз еді. Бә рі дүр-р етіп:
– Иә, өз ой ла рың не шік?! Шы нын да, әу елі со ны ай ты ңыз-

дар шы... Тың дап кө ре лік! – деп, көп ші лік те қош тай кет ті.
– Ағай ын! Сөз түй іні нің ақыр ғы ті рел ген же рі осы бол са, 

жа рай ды, он да біз өз пі кі рі міз ді ай ту ға кө ше лік... – деп, екі 
қа сы ның ара сын да ғы те рең қос сы зық қай та дан қа зы ла тү сіп, 
қа ба ғы түйі ліп кет кен Сы рым би сәл кі ді ріп, ой ын да, бой ын да 
де реу жиып ал ды.

– Иә, игі-жақ сы лар! – де ді сон соң дау сын қа тай та тү сіп. – 
«Қас қа жол ды» сал ған Қа сым өл ген де де, «Ес кі жол ды» сал ған 
Есім өл ген де де, қыл шы ғы қи сая қой ма ған дү ние, хан Нұ ра лы 
мен оның әу ле ті би лік ба сы нан қуыла ды екен деп, сы ны бұ зы лып, 
си қы ке те қой мас! Ақи қа тын ай тар бол сақ, тіп ті осы «хан», АР
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«хан дық» де ген де рі ңіз де – ежел дің ең кү ні нен ке ле жат қан 
ел ді гі міз дің бір бел гі сі бол ған соң ға на бау ыр ба сып, еті міз әб ден 
үй ре ніп кет ке ні бол ма са, бұл күн де мә ні де кет кен, ма ғы на сы да 
жо ғал ған нәр се лер! Біз бол сақ, ем шек те гі ба ла дай, әлі күн ге со ған 
емек су мен ке ле міз. Ал шын ды ғын да ше?

Шын ды ғын да, хан да ры мыз дың қо лы нан би лік ке тіп, хан ды-
ғы мыз со нау Пе тер бор дан мы на Орын бор ға шей ін гі орыс ұлық та-
ры ның иек қа ғуы на қа рай қи мыл жа сай тын бол ға ны на не за ман!? 
Тап со ны өз көз де рі ңіз бен күн де кө ріп отыр са ңыз дар да, көп ші лі-
гі ңіз дің әлі ге дей ін өз көз де рі ңе өз де рің сен гі ле рің кел мей, қи ял 
же те гін де жүр ген де рі ңіз ге мен қай ран қа лам. Бі рақ сіз дер өз 
көз де рі ңе сен се ңіз дер де, сен бе се ңіз дер де, ақи қат де ген – ай мен 
күн дей, өз ор нын да өз гер мей тұ ра бе ре тін нәр се, жа ран дар! Ол 
сіз дер дің есек  дә ме кө ңіл ауан да ры ңыз ға қа ра май ды. Сон дық тан 
біз тек қа на шын дық тың бе ті не ту ра қа рау ға үй ре нуі міз ке рек. Ал 
сөйт ер бол сақ, өзі міз ді өзі міз өті рік ал дар қат пай, ада лын ай тай ық: 
осы біз дің Алаш та бая ғы Әз Тәуке ден кей ін бі ре гей ұлы хан да, бір-
тұ тас ұлы хан дық та бол ды ма?! Кей ін гі лер  «бө лін ген ді бө рі жер; 
жа рыл ған ды жау алар» де мес тен, «ор тақ өгіз ден – оңа ша бұ зауың 
ар тық» кө ріп, үш Жүз дің әр қай сы сы ның ба сы на же ке-же ке хан 
бол ға ны на мәз бол ған жоқ па?! Кей де тіп ті бір Жүз дің ба сы на екі 
хан нан отыр ған кез де бол ды ғой! Әрі ге бар май-ақ, қа зір гі ха лі міз ді 
тіл ге тиек ет сем, осы біз дің көк най за лы Кі ші Жүз дің бір өзін де, – 
ба тыс бет те Нұ ра лы; түс тік те Қай ып, – екі хан отыр ған жоқ па?! 
Мұ ның ең жа ман же рі – си ыр дың бүй ре гін дей бөл шек тен ген хан-
дық та ры мыз дың ара сын да кей ін гі жыл да ры ара лас-құ ра лас тық 
тіп ті азай ып, қа рым-қа ты нас та мүл де си реп ба ра жат қа ны бо лып 
отыр. Біз бір де ңе ден қау іп етер бол сақ, ал ды мен осы дан қор-
қуы мыз ке рек-ақ еді. Қо рық па дық! Ой ла суымыз ке рек-ақ еді. 
Ой лан ба дық! Өз ба сым: ой ым он ға, са нам сан ға бө лі ніп, та лай 
түн ді ұй қы сыз өт кіз ген де, екі-ақ түр лі тоқ там ға ті рел дім, ағай ын! 
«Со нау бір кез де, ел аға ла ры мен ке ңе се оты рып, он се гіз жыл ел 
бас қар ған Әбіл қай ыр хан мар құм ның мы на әке жо лы нан ай ны ған 
ұр пақ та рын би лік ба сы нан тү гел ке тір сек, күл лі Кі ші Жүз ге бас 
ие бо лар лық кім бар?» – де ген де, ең бі рін ші ой ыма кел ген – Қай ып 
бол ды! Өз де рі ңіз бі ле сіз дер, ол – осы күн ге дей ін бір шы ғыр шы ғы 
үзіл мес тен ел ұс тап ке ле жат қан, кіл шын жыр  ба лақ, шұ бар  төс-
тің тұ қы мы; қа зақ тың ежел ден бер гі төл хан да ры ның ті ке лей 
ұр па ғы! Мі не, ой ым: «Сол Қай ып ты хан дық қа ша қыр сақ» де ген 
еді. Қай ып – хан бол са, бұл – қа зір екі ге жа ры лып отыр ған көк 
най за лы Кі ші Жүз дің ба сы қай та дан бі рі гіп, ұлан-бай тақ жер ді АР
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алып жат қан хал қы мыз дың ір ге сі бе ки, қа быр ға сы тұ та са түс ке ні 
де бо лар еді; әрі Ор та Жүз де гі Жә дік әу ле ті нен шық қан хан дар мен 
түп кі ту ыс ты ғын пай да ла нып, Қай ып екі ел дің ара сын бұ рын-
ғы дан да гө рі ше ген деп, бе кі те тү сер ме еді! де ге нім еді. Бұ ған қо са, 
ер те ден бе рі ара ла рын да ала уыз дық бар Нұ ра лы әу ле ті нің на ра зы-
лы ғы бі лі не қал са, оны да ба сып тас тай ала тын – тек сол, Қай ып 
бо лар де ген үмі тім еді. Бі рақ... «хан», «хан дық» де ген де рі ңіз дің 
бұ рын ғы ма ғы на сы жо ғал ға нын өз кө зім мен кө ріп отыр ған мен, 
анау оты рық шы сарт тың қа сын да... «Таш хаулі» се кіл ді сал қын 
са бат Са рай да жан ба ғып жа ман үй ре ніп кет кен Қайып тың сай ын 
са қа ра да ғы біз дің ор та мыз ға ке ліп, ал тын дің ге гі міз дей, яки қақ-
қан қа зы ғы мыз дай хан бо ла ры на үл кен кү ді гім бар! Де ген мен 
ме нің кө ңі лі ме қа ра май-ақ қойы ңыз дар! Егер осы отыр ған бә рің 
бұл ұсы ныс ты тү гел қол дап, «Хан сай лай тын жо ра мыз дан 
ай ырыл май ық; ша қы рай ық Қай ып ты!» – дер бол са ңыз дар, ой ла-
ны ңыз дар! Ме нің де оған қар сы лы ғым жоқ! Бұл – бір! Алай да, 
екін ші ой ым ай та ды:

–...Осы қа зақ – тұм сы ғын те сіп ты ғы рық ки гіз се бол ды, 
же тек ке еріп жү ре бе ре тін тө ре лер дің түй есі ме?! Әл де ат тө бе-
лін дей аз ға на тө ре лер ден бас қа, ел бас қа ра тын еш кі мі жоқ па осы-
лар дың?! Ен де ше, не ге: «Тек пен оз ған тө ре ден, ми мен оз ған қа ра 
ар тық! Са қа лын сат қан кә рі ден, ең бе гін сат қан ба ла ар тық!» – дей-
ді. Бұ рын тіп ті: «Құл жиы лып, бас бол мас; құм жиы лып тас бол-
мас!» деп ке ке тіп жат са да, үн де мей жү ре бе ру ші еді жұрт. Қа зір: 
«Құл да жиы лып бас бо ла ды, құ рау шы сы – Құ дай бол са; құм 
да жиы лып тас бо ла ды, ба сын қо сар ылай бол са!» де ген ді шы ға-
рып ты. Не ге? Не ге ай ты лып жүр осы әң гі ме лер?! Әри не, те гін нен-
те гін емес! Бұл – қа зақ тың қа лың қа ра жұр ты ның өз тіз гі нін өз 
қо лы на алу ға ұм ты лы сы; со ған әб ден пі сіп-же тіл ге ні нің бел гі сі! 
Көз де рің ді ашың қы рап қа ра са ңыз дар, же ке адам – хан би ле ген 
за ман ның өт ке ні де; хан дық дәу рен нің осы мен біт ке ні де ап-ай қын 
кө рі ніп тұр, жа ран дар! Біз дің қа зақ хан да ры ның ішін де, Жә ні-
бек тен кей ін, «Әз» де ген атақ қа ие бол ған – тек қа на Тәуке хан 
екен. Не ге олай бол ды?! Өйт ке ні Әз Тәуке, шы нын да да, да ныш пан 
хан еді. Да ныш пан ды ғы сол – за ман өз ге рі сін тап ба сып, та ни біл ді 
ол! Тө ңі ре гі қа зір гі ден де кө бі рек тө ре лер бо ла тұ ра, ол ел тіз гі нін 
ту ыс та ры на бер ген жоқ; би лік ті әр Жүз дің аса ірі де ық пал ды 
би ле рі нің қо лы на бер ді. Ұлы Жүз дің тіз гі нін Үй сін Тө ле ге, Ор та 
Жүз ді Қа ра ке сек Қаздау ыс ты Қа зы бек ке, Кі ші Жүз ді Ал шын 
Әй те ке ге ұс тат ты. Қа ра бұлт үйі ріл ген қа зақ тың ба сын қи ын 
кез де со лар ар шы ды тұ ман нан! Сол се кіл ді, тар ке зең ге тап кел ген АР
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мы на біз дің тұ сы мыз да да, мен ел тіз гі нін қа ра ор ман дай қа лың 
қа зақ тың өз іші нен шық қан би лер ге бер сек деп ем. Ал ты ата Әлім, 
он екі ата Бай ұлы, ноқ та аға мыз – же ті ата лы Же ті ру! Әр қай сы-
сыңыз жүз ден жүй рік, мың нан тұл пар шық қан бір-бір кі сі ле рі-
ңіз ді ер тең Ұлы жи ын да ел ие сі лі гі не өз де рі ңіз ұсын са ңыз дар! 
Ел ді со лар бас қар са! – деп ем. Біз мой ын да сақ та, мой ын да ма сақ 
та, бү гін де көш пен ді нің ат ба сы тас қа мал ға ті рел ді, ағай ын! Әзір-
ге, сол қа мал дың үс ті нен бар ша мыз ды қас қақ пай ба ғып тұр ған 
көз бар. Қа тал да, қа ты гез көз! «Сол көз дің сұ ғы на қа ра ған ыз ға-
ры на жал ғыз өзі тө теп бе ре ал май, бү кіл ел ді бір өзім би лей мін деп 
әс пен сіп жү ріп, бай ғұс Нұ ра лы хан бай қа май бей ша ра күй ге ұшы-
рап қал ған жоқ па екен?!» – деп те ой лай мын мен кей де. Ал ен ді 
бү гін... үл кен-үл кен үш ата ба ла сы ның ба сын да қа ра ғай дай-қа ра-
ғай дай қа дір лі үш кі сі міз отыр са, олар қан дай қа тал да, қа ты гез 
көз дің ыз ға ры нан қай мық пай, ти іс ті сөз де рін ай та ала ты ны на мен 
иман дай се нем! Мі не, ағай ын, ел тіз гі нін ен ді кім ге се ніп тап сыр-
мақ пыз де ген де рі ңе айт па ғым – осы еді... Ата мыз қа зақ: «Ке ңе сіп 
піш кен тон кел те бол май ды!» – дей ді. Ен де ше, ер тең ге дей ін ке ңе-
сі ңіз дер! Ке лі сі ңіз дер!.. Қай ып хан бо лу ға көн ген күн нің өзін де, 
үш ата дан сай лан ған үш би бә рі бір са нат қа кі ре ді. Хан бо лу ға 
Қай ып көн бе се де, ен ді гі жер де «Ха лық ке ңе сі нің» ше шім де рі сол 
үш би дің ті ке лей қа ты суы мен, ау ыз бір ші лі гі мен ма құл да на ды. 
Сон дық тан бұл іс ке тек аса үл кен жау ап кер ші лік пен қа рау ла ры-
ңыз ды ға на өті нем, ағай ын! Іс ке сәт! Бү гін ше әң гі ме міз ді осы мен 
до ға ра тұ ра лық, – деп, екі бе ті алау лай қы за рып кет кен Сы рым би 
көп ші лік ке тоқ тау айт қан дай бо лып еді.

Тап	сыр	ма	лар
1. Қа жы ға ли Мұ хан бет қа лиұлы ның «Тар ке зең» ро ма ны нан 

үзін ді сін де не ту ра лы ай тыл ған?
 А. Орыс пат ша сы ның би лі гі ту ра лы
 Ә. Қа ра пай ым ха лық тың ар ма ны мен мақ са ты ту ра лы
 Б. Сы рым ба тыр дың өмір лік мақ са ты ту ра лы
 В. Хан дық би лік тен құ ты лу дың жол да ры ту ра лы
2. Не лік тен Сы рым ба тыр хан дық би лік тен бас тар ту ды ұсын ды? 

