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Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Бі лім жә не ғы лым  
ми ни ст рлі гі ұсынған
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Шарттыбелгілер

Жа ңа та қы рып ты мең гер ту тап сыр ма ла ры – функ цио нал дық сау ат ты-
лық ты қа лып тас ты ру тап сыр ма ла ры

Ойталқы Түйінде

Себебінанықта? Қалайойлайсың?

Тобыңдаталдапкөр Үйдеорында

Дәптеріңежаз

Зергерсөз – ақын-жа зу шы лар ту ра лы пі кірлер

Зерделіой – танымал тұлғалардың философиялық 
ойт ол ғаулары

– та қы рып ты ке ңей те тін та ным дық 
мә лі меттер

Әдебиеттеориясы
– әде би еттану ғылымының түсініктері

– әде би ет тео рия сын мең гер ту тап сыр-
ма ла ры

Білгенүстінебілетүс – қо сым ша де рек көз ма те ри ал да ры

Міне,қызық!
– та қы рып қа қа тыс ты қы зық ты мә лі-

мет тер

Кітап–асылқазына – қо сым ша оқу ға ұсы ны ла тын әде  -
биет тер

Тыңдалым – шығармалар үзінділері мен кейбір 
мәліметтердің аудионұсқасы

Назар аудар
Электронды қосымша жүктелген CD қолжетімсіз болған жағдайда, 
қосымшаны arman-pv.kz сайтынан тауып, өз компьютеріңе жүктеп 
алуыңа болады

Білгенгемаржан

Қолданыпкөр
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 АЛҒЫСӨЗ

Қым бат ты жас шә кірт! Жа ңа оқу жы лы ның бас та лу ымен құт тық тай мыз!
Қо лың да ғы оқу лық өзің ді қа зақ әде бие ті нің мар жан да ры мен та ныс ты-

ра ды. Оқу лық «Қа лың елім, қа за ғым», «Қа зақ тың Қа ны шы», «Па ра сат па -
йымы», «Та рих та ғы лы мы» та рау ла ры нан тұ ра ды.

«Қа лың елім, қа за ғым» та ра уы Абай атала рың ның шы ғар ма шы лы ғы на, 
дә лі рек айт қан да, «Се гізаяқ», «Қа лың елім, қа за ғым, қай ран жұр тым», «Лай 
су ға май біт пес, қой өт кен ге» өлең де рі жә не «Он же тін ші», «Отыз екін ші» 
қа расөз де рі мен «Мас ғұт» поэма сы на ар на ла ды.

«Қа зақ тың Қа ны шы» та ра уы на Ме деу Сәр се ке нің «Қа ныш Сәт ба ев» 
ро ман-эс се сі кі ріп отыр.

«Па ра сат пай ымы» та ра уы қазыналы та рих қой науы нан сыр шер те тін 
А.Ке мел ба ева ның «Шаш ты» әң гі ме сін, Ора за қын Ас қар дың «Шет те жүр ген 
бау ыр лар ға» өлеңін жә не Талап Сұл тан бе ков тің «Көш пе лі ал тын» ғы лы ми-
фан тас ти ка лық әң гі ме сін қам ти ды.

«Та рих та ғы лы мы» та ра уын да та ри хи ке зең – реп рес сия дүр бе ле ңін су рет-
тей тін Ш.Мұр та заның «Бе сеу дің ха ты» дра ма сы жә не Ж.Бө деш тің «Жал ғыз» 
поэма сы ұсы ныл ған.

«Зергер сөз», «Зер де лі ой», «Біл ген ге мар жан», «Біл ген үс ті не бі ле түс», 
«Мі не, қы зық!» ай дар ла рын да ғы мә лі мет тер ді де оқып, зер де леріңе то қи жүр-
сең, бі лі мің де, ой-өрі сің де ар та тү се ді.

«Ойталқы», «Себебін анықта», «То бың да тал дап көр», «Дәп те рі ңе жаз», 
«Түй ін де», «Қа лай ой лай сың?», «Үйде орында» және тыңдалым тап сыр ма лар 
то бын орын дау ба ры сын да жа ңа та қы рып ты жеңіл мең ге ре сің.

Әде би ет та ну ғы лы мы ның тү сі нік те рі – «Әде би ет тео рия сын да» жи нақ-
тал ған мә тін ді оқып, «Қол да нып көр» тап сыр ма сын орын дап, әде би ет тео-
рия сын иге ре ала сың. Оқу лық та көр кем шы ғар ма лар дың тал дау ла ры, ал 
хрес то ма тия да шы ғар ма лар (көлемділерінің үзінділері) бе ріл ді. Сол се беп ті 
оқу лық ты хрес то ма тия мен және қосымша әдебиеттермен бір ге оқып оты ру ды 
ұмытпа.

Алайда оқу бағ дар ла ма сын то лық қам тып, ма те ри ал дар ды жан-жақ ты 
тү сі ну үшін тек оқу лық маз мұ нын білу аз дық ете ді. Сон дық тан «Кі тап – асыл 
қа зы на» ай да ры мен қо сым ша оқу ға ұсы ны ла тын әде би ет тер ді және оқулық 
соңында өзге де ресурстарды ұсын дық. Ав тор дың шы ғар ма ла ры мен та ныс-
қан да олар дың өмір ба ян да рын, олар ту ра лы жа зыл ған кі тап тар ды да оқығаның 
абзал.

Оқу лық ав тор ла ры бі лім ай ды нын да ғы са па ры ңа сәт ті лік ті лей ді. 
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Қа лың елім, қа за ғым, қай ран жұр тым,
Ұс та ра сыз ау зы ңа түс ті мұр тың.
Жақ сы ме нен жа ман ды ай ыр ма дың,
Бі рі қан, бі рі май боп ен ді екі ұр тың.

Абай
Кө зің ді аш, оян, қа зақ, кө тер бас ты,  
Өт кіз бей қа раң ғы да бе кер жас ты.

Міржақып Ду ла тұлы

 ІТАРАУ

ҚАЛЫҢЕЛІМ,
ҚАЗАҒЫМ
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Асыл сөз ді із де сең,
Абай ды оқы, ерін бе. 
Адал дық ты көз де сең,
Жат тап то қы кө ңіл ге!

С.Торайғыров

 АБАЙҚҰНАНБАЙҰЛЫ

Абайқандайотбасындадүниегекелген?
Нешеағайындыболған?

Абай Се мей об лы сын да ғы Шың ғыс тау ын 
жай ла ған То бық ты ру ының ішін де 1845 жы лы 
ту ған. Абай дың өз әке сі – Құ нан бай, ата сы – 
Өс кен бай, ар ғы ата сы – Ыр ғыз бай. Атала ры ның 
бар лы ғы да ру ішін де үс тем дік жүр гіз ген. 

Абай әкесінің 41 жа сын да дү ние ге кел ген. Құ-
нан бай – көп әй ел ал ған кісі. Үл кен әй елі – Күң ке-
ден Құ дай бер ді де ген ба ла сын көр ді. Екін ші әй елі – 
Ұл жан. Ол Құ нан бай дың іні сі Құт ты мұ хам бет ке 
айт ты рыл ған қа лың дық екен. Іні сі қай тыс бол ған 
соң Құ нан бай ке лі нін ал ған. Ұлжаннан ту ған ба ла-
ла ры: Тә ңір бер ді, Иб ра һим (Абай), Ыс қақ, Ос пан. 
Үшін ші әй елі – Ай ғыздан Ха ли ол ла, Ыс ма ғұл де-
ген ба ла ла ры бол ған. «Ата дан ал тау, ана дан төр теу» 
дей тін Абай дың өле ңі нің мә ні сі осы. Құ нан бай дың 
төр тін ші әй елі – Нұр ға нымнан ба ла бол ма ған.

Абайқайдабілімалды?

Әке сі Абайды 10 жас қа кел ген де Се мей қа ла сын-
да ғы оқу ға бер ген. Мұнда ал ғаш  Ғаб дұл жа пар де ген 
та тар има мынан сауатын ашады. Содан соң әкесі 
одан шы ға рып алып, Ах мет Ри за де ген имам ға тап-
сыр ған. Еке уі нің де ме шіт те рі нің жа нын да мед ре се-
ле рі бол ған. Оқу шы шә кі рт тің кө бі мед ре се де жа тып 
оқыған. Мұнда, негізінен, дін сабағы, араб және 
парсы тілдері оқытылған. Мед ре се де үшін ші жыл 
оқып жүр ген уа қыт та Абай жал ғыз мұ сыл ман ша 
оқу мен шек тел мей, Се мей қа ла сын да ғы «При хо-
дс кая шко ла ға» тү сіп, орыс ша да оқи бас та ған. Бі рақ 
мұн да ғы оқуы ұзақ бол май ды. Бас-ая ғы үш-ақ ай мен 
орыс ша оқуы бі те ді. Үш жыл мен мұ сыл ман ша оқуы 
да до ға ры ла ды. 

АбайҚұнанбайұлы 
(1845–1904)

АхметРиза
мешіт-медресесіАР
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Абайдыңқоғамісінеараласуынеденбас-
талды?

Осы лай ша Абай 13 жас қа тол ған да әке сі оқу-
дан шы ға рып алып, ел би леу жұ мы сын да өзі не 
се рік қыл мақ бо лып, баули бас тай ды. Со ны мен, 
Абай 1870 жыл дар ға дей ін, бір жа ғынан, әке сі нің 
ығын да бол са, екін ші жа ғы нан, сол әке сі нің 
ба сын да ғы мін дет тер ді, бар лық жау ла ры мен 
талас-тар тыс та рының бәрін өзіне ау да рып, 
жауапкершілігі не ала бас тай ды. 

Зе ре әже сі мен ана сы Ұл жан ның ха лық ау ыз 
әде бие ті мен қа зақ тың ежел гі салт-дәс тү рін жақ-
сы бі луі оның жастайынан ел да на лы ғын та нуы на 
үлкен мек теп бо ла ды. Қа зақ тың ха лық да на лы-
ғын жақ сы мең гер ген адам жүй рік ой мен ше шен 
сөз ге же тік келеді. Мұ ны Абай дың «Әліпби мен 
жа зыл ған ті лекхат», «Тай ға мін дік», «Сап, сап, 
кө ңі лім» си яқ ты өлең де рі не қо са, «фольклор кө-
ле мін де гі Ду лат, Шө же» си яқ ты жас тық ша ғын да 
ау ыз ша ай ту ға ма шық тан ған «Көк бай ға», «Қыз-
дар ға», «Қа ра қа тын ға», «Ма сақ бай ға», «Кө жек-
бай ға», «Кү лем бай ға» де ген тәрізді то лып жат қан 
эпиг рам ма, әзіл өлең де рі нен кө ру ге бо ла ды. Абай 
ше шен ді гі оның ел ісі не ара ла са бас та ған да, Құ-
нан бай дың сөз ге жүй рік тұр ғы лас та ры мен дос 
адам да ры на қай тар ған жа уа бы нан да кө рі не ді. 

Абайорыстілінқалайүйренді?

Абай жа сы 30-дан ас қан соң, бұ рын ғы аз ды-
көп ті біл ге нін есі не тү сі ріп, орыс тың ті лін жат-
тай ды. Қа ла да жа тып, азын-ау лақ сөздерді меңге-
ріп, кі тап оқу ға кі рі се ді. Со дан бі раз жыл өт кен де 
Абай дың күн де лік ті өмі рін де үл кен орын ды кі тап 
оқу ала ды. Се мей де, бір жа ғы, ел жұ мы сы мен, 
екін шіден, әдейі қа ла кі тап ха на сы нан кі тап тар 
алу үшін де қыс қы ай лар да ұзақ уа қыт жа тып, өзі  
із де ніп, оқи бас тай ды.

Абай 1880 жыл дар да Пе тер бор дан (Санкт-Пе-
тербург) ай да лып кел ген төң ке ріс шіл, ха лық шыл 
Е.П.Ми хаэлиспен та ныса ды. Е.П.Ми хаэлис ол 
кез де жас, Пе тер бор уни вер си те ті нің сту ден ті 
екен. Ол сол за ман да ғы орыс тың төң ке ріс шіл дік 
пі кі рін де жүр ген адам дар дың бас шы сы, атақ ты 
Н.Г.Чер ны шевский дің жа қын та ны сы ның бі рі 
бол ған. Е.П.Ми хаэлис Се мей дің кі тап ха на сы нан 

Әде бие ті міз дің не гі зі
не қа лан ған бі рін ші кір
піш – Абай сө зі, Абай аты 
бо лар ға ке рек. Қа зақ хал
қы на сәу ле бе ріп, ал ғаш
қы ат қан жа рық жұл дыз – 
Абай... бі рін ші ақы ны мыз 
деп қа бі рі не хал қы жиі
жиі зия рат етер, ха лық 
пен Абай ара сы күш ті ма
хаб бат пен жал ға сар. Ол 
күн дер ді біз көр мес піз, бі
рақ біз дің ру хы мыз се зер, 
қу анар.

МіржақыпДулатұлы

Зерделіой

Қа зақ тың бас ақы ны – 
Абай сө зі нің дұ рыс емес, 
қа те ай тыл ған, те ріс ай
тыл ған, жұм бақ қы лып, 
аш пай ай тыл ған еш нәр
се сі жоқ. Дұ рыс, тү зу, ти іс
ті ор нын да ай тыл ған сөз
дер. Оған оқу шы лар тү
сін бе се, ол Абай дың үз дік 
іл ге рі ке тіп, оқу шы ла ры 
ша ңы на ере ал ма ға нын 
көр се те ді. Абай ды қа зақ 
ба ла сы те гіс та нып, те гіс 
бі лу ке рек!

АхметБайтұрсынұлы

Зерделіой

Абай ле бі, Абай үні, 
Абай ты ны сы – за ман 
ты ны сы, ха лық үні. Бү гін 
ол үн біз дің де үн ге қо сы
лып, жаң ғы рып, жа ңа өріс 
алып тұр.

МұхтарӘуезов

Зергерсөз
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өзі не ке рек бір кі тап ты із деп ке ліп тұр ған да, Абай да Л.Н.Толс той дың кі та бын 
сұ рап тұ ра ды. Е.П.Ми хаэлис ке қыр қа за ғы ның толс той шыл ды ғы таң сық кө-
рі не ді. Сон дық тан ол Абай ға ке ліп, «Толс той не ге ке рек?» деп сұ ра ған да, Абай 
Л.Н.Толс той дың кі та бын оқығысы келгенін ай та ды. Со дан еке уі кі тап ха на дан 
бір ге шы ғып, әң гі ме ле се ді. Мұ ның ар ты сый лас тық қа, дос тық қа ұла са ды. 
Абай Е.П.Ми хаэлис ар қы лы ад во кат А.Гросс, жас док тор Н.И.Дол го по лов си-
яқ ты ха лық шылдар мен де ара ла са ды.

Абайдыңақындыққаденқоюықайкезеңненбасталды?

1884–1885 жыл дары «Жа сым да ғы лым бар деп ес кер ме дім», «Қақ та ған 
ақ кү міс тей кең маң дай лы» сынды бірді-екілі өлең дерді шығар са, 1886 жы лы 
Абай на ғыз ақын дық қа бет бұрып, көп кө ңіл бө ле бас тай ды: 16–17 өлең шы ға-
ра ды.

1882 жыл дан бас тап, әсі ре се 1885–1886 жыл дар да А.С.Пуш кин, М.Ю.Лер-
мон тов тан бі рен-са ран өлең дер ді қа зақ ша ға ау да рып та бай қай ды. 1880 жыл-
дар дан бұ рын кі тап оқу ға кі ріс кен Абай ел ішіндегі шаруалармен айналысса 
да, кі та бын тас та ма ған. Со ны мен бір ге 1886 жыл дан 1889 жыл ға дейін та ғы да 
ел жұ мы сы мен, кі тап оқу мен қа тар өлең де рін де жа зып отыр ған. 1889 жы лы 
ша ма мен 25 өлең, 1890–1891 жыл дар да жи ыр ма шақ ты өлең дүниеге келеді.

Абай бірнеше рет бо лыс бол ған. Күшік Тобықты еліне 1866–1868 жылдары, 
содан соң 1872–1874 жылдары болыстыққа сайланады. 1876–1878 жылдары 
Қо ңыр көк ше еліне, 1893 жылы Шыңғыс еліне бо лыс  болады. 1885 жы лы Қа ра-
мо ла де ген жәр мең ке де бір не ше дуан (округ) ел дің бас қос қан тө тен ше құ рыл-
тай ына тө бе би сай ла на ды.

То бық ты ішін де жер дауы, же сір дауы, құн дауы си яқ ты салмақты мәсе-
лелерде жау жа ғы Абай ға ке ліп би лік айт қы зу ға әр қа шан ын тық бо ла ды екен. 
Тіпті Құ нан бай за ма ны нан бе рі қа рай ұдайы жау лық пен күн ке шкен Жі гі тек 
те үл кен дау дың тұ сын да ал ды мен Абай ға ба ру ға өзі ұм ты ла ды екен. Осын дай 

іс тер ге би лік айт қан да Абай үнемі өзі не жа қын 
кі сі лер ге ке сік тің ау ыр сал ма ғын кө бі рек са лып, 
өзі тү сін ген әділ дік шар ты то лық бол сын деп, 
жау жа ғы на ке ңі рек қа рау ға ты ры са ды екен. 
Осылайша 1898 жыл дар ға дейін Абай ел сө зі мен 
ел жұ мы сы нан шы ға ал май, кө бі не се әділ би лік-
пен ты ныш тық ор на тып, тым бол ма са дау-шар ды 
тоқ та тар мын де ген үміт те бол ған. Мұн дай жол ға 
Абай дың түс ке ні тек соң ғы ай тыл ған жыл дар да 
ға на емес, бұ дан көп бұ рын – 1880 жыл дар дан 
бас тал ған. Бі рақ уа қыт өт кен сай ын, ел сө зі нен 
шы ны мен қа шып жүр се де, ерік сіз кі ріс тір ген 
уа қыт та көп ең бе гін осы жақ қа са ла ды:
    Бол ды да пар тия –
    Ел іші жа рыл ды.
    Әу ре мін, мен тыя,
     Дауың мен ша рың ды, – 
дей ді.

Ақылбай,Абай,
Тұрағұл.1896ж.Семейқ.АР
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1898 жы лы Абай дың фи ло со фия лық да на лы ғын көр се те тін атақ ты «Өл-
сем, ор ным қа ра жер» жа зыл ған соң ға на өзі нің бұ дан бұ рын жаз ған бар лық 
өлең де рінің жи нал ға нын қа лай ды. Абай 1899 жыл ға дей ін өлең ді едәу ір көп 
мөл шер де жа за ды.

Абайқандайсынақтардыбасынанөткізді?

1891 жыл ға дей ін ел іші біраз уақыт ты ныш  бо лып ке ліп, дәл сол жыл дың 
жа зын да Ос пан мен Ораз бай қай тадан ерегесіп, араз да са бас тай ды. Абай ба-
сын да еке уін та ту лас тыр мақ бо ла ды, бі рақ еке уі де ал ған бе ті нен қайт пай, 
жау ла сып кет кен соң, іні сі жақ қа шы ға ды. Осы жау лық тоқ та май тын бо лып, 
ұл ғай ып өсіп, та ғы да Шың ғыс тың ше гі нен асып, То бық ты ға же тіп, одан бас-
қа сырт ел дер ге де жайы лады. 1892 жылы Ос пан қай тыс бо ла ды. Ол Абай ды 
ел іс те рі нің бар лы ғы нан бо са тып, өз мой ны на ал ған еді. Өз ге ту ыс қан ішін де 
ең жақ сы көр ген іні сі болған дық тан, бұл қа за Абайға өте ау ыр тиеді. 1892 
жыл ғы өлең де рі нің кө бін де Абай Ос пан ның өлі мі мен ула нып дерт тен ген жү-
ре гін жиі сез ді ре ді. 

Әб ді рах ман Абай дың қат ты сү  йеніш кө ріп, үміт қыл ған ба ла сы ның бі рі 
еді. «Ми ха йловс кая-ар тил ле рийс кая шко ла ны» бі ті ріп, ен ді әс ке ри ар тил ле-
рия лық ака де мия ға түс кі сі ке ліп жүр ген де, құрт ау руы мен нау қас та нып, 1895 
жыл дың қаң та рын да қай тыс бол ған. Ос пан ның қа за сы нан соң Абай ды қат ты 
күй дір ген өлім нің бі рі осы еді.

Ма ғауия Абай дың жа сы нан ден сау лы ғы на шар бол ған дық тан, қа ла дан 
то лық ілім-бі лім ала ал ма са да, әке сі нің тәр бие сін бой ына сі ңі ріп өс кен ба-
ла сы еді. Ел ден шық пай отыр са да, Еуро па тәр бие сін ал ған адам дай, ақыл-
мі незі, адам гер ші лі гі тү ге лі мен мә де ни ет ті кі сі нің дең гей ін де бол ған. Ол да 

әке сі си яқ ты қыр да оты рып-ақ, өзі із-
де ніп, көп оқып, мол бі лім ал ған жан 
еді. Ел жұ мы сы на кі ріс се, әке сі нің ісін 
өз мой ны на ала тын. Жұм сақ мі нез ді 
бол ған дық тан, ел дің көп ші лі гі не аса 
жа ғым ды бол ған. Осын дай ақыл ды 
да аб зал ба ла сы – Ма ғауия қатты на-
уқастанып, қай тыс бол ған соң, Абай 
құ са бо лып, ау ру ға шалдыға ды. Тө-
сек тар тып жаты п қалма са да, ешбір 
жанмен сөй лес пей ді де, еш  нәр се мен 
өзін ал дар қат пай ды. Ау ру ын еш-
кім ге көр се тіп ем дет пей ді де, мұ ның 
бә рін қа жет сіз деп бі ле ді. Осылайша 
Ма ғауия қа за сы нан кей ін 40 күннен 
соң, 23 мау сым да 1904 жы лы жа ны 
жа ра лы ақын жа ра сы мен өмір де тат-
қан ула рын өз іші не жиып, дү ние ден 
өте ді. Оның сүйе гі Жи де бай да ғы өз 
қыс тау ының жа ны на қой ыла ды.

Абай есімі – қазақ халқының ұлттық 
санасының оянуы мен рухани қайта 
жаңғыруының қоғамның озық күште
рінің өркениеттілікке ұмтылысы мен 
әлеуметтік әділдіктің символы.

ЗәкиАхметов

Зерделіой

Шын ха кім, сө зің асыл – ба ға жет пес,
Бір сө зің мың жыл жүр се, дә мі кет пес.
Қа ра дан ха кім бол ған сен дей жан ның
Әлем нің құ ла ғы нан әні кет пес!