«Қыс қа сөй лем дер» ст ра те гия сын қол да нып, жау ап та рың ды 
дә лел деп жа зың дар.

3. Мә тін ді оқып, қа жет ті бел гі лер ді қой ың дар. Ма ңыз ды ақ-
па рат тың ас тын сы зың дар «___». Ке ліс кен пі кір дің жа ны на 
не ме се үс ті не «+» бел гі сін қой ың дар. Ке ліс пе ген пі кір дің АР
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жа ны на не ме се үс ті не «Х» бел гі сін қой ың дар. Тү сін бе ген мә-
лі мет тің қа сы на «?» бел гі сін қой ың дар.

4. Сы рым ның: «Ел еке ні міз ді біл ді ріп, ер тең гі кү ні өзі міз өт кіз-
ге лі отыр ған ұлы жи ыны мыз ды өзі міз «Ха лық ке ңе сі» деп 
атай ық шы осы! Ата сы на нә лет, «бе те ге кет кенімен, бел қа-
ла ды; бек тер кет кені мен, ел қа ла ды»; хан қаш қан ымен, ха лық 
ор нын да ғой, әй теу ір! Сол ха лық тың бас қос қан ұлы жи ынын 
не ге «Ха лық ке ңе сі» ата мас қа?! Ха лық тан ұлы не бар? Ке рек 
де се ңіз, «Ха лық – Құ дай дың өзі нен бір-ақ жас кі ші!» де мей 
ме, біз дің қа зақ!», – де ген пі кі рі мен ке лі се сің дер ме? Ой-пі кір-
ле рің ді нақ ты де рек тер ге сүй ене оты рып жа зың дар.

 Ке лі се мін, өйт ке ні ...
 Ке ліс пей мін, се бе бі ...
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ӘДЕБИ	ЕТТА	НУ	ТЕР	МИНДЕРІ	НІҢ	СӨЗ	ДІГІ

Ав тор – әде би шы ғар ма лар ды ту ды ру шы нақ ты тұл ға.
Аза мат тық ли ри ка – лириканың заман жайын, әлеуметтік 

мәселелерді қозғайтын үлкен бір саласы. Өмір жөнінде, халықтың 
тағдыры туралы ой-толғамдар ақынның өз көңіл күйімен терең 
ұштасып, өзінің өмірге қатынасын суреттеу арқылы көрінеді.

Ай тыс – ха лық ау ыз әде бие ті нің ерек ше бір тү рі. Ай тыс – сөз 
сай ысы ның, өнер жа ры сы ның жо ға ры тү рі. Ай тыс түр ле рі: бә дік 
ай тыс, жа ну ар лар мен адам ай ты сы, жұм бақ ай тыс, салт ай тыс. 
Салт ай тыс тың екі тү рі бар: қыз бен жі гіт ай ты сы жә не ақын дар 
ай ты сы.

Ақ өлең – өлең тар мақ та ры со ңын да ғы сөз дер дің ды быс та ры 
үй лес пей, қа быс пай, ұй қа сы бел гі сіз қа лып та, «ақ» күй ін де қал-
ған ұй қас сыз өлең үл гі сі.

Ақын – поэ зия лық ту ын ды лар ды ау ыз ша суы рып сал ма 
тү рін де не ме се жа зып шы ға ра тын сөз өне рі нің ие сі.

Ал ғы сөз – бел гі лі бір шы ғар ма ға ар на лып жа зыл ған тү сі нік те ме.
Ал ле го рия – (пер не леу) – жан-жа ну ар лар ға адам ның мі нез-құ лық 

си па тын бе ру. Мысалы: қо ян – қор қақ, түл кі – қу, арыс тан – оз быр.
Ал ли те ра ция – шы ғар ма да ғы дау ыс сыз ды быс тар дың қай-

тала нуы.
Ана фо ра – өлең жо лы ның не ме се тар мақ та ры ның үне мі бір 

сөз бен бас та лып, қай тала нуы.
Анек дот – қыс қа күл дір гі әң гі ме.
Ан но та ция – аң дат па – кі тап тың, топ та ма ның, жи нақ тың, 

қол жаз ба ның маз мұ нын оқыр ман ға қыс қа ша ба ян дау.
Ан ти те за (шен дес ті ру) – қа ра ма-қар сы лық, са лыс ты ра су рет теу.
Ан то ло гия – ақын дар дың таң да ма лы өлең дер жи на ғы.
Ан то ним – бір-бі рі не қа ра ма-қар сы мән ді сөз дер.
Аң да ту – әде би шы ғар ма ның бе та ша ры, не гіз гі оқи ға ға қа ты сы 

жоқ кі ріс пе бө лі гі.
Аңыз – 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.АР
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Ар бау өлең – ау ыз әде бие тін де гі тұр мыс-салт жыр ла ры ның бір тү рі.
Ар нау – бел гі лі бір адам ның бей не сін, мі нез-си па тын су рет теу 

мақ са ты мен жа зыл ған дер бес поэ зия лық ту ын ды.
Ас со нанс – өлең құ ры лы сын да дау ыс ты ды быс тар дың қай-

тала нуы.
Ау ыз әде бие ті – ау ыз ша та рал ған ха лық тық көр кем-әде би 

ту ын ды лар дың жи ын ты ғы.
Айшықтау – сөз тіркестерін дағдылы синтаксистік қалыптан 

гөрі өзгешелеу ораммен, айрықша айшықпен құру. Мұндағы мақ-
сат біреу – сөздерге ерекшелеп, екпін, тыныс беру, сөйтіп, олар-
дың оқырманға әсерін күшейту. Сөз айшықтары – сөйлеудің әсем-
дігін, мәнерлілігін, экспрессивтік мәнін күшейтетін синтаксистік 
құрылымдардың формалары, ұзақ уақыт бойы қалыптасқан, жиі 
қолданылатын амал-тәсілдер. Оларға: шендестіру, қайталау, 
параллелизм, риторикалық сұрақ-жауап, дауыс ырғағы т.б. жа-
тады. Айшықтаудың бір түрі – риторикалық айшықтар. Мұнда 
қойылған сұрақтарға автор жауап күтпейді, өйткені олар ешқан-
дай жауапсыз-ақ түсінікті, өзінен-өзі анықталады.

Әде би ет – «үл гі лі сөз», оқи ға ны көр кем сөз бен су рет теп жет-
кі зе тін өмір ай на сы, өнер дің не гіз гі бір тү рі, сөз өне рі нің ғы лы ми 
атауы, оқи ға ны сөз бен су рет теп жет кі зе тін ту ын ды, адам ның 
ру ха ни бай лық жа сау құ ра лы.

Әде би ет тео рия сы – әде би ет ті, әде би шы ғар ма ны зерт тейт ін ілім.
Әде би қа һар ман – көр кем шы ғар ма да мі не зі мен, іс-әре ке-

ті мен, ой-тол ға мы мен мей лін ше нақ ты лы да ра ла нып, бей не лен ген 
тұл ға. Ақын, жа зу шы ның, ту ын ды гер дің идея сын, ұс та ны мын 
жү зе ге асы ру шы.