Ай, жыл өтер, дү ние кө шін тар тар,
Өл ті ріп талай жан ды, жү гін ар тар.
Көз ашып, жұр тың ояу бол ған сай ын,
Ха кім ата, ты ныш бол, қа ді рің ар тар.

МағжанЖұмабаев

Зергерсөз
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Ойталқы
1. Бү гін гі кү ні «Адам зат ар да ғы, адам зат ақы ны, адам зат ақыл гөйі» 

атан ған Абай ды та ғы қан дай сөз бен си пат тар едің? Қан дай өлең де рін 
жат қа бі ле сің?

2. «Абай ле бі, Абай үні, Абай ты ны сы – за ман ты ны сы, ха лық үні» де ген 
М.Әуе зов тің пі кі рін де за ман ға бай ла ныс ты қан дай тұ жы рым бар?

Неліктен
1. Не лік тен Абай 30-дан ас қан ша ғын да орыс ті лі не ден қоя бас та ды?
2. Ма ғауия не себепті қалада оқи алмады?

Тобыңдаталдапкөр
Оқулықтың 9-бетіндегі З.Ахметовтың Абай туралы пікірін ұлттық 

мүдде тұрғысынан ашып, тал дап кө рің дер.

Дәптеріңежаз
Абай ту ра лы біл ген ің ді «Түр тіп алу кес те сі не» жаз.

V–«Білемін» –«Менүшін
түсініксіз»

+«Менүшін
жаңаақпарат»

?–«Мені
таңғалдырады»

Түйінде
Хрестоматияда берілген Тұрағұлдың естелігі мен оқулықтағы 

мәліметті мұқият оқып, Абай образы туралы ой ың ды түй ін деп жаз.

Қалайойлайсың?
Көп тілді меңгеру қажеттілігі туындар болса, сен қандай тәсілдерді 

қолданар едің?

Үйдеорында
«Бол ма саң да ұқ сап бақ» де мек ші, Абай атала рың си яқ ты ел аза ма ты 

бо лу үшін не іс тей ала ты ның ды ой лас ты рып, бо ла ша ғы ңа жос пар құр. Ата-
ана, ту ыс та рың мен ақыл да су ыңа бо ла ды.

Білгенгемаржан
Төбеби. Тір кес ма ғы на сы – не гіз гі ше шім ді ай та тын бас ты би. Қа зір гі түр кі тіл

де рі ішін де якут тар да да «тө бе» сө зі біз дің тү сі ні гі міз де гі «бас» ма ғы на сын да қол да
ны ла ды. Бұ дан әре гі рек бар сақ, моң ғол ті лін де «тойв», бу рят ті лі нің бір диа лек ті сін де 

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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«то мо» ды быс тық құ рам да ғы сөз дер «үл кен», «ірі» ұғым да рын да ай ты ла ды. Де рек
тер де кел ті ріл ген «бас, үл кен, ірі» ма ғы на ла рын бе ре тін «тө пү», «тө бе», «то мо» 
сөз де рі нің бі рі мен «би» сө зі тір кес ке тү сіп, «тө бе би» тұ рақ ты тір ке сі қа лып тас қан.

«Бесжүзбессөз» кітабы

Міне,қызық!

Абай бар болғаны 3 жыл мұсылманша, 3 ай орысша оқыған. Алайда ол орыс, 
араб, парсы және шағатай тілдерін білген.

Кітап–асылқазына

1. Әуе зов М. Абай ды біл мек па рыз ой лы жас қа (Иб ра һим Құ нан бай ұлы ның ғұ мыр
на ма сы). Оқу құ ра лы (Құр., ал ғы сө зін жаз ған М.Мыр зах ме тұлы). – Ал ма ты: 
Са нат, 1997. – 416 б.

2. Мыр зах ме тұлы М., Шой ын бет Ж., Әліп хан М. Абай мұ ра сы ның өзек ті мә се ле
ле рі. Оқу құ ра лы. – Ал ма ты, 2010. – 140 б.

3. Абай та ну (Қа зақ жә не орыс тіл де рін де биб лиог ра фия лық көр сет кіш). Құ рас
тыр ған: М.Мыр зах ме тұлы. – Ал ма ты: Мек теп, 1988.

4. Бай ға лиев Б. Абай өмір бая ны ар хив де рек те рін де. – Ал ма ты: Арыс, 2001. – 
134 б.

5. Әуе зов М. Абай жо лы. Ро манэпо пея. – Ал ма ты: Жа зу шы, 2013.

«Сегізаяқ»өлеңі

Тол ғауы тоқ сан қы зыл тіл,

Сөй лей мін де сең, өзің біл.

Абай

«Сегізаяқ»өлеңінесіменерекшеленеді?

«Се гізаяқ» өле ңі (1889 ж.) – оқ шау тұр ған соны ту ын ды. Абай дың қа зақ 
поэ зия сы на 8 тар мақ ты етіп, тың нан қос қан шу мақ өр не гі. Өлең нің өзі се гіз 
тар мақ ты 25 шу мақ тан тұ ра ды. Мұн да ғы бас ты ерек ше лік – әр шу мақ тың 
се гіз жол дан қай ыры лу ын да. Сондықтан өлең  «Се гізаяқ» деп ата лады. Соң ғы 
екі тар мақ та ай тай ын де ген ой ын қо ры тындылап оты ра ды. Бұл шы ғар ма ның 
ыр ғақ тық құ ры лы сы да өз ге ше. Шу мақ 5 бу ын ды тар мақ тар мен 7–8 бу ын ды 
тар мақ тар дың жүй елі түр де үй ле суі ар қы лы тү зіл ген. Мұн да 4 түр лі ды быс 
үн дес ті гі не не гіз дел ген «а а б в в б г г» де ген үй ле сім бар.

Алыс тан сер меп,
Жү рек тен тер беп,
 Шы мыр лап бой ға жай ыл ған;АР
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 Қиуа дан шау ып,
Қи сы нын тау ып,
 Та ғы ны же тіп қай ыр ған, 
 Тол ғауы тоқ сан қы зыл тіл,
  Сөй лей мін де сең өзің біл.

Өт кір дің жү зі,
Кес те нің бі зі,
 Өр не гін сен дей са ла ал мас.
Біл ген ге мар жан,
Біл мес ке ар зан,
 На дан дар бәһ ра ала ал мас.
 Қи нал ма бе кер, тіл мен жақ,
  Кө ңіл сіз құ лақ – ой ға олақ.

Қай най ды қа ның,
Аши ды жа ның.
 Мі нез де рін көр ген де,
Жі гер лен, сіл кін.
Қай рат тан, бер кін,
 Деп на си хат бер ген де,
 Ұят сыз, ар сыз сал ты нан,
  Қал ғып ке тер ар ты нан.

«Се гізаяқ» өле ңі нің шу мақ тық өр не гі қа зақ поэ зия сы на жа ңа түр 
бо лып қо сы лып, қа лып та сты. Мә се лен, ХХ ға сыр дың бас ке зін де осы түр ді 
Ш.Құ дай бер діұлы, А.Байт ұр сы нұлы, С.То рай ғы ров пай да лан са, 1970 
жыл да ры са ти рик-ақын Қа жы тай Ілиясұ лы «Се гізаяқ» өл ше мі нің не гі-
зін де «Өгіз аяқ» де ген өлең жа зып, қа зақ па ро дия жан ры на жа ңа ша сер пін 
бер ді. 

«Се гізаяқ» – са ти ра лық өлең. «Қай най ды қа ның, Аши ды жа ның, Мі нез-
де рін көр ген де» деп Абай қа зақ тың мі нез-құл қының жа ғым сыз жақтарын 
сы нап, кем ші лі гін бе ті не ба са оты рып, би ік тұ ғыр ға, өре лі ой ға же те лей ді. 
Мұн да тұ нып тұр ған әлеу мет тік пәл са па бар. Мы са лы:

«Тол ғауы тоқ сан қы зыл тіл,
Сөй лей мін де сең, өзің біл»;

«Біл ген ге мар жан,
Біл мес ке ар зан»;

«Көп айт са – көн ді,
Жұрт айт са – бол ды –
Әде ті на дан адам ның»;

«Бой да қай рат, ой да көз,
Бол ма ған соң, айт па сөз»;

«Се гізаяқ» өле ңін тың
дап, ақын ның кө ңіл күй ін 
та ны.

CD01
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«Кө ңіл сіз құ лақ – ой ға олақ»;

«Ең бек қыл саң ерін бей,
Тоя ды қар ның ті лен бей»;

«Бі рің ді, қа зақ, бі рің дос,
Көр ме сең, іс тің бә рі бос»; 

«Та ма ғы тоқ тық,
Жұ мы сы жоқ тық,
Аз ды рар адам ба ла сын»;

«Не ол емес, бұл емес,
Ме нің де кү нім – күн емес»;

«Ғы лым ды із деп,
Дү ние ні көз деп,
Екі жақ қа үңіл дім»;

«Жар тас қа бар дым,
Күн де ай ғай сал дым,
Онан да шық ты жаң ғы рық»;

«Ата дан ал тау,
Ана дан төр теу,
Жал ғыз дық кө рер же рім жоқ»;

«Мо ла сын дай бақ сы ның, 
Жал ғыз қал дым – тап шы ным!».

Мі не, осындай өлең жолдарының көп ші лі гі бү гін гі күн де афо ри зм ге 
ай на лып, ха лық тық си пат алып кет ті.

«Се гізаяқ» – Абай дың кө зі ті рі сін де ха лық ара сы на кең та ра лып кет кен 
ән де рі нің бі рі. Сон дық тан оның се гіз түр лі нұс қа сы ның бо луы заң ды лық жә не 
бұ лар дың бар лы ғын ән ші лер мен Абай дың кө зін көр ген ту ыс та ры түп нұс қа лық 
си па тын сақ тай оты рып, біз дің за ма ны мыз ға жет кіз ген.

Ойталқы
Өлеңнің ерекшелігі неде?

Неліктен
1. Не лік тен Абай дың «Се гізаяқ» өле ңі қа зақ поэ зия сы на жа ңа лық әкел-

ген болып са на ла ды?
2. Өлең жолдарының көпшілігі не  себепті афо ри зм ге ай на лып кет кен?

Ойталқы

Себебінанықта?
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Тобыңдаталдапкөр
Өлең де гі «Біл ген ге мар жан, Біл мес ке ар зан» қол да ны сын ой-та ным-

дық тұр ғы дан тал дап кө рің дер. Өлең де кө те ріл ген мә се ле ні ұлт тық мүд де 
тұр ғы сы нан анық таң дар.

Дәптеріңежаз
«Се гізаяқ» өле ңі бой ын ша әр бір шу мақ ты бө ліп алып, сол шу мақ 

бойын ша си но ним дік қа тар жа са.
Мы са лы, А�ай ын бек көп, Ай та мын еп теп, Сө зім ді ��ар елім жо� – 

«А�ай ын бар бол са, кө ре ал май ды, жо� бол са, бе ре ал май ды».

Түйінде
«Сегізаяқ» әнін Интернеттен тыңдап, «Төрт сөйлем» тәсілі бойынша 

негізгі идеясын түйіндеп жаз.
1. Пікір. Нақыл сөздер бойынша туындаған өзіндік пікіріңді бір 

сөйлеммен келтір.
2. Дәлел. Келтірілген өзіндік пікірді тағы бір сөйлеммен дәлелде.
3. Мысал. Енді өзіндік пікірді тағы да бір негіздеп  кетуің үшін бір сөй-

леммен мысал келтір. Мысалды өмірден алуың қажет.
4. Қорытынды. Өзіндік пікірді тағы да бір рет пысықтап, қорытынды 

шешімді бір сөйлеммен келтір.

Қалайойлайсың?
«Се гізаяқ» өле ңі сти лін де гі өлең дер қа зақ поэ зия сын да жиі кез де се 

ме? Хрес то ма тия да бе ріл ген Қ.Ілиясұ лы ның «Өгіз аяқ» өле ңі мен са лыс ты-
рып көр.

Үйдеорында
Абай атаң қа зақ әде бие тін де гі са ти ра ны жа ңа рт ты. Сен де ай на лаң да ғы 

бір жайт қа ар нап, са ти ра ның бір тү рін жа зып көр. Адам дар ды жа зық сыз 
рен жі тіп ал мау жа ғын да ес кер.

Білгенгемаржан
«Ата дан ал тау, Ана дан төр теу, Жал ғыз дық кө рер же рім жоқ» де ген де өз ше ше сі 

Ұл жан нан Тә ңір бер ді, Абай (Иб ра һим), Ыс қақ, Ос пан де ген төрт ұл туа ды. Құ нан
бай дың бәй бі ше сі Күң ке ден ту ған Құ дай бер ді ер те рек қай тыс бо лып кет кен дік тен, 
бұ ған әке сі нің үшін ші әй елі Ай ғыз дан ту ған Ха лиол ла мен Ыс ма ғұл ды қо са ды. Сон
дық тан: «Ата дан ал тау, ана дан төр теу, жал ғыз дық кө рер же рім жоқ», – дей ді. Бұ лар ды 
са на ма ған да бас қа ағай ыны да же тер лік. Бі рақ ай на ла сын да көп кі тап оқып, төрт кіл 
дү ние нің ті лін біл ген, те рең бі лі мі бар, өзі мен тең дә ре же де сөй ле се ала тын адам жоқ 
болғандық тан: «Ағай ын бек көп, Ай та мын еп теп, Сө зім ді ұғар елім жоқ», – дей ді.

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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«Мо ласындай бақсының, жалғыз қалдым– тап шыным». Мұнда «мо ла тә різ ді 
дөң ки ген (мола– өлген адамның сүйегі жерленген бейіт)» де ген ма ғы нада айтылып 
тұр. «Бақ сы – ер те де ел қы ды рып, ау русыр қау ды ем дей тін бал гер ден «гө рі жын
да рын ша қы рып», жай адам ның қо лы нан кел мей тін не ше түр лі ісәрекет көр сет
кен ді гі мен аты шық қан тәуіп. Кө бі не се ау ру дың бой ынан «жыншай тан дар ды» қу ып 
«ем деу ге» ше бер бол ған». Сол ор та ның тү сі ні гі бой ын ша Абай өзінің ру ха ни жал ғыз
сы ра уын «бақ сы ның моласына» теңеп отыр.

Р.Зайкенова«Абайтану» оқулығы

Білгенүстінебілетүс

Өзі не дей ін еш кім тап па ған қи ын ұй қас ты өлең тү рі не ар нап Абай ән де 
шы ғар ған. Бұл ән нің әр жыл да ры жа зыл ған се гіз нұс қа сы бар. Ән нің 1тү рін 
1920 жыл да ры Ақ мо ла об лы сын ара ла ған А.Э.Бим боэс ән шіақын Мұс та фа 
Нұр ба ев тан жа зып алып, но та ға тү сір ген. Екін ші сін 1922 жы лы А.В.За 
таевич Орын бор қа ла сын да Құс тай Мыр за бе ков пен Кә рім Қаш қым ба ев тың 
ай туы бой ын ша но та сын жаз ған. Үшін шітөр тін ші сін ком по зи тор Л.Ха ми ди 
1935 жы лы Әр хам Кә кі тай ұлы нан жә не 1938 жы лы Жү сіп бек Еле бе ков тен 
жа зып ал са, бе сін шіал тын шы сын 1938 жы лы му зы ка зерт теу ші сі, про фес сор 
Б.Г.Ер за ко вич Те мір бо лат Ар ғын ба ев тан жә не 1939 жы лы Қу ан Ле ке ров тен 
жа зып алып, но та ға тү сір ген. Ән нің 7–8нұс қа сын 1984 жы лы Мә кен Мұ қа
мет жа но ва мен Қа ли Бай жа нов тың орын дау ын да му зы ка ма ма ны Қай рол ла 
Жүз ба сов но та ға тү сір ген. Ком по зи тор С.И.Ша бельс кий «Абай ды ес ке алу» 
де ген фор те пи ано лық триосы ның бір бө лі мін осы «Се гізаяқ қа» ар на ған.

«Абай» энциклопедиясы

Әдебиеттеориясы

Пародия (фр. рагосііа – ке рі сін ше қай талан ған өлең) – бел гі лі бір 
шы ғар ма ны не ме се оның ав то рын, әде би ағым ды, тұ тас бір жанр ды со ған 
елік теп, сы напсы қақ тай тын әде би ет, театр, му зы ка  жә не эст ра да  жан ры. 
Қа зақ әде бие тін де па ро дия ны шан да ры ха лық ақын да ры шы ғар ма сы нан, 
ақын дар ай ты сы нан бай қа ла ды. Па ро дия әде би ет те сын ны са ны на, мақ
са ты на қа рай юмор лық жә не са ти ра лық бо лып бө лі не ді. Юмор лық па ро дия 
же ңіл әзіл ді, дос тық әуен де бол са, са ти ра лық па ро дия өт кір тіл ді бо ла ды.

Па ро дия ның мақ са ты – кі сі ні ма зақ қы лу емес, адам ның жақ сы қа сие
ті мен бір ге өзі бай қа майт ын кей бір кем шін тұс та рын же ңіл әзіл мен жет кі зу.

Па ро дия жа сайт ын адам па ро дист деп ата ла ды.
«Қазақәдебитілініңсөздігі»

Өз таң дауың бой ын ша жас ақын дар дың бі рі не юмор лық па ро дия жа сап көр.
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Міне,қызық!

«Ұлы ақынның жазушылық еңбегінің тұсында туған үлкен бір белгісіндей әрі мол, 
әрі бар жағынан көркем, келісті шыққан зор шығарма», – деп, кезінде М.Әуезов әділ 
баға берген Абайдың осы өлеңіне еліктеп, 1915 жылы Сұлтанмахмұт Торайғыров 
алты шумақ, сегіз тармақтан тұратын «Алты аяқ» деген өлеңді туғызса, 1935 жылы 
Қасым Аманжолов та осы тәсілмен «Шықтым өмір шыңына» деген өлең жазған.

Кітап–асылқазына

1. Абай. Шы ғар ма ла ры ның екі том дық то лық жи на ғы. – Ал ма ты, 1957. / Абай. 
Өлең дер, поэма лар, ау дар ма лар мен қарасөз дер. – Ал ма ты: Жі бек жо лы, 
2005. – 488 б.

2. Өмі рә лиев Қ. Абай афо риз мі. – Ал ма ты: Қа зақ стан, 1993. – 128 б.

«Қалыңелім,қазағым,қайранжұртым»өлеңі

Осы мен өзім – қа зақ пын. 

Қа зақ ты жақ сы кө рем бе, жек кө рем бе?

Егер жақ сы көр сем, қы лық та рын  

қос та сам ке рек еді.

Абай

Ақынқалыңелі –қазағынанеайтқысыкелгенекен?

1886 жы лы он бір бу ын ды қа ра өлең ұй қа сы мен жа зыл ған бұл өлең де 
ха лық  мүд де сі, ақын ның өзі өмір сүр ген қо ғам ның та ри хи шын ды ғы бей не ле-
не ді. Абай «Қа лың елім, қа за ғым, қай ран жұр тым» де ген бір сөй лем ге сон ша ма 
үл кен ма ғы на ны сый ғыз ған. Мұн да ту ған хал қы на де ген шек сіз сүй іс пен ші лік 
се зі мі жа тыр. Оны «Бет бер ген де шы рай ың сон дай жақ сы, Қай дан ға на бұ зыл ды 
сарт ша сыр тың» де ген өкі ніш ті сө зі нен де бай қау ға бо ла ды. М.Әуе зов те: «Жо-
ғын жоқ тап, мұ ңын мұң дап отыр ға ны – «қа лың елі, қа за ғы»... Оны «қай ран 
жұр тым» деп, бар жа ны мен ын ты ға сүйеді», – деп көрсетеді. 

Абай дер ті – ел ді гі нен ай ыры лып, бе ре ке сі қаш қан қа лың елі қа за ғы ның 
та ри хи тра ге дия сы. Ре сей им пе рия сы ның ота ры на ай на лып, «өз ма лын өзім-
ді кі дей ал май», етек бас ты күн кеш кен қа за ғы ның ау ыр ха лі жа ны на ба тып, 
қа нын қай нат ты. Ұлт тық мі нез пси хо ло гия сы на түс кен өз ге ріс ті Абай қо ғам 
қа сі ре ті мен бай ла ныс ты ра ды.

Ға сыр лар бойы көш пе лі тұр мыс кеш кен, тір ші лі гі нің тие гі төрт тү лік мал 
бол ған ха лық ты күш теп оты рық шыл дық қа көн ді ру қа зақ же рі не үлкен қа сі рет 
әкел ді. Пат шалық Ресейдің қа зақ да ла сын би леу жө нін де сол кездегі үш дүр кін 
жа са ған ре фор ма сы ның (1822, 1824, 1868) әу елі ел дік ұйыт қы мыз ды жой ып, 
ұлт тық тұ тас тық тан, со дан кей ін әр ұлы сы мыз ды бөл шек теп, әр бө лек гу бер-
ния ға те ліп, аумақтық тұ тас тық тан ай ыр ға нын кө ре міз. Әсі ре се Ре сей АР
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пат ша лы ғы ның 1867–1868 жыл дар да ғы ре фор-
ма сы на ғыз бю рок рат тық, әс ке ри-отар шыл дық 
сая са ты ның ең жо ғар ғы биігі бол ды. Мі не, қа зақ-
тың «екін ші ұр ты ның қан бо лып, ұс та ра сыз мұр-
ты ау зы на тү се тін» се бе бі сол. Өйт ке ні «бұ ра та на» 
ел ге қол дан ған бір не ше ға сыр ға со зыл ған отар-
шыл дық сая сат тың со ңы Абай за ма нын да заң ды 
түр де ор нық ты, ен ді Ре сей пат ша лы ғы қол ас тын-
да ғы жұрт ты ұр шық ша үй іріп, айт қа ны на көн ді-
ре бас та ған. Абай дың «Жақ сы ме нен жа ман ды 
ай ыр май сың» де ге ні – бір ұр ты май, бір ұрты 
қан –  сол тұс та ғы әлеу мет тік құ ры лым ға бай ла-
ныс ты ту ын да ған пі кір. Сон дық тан да ақын за ма-
на ту ғыз ған ке лең сіз құ бы лыс тар ды сы на май тұ-
ра ал май ды. Қа зір гі тіл мен айт қан да ел дің си қын 
бұ зып жүр ген дер – ман са бы жо ға ры ше неунік тер. 
Олар ды Абай «Бас-ба сы на би бол ған өң кей қи-
қым ға» те ңей ді. Өйт ке ні бұ лар да өз бас та ры ның 
қа мы нан өз ге мақ сат жоқ, ұл ты ның қо лы нан шы-
ғып ба ра жат қан ырық ты ұс тап қа лу дың жо лын 
ой лап, әу ре бол май ды әрі «өң кей қи қым нан» жи-
нал ған, яғ ни ша ла сау ат ты лар дан құ рал ған то-
быр дың тай тала су ға өре сі де таяз. Осын дай қа зақ-
тың өз іші нен шық қан «өң кей қи қым нан» құ рал-
ған шен құ мар, ман сап қор сат қын дар дың са ны 
ар тып, күн нен-күн ге кө бей ді. Сон дық тан Абай ел 
ішін де гі ала уыз дық қа, бе ре ке сіз дік ке, екі жүз ді-
лік ке, тұр лау сыз дық қа зы ғыр да ны қай нап, «мұр-
тың, ұр тың, сыр тың, қыр тың, ұй қың, тыр тың, 
бұр тың, қи қым, си қын, ыр қың, құл қын, бай лы-
ғың, шыр қын, қыр қың, қыл пың, жыр тың-жыр-
тың, ас тыр тын» де ген бі рың ғай ұй қа сым тап қан 
сөз дер мен қат ты сы най ды.

Қа лың елім, қа за ғым, қай ран жұр тым,
Ұс та ра сыз ау зы ңа түс ті мұр тың.
Жақ сы ме нен жа ман ды ай ыр ма дың, 
Бі рі қан, бі рі май боп ен ді екі ұр тың. 
Бет бер ген де шы рай ың сон дай жақ сы, 
Қай дан ға на бұ зыл ды сарт ша сыр тың?
Ұқ пай сың өз сө зің нен бас қа сөз ді, 
Ау зы мен орақ ор ған өң кей қыр тың.
Өзім ді кі дей ал май өз ма лың ды,
Күн діз күл кің бұ зыл ды, түн де – ұй қың.
Көр се қы зар ке ле ді бай ла уы жоқ,
Бір күн тыр тың ете ді, бір күн – бұр тың.
Бас-ба сы на би бол ған өң кей қи қым,

Абайдыңхаты

Өлең де кө те ріл ген мә
се ле лер ді ұлт тық мүд де 
тұр ғы сы нан аш.

CD02
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Мі не ки бұз ған жоқ па ел дің си қын?
Өз де рің ді тү зе лер дей ал май мын,
Өз қо лың нан кет кен соң ен ді өз ыр қың.

Бы лай ғы уа қыт та ау ыз ға ілін бей тін қа ра пай ым сөз дер ге жан бі тіп, әр қай сы сы 
кек ті, ай бар лы, сұс ты сөз дер ге ай нал ған. «Қа лың елім, қа за ғым, қай ран жұр-
тым» деп бас тал ған тұ нып тұр ған се зім-күй ли ри ка сы осы лай ша өт кір са ти ра ға 
ауы са ды. Ма ғы на сыз «жыр тың-жыр тың» етіп, бірліксіз, берекесіз, өза ра шу ыл-
дас қан көп ші лік тің ұлт тың ба сы на тө ніп ке ле жат қан «бо дан дық пен» ша ру асы 
жоқ, ты ғы рық тан шы ғу дың жо лын да із де мей ді. Осы ны ой ла ған да ақын амал 
жоқ, халқының кем ші лі гін бе ті не ба са оты рып, ке сір-ке са пат пен қа лың сор дан 
құ ты лу дың жо лын «ыза лы жү рек, до лы қол, улы сия, ащы тіл мен» жет кі зе ді. 

Өлең ағылшын, араб, әзербайжан, қарақалпақ, қырғыз, татар, түрікмен, 
орыс, ұйғыр т.б. тілдерге аударылған.

Ойталқы
1. Өлең нің та қы ры бын ашу үшін қан дай сөздер мен сөз тіркестерін немесе  

мақал-мәтелдер қолданар едің?
2. Сол кезеңдегі көршілес елдердің жағдайы қандай еді?

Неліктен
1. Неге Абай «Қа лың елім, қа за ғым, қай ран жұр тым» деп күйзеледі?
2. Не се беп ті ақын өмір сүр ген за ман да шен құ мар, ман сап қор сат қын дар 

кө бей іп кет кен?

Тобыңдаталдапкөр
1. Өлең де гі м�р ты�, �р ты�, сыр ты�, �ыр ты�, �й �ы�, тыр ты�, б�р ты�, 

�и �ым, си �ын, ыр �ы�, ��л �ын, бай лы �ы�, шыр �ын, �ыр �ы�, �ыл пы�, 
жыр ты�-жыр ты�, ас тыр тын сөз де рі нің адам мінезін ашудағы қыз-
ме тін тал даң дар.

2. «FILA кестесін толтыру» әдісі бойынша төрт адамнан тұратын шағын 
топтарға бөлініп, өлең де гі кей іп кер лер жүй есін жи нақ тап, талдаңдар. 
Әрбір топ тапсырма түрлерін бөліп алады, қорытындысында 
жұмыстарын біріктіріп, кестені толтырады.
F / Дерек/ – шығармадан кейіпкер бейнесін ашатын деректер жинау;
I / Пікір/ – кейіпкер туралы өздерінің ой-пікірі;
L / Сұрақ/ – кейіпкердің образдық тұлғасын ашатын сұрақтар;
A / Іс-әрекет/ – автордың кейіпкерлерді суреттеудегі қолданған тәсілі.

Дәптеріңежаз
Топтарда талқыланған кейіпкерлерге тура және жанама мінездеулер 

беріп, дәптеріңе жаз.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

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

Түйінде
Өлең де гі кө те ріл ген мә се ле ні сы ни тұр ғы дан түй ін деп, эс се жаз.

Қалайойлайсың?
1. Қа зір гі кез де қо ғам да ғы осын дай проб ле ма лар ды кө те ріп жүр ген адам-

дар бар ма?
2.  Жалпы проблемасыз қоғам бола ма?

Үйдеорында
Өлең де гі не гіз гі ой ды алып, «Креа тив ті жа зу» әді сі мен XXІ ға сыр ға 

сәй кес етіп қай та дан жа зып көр.

Білгенгемаржан
Өлең ал ғаш рет 1909 жылы СанктПе тер бург те жа рық көр ген «Қа зақ ақы ны 

Иб ра һим Құ нан бай ұлы ның өле ңі» ат ты жи нақ та жа рия лан ды. Ба сы лым да рын да 
аз да ған текс то ло гия лық өз ге ріс тер кез де се ді. 

Мүр сейіт қол жаз ба ла рын да, 1954 жыл ғы жи нақ та 12жол «Бір күн тыр тың ете ді, 
бір күн жыр тың» де лін се, 1939, 1945, 1957 жыл ғы ба сы лым дар да «Бір күн тыр тың ете
ді, бір күн бұр тың» бо лып алын ған. Мүр сейіт қол жаз ба ла рын да, 1909 жыл ғы жи нақ та 
13жол «Өз ба сы на би бол ған өң кей қи қым» бол са, кей ін гі ба сы лым дар да «Басба сы на 
би бол ған өң кей қиқым» деп бе ріл ген. 

Р.Зайкенова«Абайтану»оқулығы

Білгенүстінебілетүс

1867–1868 жыл дар да ғы пат ша үкі ме ті ре фор ма сы ның не гіз гі мақ са ты 
қа зақ өл ке сін де отар шыл дық тәр тіп ті ны ғай ту ға ба ғыт тал ды. XIX ға сыр дың 
екін ші жар ты сын да ғы өз ге ріс тер де бұ ған едәу ір ық па лын ти гіз ді. Ка пи та
лизм нің ке ңі нен да муы үшін де Қа зақ стан да ғы бұ рын ғы бас қа ру жүй есін 
өз гер ту қа жет бол ды. Осы мін дет ті жү зе ге асы ру үшін XIX ға сыр дың 60жыл
да ры ба сын да қа зақ тар дың сая сиәкім ші лік, сот ісін бас қа ру жүй есін қай та 
құ ру дың жо ба сын әзір леу ге ар нау лы ко мис сия құ рыл ды.

«Қазақстантарихы»оқулығы

Міне,қызық!

Бұрынғы басылымдарда осы өлең нің «Өз де рің ді тү зе лер дей ал май мын, Өз 
қо лың нан кет пе се ен ді өз ыр қың» де ген жол да ры тү сі нік сіз бо лып кел ген. Алай да 
өлең ді ау дар ған С.Лип кин «өз қо лың нан кет пе се» де ген ді Абай дың ай туы мүм кін 
емес ті гін тү сі ніп, орыс ті лі не 

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Не на деюсь на исп рав ле ние твое,
Коль судь бу свою в ру ки на род не бе рет, – 

деп ау дар ған. Кей ін гі ба сы лым дар да дұ рыс нұс қа ла ры бе ріл ді:
Өз де рің ді тү зе лер дей ал май мын,
Өз қо лың нан кет кен соң ен ді өз ыр қың.

Кітап–асылқазына

1. Ах ме тов З. Поэ зия шы ңы – да на лық. – Ас та на: Фо ли ант, 2002. – 408 б.
2. Абай ті лі сөз ді гі. – Ал ма ты: Өнер, 2011. – 616 б.

«Лайсуғамайбітпесқойөткенге»өлеңі

Кө кі рек то лы қай ғы кі сі нің өзі не де би лет пей ді,

бой ды шы мыр ла тып, бу ын ды құр тып,

я көз ден жас бо лып аға ды, я тіл ден сөз бо лып аға ды.

Абай

Тереңфилософиялыақынөлеңініңмағынасынедеекен?

Бұл өлең ақын ның ұлы Әб ді рах ман ның қа за сы на бай ла ныс ты шы ға рыл ған. 
Хал қын надандықтан арылтып, жар қын бо ла шақ қа бас тар деп үміт тен ген 
ба ла сы қай тыс бол ғанда ақын жанына таяныш таба алмай, дін ге сүй ен гі сі ке ле-
ді. Осы кезеңде (1895 ж.) жазылған «Лай су ға май біт пес қой өт кен ге» өле ңін де 
де Абай ой шыл ды ғы мен сыр шыл ды ғы те рең үн дес тік табады. Өлең өте күр-
де лі. Ең ал ды мен «Лай су ға май біт пес қой өт кен ге» де ген өлең жо лы ның өзін де 
үл кен ма ғы на жа тыр. Абай дың мы сал ға жыл қы не ме се си ыр ды ал май, қой ды 
алуы ның өзін дік се бе бі бар. Қой дың еті нің де, сор па сы ның да қу аты күш ті 
бо ла ды. «Қой дың еті – қор ға сын» де лі не ті ні со дан. Ал қой дың майы, әсі ре се, 
құй рық майы – бір ден-бір ем. Қой ді кін дей құ нар лы май бас қа төрт тү лік те 
бол май ды. Сон дай қа сие ті бол са да, лай су дан қан ша ма қой өт кен імен, өз ге ріс 
жоқ. Су дың мөл дір емес, лай бо лу ын да да ма ғы на бар. Бұл жер де Абай жа ра-
ты лыс құ пия сы на мән бе ріп отыр. Лай су ды на дан дық қа те ңе сек, на дан адам ға 
ілім қон бай ды, яғ ни «май біт пей ді». 

Өлең нен Абай дың іш кі ру хы, на ным-се ні мі, жан дү ние сі, тү сі нік-түй сі гі 
анық кө рі не ді. «Кө ңіл дің жай ла уы нан ел кет кен дей, қас қыр ша алақ тап, түк 
тап па ған» ақын кө ңі лі бір Ал ла ға де ген се ні мі ар қы лы ға на тия нақ та ба ды. 
Ақын Ал ла ның құ ді ре ті не шек жоқ, лай су дан мил лион дап қой ай дап өт сең 
де, бә рі бір май біт пей ді жә не сол лай қал пын да қа ла ды деген ой түйеді. Өйт-
ке ні Абай 38-сө зін де де: «Ал ла та ға ла өл шеу сіз, біз дің ақы лы мыз өл шеу лі. 
Өл шеу сіз бен өл шеу лі ні бі лу ге бол май ды» деген. Мұн да да осы пәл са па лық 
ой бас қа қы ры нан қай тала на ды: өл шеу лі дү ние мен өл шеу сіз дү ние ні та нып-
бі лу мүм кін емес. Бұл – тек бір Ал ла ға ға на тән си пат. Бұ ған жа ра ты лыс та ғы 
ті рі жан ның «ақы лы жет пей ді», «ақыл-ой мен бі лем де се де ада са ды». «Ой мен АР
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біл ген нәр се нің бә рі дәһ рі» бо ла ды, мұндай дін сіз, құ дай сыз адам дү ние нің 
ас тан-кес те нін шы ғар са да, сол мақ ұлық күй ін де қа ла ды.

Лай су ға май біт пес қой өт кен ге,
Кү ле міз қас қыр жа лап, дә мет кен ге.
Сол қас қыр ша алақ тап түк тап па дым,
Кө ңіл дің жай ла уы нан ел кет кен бе?

Кө ңіл ге шек шү бә лі ой ал май мын,
Сон да да оны ой ла май қоя ал май мын.
Ақыл дың жет пе ге ні ар ман емес,
Құ мар сыз құр мүл гу ге тоя ал май мын.

Жа ра ты лыс ты адам ба ла сы қан ша өз гер ту ге ты рыс қаны мен, лай су бә рі бір 
бұ лақ бас тау ын дай мөл дір бол май ды. Өйт ке ні «Ал ла та ға ла өл шеу сіз» де ген 
38-сө зін де гі ой ды мұн да «ләмә кән» ар қы лы ұғын ды рып тұр. Ал адам зат қа 
ме кен бер ген, өмір бер ген Ал ла та ға ла ның өз ме ке ні – ләмә кән, яғ ни ме ке ні 
жоқ, мә лім емес. Оны бі лу ге қан ша ұмтылғанымен, адам зат тың қо лы нан кел-
мей ді. «Өл шеу сіз бен өл шеу лі ні бі лу ге бол май ды» де ген пәл са па лық ой дың 
түй іні осын да:

Ме кен бер ген, ха лық қыл ған ол ләмә кән
Түп ие сін көк се мей бо ла ма екен?
Жә не оған қайт пақ сың, оны ой ла май,
Өз ге мақ сат ақыл ға то ла ма екен?

Мі не, Абай Ал ла ға шек кел тір мей ті нін, кү мән сіз се ніп, бір сәт есі нен 
шы ғар май ты нын «Сон да да оны ой ла май қоя ал май мын» де ген сөз дер мен 
жет кі зе ді. Абай Құ дай ға құр ғақ жал ба рын бай ды, өйт ке ні тір ші лік ие сі «тар 
соқ пақ тың» бір ба сын ға на ием ден се, Хақ та ға ла екі жа ғын да «иіл тіп ұс тай ты-

нын», сон дық тан екі дү ние қы зы ғын 
да қа тар ой лап, ту ра жол дан тай-
май, «Имек жол да тия нақ, те гіс тік 
жоқ, Құ лап кет пе, ту ра шық, кө зі ңе 
бақ», – де ген түй ін мен аяқ тай ды.

Абай дың ді ни та ны мы, көз қа-
ра сы, мақ са ты, құ ді рет ті күш ке 
шү бә сіз се не ті ні, пә ни дү ние мен 
ба қи дү ние нің «әді лет, ша па ға тын» 
қа тар ұс та ға ны осы өлең де ай қын 
кө рін ген. «Оны құ лап кет пе, ту ра 
шық, кө зі ңе бақ» де ген ше ші мі нен 
де та ну ға бо ла ды.

Ойталқы
1. Лай су де ген не? Лайдың сумен араласуы физикада қалай аталады?
2. Судың қандай қасиеттері бар?

Абай дың пәл са па лық ли ри ка сын да 
орын ал ған бас ты мә се ле –түп ие ні та
нып бі лу. Абай ой та ны мын да ғы сөз бо
ла тын пәл са па лық ойпі кір лер дің бә рі 
де осы мә се ле тө ңі ре гі не жи нақ тал ған... 
Түп ие ні ақыл мен та ни ал май сың, жү
рек пен се зе сің де ге ні со пы лық та ным
ның өзек ті пәл са па сы на со ға ды екен.

МекемтасМырзахметұлы

Зерделіой

Ойталқы
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Неліктен
1. Не лік тен Абай лай су ды өлең ге ар қау ет кен?
2. Не се беп ті өлеңдегі кейіпкер «қас қыр ша алақ тап түк тап па ған»?

Тобыңдаталдапкөр
1. Шы ғар ма да ғы «Кө ңіл дің жай ла уы нан ел кет кен» де ген өлең жо-

лын жә не өз ге де көр кем де гіш құ рал дар ды (теңеу, эпитет, метафора, 
психологиялық параллелизм) «Пирамидалық талқылау» әдісі арқылы 
топтарға бөлініп, мағынасын анықтаңдар.

 Тіктөртбұрыштың сыртқы бөлігіне топтың әр мүшесі өз жауабын жа-
зады, ал ішкі төртбұрышқа төрт пікірге ортақ түйінді ой жазылады.

2.  Ба ла сы қай тыс бо лып, кө ңі лі құ ла зып қал ған ақын ға қа зір гі за ман 
пер зен ті ре тін де қан дай жұ ба ту ай тар едің дер?

Дәптеріңежаз
«Түп ие сін көк се мей бо ла ма екен?» де ген тар мақ та ғы «түп иесі» де ген 

сөз  тіркесінің ма ғы на сын ашып жаз.

Түйінде
Өлең де гі «Имек жол да тия нақ, те гіс тік жоқ, Құ лап кет пе, ту ра шық, 

кө зі ңе бақ» деген жол дар ды өз пі кі рің тұр ғы сы нан түй ін деп жаз.

Қалайойлайсың?
Осы өлең де гі кө те ріл ген мә се ле қа зір гі кез де өзек ті ме? Мә се ле «дү ние-

нің кө рін ген һәм кө рін бе ген сы рын» түй сі ну ге кө мек те се ме?

Үйдеорында
Та қы рып та ғы эпиг раф ты  «ПОПС фор му ла сы» әдісі ар қы лы тал да:
«Ме нің ой ым ша ...»
«Се бе бі, мен оны бы лай тү сін ді ре мін ...»
«Оны мен мы на мы сал дар мен, фак ті лер мен дә лел дей ала мын ...»
«Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай ше шім ге кел дім ...»

Білгенгемаржан
«Лай су ға май біт пес қой өт кен ге» өле ңін Абай 1895 жылы жаз ған. Әр қай сы сы 

4 тар мақ ты 7 шу мақ тан тұра ды, кө ле мі 28 жол. Үл кен үміт күт кен ба ла сы Әб ді рах
ман ның өлі мі не бай ла ныс ты шы ға рыл ған. Қа раң ғы лық шыр мауы на ша тыл ған ел дің 
на дан ды ғы на ыза бол ған ақын жан на ла сы на сы рын қа пы сыз қа был дар, айт са – 
тү сі нер, ақыл дас са – ой бө лі сер сүй ік ті ұлы нан айы ры лу қай ғы сы қо сы лып, «бер ген 
бе тә ңі рім, са ған өз ге ту ыс» деп мұң да на ды, ақын кө ңіл жай ла уы нан ел көш кен дей 

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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бо лып құ ла зи ды. Ма ғы на сыз «бос қу ыс тай» дү ние ден уа қап тап пай, «бірақ уыс» 
бо лып отыр ған ақын дін ге иек ар та ды. Қо шы жоқ құ ла зы ған кө ңіл күй ін ға жап шын
шыл дық су рет пен бей не леп, ша ра сыз ха лін «ха лық», «мах лұқ», «дәһ рі», «ләмә кән» 
си яқ ты ді ни лек си ка мен бе дер лей ді. Со дан ары со зер ца ние ре тін де гі ой ла рын те ре 
ке ліп, ақын өзі нің на ным жө нін тол ғай ды. Бо лып өт кен ау ыр қа за лар ға жо ға ры да 
та ныл ма ған кей бір тү ңі лу са рын да ры қо сы лып ке ліп, ыза мен қа за дан ту ған бір 
алу ан дін шіл дік ой лар, күй лер шы ға ды.

МұхтарӘуезов

Білгенүстінебілетүс

Тіл ма ман да ры ның әде би ет ші ға лым дар дан бір ай ыр ма шы лы ғы – бұ лар 
тек Абай дың қа зақ әде би ті лі не қа ты сы (ор ны мен рө лі) ту ра лы жал пы пі кір ай тып 
қа на қой май ды, со ны мен қа тар іші на ра тіл дік ма те ри ал дар ға тал дау жа сай ды. 
Сәр сен Аман жо лов Абай дың сөз қол да ны сын да ғы кей бір тә сіл де рін көр се те ді: 
«та лап тың аты, жү ре гің мен тың да май, құ ла ғың мен қар мар сың» тә різ ді жа ңа 
сөз тір кес те рін жа са ға нын, бір сөз ге бір не ше эпи тет қо сақ тай ты нын, өт кен 
шақ кө сем ше ні кө мек ші етіс тік сіз тия нақ ты тұл ға ре тін де қол да на ты нын, жа тыс 
сеп тік те гі есім ше лер ді ба ян дау ыш қыз ме тін де жұм сай ты нын тал дап көр се те ді. 
Сон дайақ Абай дың ар ха изм дер ді қол да ну ше бер лі гін, сөй лем де гі сөз дер дің 
ор нын ау ыс ты ру тә сі лін жа ңа ша пай да лан ға нын, ау дар ма да ғы ше бер лі гін сөз 
ету ге бо ла тын ды ғын ай та ды. Тіл дік ма те ри ал дар ды тал дау да Нығ мет Сау ран
ба ев та Абай дың стиль дік тә сіл де рін сөз ете ді. Ха лық ті лін де гі ма қалмә тел, 
фра за лар ды Абай дың сұ рып тап, кей бі реу ле рін өзі жа сап қол дан ға нын атай ды, 
оған мы сал дар кел ті ре ді. Зерт теу ші Абай текс те рін де гі араб, пар сы, орыс сөз
де рі не едәу ір тал дау жа сап, қол да ны лу се беп те рін көр се те ді.

Абай ті лі нің грам ма ти ка лық ерек ше лік те рін та ныпбі лу ге 1950 жыл
дар дың соң ғы ке зі нен бас тап біз де кі ріс кен бо ла тын быз. «Абай дың про за лық 
шы ғар ма ла рын да ғы не гіз гі мор фо ло гия лық ерек ше лік тер» де ген та қы рып қа 
кан ди дат тық дис сер та ция қор ғап, Абай ті лін та ныпбі лу де гі із де ніс те рі міз ді 
әрі қа рай жал ғас ты рып, ар найы жа зыл ған екі мо ног ра фия жа рия ла дық.

РабиғаСыздықова

Міне,қызық!