Әңгіме – оқиғаны баяндап айтуға негізделген, қара сөзбен 
жазылған шағын көркем шығарма. Әңгімеде, әдетте, бас-аяғы 
жинақы, тиянақты бір оқиға айтылады. Онда аса маңызды деген 
қысқа оқиға суреттеледі. Әңгіме кейіпкерлері көп болмайды. 
Сюжет желісі бір арналы ширақ келіп, тақырыбы мен идеясы айқын 
болады. Ол аз сурет арқылы көп жайды аңғартады, жазушыдан 
көркемдік шеберлікті талап етеді. Мұнда бір айтылған жайларға 
қайта оралуға, баяндауға, ұзақ суреттеуге орын жоқ. Онда адам, 
оның өмірі мен тағдыры, аса маңызды деген оқиға жинақы беріледі.

Әсі ре леу – (гро теск) – әде би шы ғар ма оқи ға сын ша ма дан тыс 
асы ра су рет теу.

Бал ла да – ли ро-эпос тық си пат та ғы ша ғын өл шем ді сю жет ті өлең.
Ба ян дау – көр кем шы ғар ма оқи ға сын же лі лі түр де әде би тіл-

мен көр кем де гіш құ рал дар ар қы лы әң гі ме леп жет кі зу.АР
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Бу ын – өлең жо лын да ғы дау ыс ты ды быс тар са ны.
Бу нақ – өлең де гі дау ыс тол қын да ры ның ара сы, өлең нің ыр ға ғы.
Ги пер бо ла – кез кел ген нәр се ні, оқи ға ны ша ма дан тыс асы ра, 

ұл ғай тып көр се ту.
Гра да ция – (да мы ту) – ал дың ғы сөз ден соң ғы сөз ді, ал дың ғы 

ой дан соң ғы ны асы ра ай ту.
Ғақ лия – дү ние сы ры те рең та ра зы лан ған ой-пі кір лер. Про-

за ның ал ғаш қы нұс қа үл гі ле рі нің бі рі.
Ғұ мыр на ма – же ке тұл ға ның өмі рі мен ат қар ған жұ мыс тар 

жыл на ма сы.
Дас тан – өлең мен де, қа ра сөз бен де ай ты ла тын, бел гі лі бір 

сю жет ке құ рыл ған эпи ка лық жанр тү рі.
Диа лог – шы ғар ма кей іп кер ле рі нің өза ра ке зек те се сөй ле суі.
Дра ма – оқи ға тар тыс не тар тыс тар же лі сі не жи нақ та лып, 

кейіп кер лер әре ке ті ар қы лы да ми тын, театр ға ар на лып жа зы-
ла тын әде би ет те гі нің бі рі.

Ер те гі – ав то ры бел гі сіз, ха лық тың дү ни ета ны мын, тұр мы сы 
мен сал тын, әдет-ғұр пын, на ны мы мен се ні мін қи ял тұр ғы сы нан 
бей не лейт ін ау ыз әде бие ті нің тү рі.

Жа зу шы – кі тап ба сып шы ға ру ісі жү зе ге ас қан нан кей ін пай да 
бол ған көр кем әде би ет ті жа сау шы адам.

Жанр – өнер дің бар лық түр ле рін де та ри хи қа лып тас қан іш тей 
жік те лім жүй есі.

Жа ра па зан – ел ара сын да ора за ұс тала тын ра ма зан ай ын да 
ай ты ла тын тұр мыс-салт жыр ла ры ның бі рі.

Жар ғы – дәс түр лі қа зақ қо ға мын да ғы заң дар жи на ғы ның атауы.
Жар-жар – қыз ұза ту тойы аяқ та лып, ат та нар ал дын да ай ты-

ла тын тұр мыс-салт жыр ла ры ның тү рі.
Жыл на ма – оқи ға лар дың бол ған жы лы, кү ні бой ын ша ба ян-

дай тын ма ңыз ды жаз ба де рек тер.
Жыр – көне түркі тілінде «иыр»:

1) поэзиялық шығармалардың жалпы атауы. Көне түркі 
тіліндегі «иыр» сөзі қазіргі «поэзия» терминінің мағынасында 
қолданылған. Бұл атау дәл осы мағынада қазіргі қарақалпақ, 
қырғыз, ноғай, балқар, татар тілдерінде әлі күнге дейін 
қолданылады.

2) қазақ халық поэзиясындағы 7–8 буынды өлең өлшемі, 
поэзиялық шығарма жанры. Қазақ ауыз әдебиетіндегі 
батырлар жыры, тарихи жырлар, лиро-эпостық жырлар, 
жоқтаулар, жырау лар поэзиясы, толғаулар, термелер т.б. 
түгел дерлік поэзияның осы өлшемдегі үлгісіне құрылған.АР
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Жырау – өз жанынан шығарып жыр айтатын және эпикалық 
дастандар мен толғауларды орындайтын халық поэзиясының 
өкілі. Жырау атауы «жыр» сөзінен туындайды. Дәстүрлі қазақ 
қоғамында жыраулар халықтың рухани көсемі, қоғамдық 
қайраткері рөлін атқарды. Жырау жаугершілік заманда 
жорықтарға қатысып, батыр, қолбасы бола жүріп, ел қорғау, 
азаматтық тақырыптарға арналған өлең-жырлар туғызған.

Жыр шы – жыр айтушы, таратушы. Жыршы жырды домбы-
раның не қобыздың сүйемелдеуімен, мақаммен, әнмен айтады, 
сондай-ақ эпикалық шығармаларды да орындайды. Олар бұрын-
нан белгілі халық дастандарын, поэмаларды айтып таратады. 
Кейбір жыршы өз жанынан да өлең-жыр шығарады. Жыршыны 
халық ақынмен, әншімен, шешенмен қатар қойып қадірлеген.

Идея – жа зу шы ның өзі кө тер ген әлеу мет тік мә се ле лер, адам дар 
тағ ды ры ар қы лы айт пақ ойы, та ныт пақ шын ды ғы.

Иди ллия – қа ре кет сіз, қам сыз, қы зық өмір ді жыр лай тын өлең.
Имп ро ви за ция – латын тілінен аударғанда «кенеттен», 

«тұтқиылдан» деген мағынаны береді. Суырыпсалмалық – көркем 
туындыны орындау кезінде өнерпаздың аяқ астынан туындыға өз 
жанынан жаңалық қосып, оны орындауды жалғастырып әкетуі.

Поэтикалық импровизация – ақын немесе жыршының алдын 
ала дайындықсыз берілген тақырыпқа кенеттен жыр шығаруы. 
Қазақ ауыз әдебиетінің өкілдері, негізінен, суырыпсалмалық 
өнерге шебер болған. Ежелгі дәстүр бойынша жылдам әрі бөгетсіз 
өлең шығарып айта білмегенді халық ақын деп танымаған. 
Импровизацияның үздік үлгісі – ақындар айтысы.