Шы ғар ма шы лық ие ле рі: су рет ші , ақын, жа зу шы, саз гер, күй ші т.б. өнер паз дар 
іш кі қай ғықа сі ре тін сырт қа шы ға рып, ту ын ды ла рын да паш ету ар қы лы же ңіл дей ала
ды. Бұл құ бы лыс пси хо ло гия да сублимация деп атала ды.

Кітап–асылқазына

1. Абай. Шы ғар ма ла ры ның екі том дық то лық жи на ғы. – Ал ма ты, 1957. / Абай. Өлең дер, 
поэма лар, ау дар ма лар мен қарасөз дер. – Ал ма ты: Жі бек жо лы, 2005. – 488 б.  АР
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2. Мұ ха мед ха нов Қ. Абай шы ғар ма ла ры ның текс то ло гия сы жай ын да. Екін ші 
ба сы лым (Жау ап ты ре дак тор Ғ.Қа бы шұлы). Ал ма ты, 2010. – 164 б.

3. Абай дәс тү рі жә не қа зір гі қа зақ әде бие ті (Жау ап ты ре дак тор: ф.ғ.д., про фес сор 
Ж.Ыс ма ғұ лов). Ұжым дық мо ног ра фия. – Ал ма ты: Ар да, 2009. – 392 б.

4. Әуе зов М. Абай жо лы. Ро манэпо пея. – Ал ма ты: Жа зу шы, 2013. 

Абайдыңқарасөздері.Онжетіншісөз

...Ақы ры ой ла дым: осы ой ыма кел ген 

нәр се лер ді қа ғаз ға жа за бе рей ін,

ақ қа ғаз бен қа ра сия ны ер мек қы лай ын, 

кім де-кім іші нен ке рек ті сөз тап са,

жа зып ал сын, я оқы сын, ке ре гі жоқ де-

се, өз сө зім өзім ді кі де дім де,

ақы ры осы ған бай ла дым, ен ді мұ нан 

бас қа еш бір жұ мы сым жоқ.

Абай. Бі рін ші сөз

Абайдыңқарасөздердіжазуынанесебеп
болдыекен?

Абай дың адам гер ші лік, иман ды лық, адал-
дық, па ра сат ты лық, ең бек қор лық, қай ырым ды-
лық си яқ ты із гі қа си ет тер жай ын да ғы ой ла ры 
«Он же тін ші сө зін де» (1893 ж.) де ай қын ашы-
ла ды. «Қай рат, ақыл, жү рек үшеуі өнер ле рін 
ай ты сып, тала сып ке ліп, ғы лым ға жү гі ніп ті». 
Осы қа си ет тер дің бар лы ғын Абай пәл са па лық 
ой түй ін деу ар қы лы ғы лым ға тө ре лік айт қы-
за ды. «Ақыл, қай рат, жү рек ті бір дей ұс та са», 
ая ғы на бас ұрып, та бы на тын қа си ет ті адам сол 
еке нін ес кер те ді. Бі рақ үшеуі ала бо лып, ба сы 
бі рік пе ген жағ дай да тым бол ма са жү ре гің ді 
та за сақ та, құ дай шы лық, яғ ни мей ір бан дық 
сон да де ген түй ін жа сай ды. Адам ба ла сы өмір ге 
кел ген де әр түр лі мі нез бен ке ле ді. Егер тәр бие сі 
дұ рыс бол май, те ріс ақыл үй рен се, бой ын да ғы 
қай ра ты на ие бол а алмай, жа ман дық қа бой ал-
дыр са, бір мез гіл жү рек ті тың дау ке рек де ген ой 
тас тай ды. Өйт ке ні ақыл мен қай рат жү ре пай да 
бо ла ды, қол мен ұс тап, көз бен кө ру ге кел мей ді, 
бұ лар – абст рак ті лі ұғым дар. Ал жү рек ті се зі не 
ала сың, дүр сі лін ес ти сің, су ре тін кө ре сің. Жү-
рек – се нің жа ра ты лыс та ғы қал пың. «Кө зім нің 
қа ра сы» де ген өле ңін де Абай:

Қарасөз ді тың дап, әлем 
жә не қа зақ әде бие тін де гі 
ор тақ құн ды лық тар дың үн
дес ті гін тал да.

CD03

Абай дың қарасөз дей тін 
мұ ра ла ры көр кем про за ның 
өзі не бө лек, бір алуа ны бо
лып қа лып та на ды. Бұ лар – 
сю жет ті шы ғар ма лар емес. 
Бұ рын ғы жа зу шы лар қол
дан ған ес те лік, ме му ар да 
емес. Стиль, маз мұн жа ғы
нан ал ған да, осы шы ғар ма
лар – Абай дың өзі тап қан, 
бір алу ан көр кем сөз дің 
тү рі. Кей де бұ лар сын шыл
дық, ой шыл дық жә не кө бін е 
адам гер ші лік, мо раль мә
се ле ле рі не ар нал ған өси ет, 
тол ғау тә різ ді.

МұхтарӘуезов

Зерделіой

АбайдыңқолданғанзаттарыАР
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Ақыл сыз би бол мас,
Сәу ле сіз үй бол мас.
Жү рек те оты жоқ,
Адам да ми бол мас, – 

дей ді.
Сон дық тан осы ісім дұ рыс па, қа те ме деп бір ме зет жү рек ті тың дау ке рек, 

«жү рек ке әмір жүр мей ді» деу бос сөз. «Осы үшеуің ба сың ды қос, бә рін де 
жү рек ке би лет» де ген сөз ді Абай ғы лым ның ау зы на те гін са лып тұр ған жоқ. 
Оқы ған адам – ақыл ды, оқы ған адам қай ра тын дұ рыс жұм сай ала ды, оқы-
ған адам жү рек тің әмі рі не құ лақ аса ала ды, тың дай ды. Дой ыр лық қа, на дан, 
на шар лық қа бар май ды (М.Әуезов).

 «Ақыл, қай рат, жү рек ті бір дей» ұс та ған «то лық адам нан» еш уа қыт та 
жау ыз  дық шық пай ды. «Ғы лым тап пай мақ тан ба» де ген өле ңін де Абай: «Дү-
ние де өзі, мал да өзі, Ғы лым ға кө ңіл бер се ңіз» – дей ді емес пе? Мә тін маз мұ ны 
па ра сат-па йым ға тұ нып тұр. Абай нұс қа ған жол мен жү ру өмір лік ба ғы тың ды 
бел гі лей ді, адас пай сың, тір ші лік ке ұм ты ла сың, өйт ке ні ол – адам зат тың бар-
лы ғы на ор тақ құ бы лыс. Абай ды оқы саң, өмір ден жа за бас пай сың. Сон дық тан 
«Абай ды оқы, та ңыр қа», «Абай ды оқы, ерін бе».

Ойталқы
1. Қа ра сөз де генді қалай түсіндірер едің?
2. Абай дың қан ша қарасөзі бар?

Неліктен
1. Абайдың қарасөз дер ін неліктен адамзаттың рухани азығы дейміз?
2. Абай не се беп ті «то лық адам» ту ра лы сөз қоз ғай ды?

Тобыңдаталдапкөр
Абай дың қарасөз де рі нің қазақ әдебиетіндегі бас қа қа ра сөз дер ден 

(әңгіме, новелла, эссе, повесть т.б.) ай ыр ма шы лы ғын тал дап көріңдер.

Дәптеріңежаз
Қарасөз де гі ұлт тық құн ды лық тар дың әлем дік та қы рып тар мен үн дес-

ті гін ашып жаз.
«Соңғы сөзді мен айтайын» әдісі бойынша қарасөзден «Мәңгілік Ел» 

идеясы мен әлемдегі адами құндылықтарды байланыстырып көрсет.

Абай мен Шә кә рім нің ой лау па  й ымы на қа зір Еуро па да, Шы ғыс та же те ал
май отыр.

МекемтасМырзахметұлы

Зергерсөз

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз
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Түйінде
Қарасөз де ай тыл ған «то лық адам» ту ра лы ой ды өз пі кі рің мен то лық-

ты рып, түй ін де.

Қалайойлайсың?
Қарасөз де кей іп кер бар ма? Қарасөз қандай кәсіп иесіне арналған?

Үйдеорында
Жү рек те қай рат бол ма са, 
Ұй ық та ған ой ды кім түрт пек? 
Ақыл ға сәу ле қон ба са, 
Хай уан ша жү ріп кү не лт пек, – де мек ші, өз жү ре гің нің ке ңе сі не құ лақ 

ас қан ке зің жиі бо ла ма? Әл де ақыл ға немесе қай рат қа сүй ене сің бе?

Білгенгемаржан
Абай дың көр кем дік, әлеу мет тік гу ма нис тік жә не дін ге көз қа рас та ры те рең 

бі лін ген ең бе гі – қарасөздері. Абай дың қарасөз де рі (Ғақ лия) – ұлы ақын ның сөз өне
рін де гі көр кем дік қу атын, фи ло со фия да ғы да на лық дү ни ета ны мын да ра лап көр се
те тін клас си ка лық стиль де жа зыл ған про за лық шы ғар ма сы. Жал пы са ны қы рық бес 
бө лек шы ғар ма дан тұ ра тын Абай дың қарасөз де рі та қы ры бы жа ғы нан бір ба ғыт та 
жа зыл ма ған, әр алу ан. Оның ал тыже ті үл гі сі қыс қа бол са, қай сы бі реуі маз мұн, 
та қы рып жа ғы нан өз ге ше леу, ау қым ды бо лып ке ле ді. Абай өзі нің қарасөз де рін де 
шы ғар ма ның ажа ры на ға на на зар ау да рып қой май, оның те рең ді гі не, ло ги ка лық 
мә ні не зер сал ған.

«Абай»энциклопедиясы

Әдебиеттеориясы

Қарасөз(проза) – көр кем әде би ет тің үл кен бір са ла сы. Өлең сөз ден 
(поэ зия дан) ай ыр ма сы – мұн да сөз ыр ға ғы ер кін ке ле ді, өлең өл ше мі, 
шу мақ, тар мақ бол май ды. Қа зақ та қа ра сөз ертегі,аңыз,әпсана,хикаят 
тү рін де ту ған. Қа зір роман, повесть, әңгіме, эссе тү рін де да мып отыр. 
Ал Абай дың қарасөз де рі 45 бө лік тен тұ ра ды. Жанр лық тұр ғы дан ал ған да 
Абай қарасөз де рі не пуб ли цис ти ка жә не эс се та би ға ты (Бі рін ші, Отыз се гі
зін ші) тән.

Әпсана (пар с. аңыз, араб. хи каятәң гі ме) – ер те за ман да ғы оқи ға
лар ға, пай ғам бар дың, та ри хи тұл ға лар дың, әу лиеән бие лер дің ға жай ып 
іс те рін ба ян дай тын ді ни сю жет тер ге, халықтың нанымсеніміне не гіз дел ген 
фольклор лық про за жан ры.

«Қазақәдебитілініңсөздігі»

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Абай дың қарасөз де рінің өзіңе әсері ту ра лы эс се жаз.

Міне,қызық!

Абай дың қарасөз де рі нің бір не шеуін ең ал ғаш М.Әуе зов 1918 жы лы Се мей де 
шық қан «Абай» жур на лын да жа рия ла са, 1933 жы лы қарасөз дер ді то лық қам тып, 
екі том дық жи на ғын құ рас тыр ды. Бұл жи нақ ла тын әр пі мен 1933 жы лы Қы зы лор да 
қа ла сын да жа рық көр ді. Кей ін нен Абай дың қарасөз де рі орыс, қы тай, фран цуз, не міс, 
ағыл шын т.б. тіл де рге ау да рыл ды. Қа зақ ті лі нен ті ке лей фран цуз ті лі не Ға лым жан 
Мұ қа нов, не міс ті лі не Ла ри са За ха ро ва, қы тай ті лі не Ха бай (Ха Хуан Жан) ау дар ды.

Кітап–асылқазына

1. Мыр зах ме тұлы М. Абай дың адам гер ші лік мұ рат та ры. – Ал ма ты: Рауан, 1993. 
2. Мыр зах ме тұлы М. Абай ой ының өзек ті же лі сі – «то лық адам». / Кі тап та: Абай

та ну. 1кі тап. 2бас. – Ас та на: Interaktiv Kazakhstan, 2014. – 295–300б.
3. Абай эн цик ло пе дия сы. – Ал ма ты: Ата мұ ра, 1995. – 720 б.

Отызекіншісөз

Бі лім ді ден шық қан сөз,

Талап ты ға бол сын кез.

Нұ рын, сы рын кө ру ге,

Кө кі ре гін де бол сын көз.

 Абай

ХІХғасырдаөмірсүргенақынғылымғанегеынтықболдыекен?

«Ғы лым тап пай мақ тан ба» өле ңін де «Дү ние де өзі, мал да өзі, Ғы лым ға 
кө ңіл бер се ңіз» де ген Абай 1895 жы лы жаз ған «Отыз екін ші сө зін де» бі лім-
ғы лым үй ре ну дің нақ ты лы жол да рын көр сет ті. Мұн да ғы лым ға же ту дің ал ты 
түр лі шар ты бо ла тын ды ғын ата ды.

Абай ең ал ды мен, бі лім-ғы лым ды ұсақ-түй ек пай да үшін же ке бас тың есе-
бі мен үй ре ну дің адам ға кел ті ре тін зи яны на тоқ тала ды. Ғы лым ға шын ме   йір ле ну 
ке рек ті гін ес кер те ді. Өйт ке ні Абай ша айт сақ: «Ша ла мей ір ша ла бай қай ды». 
Сон дық тан да ғы лым ды «он дай-мұн дай іс ке, дү ние нің бір қы зық ты нәр се сі не» 
жа ра тар едім де ген мақ сат пен із де меу ке рек. Әу елі бі лім-ғы лым үй рен бек ке 
қы зы ғу шы лық бо лу ке рек. Әр бір біл ме ге нің ді біл ген сай ын дәу лет ке ке нел-
ген дей се зін ген де ға на адам бой ын да ри за шы лық, ра хат шы лық се зім ояна-
ды. Мі не, сол ра қат се зім ді бе рік ұс та ған жағ дай да бі лім ге де ген құ мар лық, 
ын ты зар лық пай да бо ла ды. Шын жү рек пен құ мар тып игер ген ғы лым ға на 
адам ба ла сы на ту ған ше ше сін дей мей ір ле ніп ке ле ді, ал ша ла үй рен ген ғы лым 
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өгей ше ше нің мей ірін дей то лық бол май ды. Сол се беп ті адам ды ша ла сау ат ты 
бо лу дан сақ тан ды ра ды. Бұл ғы лым үшін де, талап кер дің өзі үшін де аса қау іп ті 
бо ла тын ды ғын ес кер те ді. Сон дық тан «Адам ның кө ңі лі шын мей ір лен се, бі лім-
ғы лым ның өзі де адам ға мей ір ле ніп, те зі рек қол ға тү се тін» жа ғын ой лас ты ру 
ке рек.

«Екін ші – ғы лым ды үй рен ген де, ақи қат мақ сат пен біл мек үшін үй рен бек 
ке рек» де ген Абай ғы лым ның ақи қат жо лы на жұм са лу ын на си хат тай ды. 
«Бес сау сақ бір дей емес», адам ба ла сы ның бар лы ғы бір дей да рын ды бо лып 
ту май ды. Абай дың пай ым дау ын ша, ғы лым ға қа бі лет ті лі гі әр түр лі адам ұм ты-
ла ды. Ішін де «мен кім нен кем мін» деп өзін бас қа дан ар тық са най тын ба қас та 
(күн шіл) бо луы мүм кін. Абай он дай адам дар дың кө беюі нен сес ке не ді, өйт ке ні 
олар «адам ды тү зе мек тү гіл, бұ за ды». Ең қор қы ныш ты сы, же ке бас тың қа мын 
күйт те ген нен бас қа мақ са ты жоқ адам дар еш те ңе ден тай ын бай ды. Олар бір де-
ңе нің ше тін біл се, со ған дан дай сып, өзім шіл пи ғы лын жа сы ра ал май ды. Өзі 
со ған сен ген дік тен, кө зі жет пе се де өті рік ті те, өсек ті де жас қан бай ай тып, тіп ті 
тө бе лес ке дей ін ба руы мүм кін. Бұ лар дың адам дар ара сын да зи яны зор, күн деу-
ші лік ті зор айт қан нан бас қа, еш кім ге пай да сы ти мей ді.

«Үшін ші – әр бір ха қи қат қа ты ры сып иж ди ха тың мен кө зің жет се, со ны 
тұт, өл сең ай рыл ма! Егер  де он дай біл ген ді гің өзің ді же ңе ал ма са, кім ге пұл 
бо ла ды? Өзің құр мет те ме ген нәр се ге бө тен нен қайт іп құр мет кү те сің?» де ген де 
ғы лым жо лын да ғы ақи қат қа анық кө зің жет се, со ны «көз дің қа ра шы ғын дай» 
қор ғап, қа ді рі не же те бі лу ке рек де ген ой ай та ды.

«Төр тін ші – бі лім-ғы лым ды кө бей ту ге адам ның ішін де екі қа ру бар: бі рі – 
мұ ла ха за (ой ла су), екін ші сі – мұ ха фа за (сақ тау). Бұл екі қу ат ты зо рай ту жа һа-
тін де (күш жұм сау) бол мақ ке рек. Бұ лар зо рай май, ғы лым зо рай май ды» де гені 
де адам ның ғы лым жо лын да ғы тө зім ді лі гі мен із де ніс те рін көр се те ді.

«Бе сін ші – осы сөз дің он то ғы зын шы ба бын да жа зыл ған ақыл ке се лі де ген 
төрт нәр се бар. Со дан қа шық бо лу ке рек. Со ның ішін де уай ым сыз сал ғырт тық 
де ген бір нәр се бар, зин һар (қа лай да), жа ным, со ған бек сақ бол, әсі ре се, әу елі – 
құ да ның (құ дай дың), екін ші – ха лық тың, үшін ші – дәу лет тің, төр тін ші – ғиб-
рат тың, бе сін ші – ақыл дың, ар дың – бә рі нің дұш па ны. Ол бар жер де бұ лар 
бол май ды» деп, ғы лым жо лы на түс кен адам ға ке сел кел ті ре тін зи ян ды нәр се-
лер ден са на лы түр де сақ бо лу ды тап сы ра ды.

Абай «Он то ғы зын шы cөзін де» адам дү ние ге кел ген де ес ті бо лып ту май-
тын ды ғын, үй ре не ке ле ес ті бо ла тын ды ғын ай та ке ліп, ол үшін ес ті лер дің 
айт қан сө зін ын та қой ып тың дау, ұқ па ған же рін қай та сұ рау, түй сі ну, үл гі 
алу ке рек ті гін айт са, «Отыз бі рін ші сө зін де» төрт түр лі «ой ке сел де рі нен» сақ 
бо лу ды атап көр сет ті. Олар: 1) уай ым сыз сал ғырт тық, 2) ой ын шы-күл кі шіл дік, 
3) қай ғы ға са лы ну, 4) құ мар лық пай да бо лу. Мі не, бо ла шақ ға лым осы зи ян ды 
нәр се лер ден сақ бол са, құ дай ал дын да адал дық пен ғұ мыр ке шіп, ел бе ті не тік 
қа рап, дәу лет тің, ғиб рат тың, ақыл дың, ар дың ие сі бо ла тын ды ғы на кә міл се не-
тін ді гін біл ді ре ді.

«Ал тын шы – ғы лым ды, ақыл ды сақ тайт ұғын мі нез де ген сау ыты бар. 
Сол мі нез бұ зыл ма сын! Көр се қы зар лық пен, же ңіл дік пен, я бі реу дің орын сыз 
сө зі не, я бір кез кел ген қы зық қа шай қа лып қа ла бер сең, мі нез дің бе рік ті гі 
бұ зы ла ды. Онан соң оқып-үй ре ніп те пай да жоқ. Қояр ға ор ны жоқ бол ған соң, 
олар ды қай да сақ тай сың? Қы лам де ге нін қы лар лық, тұ рам де ге нін де тұ рар лық АР
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мі нез де аз ғы рыл май тын ақыл ды, ар ды сақ тар лық бе рік ті гі, қай ра ты бар 
бол сын! Бұл бе рік тік бір ақыл, ар үшін бол сын!» – деп Абай на мыс ты бо лу ға 
тәр бие лей ді. Бір сөз ді лік ті, тұ рақ ты лық ты, ұс там ды лық ты Абай ақыл мен 
ғы лым ның сау ыты на те ңей ді. Бір нәр се ні бас тап, аяқ сыз қал ды ру, әр нәр се нің 
ба сын ша лу бе рік мі нез ді бұ за тын ды ғын ай та ке ліп, ғы лым ға де ген адал дық ты, 
тө зім ді лік ті, қай сар лық ты на си хат тай ды.

Жал пы Абай дың қарасөз де рін де ғы лым ға ба рар жол дың екі түр лі жағ дайы 
көр се ті ле ді. Бі рі – адам ның ең қа жет ті іш кі жағ дайы, яғ ни ын та мен оқу, ме    йір-
ле ніп із де ну, жі гер ле ніп талап та ну, есіт кен ді ұмыт пау, тө зім ді бо лу, т.с.с., екін-
ші сі – өмір сүр ген ор та сы мен тұр мыс жағ дайы. Мі не, Абай да на лы ғы сон да, ол 
осы «Отыз екін ші сө зін де» адам ның сырт қы жағ дайы емес, іш кі жағ дай ына бай-
ла ныс ты талап та ну шы лар ға ар нап із де ну дің ал ты түр лі шар тын көр се тіп бер ді.

Ойталқы
1. Абай бі лім-ғы лым үй ре ну дің не ше шар тын көр сет кен?
2. Ғы лым ды, ақыл ды сақ тай тын не?

Неліктен
1. Не ге ақын «Ша ла мей ір ша ла бай қай ды» деген ой айтады?
2. Абай  не се беп ті «бі лім» жә не «ғы лым» сөз де рін жиі қол да н ған?
3. Не лік тен Абай дың пі кі рі та за ғы лым жай лы бол ма са да бүгінге дейін 

өзек ті бо лып қа ла бе ре ді?

Тобыңдаталдапкөр
«Ғы лым ды үй рен ген де, ақи қат мақ сат пен біл мек үшін үй рен бек ке-

рек» де ген Абай сө зін «Рөлдегі оқушылар» әдісі бойынша тал дап кө рің дер.
1-қадам: рөлдерге бөлініңдер.
Баяндаушы – қарасөздің тақырыбы, идеясына талдау жасайды.
Сөз тапқыш – қарасөзде кездескен атауларға түсінік береді.
Бейнелеуші-суретші – қарасөздің мазмұны бойынша суреттер салады.
Дәнекер – қарасөз мәтінін қазіргі өмірмен ұштастырады.
2-қадам: берілген тапсырмаларды топ ішінде талқылаңдар.
3-қадам: тапсырмалар талқыланған соң презентация жасап, топқа 

бөлініп қорғаңдар.