Импровизацияға қатысты тағы бір ұғым бар. Ол – экспромт. 
Латын тілінде «дайын, әзір» деген мағына береді. Ақынның 
ешқандай дайындықсыз, ұшқыр ойынан туған немесе жазбаша аз 
көлемдегі өлең. Бұл өлеңдер әзіл-қалжың мағынасында кездеседі. 
Экспромт деген ұғым – жарқ еткен бір ойды ықшам түрде өлеңмен 
айту болса, суырыпсалып айту (импровизация) – көлемді өлең 
жырларды түгелдей табан астында бірден жанынан шығарып айту 
шеберлігі.

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.

Кей іп кер – персонаж – көркем шығармада суреттелетін адам, 
әдеби образ. Әдебиетте адамның көркем образын жасағанда 
жазушы оның кескін-тұлғасын, іс-әрекетін, мінезін сол ортаның, 
дәуірдің өзгешеліктерін танытатын сипаттарымен қатар, өзіне 
ғана тән ерекшеліктерді де анық байқалатындай етіп суреттейді.АР
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Кейіпкер бейнесін суреттеу үшін қоғамдық өмірді жан-жақты, 
терең зерттеп білу шарт. Әр кейіпкердің көркем бейнесі оның өз 
сөзі арқылы ашылады. Көркем шығармада жан-жақты толық 
суреттелетін негізгі тұлға – басты кейіпкер.

Кей іп теу – жан сыз ға жан ды ның қа си ет те рін бе ріп су рет теу.
Ком по зи ция – шы ғар ма да ғы оқи ға лар дың бел гі лі бір заң ды-

лық пен ор на ла сып, та қы рып пен идея ның үн де суін қам та ма сыз 
ете тін көр кем шы ғар ма құ ры лы сы.

Көр кем әде би ет – қо ғам дық өмір шын ды ғын об раз ды тіл өне рі 
ар қы лы су рет теп бей не лейт ін поэ зия лық, про за лық, дра ма лық 
шы ғар ма тү рі.

Көр кем бей не – шы ғар ма да ғы кез кел ген кей іп кер ді бей не леп 
ай ту, әде би шы ғар ма да жи нақ тал ған түр де су рет те ле тін өмір 
құ бы лы сы ның нақ ты лы кө рі ніс-қал пы, кей іп кер дің қо ры тын-
ды лап жа сал ған тұл ға-бей не сі.

Көр кем дік әдіс – өмір құ бы лыс та ры ның көр кем шы ғар ма да 
бей не леу ерек ше лік те рі.

Көр кем сөз – эс те ти ка лық мә ні кү шейт іл ген, әсер лі, бей не лі 
сөз.

Көңіл күй лирикасы – лирикалық өлеңнің жан толғатып, көңіл 
тербететін, сезім оятқыш түрі. Ақындардың көңіл күй лирикасы 
автордың өз тағдырын, қуаныш қайғысын қоғамдық өмір, заман, 
дәуір туралы ой толғаныстарымен терең қабыстырып, ұштастыра 
білуімен құнды.

Қа зақ әде бие ті – қа зақ хал қы ның ға сыр лар қой науы нан 
ұр пақ тан ұр пақ қа жет кен ру ха ни, мә де ни мұ ра сы, сөз өне рі нің 
асыл қа зы на сы.

Қай талау – сөз әсе рін, ай тар ой ды кү шей те тү су үшін бір сөз ді 
не ме се сөз тір ке сін сан рет қай талап қол да ну тә сі лі.

Қа ра өлең – қа зақ тың ежел гі өлең тү рі.
«Қара сөз» деген атау өлең сөзден бөлек шығарма мағынасын 

білдіреді. Өлең өнерін қазақ қара сөз демейді. Қара сөз «проза» 
деген мағынада айтылған. Қара сөз – еркін ой білдіру формасы.

Қара сөздердің кейбірінде очерктік, шежірелік, зерттеушілік 
сипат болса, енді бірінде өсиет-өнеге, философиялық немесе 
көсемсөздік ойтолғау сарыны бар, тағы бірі көпшілікпен, 
оқырманмен кеңесу, сұрақ-жауап түрінде әңгімелесу үлгісінде 
жазылған.

Абай қарасөздерінде өз тұсындағы қазақ қоғамындағы түрлі 
өзекті әлеуметтік, моральдық т.б. мәселелерді: халықты өнер-
білімге, ынтымақ-бірлікке үндеу, еңбек пен кәсіп, ұрпақ тәрбиесі, АР
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адамгершілік жайы, ұлт бойындағы ұнамсыз, кеселді қылық, 
мінез, дағдыларды сынау мәселелері көтеріледі.

Қар ғыс – адам ның жә бір леу ші сі не айт қан кейіс сө зі, лағы не ті.
Қол жаз ба – ав тор дың бі реу ге өз қо лы мен жа зып бер ген ес керт-

кіш жа зуы не ме се өз қо лы мен жаз ған қол жаз ба мә ті ні.
Ли ри ка – адам ның әр түр лі кө ңіл күй ін біл ді ре тін сыр шыл өлең 

тү рі. Ли ри ка сая си ли ри ка, аза мат тық ли ри ка, фи ло со фия лық 
ли ри ка, та би ғат ли ри ка сы, ма хаб бат ли ри ка сы деп бө лі не ді.

Ли ри ка лық кей іп кер – поэзиялық шығармалардағы адам 
бейнесі. Лирикалық туындылардың бас қаһарманы – ақынның 
өзі. Сондықтан ақынның өзі лирикалық кейіпкер болады. 
Лирикалық кейіпкердің ой-сезімі, тағдыры өз заманында сурет-
телсе, соғұрлым ол типтік қасиеттері мол, сомдап жасалған ірі 
тұлғаға айналып, дәуірдің көрнекті өкілі болып шығады. Ақын 
өлеңді өз атынан айтқанда лирикалық кейіпкердің бейнесі жаса-
лады. Себебі ол ақынның өз бейнесі жинақталған лирикалық 
кейіпкердің бейнесі болып шығады. Ақын қоғам өмірі, заман, 
адам туралы толғанғанда, өзін «мен» деп, «біз» дей отырып, сол 
ортаның адамы, белгілі бір ұрпақ буынының өкілі ретінде сезінеді.

Ли ри ка лық ше гі ніс – көр кем шы ғар ма ав то ры ның кей іп кер-
лер ге, оқи ға лар ға бай ла ныс ты өзі нің ойы мен се зі мін біл ді ру.

Ли то та – зат ты, құ бы лыс ты мүл де құл ды ра та, кі ші рейт іп 
су рет теу.

Мад ри гал – жым-жырт, ра қат тір лік ті жыр лау, фран цуз 
ті лі нен ау дар ған да «мал шы ның са зы» де ген ма ғы на ны біл ді ре ді.

Маз мұн – шы ғар ма да өр нек тел ген өмір шын ды ғы.
Ма қал – кө ле мі ша ғын, маз мұ ны кең, ті лі өт кір, ма ғы на сы 

те рең, тұ жы рым дал ған ой, да на лық қо ры тын ды жа сал ған ау ыз 
әде бие ті нің тү рі.

Мә тел – жа на ма лап, нұс қай са лу тү рін де ай тыл ған тұ жы-
рым ды ой.

Метафора немесе ауыстыру – сөз мәнін өңдеп өзгертіп айту. 
Суреттеліп отырған затты не құбылысты айқындай, ажарландыра 
түсу үшін оларды өздеріне ұқсас өзге затқа не құбылысқа балау, 
сөйтіп мағынасын үстеу, мазмұнын тереңдетіп, әсерін күшейту. 
Метафораның жасалу жолдары:
1. Жалғаусыз, жұрнақсыз бір нәрсені екінші нәрсеге балау, 

салыстыру, ұқсату арқылы жасалады. Мысалы:
Гималай – көктің кіндігі,
Гималай – жердің түндігі. (І.Жанс�гіров)АР
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2. -мын, -мін, -бын, -бін, -пын, -пін, -сын тәрізді  жіктік  жалғаулары 
арқылы жүзеге асады. Мысалы: Мен жаралы жолбарыспын.

3. еді, едім, еді�, екен, ем сияқты көмекші етістіктердің көмегімен 
туындайды. Мысалы: Сен жаралы жолбарыс е�, мен киікті� 
ла�ы ем.

4. бейне, те� секілді сөздер арқылы жасалады. Мысалы: �ай�ы� 
болар шермен те�, �ара кө�ілім жермен те�. (Абай).
Ме то ни мия – өза ра бай ла ныс ты ұғым дар мен шарт ты сөз-

дер дің бі рі нің ор ны на бі рін ал мас ты ра қол да ну тә сі лі.
Мо но лог – сөз өнерінде кейіпкердің ішкі жай-күйін, толғаныс-

тебіренісін бейнелеу мақсатында қолданылатын тәсіл, сөйлеуші өз 
ойын бір немесе бірнеше адамдарға арнап айтатын ауызша сөйлеу 
әрекеті. Монологтің ерекшелігі – бір адамның ойының, сөзінің 
көрініс табуы. Мәтінде монолог диалог үлгісінде де, диалогпен 
араласып та келе береді. Монолог жазбаша түрде де кездеседі. 
Екі жағдайда да (ауызша және жазбаша) негізгі ерекшелігі – 
бір адамның сөйлеуі немесе бір адамның ойы. Монолог – әдеби 
шығармаларда, әсіресе, драмалық туындыларда кейіпкердің ішкі 
көңіл күйін білдіретін толғау сөзі, кейіпкерді сөйлету тәсілі.

Мінездеу – кейіпкердің мінез бітімі, көркем образдың өзегі, 
негізгі арқауы. Кейіпкердің рухани әлемін, жан сырын, идеясын, 
күрес жолын, мақсатын, іс-әрекетін нанымды бейнелеу арқылы 
ашады. Әдебиетте тура және жанама мінездеу деген түсінік бар.

Тура мінездеу – бұл автор мінездемесі. Адамды бір сөзбен де 
мінездеуге болады. Мысалы, сара� болса – �арабай, а��ау болса – 
Мыр�ымбай, жал�ау, өтірікші болса – Судырахмет дейміз.

Кейіпкерге қатысты құбылыстар мен заттарды суреттеу 
арқылы қаһарман бейнесін ашып көрсетуді жанама мінездеу 
дейді.

Мы сал – тәр бие лік мән де гі ша ғын ал ле го рия лық шы ғар ма.
Мақала – өмірдің әлеуметтік, экономикалық, өндірістік, 

ғылыми, сондай-ақ басқа да рухани өмір деректерін арқау ететін 
шығарма түрі. Мақаланың түрлері көп: баяндау, пайымдау, 
түсіндірме, қиял және т.б.

Об раз – көр кем шы ғар ма да ғы сөз бен сом дал ған кез кел ген 
құ бы лыс. Кө бі не се әде би қа һар ман бей не сі.

Ода – ма дақ жы ры.
Омо ним сөз дер – ай ты луы, жа зы луы бір дей, бі рақ ма ғы на-

ла ры бө лек сөз дер.
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Өлең – ар найы шу мақ, тар мақ, ұй қас, бу ын, бу нақ қал пын сақ-
та ған, бел гі лі бір өл шем мен, үй ле сім ді ыр ғақ пен ұй қа сып ке ле тін, 
кей іп кер кө ңіл күйі не не ғұр лым те рең үңі ле тін поэ зия лық жанр тү рі.

Өлең құ ры лы сы – өлең сөз де қол да ны ла тын өл шем-өр нек-
тер дің жа са лу жүй есі.

Өлең ұй қа сы – өлең тар ма ғы ның со ңын да ғы бу ын дар дың 
үй ле суі.

Өлең ші – өлең ді ай ту шы, та ра ту шы.
Өси ет өлең – көп ші лік ке ай ты ла тын ке ңес, өси ет.
Пас то раль – мал шы са зы ның бір тү рі.
Пей заж (француз тілінде «мекен», «өлке») – белгілі бір жердің, 

мекеннің, табиғаттың көрінісі. Пейзаж – әдеби шығармаларда 
жаратылыстың, яғни табиғаттың әсем көрінісі, көркемдік 
бейнесі. Көркем әдебиеттегі табиғат суреті – пейзаж деп аталады. 
Тақырыпты толығырақ ашу үшін пейзаж кескіндеме жанрының 
басқа түрлерінде де (портрет, баталия жанры т.б.) қолданылады. 
Пейзажда суретшінің сезімі, көңіл күйі, түсінігі, табиғатқа деген 
эстетикалық, этикалық көзқарасы аңғарылады.

По вес ть – кө ле мі жа ғы нан әң гі ме ден үл кен, ро ман ға жа қын, 
ба ян дау тү рін де қа ра сөз бен жа зыл ған оқи ға лы көр кем шы ғар-
ма ның тү рі.

По ли се мия – сөз дің көп ма ғы на лы лы ғы.
Порт рет – француздың «бейнелеу», «бейнеленген» деген 

сөзінен алынған, өмірдегі немесе өмірде болған бір адамды немесе 
адамдар тобын бейнелеу немесе суреттеп жазу. Портрет – әдеби 
кейіпкердің сырт көрінісін, кескін-кейпін, бой-тұлғасын суреттеу.

Портрет бейнелеу өнерінде – кескіндеме, мүсін, графика, фото 
өнерінің басты жанрының бірі болып табылады. Нақты адамның 
түр-сипатын бейнелеу портреттің негізгі белгісіне саналады.

Көркем әдебиеттегі портрет адамның сыртқы тұрпатын сипат-
таумен ғана шектелмей, оның рухани ішкі әлемін ашумен қатар, 
сол тарихи дәуірдің, ұлттың, әлеуметтік ортаның қайталанбас 
өкілі екендігін шынайылықпен бейнелейді.