Дәптеріңежаз
Отыз екінші қарасөзді «Ғы лым тап пай мақ тан ба» өле ңі мен са лыс ты ра 

оты рып, бі лім-ғы лым үй ре ну дің нақ ты лы жол да рын ашып жаз.

Түйінде
Қарасөз де ай тыл ған «бі лім-ғы лым» ту ра лы ой ды уа қыт пен ке ңіс тік 

тұр ғы сы нан қа рап, өз пі кі рің мен то лық ты рып, түй ін де.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде
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Қалайойлайсың?
«Адам ның кө ңі лі шын мей ір лен се, бі лім-ғы лым ның өзі де адам ға ме -

йір ле ніп, те зі рек қол ға тү се тін» се бе бін ой лап, анық та.

Үйдеорында
Өзің таң да ған ма ман дық ты мең ге ру үшін Абай дың «Отыз екін ші сө зін-

де гі» қай ке ңе сін ес ке рер едің?

Білгенгемаржан
...Абай ғы лым сө зін осы күн гі « нау ка» ма ғы на сын да жұм са ма ған. Ғы лым сө зі нің 

бұл ұғым да ке луі Абай да си рек. Бұл сөз ді ақын кө бі некөп «бі лім, оқу, сау ат ты лық» 
ма ғы на сын да жұм са ған. Мы са лы, атақ ты «Ғы лым тап пай мақ тан ба» деп бас тала тын 
өле ңін де ғы лым деп тұр ға ны – сөз дік тер де көр се тіл ген дей, «жа ра ты лыс тың, 
қо ғам ның, ой лау дың да му заң ды лы ғын бі лу жүй есі жә не же ке бі лім та рау ла ры» 
(Абай ті лі сөз ді гі, 1968, 183б., 2011, 155б.) емес, « сау ат ты бо лу, бі лім алу, оқу» 
де ген жал пы ма ғы на да. Мұ ны ақын ның бі лімғы лым деп қос сөз тү рін де де кел ті руі 
оның жал пы «бі лім» де ген ұғым да жұм сал ға нын көр се те ді.

РабиғаСыздықова«Абайдыңсөзөрнегі»

Білгенүстінебілетүс

Ғылым (араб.: ملع (ілім) – бі лім, та ну; лат. scientia – бі лім)  – адам ның та би ғат 
пен қо ғам ту ра лы объ ек тив ті бі лі мін қа лып тас ты ру ға, жүй елеу ге, бол жау ға, же тіл
ді ру ге, тү сін ді ру ге мүм кін дік бе ре тін та ным ның ең жо ғар ғы көр сет кі ші. Жал пы 
ма ғы на сы: жүй елік бі лім мен тә жі ри бе. Ар найы ма ғы на сы – ғы лы ми жол мен 
жи нақ тал ған бі лім жүй есі, со ны мен қа тар зерт теу мен кел ген рет ті бі лім жи на ғы.

Не гі зі нен, ғы лым  екі са нат қа бө ліне ді: жа ра ты лыс құ бы лыс та рын (био
ло гия лық өмір ді қо са) зерт тей тін жа ра ты лы ста ну ғы лы мы және адам зат 
өмі рі мен за ман ты ны сын зерт тей тін гу ма ни тар лық ғы лым.

«Қазақэнциклопедиясы»

Міне,қызық!

Ғалым Ра би ға Сыз ды қо ва ның зерт теуін ше, Абай шы ғар ма ла рын да «оқу» де ген 
сөз ді 54 рет, «ғы лым» де ген сөз ді 111 рет, «бі лім» де ген сөз ді 31 рет, «өнер» де ген 
сөз ді 46 рет қол дан ған.

Кітап–асылқазына

1. Абай (Иб ра һим) Құ нан ба ев. Шы ғар ма ла ры ның екі том дық то лық жи на ғы. – 
Ал ма ты: Жа зу шы, 2002.

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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2. Ра би ға Сыз ды қо ва. Абай дың сөз өр не гі. / Абай жә не қа зақ тың ұлт тық әде би 
ті лі. – Ал ма ты, 2004.

3. Орыс шақа зақ ша тү сін дір ме сөз дік: Әлеу мет та ну жә не сая сат та ну бойын ша / 
Жал пы ре дак ция сын бас қар ған э.ғ.д., про фес сор Е.Арын – Пав ло дар: «ЭКО» 
ҒӨФ. 2006. – 569 б.

«Масғұт»поэмасы

Абай жаз ған 4 поэма ның даңқ ты 

бо ла тын се бе бі олар дың тұ тас ты ғы 

бар, іш тей те рең бай ла ны сы бар.

М.Әуе зов

Абайдыңқандайпоэмаларыбар?

Абай дың Шы ғыс клас сик те рі мен ара қа ты на сын М.Әуе зов екі ке зең ге бөл-
ген еді. Бі рін ші ке зең – ақын ның жас тық шақ та ғы елік теу, 1860–1865 жыл-
дар ды қам ты са, екін ші ке зең 1886 жыл дан өмі рі нің со ңы на дей ін ақын дық 
ке ме лі не ке ліп, талан ты әб ден то лыс қан ке зін қам ти ды. Осын да ғы екін ші 
ке зең ге жа та тын Абай дың «Ес кен дір» поэма сы мен «Мың бір түн» же лі сі 
не гі зін де «Мас ғұт», «Әзім әң гі ме сі» де ген поэма ла ры бел гі лі. Мұн да Абай 
Шы ғыс әде бие ті нен өзі нің гу ма нис тік-ағар ту шы лық идеяла ры на ті ке лей 
үн де се тін оқи ға лар ды ға на алып, поэма ла ры на ар қау ет ті. «Ес кен дір» мен 
«Мас ғұт» Абай дың 1909 жыл ғы жи на ғын да жа рық көр се, «Әзім әң гі ме сі» 
мен «Ва дим» поэма ла рын Абай жи на ғы на ал ғаш рет 1933 жы лы М.Әуе зов 
ен гіз ген. «Ва дим» поэма сы Абай шы ғар ма ла рын ұқып тап кө шір ген Мүр сейіт 
Бі кі ұлы қол жаз ба сы нан та был ған, ал «Әзім әң гі ме сін» 1927 жы лы Ыс қақ 
Ыры сай ұлы де ген кі сі Абай шы ғар ма ла рын жи нау шы лар ға та быс ет кен. 
Со дан бе рі Абай дың екі том дық шы ғар ма лар жи на ғын да бұл поэма лар үз бей 
жа рия ла нып ке ле ді. Абай дың «Ва дим» ат ты төр тін ші поэма сы М.Ю.Лер мон-
тов тың «Ва дим» ат ты аяқ тал май қал ған по ве сі нен алын ған. Орыс қа лам ге рі 
бұл ту ын ды сын на ға шы әже сі Е.А.Ар сень ева дан ес ті ген әң гі ме ле рі бой ын ша 
жа зып шық қан. Бұл шы ғар ма ны зерт теу ші лер Е.Пу га чёв кө те рі лі сі не бай-
ла ныс ты оқи ға лар дың си пат та лу ымен бай ла ныс ты ра ды. Бі рақ шы ғар ма 
аяқ тал ма ған дық тан, Е.Пу га чёв кө те рі лі сі то лық қам тыл май ды. Ал Абай дың 
бас ты ерек ше лі гі, бі рін ші ден – қара сөз бен жа зыл ған шы ғар ма ны өлең мен 
ай шық тап шы ғу ын да. Екін ші ден – шы ғар ма ның сын шыл дық жа ғы нан гө рі 
ро ман ти ка лық си па ты на на зар ау да ру ын да. Мұн да Абай түп нұс қа ның ұзын-
ыр ға сын ға на алып, жал пы маз мұ нын ер кін ау дар ған. Түп нұс қа да, Абай 
ау дар ма сы да аяқ тал май қал ған.

«Масғұт»поэмасыныңмазмұнынақандайоқиғаарқауболған?

«Мас ғұт» поэма сы шы ғыс тық сю жет тер же лі сін де жа зыл ға ны мен, ақын 
қа ла мы на тән адам гер ші лік ой ла ры мен ас та сып жа тыр:АР
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Арун-Ра шид ха ли фа за ма нын да
Бағ дат та бір жі гіт бар, аты – Мас ғұт.
Ша һар дан бір күн Мас ғұт шық ты тыс қа,
Бар ды ма ке зі ке ліп бір жұ мыс қа?
Бір ұры бас сап то нап жат қан жер де
Кез бол ды бір би ша ра шал бай ғұс қа.

Шал бай ғұс ай ғай ла ды ат тан са лып,
Ай ырып ал ған жан жоқ оны ба рып.
Кім де бол са, бір ер лік қы лай ын деп,
Мас ғұт ұш ты ұры ға оң тай ла нып.

Мас ғұт ты ұры шап ты қы лыш пе нен,
 Тәу ір-ақ жан сақ тап ты жұ мыс пе нен.
Есен-аман шал-да ғы құ ты лып ты,
Мас ғұт тан жау қаш қан соң ұрыс пе нен.

Кә рі шал ды қа рақ шы лар дан құт қа рып қал ған жі гіт ке ри за бол ған шал дың 
ақ, қы зыл, са ры ал ма ны таң да тып, «бі реуін ал» де ген сю жет орыс жа зу шы сы 
И.Тур ге нев тің 1883 жы лы жаз ған «Вос точ ная ле ген да» ат ты ша ғын әң гі ме сін де 
де кез де се ді. Абай да – Мас ғұт қы зыл ал ма ны таң да са, Тур ге нов те Жа пар (орыс-
ша да Джиаф фар) деп атал ған бас кей іп кер са ры ал ма ны таң дап, уә зір бо ла ды.

Те гін де адам ба сы сау бо ла ма?
Бой ын да тек се ріл мес дау бо ла ма?
Ері ашу айт са, әй елі ба су айт ып,
Отыр са, бұ рын ғы дай жау бо ла ма?

Со ны ой лап, қы зыл же міс мен таң да дым,
Бер се ңіз, же мек бо лып бел бай ла дым.
То па-тор сақ бұл сөз ді айт қа ным жоқ,
Ба сын да-ақ ой лап те гін абай ла дым.

Бұл сөз ге са лып тұр ды шал құ ла ғын:
– Ен де ше тау ып айт тың, же, шы ра ғым.
Ақыл, дәу лет әу ел ден өзің де екен,
Өмі рің ше ар тыл сын, жа ным, ба ғың!

Бұл шал бө тен шал емес, Қы дыр еді,
Ебін тау ып да ру ға ке зі кел ді.
Сө зі не, ақы лы на, қы лы ғы на
Ра зы бол ған нан соң, ба та бер ді.

Сол Мас ғұт Қы дыр шал дан ба та алып ты,
Со ңын да Шәм сі-жи һан ата нып ты.
Ма ғы на сы: «бұл дү ние нің кү ні» де ген,
Же ті ліп біз ге ғиб рат сөз қа лып ты.АР
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МасғұттыңҚыдырғакезігуі

Абай дың «Мас ғұт» поэма сын да сөз бол ған екі түр лі сю жет әр түр лі шы ғар-
ма лар да осы лай ша ба ян дал ған. Ал Абай бұ лар ды Шы ғыс аңыз да ры на қа рай 
бей ім деп, өзін ше пай да ла нып, тың ту ын ды құ рас тыр ған. М.Әуе зов «Абай 
Құ нан ба ев» ат ты мо ног ра фия лық зерт теу ең бе гі нің «Абай поэма ла ры» ат ты 
та ра уын да «Мас ғұт» та қы ры бын Шы ғыс ха лық та ры ның аңы зы нан алын ған-
ды ғын поэма да ғы «оның тір ші лік ет кен ша һа ры – Бағ дат, за ма ны – Һа рун 
Ра шид ха лиф тің тұ сы» де ген де рек тер ге қа рап ша ма лай ды. Бі рақ М.Әуе зов 
мұн да Мас ғұт тың идея сы шы ғы с аңы зы ның идея сы емес екен ді гін ай та ке ліп, 
оған «...ес кі Бағ дат то нын ки дір ген ше, өз тұ сын да ғы қа зақ тың өзін дік тір ші-
лі гі нен алып, сю жет ті сол бол мыс тан құ рас ты рып қию лас тыр са, шы ғар ма ның 
бас ты идеяла ры оқу шы ла ры на ора ғы тып жет пей, тө те лей жет кен бо лар еді» 
де ген ой ай та ды.

Шы ғар ма ның бас кей іп ке рі – Мас ғұт. Ақын шы ғар ма сын да ол Бағ дат ты 
би ле ген Һа рун ар-Ра шид ха ли фа за ма нын да ғұ мыр кеш кен ер жі гіт бей не сін-
де су рет те ле ді. Мұн дай нақ ты лық Тур ге нов те де, Бир ма ер те гі сін де де жоқ. 
Абай ер те гі де гі аты-жө ні бел гі сіз пат ша ға – Һа рун Ра шид ха ли фа, жұл дыз шы 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



34

уә зір ге – Мас ғұт де ген нақ ты есім бе ріп, оқи ға-
ны уә зір ар қы лы өр бі те ді. Поэма бас тал ған бет те 
Мас ғұт тың адам дық бол мы сы бір ден көз ге тү се ді. 
Жа за та йым бір ұры ның қо лы на тү сіп, соқ қы ға 
жы ғыл ған бей ша ра шал дың ая ныш ты дау сы-
на дә ті шы да ма ған Мас ғұт қор ған сыз ға ара ша 
тү се ді. Бей та ныс шал ды қа рақ шы ның қан ды 
шең ге лі нен құт қа рып қал ған Мас ғұт тың осы 
әре ке ті ар қы лы оның адам гер ші лігін та ну ға бо-
ла ды. «Жақ сы лық қа жақ сы лық» жа са лып, осы 
қам қор лы ғы ның ар қа сын да қа ра пай ым Мас ғұт қа 
бақ қо нып, бар лық ар ма ны на қо лы же тіп, «Шәм-
сі-жи һан» – «Бұл дү ние нің кү ні» ата на ды. Ол 
төрт кіл дү ние ге аты жа  йыл ған ха ли фа ның уә зі рі 
бо лып қыз мет іс теп, қа лың жұрт қа ақыл ай та тын 
дә ре же ге же те ді. Мі не, осы тұс та оған та ғы да Қы-
дыр ата кө мек ке ке ле ді. Ол же ті күн жау ған жаң-
быр суын да ке са пат бар еке нін ай тып, «Же ті күн 
жын ды бо лар суын іш кен» деп сол су ды іш пеу ге 
аян бе ре ді. Бі рақ поэма да Қы дыр мен ха ли фа ға 
ға на ар қа сүйе ген Мас ғұт көп ші лік ті со ңы нан 
ер те ал май ды, ақы ры «жын ды су ды» пат ша ға да 
іш кі зіп, өзі де ішіп, көп ші лік тің ыр қы на кө ну ге 

мәж бүр бо ла ды. Бұл оқи ға Абай дың «Сок рат қа у іш кіз ген, Иоан на Арк ті от-
қа өр те ген, Ғай са ны дар ға ас қан, пай ғам ба ры мыз ды түй енің жем ті гі не көм ген 
кім? Ол – көп, ен де ше көп те ақыл жоқ. Ебін тап та, жөн ге сал» де ген «Отыз 
же тін ші» қа расө зін де гі ой мен са бақ та сып жа тыр. Сон дай-ақ «Сәу лең бол са 
кеу дең де» ат ты өле ңін де гі: «Еди ни ца жақ сы сы, Ер ген елі бей не нөл... Еди ни ца 
кет кен де, Не бо ла ды өң кей нөл», – де ген ой ымен де ас та са ды.

Ойталқы
1. Поэма сю же ті қай дан алын ған?
2. Шәм сі-жи һан де ген кім?

Неліктен
1. Не лік тен Мас ғұт қы зыл же міс ті таң да ды?
2. «Бұл дай ды бі реу кү шін, бі реу тү сін» де ген өлең жо лын қа лай тү сі не сің?

Тобыңдаталдапкөр
«Масғұт» поэма сын топ ішін де «Самаралық әдіспен» ке зек те сіп оқу 

ар қы лы та қы ры бы мен идея сы на жә не көр кем дік ма ңы зы на тоқ та лың дар. 
Жанрлық табиғатын талдаңдар.
1. Поэманы үзінділерге бөліп оқиды.
2. Топ ішінде оқылған үзінділерді өзара талқылайды.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Абай дың «Мас ғұ ты» – 
қыс қа сю жет ті оқи ға 
бай ла ны сы, да муы, ша
рық тау ше гі, ше шуі бар 
поэма. Поэма да ғы шал 
мен Мас ғұт ара сын да
ғы жә не хан мен Мас ғұт 
ара ла рын да ғы диа лог тер 
мен ер лік қи мыл да рын 
ба ян дау ар қы лы Мас ғұт 
ұнам ды қа һар ман, ер лі гі
не ақы лы сай, па ра сат ты 
адам бей не сін де су рет те
ле ді. Өзі нің ақы лы ның ар
қа сын да ол «Шы ғыс тың 
кү ні» де ген ат қа ие бол ды 
деп қо ры та ды ақын. Ал 
поэма ның не гіз гі идея
сы – әй ел дің қо ғам да ат
қа ра тын рө лін дә ріп теу.

ҚажымЖұмалиев

Зерделіой
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3. Берілген үзінділердің мазмұнын ашатындай 9–10 тірек сөз жазады. 
4. Үзіндіні қайта оқиды.
5. Әрбір топ ішінен бір оқушы үзіндіні мазмұндап береді.

Дәптеріңежаз
1. Қы дыр шалдың Мас ғұт қа бе ре тін үш же міс тің қа си ет те рін дәп те рі ңе 

те ріп жаз.
2. Хан мен уә зір дің жын ды су ды ішу ге не се беп ті мәж бүр бол ға нын өз сө-

зің мен ашып жаз.

Түйінде
Абай дың «Мас ғұт» поэма сы мен әлем әде бие тін де гі ор тақ құн ды лық ты 

анық тап, поэма ту ра лы тал дау ды түй ін де.

Қалайойлайсың?
Осы поэма дан қан дай ой түюге бо ла ды? М.Әуезовтің «Ескі Бағдат тонын 

кидіргенше, өз тұсындағы қазақтың өзіндік тіршілігінен алып, сюжетті 
сол болмыс  тан қиюластырса, шығарманың басты идеялары оқушыларына 
орағытып жетпей, төтелей жеткен болар еді» деген ойымен келісесің бе? 
Ойыңды қалай дәлелдейсің?

Үйдеорында
«Мас ғұт» поэма сы мен осы поэма маз мұн дас әлем әде бие тін де гі шы ғар-

ма лар да ғы құн ды лық тар ды анық тап, әде би эс се жаз.

Білгенгемаржан
Қызыл алма не ме се Недзвецкий алмасы (Malus niedzwetzkyana) – рау

шан гүл ді лер тұ қым да сы ның ал ма ту ысы на жа та тын ағаш. Қы зыл ал ма лар тау лы 
ор ман дар да өсе ді. Ба тыс Қы тай да, Ор та Азия да та рал ған. Қа зақ стан да Қа ра тау, 
Ба тыс ТяньШань да кез де се ді. Оң түс тік Қа зақ стан да қол дан өсі рі ле ді («Қазақ
энциклопедиясы»).

Қы зыл ал ма же мі сі әде би ет те жас тық тың, ма хаб бат тың, құ пия лық тың сим во лы 
ре тін де жиі қол да ны ла ды. Мы са лы, қырғыз жазушысы Ш.Айт ма тов ал ма ны «Қы зыл 
ал ма» по ве сін де ма хаб бат бел гі сін, Ә.Ке кіл ба ев «Аңыз дың ақы ры» ро ма нын да құрт 
түс кен ал ма ны опа сыз дық ты көр се ту үшін қол дан ған.

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Әдебиеттеориясы

Поэма (гр. «poiema») – ор та кө лем ді эпи ка лық түр ге жа та тын, өмір де 
бол ған не бо лу ға ти іс ті күр де лі құ бы лыс тар мен ке ле лі оқи ға лар ды эпи ка лық 
не ли ри ка лық си пат та ғы өлең мен су рет тей тін жанр.

«Қазақәдебитілініңсөздігі»

«Мас ғұт» поэма сын да ғы кей іп кер лер дің жүйе сін ту ра жә не жа на ма 
мі нез деу лер бой ын ша тал дап, кес те ге тол тыр.

Кейіпкерлер Турамінездеу Жанама
мінездеу

Ментаныған
кейіпкерсипаты

Міне,қызық!

Ғалым Зә ки Ах ме тов «Сов ре мен ные раз ви тия и тра ди ции ка за хс кой ли те ра
ту ры» де ген ең бе гін де И.С.Тур ге нев те жоқ, бі рақ «Мас ғұт» әң гі ме сін де кез де се тін 
бир ма хал қы ның ер те гі сін де гі сю жет не гі зін тау ып, оны Абай шы ғар ма сы мен са лыс
ты ра қа рас тыр ған. Бұл сю жет те бір да ныш пан уә зір «Же ті күн бойы жаң быр жа уа ды. 
Оның суын іш кен адам ақы лы нан ада са ды» де ген жұл дызжо ра мал ды пат ша ға ай тып, 
оны «жын ды су дан» сақ тан ды ра ды. Бі рақ ар ты нан еке уі де ішу ге мәж бүр бо ла ды.

 (Бирмахалқыныңертегісі,1976)

Кітап–асылқазына

Абай шы ғар ма ла ры ның екі том дық то лық жи на ғы. 2том. А., Жа зу шы. – 2002.