Поэма (грек – «туынды») – орта көлемді эпикалық түрге 
жататын, өмірде болған не болуға тиіс күрделі құбылыстар мен 
келелі оқиғаларды, алуан-алуан адамдар тағдыры мен заман 
шындығын көлемді, желілі эпикалық не лирикалық сипаттағы 
өлеңмен суреттейтін жанр.

Поэмалар сюжетті, сюжетсіз болып бөлінеді. Образдарын  
эпикалық, лирикалық, романтикалық, реалистік т.б. деп бөлуге 
болады.АР
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Поэма белгілі бір оқиғаны жыр, толғау түрінде өлеңмен баян-
дайды. Поэмада оқиға желісі ширақ өрістеп, кейіпкерлердің 
образдары олардың іс-әрекеті, ішкі сезімі, жан дүниесі арқылы 
ашылады. Қазақ әдебиетіндегі поэманың алғашқы нұсқаларына 
батырлар жыры жатады.

Про за – қа ра сөз бен жа зыл ған көр кем шы ғар ма.
Про лог – көр кем шы ғар ма ның оқи ға маз мұ ны мен мә нін оқыр-

ман ға та ныс ты ра тын кі ріс пе.
Про то тип – түп тұл ға – әде би шы ғар ма да кей іп кер бей не сін 

жа сау ға ті рек, не гіз бол ған адам, түп кі та ри хи тұл ға.
Пси хо ло гия лық па рал ле лизм – кей іп кер дің кө ңіл күй ін 

та би ғат құ бы лыс та ры мен бай ла ныс ты ра бей не леп, су рет теу тә сі-
лі.

Реа лизм – көр кем шы ғар ма да бол мыс ты объ ек тив ті түр де бей-
не леу.

Ри то ри ка – ше шен дік өнер ілі мі.
Ри то ри ка лық сұ рау – ой ды, се зім ді әсер лі жет кі зу үшін 

жа уа бы өзі нен-өзі ай қын нәр се ні әсер лі леп пен, сұ рау тү рін де 
ай ту. Ри то ри ка лық сұ рау жау ап ты қа жет ет пей ді.

Ро ман – күрделі сюжетті, көбіне қара сөзбен, кейде өлеңмен 
жазылған кең көлемді эпикалық түр. Романның көлемі үлкен, 
мазмұны қат-қабат, сюжеті мен композициясы өте күрделі. 
Романның түрлері: тарихи роман, авантюрлік роман, ғажайып 
оқиғалы роман, детективті роман, психологиялық роман, тұр-
мыстық роман, педагогикалық роман.

Тарихи роман белгілі бір тарихи оқиғаға байланысты туған 
шығарма. Тарихи шығармаларда оқиғаның дәлдігі сақтала 
бермейді, әр кезеңнің тарихи-әлеуметтік, қоғамдық-саяси бет-
бедері көркемдік тұрғыдан қорытылып бейнеленеді. Бұл жанрда 
жалпыхалықтық мемлекеттік мүдделер басты сипат алады. 
Тарихи роман негізін тарихта болған оқиға желісі құрайды. 
Тарихи роман кейіпкерлері де өмірде болған адамдар.

Авантюралық роман. Бұл роман кейіпкерлері қауіп-қатерлі аса 
қорқынышты халдерді басынан өткізеді және ол қиыншылықты 
жеңіп шығады.

Роман-эпопея – күрделі, ірі оқиғаларды ұлттық-тарихи 
тұрғыдан суреттейтін, өмірді, оның әр алуан құбылыстарын, 
адамдар арасындағы қарым-қатынастарды кең қамтып, терең 
бейнелейтін роман.

Ғажайып оқиғалы роман. Бұл романдардың оқиғасы тез 
дамып, қиыннан шарықтап кетіп, барған сайын оқиғаға шиеленісе 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



264

береді. Бұл роман жұртты тез қызықтыру үшін, көңіл аулау үшін 
жазылғандықтан, ондағы оқиғалар көпшілігінде тек қызықты 
ету мақсатымен құрылады.

Детективті роман – тыңшылық жөніндегі роман.
Психологиялық роман. Бұл оқиғаны адамның ішкі сезімін, 

терең, барынша қатты күйзелту жағдайында дамытады.
Тұрмыстық роман. Бұл негізінен үй тұрмысы, сол заманның 

салты, әдеті көрсетіледі. Мұндай роман XIX ғасырда көп болды.
Педагогикалық роман. Бұл романда негізгі оқиға желісі 

педагогикалық тәрбие беру мақсатында жасалады.
Ро манс – сүюді жыр лау.
Ро ман тизм – көр кем шы ғар ма да өмір ді, бол мыс ты не тым 

құл ды ра тып, не мүл де өсі ріп, әсі ре леп, қи ял дү ние сі не бой ал ды-
ра тын көр кем әдіс тү рі.

Си нек до ха – (мег зеу) – бү тін нің ор ны на бөл шек ті, бөл шек тің 
ор ны на бү тін ді қол да ну.

Си но ним сөз дер – ай ты луы мен жа зы луы әр түр лі, ма ғы на сы 
жа қын, ұқ сас сөз дер.

Со нет – құ ры лы мы өл шеу лі өлең.
Су рет теу – шы ғар ма оқи ға сын ба ян дау ба ры сын да оқи ға бол-

ған жер мен, кей іп кер лер мен, оған қа тыс ты нәр се лер мен та ныс-
ты ру да қол да ны ла тын көр кем әде би әдіс.

Сю жет – көр кем шы ғар ма да ғы оқи ға лар дың рет-ре ті мен ба ян-
да лып, бір-бі рі мен бай ла ны сып, бір тұ тас же ліс құ руы. Сю жет жоқ 
жер де ком по зи ция жоқ. Шарт ты түр де әде би шы ғар ма да: сю жет тің 
бас та луы – экс по зи ция-кі ріс пе сі, сю жет тік бай ла ныс – адам дар 
ара сын да ғы әре кет ба сы, тар тыс тың бас та луы, не гіз гі оқи ға ның 
туу се бе бі, сю жет тік да му, шие ле ніс, ша рық тау ше гі – тар тыс тың 
өріс теп шық қан биігі, ше ші мі – жа зу шы ның өмір шын ды ғы на 
шы ғар ған ше ші мі, үкі мі, адам дар ара сын да ғы қай шы лық тар дың 
бі туі. Ком по зи ция ның құ ра мы на кі ре тін сю жет тен тыс нәр се лер: 
про лог – көр кем шы ғар ма ны қа был дау ға дай ын дық, эпи лог – көр-
кем шы ғар ма ны қо ры ту.

Сатира – құбылысты, оқиғаны немесе кейіпкерді өткір сынға 
алып, әжуаға айналдыратын көркемдік бейнелеу тәсілі және осы 
тәсілмен жазылған көркем шығарма. Қазақ поэзиясына сатира 
Абай өлеңдерімен кірді.

Стиль (грекше – stylos) деген терминнің мағынасы әртүрлі: көне 
римдіктер сырлы тақтаға сөз жазатын бір ұшы қалақша, бір ұшы 
сүйір таяқшаны стиль деген болса, кейін әркімнің қолтаңбасы, АР
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жазу өрнегі, одан бертін келе сөз мәнері, сөйлеу машығы, әр сурет-
керге тән өнер ерекшелігі стиль атанған.