Қолданыпкөр

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



37

«Қалыңелім,қазағым»
бөлімібойыншажиынтықбағалауға

дайындықтапсырмалары

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 Абай Құ нан бай ұлы қай өңір де дү ние ге кел ген?
А) бұрынғы Се мей об лы сын да ғы Шың ғыс тауы ның ете гін де дү ние ге кел ген
В) Шы ғыс Қа зақ стан об лы сын ың Марқакөл ауданында дү ние ге кел ген
С) бұрынғы Се мей об лы сын ың Се мей қа ла сын да дү ние ге кел ген
D) Пав ло дар об лы сын да дү ние ге кел ген
Е) бұрынғы Се мей об лы сы ның Үр жар ау да нын да дү ние ге кел ген

 «Қа зақ тың бас ақы ны – Абай сө зі нің дұ рыс емес, қа те ай тыл ған, те ріс ай тыл-
 ған, жұм бақ қы лып, аш пай ай тыл ған еш нәр се сі жоқ», – де ген кім нің сө зі?
А) М.Әуе зов
В) Қ.Мұ ха мед ха нов
С) Р.Сыз ды қо ва
D) М.Ду ла тұлы
Е) А.Байт ұр сы нұлы

 Абай бо лыс бол ған жер:
А) Жи де бай
В) Семей
С) Қо ңыр көк ше
D) Қо ңы рө лең
Е) Қар қа ра лы

 Абай Құ нан бай ұлы ның өлең де рі нің бі рі не лік тен «Се гізаяқ» деп атала ды?
А) се гіз аяқ ты жән дік ке ар нал ған өлең
В) Се гіз се рі ге ар нал ған өлең
С) 8 тар мақ ты өлең
D) 8 бу ын ды өлең
Е) 8 шумақты өлең

 «Оның да ал ған жоқ па құ дай құл қын?
 Бір лік жоқ, бе ре ке жоқ, шын пей іл жоқ» – де ген жол дар Абай дың қай өле-

ңі нен алын ған?
А) «Ғы лым тап пай мақ тан ба» өле ңі
В) «Жа сым да ғы лым бар деп ес кер ме дім» өле ңі
С) «Се гізаяқ» өле ңі
D) «Қа лың елім, қа за ғым, қай ран жұр тым» өле ңі
Е) «Са быр сыз, ар сыз, ерін шек» өле ңі
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 «Сыр ла сың сырт ай на лар» де ген өлең жо лы ның ма ғы на сы қандай?
А) ай на лып ке ту
В) ба сы ай на лу
С) арт жақ қа шы ғу
D) дөң ге ле ну
Е) дос тың тас тап ке туі

 «Бас-ба сы на би бол ған өң кей қи қым» де ген өлең жо лы адам ның қан дай 
қа си етін си пат тай ды?
А) мақ тан шақ тық
В) би лік құ мар лық
С) қыз ба лық
D) жан жал қой лық
Е) әпер ба қан

 Абай дың қарасөздерінің саны қанша?
А) 41
В) 43
С) 47 
D) 45
Е) 40

 Абай дың қарасөз де рін де ғы лым ға ба ру дың қанша жо лы көр се ті ле ді?
А) 5 
В) 7
С) 2
D) 3
Е) 4

 Абай қанша поэма жаз ған?
А) 3
В) 5
С) 1
D) 4
Е) 2

2. Сұ рақ қа жау ап бер: Жай лау – мал ша руа шы лы ғын да ғы жаз ғы жайы лым. 
Ал Абай өле ңі нен алын ған мы на жол ды қа лай тү сін ді рер едің? Жыл мау-
сы мы на бай ла ныс ты ай тыл ған ба?
Кө ңіл дің жай ла уынан ел кет кен бе?
Бұл жер де қай жай лау ту ра лы ай ты ла ды? 

3. «Сөз әле мі нің пат ша сы – Абай» де ген та қы рып қа пре зен та ция жа са.
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Халықаралықзерттеулерформатындағытапсырмаларүлгілері

 Мә тін ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер.

Бі рін ші сөз
Бұл жас қа кел ген ше жақ сы өт кіз дік пе, жа ман өт кіз дік пе, әйт еу ір бір талай 

өмі рі міз ді өт кіз дік: алыс тық, жұ лыс тық, ай тыс тық, тар тыс тық – әу ре ші лік ті 
кө ре-кө ре кел дік. Ен ді жер ор та сы жас қа кел дік: қа жы дық, жа лық тық; қы лып 
жүр ген ісі міз дің ба ян сы зын, бай лау сы зын көр дік, бә рі қор шы лық еке нін біл-
дік. Ал, ен ді қал ған өмі рі міз ді қайт іп, не қы лып өт кі зе міз? Со ны та ба ал май, 
өзім де қай ран мын.

Ел ба ғу? Жоқ, ел ге ба ғым жоқ. Ба ғу сыз дерт ке ұшы рай ын де ген кі сі бақ-
па са, не ал бы рт қан, кө ңі лі ба сыл ма ған жас тар ба ға мын де ме се, біз ді құ дай 
сақ та сын!

Мал ба ғу? Жоқ, ба ға ал май мын. Ба ла лар өз де рі не ке ре гін ше өз де рі ба ғар. 
Ен ді қар тай ған да қы зы ғын өзің тү гел кө ре алм айт ұғын, ұры, за лым, ті лем сек-
тер дің азы ғын ба ғып бе ре мін деп, қал ған аз ға на өмі рім ді қор қы лар жай ым 
жоқ.

Ғы лым ба ғу? Жоқ, ғы лым ба ғар ға да ғы лым сө зін сөй ле сер адам жоқ. Біл-
ге нің ді кім ге үй ре тер сің, біл ме ге нің ді кім нен сұ рар сың? Ел сіз-күн сіз де кез де-
ме ні жай ып са лып, қо лы на ке зін алып отыр ған ның не пай да сы бар? Мұң да сып 
шер тар қа ты сар кі сі бол ма ған соң, ғы лым өзі – бір тез қар тай татұ ғын күй ік.

Со фы лық қы лып, дін ба ғу? Жоқ, ол да бол май ды, оған да ты ныш тық ке рек. 
Не кө ңіл де, не көр ген кү нің де бір ты ныш тық жоқ, осы ел ге, осы жер де не қыл-
ған со фы лық?

Ба ла лар ды ба ғу? Жоқ, ба ға ал май мын. Ба ғар едім, қа лай ша ба ғу дың 
мә ні сін де біл мей мін, не бол сын деп ба ғам, қай ел ге қо сай ын, қай ха ре кет ке 
қо сай ын? Ба ла ла рым ның өзі не іл ге рі өмі рі нің, бі лі мі нің пай да сын ты ныш-
тық пе нен кө рер лік орын тап қа ным жоқ, қай да бар, не қыл де рім ді бі ле ал май 
отыр мын, не бол деп ба ғам? Оны да ер мек қы ла ал ма дым.

Ақы ры ой ла дым: осы ой ыма кел ген нәр се лер ді қа ғаз ға жа за бе рей ін, ақ 
қа ғаз бен қа ра сия ны ер мек қы лай ын, кім де-кім іші нен ке рек ті сөз тап са, 
жа зып ал сын, я оқы сын, ке ре гі жоқ де се, өз сө зім өзім ді кі де дім де, ақы ры осы-
ған бай ла дым, ен ді мұ нан бас қа еш бір жұ мы сым жоқ.

1. Мә тін қан дай үл гі де жа зыл ған?
А) Зерт теу
В) Хат
С) Өмір ба ян
D) Өси ет
Е) Ес те лік

2. Ав тор қан дай іс пен ай на лыс қы сы ке ле ді?
А) Мал ба ғу мен
В) Ел ба ғу мен
С) Ғы лым ба ғу менАР
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D) Ба ла ба ғу мен
Е) Сөз ба ғу мен

3. Ав тор мал ды не ге бақ қы сы кел мей ді?
А) Қа ла да тұ ра ды
В) Ма лы жоқ
С) Ба ла лар бақ сын
D) Мал дың жай ын біл мей ді
Е) Қо ра ла ры жоқ

4. Мә тін де ай тыл ма ған іс-әре кет ті көр сет.
А) Ғы лым ба ғар ға да ғы лым сө зін сөй ле сер адам жоқ
В) Ба ла лар өз де рі не ке ре гін ше өз де рі ба ғар
С) Ақ қа ғаз бен қа ра сия ны ер мек қы лай ын
D) Қарасөз де рім ді жа зып бі ті рей ін
Е) Қа лай ша ба ла ба ғу дың мә ні сін де біл мей мін

5. Абай дың ба ла бақ пауы ның се бе бін анық та:
А) Ба ла ның ана сы емес
В) Сәй кес бі лі мі жоқ
С) Ба ғу дың мә ні сін біл мей ді
D) Ба ла ла ры ер же тіп кет ті
Е) Мал бақ қан ды оңай кө ре ді

6. Қарасөз де кө те ріл ген мә се ле ні «Мәң гі лік Ел» идея сы мен бай ла ныс ты рып, 
ұлт тық мүд де тұр ғы сы нан аш.
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 IІТАРАУ

ҚАЗАҚТЫҢ
ҚАНЫШЫ

Ең бек ет пе сең, жи ған бі лі мің кә де ге жа ра май жат қан  
ми не рал се кіл ді. Оның ішін ар шып, асыл ке нін жар қы ра ту 
үшін ең бек ке рек, қол мен ой қи мы лы қа жет.

Қаныш Сәт ба ев
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Алып ты алып қа на ар қа лай ала ды, Абай дай да ныш пан ды 
Мұхтар Әуе зов әлем ге та ныт ты. Сәт ба ев тың ұлы тұл ға сын Медеу 
Сәр се ке ұлық та ды.

Ә.Нұршайықов

 МЕДЕУСӘРСЕКЕ

МедеуСәрсекеқайөңірдетуып-өскен?

Ме деу Са па ұлы Сәр се ке Шы ғыс Қа зақ стан 
об лы сы на қа рас ты бұ рын ғы Абы ра лы ау да ны 
Қай нар кен тін де 1936 жылы 2 қаң тар да ту ған. 
Ауылдағы ор та мек теп ті Ал тын ме даль мен та мам-
дап, Ал ма ты да ғы Кен-ме тал лур гия инс ти ту ты на 
тү сіп, ин же нер-ме тал лург ма ман ды ғы бо  йын ша 
бі ті ріп шық қан.

Жазушышығармаларыныңерекшелігінеде?

«Ле нин шіл жас» га зе ті нің ре дак ция сын да 
1958–1959 жыл дар да әде би қыз мет кер, бө лім 
мең ге ру ші сі бо лып ең бек ете ді. 1959–1964 
жылдары өз ма ман ды ғы на қай та ора лып, Се мей 
це мент зау ытын да ау ысым мас те рі, зау ыт дис пет-
че рі, өн ді ріс-тех ни ка бө лі мі нің аға ин же не рі қыз-
мет те рін ат қа ра ды. Ол өн ді ріс те гі ма ман дар дың 
қы зы ғы мен қи ын ды ғы мол өмі рі нен те рең сыр 
шер те тін кі тап тар жаз ды. Со лар дың бі рі – «Жаң-
ғы рық» ро ма ны. Оның жал ға сы ре тін де «Көм бе» 
ро ма ны да кей ін нен жа рық көр ді.

Ме деу Сәр се ке ғы лы ми-фан тас ти ка лық 
жан рға да қа лам тар тып, қа зақ әде бие тін де гі 
атал мыш жанр дың өріс теуі не де ай рық ша үлес 
қос ты. Мы са лы, «Ға жай ып сәу ле», «Кө рін бес тің 
кө лең ке сі» мен «Же тін ші тол қын» ғы лы ми-фан-
тас ти ка лық шы ғар ма ла ры ба сы лып шық ты.

Жа зу шы Ұлт тық ғы лым ака де мия сы ның 
ака де ми гі Ебі ней Арыс   танұлы Бө ке тов ту ра лы 
«Ебі ней Бө ке тов», сондай-ақ тарихшы Ермұхан 
Бекмаханов туралы ең бектер жаз ды.

Кез кел ген ха лық пер зен тін тол ған та тын 
Се мей де бол ған ядр олық сы нақ тың адам зат қа 
ти гіз ген ау ыр қа сі ре ті жа зу шы ның да қо лы на 

МедеуСәрсеке
(1936 жы лы ту ған)

М.Сәр се ке нің «Жаң ғы
рық» ро ма ны өн ді ріс та
қы ры бы на ар нал ған. Он
да ғы тар тыс өн ді ріс тік қа
рымқа ты нас тар дан туа
ды. Бі рақ оның не гі зін де 
адам дық, адал дық үшін 
кү рес бар... Ро ман өн ді
ріс адам да ры ның өмі рін 
бү гін гі ғы лы митех ни ка
лық прог ресс за ма ны ның 
шын ды ғы мен бай ла ныс
ты рып, үл кен про за ның 
бай сал ды реа лис тік үл гі
сін де су рет тей ді.

СерікҚирабаев

Зерделіой
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қа лам алып, «Се мей қа сі ре ті» ат ты кө лем ді шы ғар ма сын жа зуы на се беп кер 
бол ды.

МедеуСәрсекееңбегіқалайбағаланды?

1970 жылы «Ең бек те гі ер лі гі үшін» ме да лі мен, 2001 жылы ҚР-ның «Құр-
мет» ор де ні мен ма ра пат тал ды. Ме деу Сәр се ке – Рес пуб ли ка ға ең бе гі сің ген 
зей нет кер. Се мей қа ла сы мен Ба янау ыл ау да ны ның «Құр мет ті аза ма ты» жә не 
«Пав ло дар об лы сы на ең бе гі сің ген қай рат кер» атақ та ры на ие. Д.Се рік ба ев 
атын да ғы Шы ғыс Қа зақ стан тех ни ка лық жә не Ш.Құ дай бер диев атын да ғы 
Се мей уни вер си те ті нің «Құр мет ті про фес со ры», ҚР-ның «Құр мет ті кен ші сі» 
жә не Геоло гия ко ми те ті нің «Құр мет ті кен із деу ші сі». ҚР Ақ па рат жә не 
қо ғам дық та рих ака де мия ла ры ның то лық мү ше сі.

Ойталқы
1. Ме деу Сәр се ке қан дай оқу ор нын бі тір ді?
2. Жа зу шы шы ғар ма ла ры ның та қы рып та ры қан дай?

Неліктен
1. Не лік тен жа зу шы әде би ет са ла сын да да, тех ни ка лық са ла лар да да 

қыз мет ет кен?
2. Ме деу Сәр се ке не се беп ті ғы лы ми-фан тас ти ка лық бағыттағы және 

техникалық мамандар туралы шығармалар көбірек жаз ды?

Тобыңдаталдапкөр
Қа лам гер дің сан қыр лы си па тын топ ішін де тал дап кө рің дер.

Дәптеріңежаз
Ав тор дың өмі рі бой ын ша хро но ло гия лық кес те жа са.

Жылдар Маңыздыоқиғалар

Түйінде
«Попс фор му ла сын» пай да ла нып, «Ме деу Сәр се ке – қа зақ хал қы ның 

мақ та ны шы» та қы ры бын да өз ой ың ды түй ін де.
1-сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...»
2-сөй лем: «Мен оны бы лай тү сі не мін...»
3-сөй лем: «Мен оны мы на де рек тер мен, мы сал дар мен дә лел дей ала мын...»
Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын ды ше шім ге 

кел дім...»

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде
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Қалайойлайсың?
Егер Ме деу Сәр се ке Кен-ме тал лур гия инс ти ту тын да оқы ма ғанда, Сәт-

ба ев ту ра лы жа за алар ма еді? Пікіріңді дәлелде. 

Үйдеорында
Ме деу Сәр се ке шы ғар ма ла ры ның жанр ла ры на шо лу жа сап, әде би сын 

жаз.

Білгенгемаржан
М.Сәр се ке дра ма жан ры мен де шұ ғыл дан ған. Драма ларының ішінде төр теуі 

Се мей , Ар қа лық , Же ті сай, Тал ды қор ған мен Ал ма ты қалаларындағы театр ла р да ұзақ 
жыл дар бойы кас са лық та быс пен жүр ді, ал ар найы тап сы рыс пен жа зыл ған «Уа қыт 
тө ре лі гі» дра ма сы те лес пек так ль тү рін де Қа зақ те лес ту дия сы нан 1989 жылы Қ.И.Сәт
ба ев тың ту ға ны на 90 жыл дық ме рейт ойы қар са ңын да эк ран нан бір не ше мәр те көр се
тіл ді (ре жис серы Ел жас Қа си ма нов). 

Жа зу шы ның бұл жанр да ғы көп ші лік ке та ны мал шы ғар ма ла ры – «Шың ғыс хи кая сы», 
«Жа ры лыс», «Заң ды не ке» жә не т.б. дра ма ла ры. «Заң ды не ке» ко ме дия сы Се мей теат
рын да 1983–2006 жылдары ара лы ғын да 600 рет қо  й ыл ған. Ал «Тен дер ге түс кен келіншек» 
дра ма сы 2010 жыл дан бе рі М.Әуе зов атын да ғы Қазақ мемлекеттік ака де мия лық театр 
сах на сын да жә не облыстық театрларда да табысты түрде қойы лып ке ле ді.

adebiportal.kz/kz/authors/view/

Міне,қызық!

Ме деу Сәр се ке бү кіл са на лы ғұ мы рын ака де мик Қ.Сәт ба ев ту ра лы зерт теу ге 
ар на ды. Ол 1965 жылдан бастап тек әдеби жұмыспен ғана шұғылданды.

Кітап–асылқазына

Қазақстан жазушылары ХХ ғасыр: анықтамалық. – Алматы: Ана тілі, 2004.

«ҚанышСәтбаев»роман-эссесі

Өз елі нің қа ра та сын мақ тан ете ал ма ған, өз ге 

жер дің ал ты нын да мақ тап жа рыт пақ емес.

�.Сәт ба ев

ҚанышСәтбаевнесебептішығармағаарқауболған?

«Қа ныш Сәт ба ев» ро ман-эс се сі нің сю же ті ака де мик Қа ныш Иман тай ұлы 
Сәт ба ев тың өмір жо лы на арналған. Шығарманың не гіз гі оқи ға же лі сі кө не көз 

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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қарт тар дың ес те лік те рі нен бас тау алып, нақ ты 
де рек тер ар қы лы өр біп оты ра ды. Иман тай би дің 
от ба сын да дү ние ге кел гені нен бас тал ған шы ғар ма 
да рын ды аза мат тың әр жас ке зе ңін ерек ше сю-
жет тік бі різ ді лік ті сақ тай оты рып, ба ян дау тә сі лі 
ар қы лы оқыр ман ға тү сі нік ті тіл мен жет кіз ген. 
Бо ла шақ ға лым ның ба ла лық ша ғы әде би көр кем 
тіл мен жа зыл ған. «Көктем шыға ауыл жайлауға 
көшеді. Қаныш үшін бұл сағынып күтетін ерекше 
күн! Бұл сәтті балалар қыс бойы шыдамсыздана 
күтеді. Төр жайлауға жеткенше неше тәулік жол 
жүру керек. Үрдіс көшпей, жолшыбай бұлақ, су-
ларға екі ауыл он-он бес күннен қонып, мал мен 
жанға тыныс беріп, біртіндеп жылжып отырады. 
Көбіне қонатын жер   лері Батпақкөл, Шыбын-
дыкөл, Шөптікөл, Айнабұлақ, Шабақайдың басы, 
ең ақырында Нияз таулары. 

Жомарт табиғаттың сезімтал балаға әсері 
ерекше. Шыр етіп жерге түскеннен бері ол соның 
аясында. Даланың шыжыған ыстығын да, қарлы 
боран, қақаған суығын да қаршадай кезінен көріп 
келеді. Соның бәріне де етене болып көндігіп, күн 
санап қанаты қатайған қыран бүркіттің болат 
тұяқ балапанына ұқсап жетіліп келеді».

Бала Қаныш алғашқы сауатын молдадан 
ашады: «...Жұмаш молданың алдында Қаныш екі 
жыл отырады. Көп жылдар Имекең тәрбиесінде бо-
лып, кіші ауылда өскен Тармызи Әбсәліұлы бұл 
жайында: «Қанкенің оқуға зеректілігі сонда-ақ 
мәлім болған. Ол біз құсап ескі оқуды әлденеше қыс 
мыжыған жоқ, сөзді де ежіктемей бірден оқып кет-
ті. Мұхтасар мен биданды тез меңгерді. Сол себепті, 
би атам оны молда алдында көп ұстаған жоқ...» 
дейді». Қаныш бұдан соң он екі жасында 15–16 
жастағы жасөспірімдер оқитын болыстық мектепке 
барып, үздік оқуымен көзге түседі. «Төңіректегі 
жұрт бұл ұяны «ағаш үйдегі мектеп» атандырған. 
Қаныш болса, 1909–1911 жылдарда оған қатынаған 
балалардың ең құртақандайы. Сірә, содан да шығар, 
ересек шәкірттер оны ерекше жақсы көреді. Өзі де 
біржосын сүйкімді де қылықты бала. Үстінде қына-
мен боялған сары тон, онысы өсетіндігі есептеліп 
бірер қарыс ұзын әрі кең пішілген... Әрине, ол 
жалғыз жүрмейді. Өз ауылының ересек бала-
ларымен бірге келеді, көбіне Бапай, Жұмағұл, 
Нұрлан сықылды күтушілері әкеп салып, қай-
тарында да ат, шаналарын сайлап күтіп тұрады». 

Ғұламағалым–
ҚанышСәтбаев

Өлең де гі Қа ныш об ра
зын ро манэс се де гі бей
не мен са лыс ты рың дар.

CD04
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Қаныштың әдебиетке құмарлығы училище қабырғасында оқып жүргенде 
арта түседі: «Көркем әдебиет кітаптарды оқуға ынтасын аңғарған Әбекең де 
інісін бір күні халық үйіне ертіп барады. Бұл үй өздері тұратын көшеде. Соның 
бәрінен де балаға халық үйінің кітапхана мүйісі ұнаған-ды. Қашан барсаң да 
неше түрлі газет, журнал тігінділері үстел үстінде тізіліп тұрады. Мүйістің 
кітап қоры көп емес, бірақ Қаныш үшін жарап жатыр. Ағасының есеп карточ-
касымен алатын ұзын тізбеге көп ұзамай жаңа авторлар қосылды: Л.Толстой, 
В.Максимов, М.Сервантес, Ж.Верн... Ауылда жүргенде қолына түскен кітапқа 
мәз еді, қазір таңдап, авторларына қарап алады. Сірә, әдеби шығармаларды 
көп оқудың әсері шығар, екінші жылдан бастап Қаныштың мазмұндамалары 
училищенің үлгі тақтасынан түспейтін болды: жазу мәнері, бәлкім, аса көркем 
болмас, ал берілген тақырыпты жан-жақты сипаттап, орыс тілінде қатесіз, 
еркін жазуы жөнінен училищеде тең түсер шәкірт тегінде некен-саяқ...». 