Тақ пақ – кө ле мі ша ғын, ай ту ға же ңіл өлең дер.
Та қы рып – жа зу шы кө тер ген әлеу мет тік мә се ле. Жа зу шы көр-

кем шы ғар ма да өмір де бо лып жат қан оқи ға лар мен оған қа ты сы 
бар адам дар тағ ды рын су рет тей оты рып бір не ме се бір не ше әлеу-
мет тік мә се ле ні кө те ре ді.

Та ри хи жыр лар – белгілі тарихи оқиғаға байланысты туған 
эпикалық шығармалар. Тарихи жырларда оқиғаның дәлдігі 
сақтала бермейді, әр кезеңнің тарихи-әлеуметтік, қоғамдық-саяси 
бет-бедері көркемдік тұрғыдан қорытылып бейнеленеді.

Тар мақ – бу ын са ны тұ рақ ты ке ле тін өлең жо лы.
Те ңеу – зат тың, құ бы лыс тың қа сие тін, са па сын ашу үшін 

екін ші бір зат пен, құ бы лыс пен са лыс ты ра си пат тау.
Тер ме – на қыл, өси ет ай ту ға не гіз дел ген, өмір дің же ке құ бы-

лыс та ры на бай ла ныс ты қо ры тын ды ай ты ла тын өлең тү рі.
Төл сөз – әде би шы ғар ма да ті ке лей ай тыл ған қал пын сақ тап 

бе рі ле тін кей іп кер сө зі.
Тө леу сөз – кей іп кер дің сө зін ай тыл ған қал пын сақ та май, тек 

ма ғы на сын ға на жет кі зе тін сөз.
Троп – сөз не ме се сөз тір ке сі нің көр кем шы ғар ма да ту ра ма ғы-

на да емес, ау ыс па лы ма ғы на да қол да ну тә сі лі.
Табиғат лирикасы – ақынның ішкі жан дүниесін оның әртүрлі 

табиғат құбылыстарын сезінуі, бейнелеп суреттеуі арқылы танылатын, 
адамның табиғатпен етене жақындығын көрсететін өлең-жырлар.

Толғау – көне дәуірлерде туып қалыптасқан поэзиялық 
шығарманың бір түрі, философиялық ой қорытудың ұлттық 
үлгісі, табан астында суырып салып айтуға құрылған лиро-
эпикалық жыр. Толғау – күрделі, көлемді лирикалық туынды, 
сюжетсіз поэма.

Ұй қас – тар мақ тар дың соң ғы сөз де рі нің үн де сіп ке луі. Ұй қас 
түр ле рі: қа ра өлең ұй қа сы, шұ бы рт па лы ұй қас, ке зек ті ұй қас, 
ша лыс ұй қас, егіз ұй қас, ерік ті ұй қас.

Ше жі ре – ха лық тың құ ра мы на кі ре тін ру-тай па лар дың те гін 
та ра тып, ту ыс қан дық дә ре же сін ай ыра тын тіз бе.

Ше шен дік сөз дер – қо ғам өмі рі не, та би ғат құ бы лыс та ры на 
бай ла ныс ты те рең ой, бей не лі ше бер тіл мен ай тыл ған ха лық 
шы ғар ма сы, тап қыр лық сөз дер мен тұ жы рым дар.

Шу мақ – аяқ тал ған син так сис тік бір тұ тас ой ды біл ді ре тін жүйе.
Шендестіру немесе антитеза – бір-біріне кереғар құбы-

лыстарды, мән-мағынасы әр тарап ұғымдарды, түр-түсі әр бөлек АР
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нәрселерді өзара бетпе-бет қою арқылы бұлардан мүлде басқа бір 
құбылыстың, ұғымның, нәрсенің суретін, сыр-сипатын, кескін-
кейпін анықтау, аңғару, елестету.

Іш кі мо но лог – кей іп кер дің іш кі ойы, өзі не қа ра та ай тыл ған 
ар науы.

Философиялық лирика – қоғамдық болмыстың өзекті 
мәселелерінің ақын жазушы шығармаларында көрініс табуы. 
Философиялық лирикаға жататын өлеңдерге философиялық 
толғаныстар, азаматтық-ағартушылық әуендер, адам және оның 
жан дүниесі, көзқарасы туралы сипат тән.

Ыр ғақ – бу нақ тар дан құ рал ған, өлең де гі қи мыл-әре кет ті бір 
мөл шер де, бір қа лып та су рет теу.

Эв фе мизм – ар найы жа ғым сыз, дө ре кі сөз дің ор ны на қол да-
ны ла тын сы пайы сөз.

Экс по зи ция – көр кем шы ғар ма да оқи ға да мып-өріс тейт ін 
орын ды, ор та ны, кей іп кер ді оқыр ман ға ал ғаш қы та ныс ты ру.

Эле гия – бір мұң, бір сыр ара лас өлең.
Эпиг рам ма – же ке бі реу ді мі неп, мыс қыл дай тын сы қақ өлең.
Эпиг раф – әде би ет те же ке шы ғар ма лар ал ды нан не ме се оның 

же ке та рау ла ры ал ды нан кел ті ріл ген үзін ді, өне ге сөз дер, не өлең 
жол да ры.

Эпи зод – көр кем шы ғар ма сю же тін де гі өз ал ды на мә ні бар, 
өза ра бай ла ныс қан оқи ға ның бір бөл ше гі, кө рі ні сі.

Эпи лог – көр кем шы ғар ма ны қо ры тын ды лай тын бө лім.
Эпи тала ма – жас жұ бай лар ға ар нал ған өлең.
Эпи та фия – қа бір ба сын да ғы өлең.
Эпи тет – зат тың, құ бы лыс тың си па тын, са па сын ай қын дай тын 

су рет ті сөз.
Эпо пея – бір не ме се бір не ше та ри хи дәу ір дің тип тік оқи ға-

ла рын кең кө лем де су рет тейт ін, бір не ше ұр пақ өкіл де рі нің іс-әре-
кет те рін көр кем дік тұ тас тық та ба ян дай тын поэ зия лық не про-
за лық ке сек ту ын ды.

Эпос – су рет теп отыр ған өмір құ бы лыс та рын жә не кей іп кер 
об ра зын көр кем әде би ет тің алу ан түр лі әдіс те рін кең кө лем де 
қам ту ар қы лы бей не лейт ін әде би ет те гі.

Эс се – тұ рақ тал ған, қа лып тас қан тұ жы рым дар ға жа ңа қы ры-
нан қа рап, тың бол жам дар мен түй ін деу лер ге құ ры ла тын көр кем 
әде би ет жан ры.

Эпифора – метафораның қиялға негізделіп айшықталған түрі. 
Айтылған ойдың әсерлілігін арттыру үшін фразалар соңындағы 
сөзді не дыбыстық тіркесті қайталаудан туатын айшықты орамдар.АР
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