Өзіндей жастар ойын-сауықпен уақыттарын өткізіп жатқанда Қаныш 
тасты тасқа ұрып, сындырып, неше түрлі шақпақтас жинап жүретін болған. 
Етігінің қонышына балға салып жүріп, таудың тасын сындырып, ішін ашып 
көретін. Осылайша бала күнінен білуге, көруге, жүруге ынтызарлық Ұлытау 
атырабының жерасты қазынасын барлаумен қоса геолог Қ.Сәтбаевты әрдайым 
жаңа ізденістерге құмар етіп, соны іздерге жолықтырып отырған. «Кен 
барлаушының жол дәптерінде жер жынысын сипаттаумен бірге жүрген сапар-
ларында өзіне кездескен тарихи түрлі белгі, таңбаларды да аттап өтпей, суретін 
салып, көрген-білгенін жазып отырғаны анық. Айталық, Бұланты өзенінің оң 
жағынан, тақтатасты жыныстардан (сланец) тұратын қима жартас бетінен ол 
көптеген хайуанаттар суретін табады; нақ осындай тас бейнелерді ол Тамды, 
Жетіқыз өзендерінің бойынан да көрген; ал Ұлытаудың ұлы шыңы Едіге 
үстіндегі, Бала Жезді мен Сарысу өзендерінің жағаларындағы адам мүсіндері 
ше; немесе Алашахан, Жошы, Домбауыл кесенелерінің көне құрылыстық, 
сәулет өнерінің үлгісі ретіндегі сипаты...». 

Автор Қ.Сәт ба ев тың оқуын аяқтап, еңбекке араласқан кәсіби өмі рін де гі сан 
қи лы жағ даят тарды шы ғар ма да ғы кол ли зия мен конф лик тер ар қы лы шым-шы-
ты рық оқи ға лармен өр бітіп оты ра ды. «Қаныш Имантайұлының төзімі жарым 
жылға жетті. Сайып келгенде, өмірін мансұқ етіп жүрген ісі – Үлкен Жезқазған 
мүддесін тоғышар шенеуніктердің ойына келгенін жасап, еріктерінше боп-
салауына беріп қойып, тыныш жүре алмасын түсінген». Себебі бастықтар 
геологтер конгресіне барған сапарында жыл басындағы уәделерінен тайқып, 
қаржыны бұрынғыдан да аз беретінін, Қарсақбай комбинатының геологиялық 
бөлімі етіп қалдыратынын ашық айтады. Сондықтан Қаныш тағы да дабыл 
қағып, ең жоғарғы деңгейде әңгіме көтеруге бел байлайды. Алайда Қарсақбай 
комбинатының кезекті жаңа директорын (ал олар аяқкиім ауысқаннан да 
жиірек өзгеріп жатады, мыс зауыты жылдан жылға тағайындаған жоспарды 
орындаған емес, соған орай комбинат басшылары да жұлынып қала беретін) 
тізе қосып қимылдау ойына иландыра алмайды. Жаңа директор: «Менің 
міндетім – 30 мың тонна мыс беру», – дегеннен жаңылмады...».

Жазушы шы ғар масын да су рет те ле тін қа ла лар дың ты ныс-тір ші лі гі мен геог-
ра фия лық ор на ла су ын да ғы ерек ше лік тің адам мі не зі не ор та ның әсе рі бо ла ты-
нын сез ді ре ді. Ба янау ыл, Ұлы тау-Жез қаз ған, Қа ра ған ды, Қы зы лор да, Таш кент, 
Томск, Мәс кеу, Ле ни нг рад (Санкт-Пе тер бург) жә не Ал ма ты қа ла ла рын да ғы АР
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ең бек өнім ді лі гі мен қо са ада ми фак тор лар дың жан-жақ ты та ны луы на аса мән 
бе ріл ген шы ғар ма кей іп кер ле рі шы най ылы ғы мен ерек ше ле не ді.

Ро ман-эс се де Қ.Сәт ба ев тың геоло гия дан бас қа да ғы лым са ла ла рын да ғы мә-
де ни ет пен та рих та ғы бел сен ді әре кет те рі дә ріп те ліп, сі ңір ген ең бек те рі  де ке ңі-
нен ба ян да ла ды. Мысалы, Қаныш қазақтың ән мұрасын жинауға шыққан зерт-
теуші А.В.Затаевичке көптеген әндердің шығу тарихын баяндап, жаздырады. 

«Қаныш Сәтбаев – жас қазақ инженері, Томск технология институтында 
білім алған, – депті Александр Викторович соңғы жинағының 267-түсінігінде.

 – Баянауыл әндерін ол өте көп біледі және келістіре орындайды. Мына жи-
нақ үшін ол көптеген әндер мен әуендерді айтумен бірге, солар туралы өте құнды 
деректер қосып, әмбе әндер мәтінін орыс тіліне мұқият аударып та берді...».

Сәрсекенің роман-эссесінен хал қы мыз дың маң дай ына біт кен ғұ ла ма 
ға лым ның өмір де гі шы найы ада ми, тұл ға лық бол мы сы мен аза мат тық қа си ет-
те рін жі ті та ни ала мыз.

Ғалымның азаматтық тұлғасына шығармаларын арнаған өзге де ақын-
жазушылар аз болмады. Мысалы, ақын Кәкімбек Салықов Қ.Сәтбаевтың 
шыққан биігін дүниежүзіндегі ең биік шың – Эвереске теңейді:

Жаманды жақсыменен өлшетуге, 
Екеуін жалғастырып көрші етуге.
Қаныштар келген екен Жер бетіне,
Өресін кісіліктің көрсетуге.

Көп зерлеп тауларым мен ойпатымды,
Тудырды кен болжағыш ой татымды.
Кейбіреу аруағымен арпалысса,
Ол көкте жұлдыз болып қайта туды.

Анадан асыл тұлға туыпты ірі,
Туған ел сүйді заңғар біліктіні.
Ғылымның Гималайын жасады да, 
Болды өзі Эверестей биік шыңы. 

Ойталқы
1. Ро ман-эс се де кім ту ра лы жа зыл ған?
2. Қа ныш қай өңірде туып-өскен?

Неліктен
1. Не лік тен бұл шы ғар ма «ро ман-эс се» деп атал ған?
2. Ғалымның аты не се беп ті бірнеше елмен байланысты?

Тобыңдаталдапкөр
1. Бас ты кей іп кер – Қа ныш Сәт баев тың ро ман-эс се де көр се тіл ген ең бек-

те рін бір не ше ба ғыт та тал даң дар. Мә се лен: геоло гия лық, та ри хи, мә-
де ни ең бек те рі тұр ғы сы нан.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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2. Хрестоматия да  берілген үзіндінің алғашқы 3 азатжолдағы көр кем де-
гіш құ рал дар дың ор ны мен қыз ме тін тал даңдар.

Дәптеріңежаз
Қа ныш Сәт баевпен бір ге оқы ған көр нек ті қай рат кер лер дің ұлт ке ле-

ше гі үшін ат қар ған ерен ең бе гін дә лел дер ар қы лы си пат тап жаз.

Түйінде
Шы ғар ма дан ал ған әсе рің ді түй ін де.

Қалайойлайсың?
Уинс тон Чер чил ль Қа ныш тан: «Қа зақ тар дың бә рі сіз дей алып па?» – 

деп сұ ра са ке рек. Сон да Қа ныш аға: «О, жоқ, хал қым ме нен де би ік!» – деп 
жау ап бер ген екен. Ға лым не жай ын да айт қан?

Үйдеорында
Қа ныш Сәт ба ев об ра зы на бай ла ныс ты бе ріл ген кес те ні тол тыр.

Шығармадан
үзінді

ШығармадағыҚаныш
Сәтбаевбейнесі

Меніңқиялымдағы
ҚанышСәтбаевбейнесі

Білгенгемаржан
Одақтық Ғылым академиясының Қазақ филиалының төрағасы Қ.И.Сәтбаев 

Қазақстан геологиясына зор еңбек сіңірді. Сәтбаевтың негізгі ғылыми еңбектерінің 
басым көпшілігі рудалық кендер геологиясын және Қазақстанның минералдық 
ресурс тарын зерттеу болды.

Сәтбаев пайдалы қазбалардың болжам карталарын құрастыру қағидаларын 
айқындады. Оның ғылыми мұралары, әсіресе, Жезқазған кені туралы зерттеулері, 
Сарыарқаның металлогендік және болжам карталары жөніндегі еңбектері аса құнды 
еді. Ол ғылымға формациялық металлогендік талдаудың бірегей әдісін енгізді, 
сондайақ алғашында мардымсыз кенді өңір болып есептеліп келген Жезқазғанның 
ірі мысты ауданның бірі екенін дәлелдеді.

Академик Қ.И.Сәтбаев жас кезінде Алтын Орда хандарының ақылшысы, халық 
қамқоры болған Едіге батыр туралы ел аузынан жазып алған жыр нұсқасын 1927 
жылы Мәскеуде «Ер Едіге» деген атпен бастырады. Ол осы жыр үшін кейін, 1950 
жылы қуғынға ұшырайды. Сондықтан «Едіге батыр» жыры ұзақ уақыт баспа бетін 
көрмейді. Қ.Сәтбаев жариялаған жыр нұсқасы тек 1989 жылы ғалымның бір томдық 
таңдамалы мақалалар жинағына енгізілді. Ал 1995 жылы «Ер Едіге» деген атпен 
қазақ және орыс тілдерінде жеке кітап болып жарық көреді.

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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ХХ ғасырдың бас кезінде Мағжан Жұмабаев, Халел Досмұхамедов, Міржақып 
Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, Жүсіпбек Аймауытов және тағы басқа қазақ зиялы
лары сияқты Қ.Сәтбаев та оқулық жазуға атсалысады. Ол 1924 жылы балалар үшін 
түсінікті тілмен «Алгебра» оқулығын араб қарпінде жазып шығады. Оқулық 1929 
жылы латын графикасына көшіріледі. 

«География»оқулығы

Білгенүстінебілетүс

Қа ныш Сәт ба ев тың құр ме ті не Аты рау, Ақ тау, Қа ра ған ды, Пав ло дар, 
Ақ су, Ал ма ты, Ба янауыл, Жез қаз ған қа ла ла рын да ес ке рт кіш қой ыл ған. Ал 
2008 жы лы Ре сей дің Томск қа ла сын да гео лог тер ал лея сы на ға лым ның 
ұс та зы М.Усов тан кей ін екін ші етіп Қ.Сәт ба ев ес ке рт кі ші ор на тыл ды.

Қ.Сәт ба ев тың ту ға ны на 100 жыл то лу ына орай Қа зақ стан Рес пуб ли ка
сы ның Ұлт тық бан кі сі нен 20 тең ге лік ес те лік мо не та сы шы ға рыл ды. 

2001 жыл дан бері Пав ло дар мем ле кет тік уни вер си те тін де «Қ.Сәт ба ев 
оқу ла ры» ха лы қа ра лық ғы лы ми кон фе рен ция ла ры өт кі зі ліп тұ ра ды.

«Қаныш» энциклопедиясы

Әдебиеттеориясы

Коллизия (лат. collіsіo – қақ ты ғыс) – қа ра мақар сы мүд де лер мен күш
тер дің, көз қа рас тар дың қақ ты ғы сы. «Кол ли зия» тер ми ні әде би ет пен өнер 
ту ын ды ла рын да ғы тар тыс тың, се зім ар па лы сы ның ше бер бей не ле нуін көр
се ту үшін де қол да ны ла ды.

Тартыс, конф ликт (лат. conflіctus – жан жал) – екі не ме се бір не ше жақ
тың қа рымқа ты на сы ба ры сын да мақ сат та ры мен көз қа рас та ры ның өза ра 
қа ра мақай шы лы ғы. Тар тыс әлеу мет тік жә не бейәлеу мет тік бо лып екі ге 
бө лі не ді. Әлеу мет тік тар тыс ны сан да ры – адам дар, ал бейәлеу мет тік тар
тыс қа та би ғат құ бы лыс та ры жа та ды.

Роман (ХІ–ХІІ ға сыр лар да ро ман тіл де рін де жа зыл ған әр түр лі шы ғар
ма лар) – күр де лі сю жет ті, кө бі не қа ра сөз бен, кей де өлең мен жа зыл ған кең 
кө лем ді эпи ка лық түр.

Ро ман да өмір құ бы лыс та ры, адам дар ара сын да ғы қа рымқа ты нас тар 
мо лы нан қам тыл ған, ком по зи ция лық күр де лі құ ры лым нан тұ ра ды.

Ро ман да ли ри ка мен дра ма жанр ла ры ның си пат та ры да кі рі гіп оты ра ды, 
әң гі ме мен по вес ке қа ра ған да, он да түр лі оқи ға лар жүй есі, сю жет тік же лі, 
қа һар ман дар қа та ры ке ңі рек қам ты ла ды. Ро ман адам дар тағ ды рын, за ма на 
шын ды ғын су рет теу ар қы лы дәу ір мен қо ғам ды, салт пен са на ны бей не лей ді.

Эссе – со ны пі кір лер ге кө бі рек мән бе рі ліп, оқыр ман ды ой те ңі зін де 
жүз ді ріп, таң дай қақ ты ра тын, өзін ше ой лапсе зі ну қа жет ті лі гін ту ғы за тын, 
қа ның ды қыз ды рып, ру ха ни әле мі ңе азық сый лай тын, дү ние құ бы лыс та рын 
өт кір қа был дауы мен ерек ше ле не тін көр кем ту ын ды. Эс се та би ға ты сыр шыл 
се зім ге, тіл бояу ла ры ның ай рық ша сал та на ты на, әше кей лі ком по зи ция ға АР
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құ ры ла ды. Өз ге ше бі тім ді бұл өнер ту ын ды сын да эс се ші ин тел лек ту ал дық 
бай лы ғын, аң ға рым паз ды ғын, жар қын, тап қыр ой лы лы ғын, өмір сая ха
тын да ғы көр генбі лге нін, се зін гентүй ге нін, жинақтаған тә жі ри бе ле рін 
жо ма рт тық пен жай ып са ла ды. Эс се си па тын да ту ған ту ын ды лар ға ба тыл 
бол жам дар мен өт кір ұсы ныс тар, пі кір жа рыс ты ру лар мен талас ту ды ра тын 
жо ра мал дар, ой лар, кө кей ге қо ным ды, та ным көк жие гін ке ңей ту ге қоз ғау 
са лар лық бай лам дар тән.

Ро ман бір не бір не ше кей іп кер дің өмір жо лы ның да му ын көр се те тін 
әде би жанр бол са, ал эс се – ғы лы ми ма қа ла мен әде би очерк ке ұқ сас, 
ав тор дың бір мә се ле ге же ке көз қа ра сын біл дір те тін, яғ ни ро ман мен эс се нің 
ерек ше лік те рін үй лес ті ре тін про за лық әде би жанр.

«Қазақәдебитілініңсөздігі»

1. Коллизия мен тартысқа шығармадан мысалдар келтір.
2. Ро ман мен эс се нің ұқ сас тық та ры мен ай ыр ма шы лық та рын Венн диаг

рам ма сы бой ын ша са лыс тыр.

Ро ман Эс се

Міне,қызық!

Иман тай би дің от ба сын да дү ние ге кел ген нә рес те ге Ғаб дулҒа ни де ген есім 
бе ріл ді. Ана сы Әли ма Ғаб дулҒа ни ды ер ке ле тіп, «Ға ни ым, Ға ны шым» деп ата ған. 
Ба ла мек теп ке бар ған кез де есі мі жур нал ға Қа ныш бо лып жа зы лып кет кен екен.

Кітап–асылқазына

1. Ме деу Сар се ке. ЖЗЛ. Сат баев. Мос ква: Мо ло дая гвар дия, 2003.
2. «Қа ныш» эн цик ло пе дия сы, Ал ма ты: «Қа зақ эн цик ло пе дия сы ның» ре дак ция сы, 

2011.
3. Ға жай ып сәу ле. Ғы лы мифан тас ти ка лық хи каят, Ал ма ты: ҚМ КӘБ, 1959.

Қолданыпкөр
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«ҚазақтыңҚанышы»бөлімібойыншажиынтық
бағалауғадайындықтапсырмалары

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 М.Сәр се ке нің қа зақ әде бие тін де гі да мыт па ған са ла сы:
А) пьеса жа зу
В) ро ман-эс се жа зу
С) өлең жа зу
D) ғы лы ми-фан тас ти ка лық шы ғар ма жа зу
Е) ма қа ла жа зу

 М.Сәр се ке нің ғы лы ми-фан тас ти ка лық шы ғар ма сы:
А) «Жаң ғы рық» 
В) «Көм бе»
С) «Жа ры лыс»
D) «Шың ғыс хан»
Е) «Же тін ші тол қын»

 М.Сәр се ке нің ма ман ды ғы:
А) жа зу шы
В) ин же нер-ме тал лург
С) зау ыт дис пет че рі
D) ин же нер-құ ры лыс шы
Е) дра ма тург

 М.Сәр се ке ең бе гін ар на ған та рих шы: 
А) Н.Мұ қа мет ха нұлы
В) С.Ас фен дия ров
С) М.Қо зы ба ев
D) Е.Бек ма ха нов
Е) Ә.Мар ғұ лан

 «Жаң ғы рық» ро ма нын да адам дық, адал дық үшін кү рес бар» де ген кім нің 
сө зі?
А) М.Әуе зов
В) С.Қи ра ба ев
С) Ө.Жә ні бе ков
D) М.Қа ра таев
Е) Ә.Мар ғұ лан

 М.Сәр се ке нің яд ро лық сы нақ жай лы шы ғар ма сы:
А) «Се мей қа сі ре ті» 
В) «Не ва да-Се мей» 
С) «Жа ры лыс»
D) «Сы нақ аза бы»
Е) «Ра диа ция кү лі»АР
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 М.Сәр се ке нің спек так лі Се мей теат рын да қанша рет қой ыл ған?
А) 500
В) 603
С) 600
D) 650
Е) 550

 Қ.Сәт ба ев геоло гия дан өз ге де са ла мен ай на лы сып, қай оқу лы қты жаз ды?
А) геог ра фия 
В) гео мет рия
С) та рих
D) қа зақ ті лі
Е) ал геб ра

 Қ.Сәт ба ев қа зақ тың әнін жи нау ға кімге кө мек көр сет кен?
А) Л.А.Ха ми ди ға
В) Е.Г.Бру си ло вс кий ге
С) А.Қ.Жұ ба нов қа
D) А.В.За таевич ке
Е) С.Г.Ры ба ков қа

 Қ.Сәт ба ев неше жа сын да 15–16 жас та ғы жа сөс пі рім дер оқи тын мек теп ке 
ба ра ды?
А) 10
В) 12
С) 13
D) 14
Е) 9

2. «Алып ты алып қа на ар қа лай ала ды, Абай дай да ныш пан ды М.Әуе зов 
әлем ге та ныт ты. Қ.Сәт ба ев тың ұлы тұл ға сын Медеу Сәр се ке ұлық та ды» 
де ген Ә.Нұр шайы қов тың сө зін пай да ла нып, «Қа ныш Сәт ба ев» ро ман-эс-
се сін де гі Қа ныш Сәт ба ев бей не сін түр лі де рек тер мен са лыс ты рып, шы ғар-
ма ның та ри хи жә не көр кем дік құн ды лы ғын жаз.

3. Қа ныш Сәт ба ев ту ра лы ғы лы ми ең бек тер ді не гіз ге ала оты рып, «Қа ныш 
Сәт ба ев» эс се-ро ма ны на әде би сын жаз.

4. «Қа зақ тың Қа ны шы» де ген тақырыпта пре зен та ция жа са.
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Халықаралықзерттеулерформатындағытапсырмаларүлгілері

 Мә тін ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер.

Қа ныш Иман тай ұлы жер дің те рең қыр тыс та рын те рең зерт теу нә ти же-
сін де пай да лы қаз ба лар дың та ра лу заң ды лық та рын анық та ды. Қаз ба бай лық-
та ры ның жа ту, та ра лу, пай да бо лу заң ды лық та рын бас шы лық қа ала оты рып, 
тұңғыш рет Жез қаз ған ның ме тал ло ге ния лық кар та сын жа са ды. Кей ін нен 
бұл ме то до ло гия елі міз дің бас қа ай мақ та рын да, со ның ішін де, Мұ ғал жар  мен 
Те ке лі де, бас қа да өңір лер ге қол да ныл ды. Со ның нә ти же сін де тұ тас ру да лық 
ай мақ тар пай да бол ды. 

М� рат Шө кей �лы

1. Мә тін де елі міз дің қай об лыс та ры сөз бо ла ды?
А) Сол түс тік Қа зақ стан, Ор та лық Қа зақ стан, Ал ма ты об лы сы 
В) Оң түс тік Қа зақ стан, Ор та лық Қа зақ стан, Шы ғыс Қа зақ стан
С) Ор та лық Қа зақ стан, Шы ғыс Қа зақ стан, Ба тыс Қа зақ стан
D) Ба тыс Қа зақ стан, Ал ма ты об лы сы, Ор та лық Қа зақ стан
Е) Шы ғыс Қа зақ стан, Сол түс тік Қа зақ стан, Ал ма ты об лы сы

2. Ме тал ло ге ния лық кар та де ген не?
А) жер бе де рі нің көр се ті луі
В) жер бе ті нің кі ші рей ті ліп бей не ле нуі
С) та би ғат құ бы лыс та ры ның бей не ле нуі
D) ме те оро ло гия лық эле ме нт тер дің бел гі ле нуі
Е) пай да лы қаз ба лар дың көр се ті луі

3. Мә тін де ай тыл ма ған ой ды көр сет.
А) ру да лық ай мақ тар дың та ра луы
В) жер дің қыр ты сын зерт теу
С) ме то до ло гия ның қол да ны луы
D) ме тал лур гия лық кар та сын жа сау
Е) қа ра ған ды өңі рін де гі кен

4. Мә тін де гі бір не ше рет қай талан ған сын есім ді тау ып, оны мен 5 сөй лем 
құ рас тыр.

5. «Жез қаз ған» сө зі нің жа са лу тә сі лін тал да. Қа ла ның атын бас қа ша қа лай 
атау ға бо ла ды?

6. Қа зақ стан ның та би ғат бай лы ғы ту ра лы жар на ма жа сау үшін мә тін ді 
қа лай пай да ла нар едің?
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7. Қа ныш Сәт ба ев тың қа нат ты сөз де рін оқып, тапсырмаларды орындап, 
сұ рақ тар ға жау ап бер.
• Өз елі нің қа ра та сын мақ тан ете ал ма ған, өз ге жер дің ал ты нын да мақ-

тап жа рыт пақ емес.
• Ең бек ет пе сең, жи ған бі лі мің кә де ге жа ра май жат қан ми не рал се кіл ді. 

Оның ішін ар шып, асыл ке нін жар қы ра ту ке рек, қол мен ой қи мы лы 
қа жет.

• Өз білімін өмірдің, өндірістің тәжірбиелерімен нығайтып, байытып 
отыратын, тапқан ілімін үлкенді-кішілі ашқан жаңалығын халықтың 
қажетіне беріп отыратын ғылым ғана өз дәрежесінде заман талабының 
өресінде болады.

• Ғалымға азық берер қайнар көзі кітап бетімен, лаборатория аумағымен 
ғана шектелмейді, өмірді танумен, еңбек адамының жасампаз ісін 
танумен кең өрісін табады.

• Біліміңді еңбек пен өмірдің өзінде шыңдап отыр! Сонда ғана білім деп 
аталатын асыл тас ешқашан тот баспастан жалтырай да жарқырай 
береді.

• Ғылым майданының қатардағы жауынгері тек үнемі оқу, іздену, 
талпыну, тану, өмір мектебінен өту арқылы ғана оның ірі қайраткері 
дәрежесіне дейін көтеріледі.

1) Қа нат ты сөз дер ге атау қой. 
2) «Қа ра тас» де ген сөз қан дай ма ғы на да қол да ны лып тұр?
3) Ал ғаш қы қа нат ты сөз бен та ныс қан оқыр ман ның бі рі мақ та ну өзім-

шіл дік ті, дан дайсу ды біл ді ре ді де ген ой да. Бұл дұ рыс па? Өз дә ле ліңді 
келтір.

4) Осы сөз дер ді өзің қол да на алар ма едің? 
 Қолдансаң, қай кез де? Не лік тен? Жа уа бың ды тү сін дір.
5) Қанатты сөздерге ортақ ой бар ма? Болса, қандай?
6) Бо ла шақ ма ман ды ғың ды таң дау ба ры сын да Қ.Сәт ба ев тың қан дай 

қа ғи да ла ры на сүй енер едің?
7) Қа зір гі қа зақ ғы лы мы ның да муы ту ра лы ой ың ды түй ін деп, Қа ныш 

Сәтбаев қа хат жаз.
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 IIІТАРАУ

ПАРАСАТ
ПАЙЫМЫ

Біз дің бой ымыз ға біт кен қа си ет тер дің ішін де гі  
ең ма ңыз ды сы жә не ең із гі сі – па ра сат.

Габриэль Маб ли
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Жа зу шы із гі лік тің ие сі бо луы ти іс.
АйгүлКемелбаева

 АЙГҮЛКЕМЕЛБАЕВА

АйгүлКемелбаевақайжердетуып-өсті?
Қайдабілімалды?

Ай гүл Ке мел ба ева 1965 жы лы 21 нау рыз да 
Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы Абай ау да ны Құн дыз ды 
ауылын да ту ған. 1984–1987 жылдар арасында 
Қаз ҰУ-дің жур на лис ти ка фа куль те тін де оқы-
ған. «Қо ңыр қаз» әң гі ме сі шы ғар ма шы лық кон-
курс тан өтіп, 1989 жылы Мәс кеу де гі М.Горь кий 
атын да ғы Әде би ет инс ти ту ты ның не гіз гі (про за) 
бө лі мі не қа был да нып, оны 1994 жылы бі ті ріп 
шы ға ды.

АйгүлКемелбаеваныңқандайшығармалары
бар?

«Же тін ші құр лық қа сая хат» ат ты ба ла-
лар ға ар нал ған хи каяты, «397 нө мір лі снай пер» 
жә не ді ни та қы рып қа ар нал ған «То был ғы сай», 
«Ғи ба дат», «Қия да» ат ты әң гі ме лері мен «Мұ-
на ра» ат ты ро ма ны бар. Ке мел ба ева ның «Мұ-
на ра» ро ма ны зооло гия лық про за ға да жа та ды. 
Ав тор дың өзі бұл ту ра лы: «Мұ на ра» ат ты ша ғын 
ро ма ным да зооло гия лық про за тә сі лін қол-
дан дым. Мен үшін зооло гия лық про за ның ең 
мық ты өкі лі – Гер ман Мел вилл, оның «Мо би Дик 
не ме се ақ кит» ат ты ро ма нын қай талап, сүй сі не 
оқы дым. Хай уа нат тар эти мо ло гия сы на ас қан 
сүй іс пен ші лік ті Мел вилл үй рет ті. Қа зақ ау ыз 
әде бие ті нен бе рі хай уа нат тар ту ра лы ани ма лис тік 
про за да мып кет кен. Те гін де про за ның мүм кін-
ді гі поэ зия дан гө рі шек сіз», – деп жа за ды (http://
abai.kz/post/13342).

«Мұ на ра» ро ма ны ның ерек ше лі гі – ав тор дың 
көз қа ра сы ның бе рі лу тә сі лін де. Жа зу шы адам-
зат ты та би ғат тың бір бөл ше гі ре тін де оны та би-
ғат-ана мен са лыс ты ра қа рас ты ра ды. Сон дық тан 

АйгүлКемелбаева
(1965 жы лы ту ған)

Ай гүл өз ту ын ды ла рын
да са на лы түр де еуро па
лық, миф тік есім дер ді де 
кір гі зіп қоя ды. Оны сы экс
пе ри мент бол ға ны мен, 
өте сәт ті пай да ла ныл ған 
амал. Өйт ке ні дү ниежү зі
лік әде би ет ті бі ле оты рып, 
сол дең гей де ой ла на оты
рып, қа зақ ша стиль дік тә
сіл дер ді дү ние ге әке лу де.

АйгүлІсімақова

Зергерсөз
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ав тор ро ман ның екін ші бө лі гін де са на ны тұр мыс би ле ген әлем нен та би ғат тың 
қой ны на сүң ги ді. Оқыр ман да ры на та би ғат қа қам қор лық та ныт па са, апат қа 
ұшы рай тын дық та рын әде би ше бер тіл мен жет кі зе бі ле ді. Мұн да адам ның бергі 
са на сы мен бей са на сын да ғы егес көр се ті ле ді.

Ма гия лық про за са ла сын да «Майя» ат ты по вес ть пен «Ер Төс тік тің дү ние ге 
ке луі» ат ты әң гі ме сі жа рық көр ді.

Жа зу шы ның «Кө ке най мен Қал қа ман» ат ты эпи ка лық про за сы Шә кә рім 
Құ дай бер діұлы ның «Қал қа ман-Ма мыр» поэма сы ның же лі сі мен, нә зи ра-
шыл дық дәс түр де жа зыл ған. Жал пы рес пуб ли ка лық бас па сөз де 200-ге жу ық 
әде би-зерт теу ма қа ла ла ры, эс се ле рі, ау дар ма ла ры жа рия лан ған. Шы ғар ма-
ла ры орыс, әзер бай жан, бе ло рус тіл де рі не ау да рыл ды.

Жазушыныңеңбегіқалайбағаланды?

1983 жы лы «Жа лын» бас па сы ның рес пуб ли ка лық жа бық кон кур сын да 
ба ла лар әде бие ті не ар нал ған ІІ жүл де ні, 1997 жы лы М.Әуе зов тің 100 жыл дық 
ме рейт ойы құр ме ті не жа рия лан ған шы ғар ма шы лық кон курс та ІІІ орын ды 
ие лен ді. Жас тар ода ғы мен Жур на лис тер ода ғы ның Бау бек Бұл қы шев атын-
да ғы сый лы ғы ның лау реаты (1998 ж.). Со рос-Қа зақ стан – Де бют кон кур сы ның 
лау реаты. Со рос-Қа зақ стан қо ры ның «Қа зір гі за ман ғы қа зақ стан дық ро ман» 
ат ты кон кур сы ның же ңім па зы (2000 ж.). Сондай-ақ бір не ше дүр кін рес пуб ли-
ка лық, ха лы қа ра лық бәй ге лер дің же ңім па зы бол ған: Ха лы қа ра лық Вик тор 
Шнит ке атын да ғы әде би кон кур сы ның лау реаты (2012 ж.) ата нып, «Ре сей 
не міс те рі нің әде бие ті ту ра лы әде би ет та ны ғыш жұ мы сы» атауы бой ын ша І 
дә ре же лі дип ло мы на ие бол ған. Ха лы қа ра лық «Ал тын асық» кон кур сы ның 
про за атауы бой ын ша лау реаты (2014 ж.) атан ды.

Ойталқы
1. Ай гүл Ке мел ба ева қан дай жо ғар ғы оқу орын да рын бі тір ген?
2. Оның қан дай шы ғар ма ла рын оқы дың?

Неліктен
Жа зу шының әр түр лі дә ре же де гі сый лық тар мен ма ра пат тар ға ие бо-

лып жүрген себебі неде?

Тобыңдаталдапкөр
«Қа зақ ау ыз әде бие ті нен бе рі хай уа нат тар ту ра лы ани ма лис тік про за 

да мып кет кен» де ген ав тор дың сө зі мен ке лі се сің дер ме?

Дәптеріңежаз
Ай гүл Ке мел ба ева ның шы ғар ма ла ры ның жанр ла рын жік теп жаз.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз
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Түйінде
Ай гүл Ке мел ба ева  туралы білгеніңді жинақтап, түй ін де.

Қалайойлайсың?
Жа зу шы ның шы ғар ма ла ры әлем дік әде би ет дең гейі не кө те рі ле 

ала ма?

Үйдеорында
Қо сым ша ақ па рат көз де рін пай да ла нып, қа зақ ми фо ло гия сы жай лы 

әде би эс се жаз.

Білгенгемаржан
Мен Мәс кеу де гі жо ға ры оқу ор ны на тү сер ал дын да Каз ҰУдің жур фа гын да 

3 жыл бі лім ал ған мын. Яғ ни 8 жыл сту дент бол ған мын. Ме нің екі бір дей жо ға ры 
оқу ор нын да сту дент ата ну ыма Са пар аға Бай жа нов тың ерек ше кө ме гі ти ді. Ал осы 
«Қо ңыр қаз» ат ты әң гі мем мен Мәс кеу дің М.Горь кий атын да ғы Әде би ет инс ти ту ты ның 
шы ғар ма шы лық кон кур сы нан өт тім. Кон курс тан өт пе ген дер ді қа был дау ем ти хан
да ры на жі бер мей ді. 1989 жы лы осы инс ти тут та дә ріс оқып жүр ген, жа зу шы Рол лан 
Сей сен ба ев тың жаз ған ха ты мен де сақ тау лы тұр. Ол: «Мы на әң гі мең нің қа зақ ша сын 
жі бер», – де ген еді. Ал мен кон курс үшін орыс ша ау дар ма сын жі бер ген мін. Бі рін ші 
курс та се ми нар өт кен де шы ғар ма ла ры мыз ды топ та тал дай ды. Орыс шам ның на шар 
ке зі. Әйгі лі орыс жа зу шы сы Анд рей Геор гиевич Би тов тың се ми на рын да оқы дым. 
Ол кі сі «Қо ңыр қа зы ма» ма гия лық ро ман тизм деп ба ға бер ге ні жа дым да. Ра сын да 
оның идея сын Ханс Крис тиан Ан дер сен нен ал ған мын. Әң гі ме эпиг ра фын да мұ ны 
жа сыр ған жоқ пын. Әде   биет    те қа рыз ға алу – тым кө не ден ке ле жат қан құ бы лыс. 
Мық ты жа зу шы лар одан сү рін бей ді. На шар ла ры ұқ сат пай бүл ді ре ді.

АйгүлКемелбаева

Міне,қызық!

А.Ке мел ба ева ның «Қо ңыр қаз» ат ты фан тас ти ка лықант ро по ло гия лық әң гі ме сі 
Мәс кеу дің М.Горь кий атын да ғы Әде би ет инс ти ту ты ның шы ғар ма шы лық кон кур сы нан 
өт ке ні мен, бір се беп тер мен бір дебір қа зақ басылымдарында ба сыл май жү ре ді, тек 
ара ға же ті жыл са лып, жа рық қа шы ға ды.

Кітап–асылқазына

1. Ке мел ба ева А. Мұ на ра: ро ман. – Ал ма ты, 2003. – 149 б.
2. Ке мел ба ева А. Мәж нүн жү рек: эс се, сұх бат. – Ал ма ты: Алаш, 2013. – 384 б.
3. Ке мел ба ева А. Сөз хик мет: эс се лер, ма қа ла лар, сұх бат тар. – Ал ма ты: Дәс түр, 

2016. – 384 б.

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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«Шашты»әңгімесі

Қа зақ әде бие ті өзі нің ұлт тық маз мұ ны 

ар қы лы әлем дік әде би ет ке шы ға ды. 

Ай г л Ке мел ба ева

Шығармакейіпкерлерікімдер?

Ай гүл Ке мел ба ева ның «Шаш ты» әң гі-
ме сі – ежел гі Тү рік пен елі нің Әму да рия ны 
бет ке алып, Сыр бойы қып шақ тан ал ған қа лың 
жыл қы ны дүр кі ре те қу ып, оны мен қо са он  бір 
жа сар ба ла ны құл дық қа же гуі нен бас тала тын 
шы ғар ма. Он бір жас та ғы Кен же бек ат ты 
ба ла ны Тү рік пен елін де қан дас бауы ры Тас құл 
шал ға тап қы ла ды.

Шы ғар ма ның не гіз гі сю же ті осы екі 
кейіп кер ай на ла сын да өр би ді. Екеуара диа-
лог тен ба ла ның Тас құл ға кө мек ші ре тін де 
қал ды рыл ға нын ұға мыз. «Қай но ғай сың?» деп 
жөн сұ ра ған шал ға: «Аға, біз – қып шақ, атам 
аты – Ер то ры, әкем аты – Құл пейіс, анам ның 
сүт кен же сі Кен же бек пін» деп жау ап бе ре ді. 

Кө ңі лі бо са ған ба ла ға «Ай-Күн жа рық сыз бол мас» деп, дем бер ген шал ат құ ла-
ғын да ой нап өс кен қыр ба ла сы на сүй сі не қа рай ды. Ба ла ны осы лай ша та ныс-
тыр ған жа зу шы ен ді «Қай но ғай сың?» де ген сөз ді Кен же бек тің ау зы на са ла ды. 
Оған шал дың: «Те гін сұ ра ған жат бол май ды. Қаң лы де сем, кө гім қа зақ де ге нім, 
қа ра ғым» де ген сө зі не қа рап, жыл қы шы ның да қа зақ еке нін бі ле міз. Тас құл – 
шал дың шын аты емес. Бұл – ба сы на түс кен тағ ды ры на на за ла нып, аз бан құл ға 
ай нал ған шал дың өзі не-өзі қой ып ал ған аты. Шал шын атын да, шық қан те гін 
де айт қы сы кел мей ді. Жыл қы шы қо сын да оңа ша оты рып, әң гі ме-дү кен құр ған 
еке уі нің тағ дыр тау қы ме ті ұқ сас. Ай ыр ма шы лы ғы – тағ ды ры на көн ді гіп, еті 
өліп кет кен шал мен сол тағ дыр ды қай талау ға мәж бүр бо лып тұр ған ба ла. 

Қос мұң лық тың ұқ сас тағ ды рын су рет теу ар қы лы жа зу шы ұс та ны мы ай-
қын да ла ды. Бұл – адам бой ын дағы ту ған жер ге де ген ыс тық се зімнің ешуа қыт та 
тар қа май тын ды ғы. Қан ша рет қа шу ға әре кет тен се де, жо лы бол ма ған шал өзі нің 
ауыр тағ ды рын ба ла ға қай талат қы сы кел мей ді. Сон дық тан ол қа быр ға сы қа тып, 
буы ны бе кі ме ген ба ла ны үне мі қай рат тан ды рып оты ра ды. Жа нын жа сы ту ға, 
өмір ден кү дер үзуі не жол бер гіз бей ді. Жыл қы сы ры на қа нық шал ал да бо ла тын 
ала ман бәй ге ні сыл тау ра тып, тү рік пен нің боз жүй рі гін ар найы бап тап, сол бәй-
ге де ба ла ны қа шу ға дай ын дай ды. Кен же бек си яқ ты ба ла кү нін де қол ға тү сіп, 
жат жер де қар тай ған шал дың ен ді гі ар ма ны – ба ла ны ту ған жер ге ат тан ды ру. 

«Шашты»әңгімесініңнегізгіидеясықандай?

Әң гі ме де қа зақ хал қы мен көр ші лес жат қан тү рік пен елі нің салт-дәс тү-
рі нің ұқ сас тұс та ры сөз болып, екі елдің де мәрт мінездері ашылады. 

Шуу,жануар,алға!
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Оны мы на үзін ді ден кө ру ге бо ла ды: «Ал пыс жыл та бын нан ша шау шы-
ғар май, жыл қы сын ерен адал бақ қан ег де қа зақ тың ше гір кө зі не кө зі түс кен де 
Ата жан бай дың ыза-ашуы күрт ба сы лып, та бан ас тын да өз ге ріп шы ға кел ді. Ол 
жал шы сы на ләм-мим де мей, ке рі ше гін ген. Ша бан доз ға шы ғар ған құл ба ла ны 
отан да сы елі не қа шыр тып жі бер ге нін әу ел ден бар ша сы ұқ ты. Ер екен. Тү рік пен 
бай есі гін де гі құ лақ кес ті құл ды сол сәт қи мас бау ырын дай се зі ніп, жү ре гі ала-
пат сыз дап кет ті. Ұл да рын ат қа бау лы ған, жыл он екі ай ат ар қа сы нан түс пей, 
жыл қы сын бақ қан адал қа зақ тың өзі не ерек ше қым бат жан еке нін бай се зін ген-
дей, ке нет алай-тү лей күй кеш ті. Ата жан әле ке дей жа лан ған ере гес кен топ қа 
жыл қы шы сын жа за лат қан жоқ, олар тым құ ры са, Тас құл ды са бап кет кі сі кел-
ген. «Бас жа рыл са, бө рік ішін де», – де ді бай. Ата жан ер те сін де қос ат қа қор жын 
ар тып, өр қа зақ қа азат тық бе ру ге бұй ыр ды. Ер аза мат ты шек сіз құл дан ға ны на 
құ дай дан сөйт іп ра қым сұ ра ғы сы кел ген. Айтулы ер дің со ңын дай, оның бір жат 
қы лы ғын кеш пе се, өзін не сін мұ сыл ман са най ды. Те ке руы бір жүй рік ті жо ға лт-
са, не сі бар екен». Бі рақ бұ ған жыл қы шы селт ет пей ді. Өйт ке ні өзі же те ал ма са 
да, Кен же бек ар қы лы көз де ген мақ са ты на қол жет кіз ді. Ар ма ны орын дал ды. 
Тас құл дың елі не ке тер ойы жо ғын біл ген де Ата жан бек іші жы лып, қат ты қуа -
на ды. Өйт ке ні ат үс ті нен түс пей тін Тас құл кет пе се, «Қам бар ата дай жыл қы сы 
дүр сіл кі ніп бір дей жу сай ды, ене ден ту ған бір құ лын өл мей ді».

Бас ты кей іп кер – Кен же бек қарт жыл қы шы ның өсие тін жа ды нан 
шы ғар май, алыс жол мен қи ын дық ты ең се ріп, елі не аман-есен ора ла ды. Оның 
қаймықса да қорықпай, алға қойған мақсатына жетуі – басты кейіпкермен 
жасы қарайлас мына сендер үшін үлкен үлгі. 

Бір жыл бойы алын ба ған ша шы ар қа сын жау ып кет кен ба ла ға жең ге ле рі 
«Шаш ты» де ген ат қоя ды. Ті лек ші дуана ның: «Ша шың өлең шөп тей қау лай 
өсіп, елі ңе шаш ты бо лып кел дің, Ал ла   та ға ла жар бо лып, ұр па ғың ша шың дай 
көп бо лып, өсіп-өн сін! Әу мин!» де ген ба та сы қа был бо лып, Шаш ты елі не қа дір лі 
аза мат бо лып, ба ла лы-ша ға лы ба қыт ты ғұ мыр ке ше ді.

Ойталқы
1. Әң гі менің бас ты кей іп кер ле рі кім дер?
2. Әң гі ме арқауы болған оқиғада қай кезең суреттеледі?

Неліктен
1. Ав тор не лік тен кей іп кер ба ла ның есімін ба сын да Кен же бек деп алып, 

со ңы нан Шаш ты деп атай ды? Ас тар лы ой ды тар қа тып айт .
2. Не се беп ті жа зу шы тү рік мен елін де мәң гі ге қал ған қарт жыл қы шыны 

ба ла ның құт қа ру шы сы қы лып отыр?

Тобыңдаталдапкөр
Шы ғар ма да ғы ат тың си па ты мен Абай дың «Ат тың сы ны» өле ңін де гі 

си пат та ма лар ды са лыс ты рып, тал даң дар.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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Дәптеріңежаз
Хрестоматияға сүйеніп, жыл қы шы қарт тың порт ре тін жаз.

Түйінде
Әңгімедегі кө те ріл ген мә се ле лер дің жа ңа шыл ды ғы на ба ға бе ре оты-

рып, шы ғар ма дан ал ған әсе рің ді түй ін де.

Қалайойлайсың?
Әң гі ме ні бас қаша қа лай атар едің?

Үйдеорында
«Шаш ты әң гі ме сін де гі» кө те ріл ген мә се ле лер дің жа ңа шыл ды ғы на  

ба ға бер.

Білгенгемаржан
Атбегі – бәй ге атын бап тай тын адам. Мұн дай бап кер лер атаба ба сы нан бе рі 

жыл қы ны қа дір леп, қа сие тін бі ле тін кі сі лер ара сы нан шы ға ды. Ат жа ра ту шы лар ды 
Қа зақ стан ның әр ай ма ғын да әр түр лі атай ды. Ор та лық, Шы ғыс Қа зақ стан да «ат бе
гі», оң түс тік те «бап кер», ба тыс та «ат сейіс» дей ді. Ежел гі түр кі ха лық та ры ның жаз ба 
ес ке рт кіш те рін де, «бек» – ұлық, кө сем, әкім де ген ұғым ды біл дір се, бер тін ке ле же ке 
іс ті же те бі ле тін кі сі ні де со ның «бе гі» деп ата ған. 

Қа зақ та үй жа ну ар ла ры ның әре кет те рін ба қы лау не гі зін де қа лып тас қан ауа рай ына 
қа тыс ты көп те ген бол жам дар бар. Мы са лы, жыл қы лар дың жү ні үр пиіп, жай ылу ға зау қы 
жоқ бол са, бі раз дан кей ін күн суы тып, ауа райы бұ зы ла ды. Ал жыл қы лар топ та сып, 
жүйт кіп, кі сі неп ой нақ та са, шап қы ла са, бо ран ды жау ын не қар лы бо ра сын бо ла ды.

«Қазақтыңэтнографиялықкатегорияларэнциклопедиясы»

Білгенүстінебілетүс

Ақалтекежылқысы – тү рік мен хал қы ның ар ғы мақ тү рі. Қаз мой ын ды, 
қа мыс құ лақ, ар тық май ды бой ына да рыт пай тын ар ғы мақ тар паң дық тың, тек
ті лік тің ны ша нын дай. Ақал те ке сым бат ты, жүй рік (ұш қыр лы ғы 1000 метр ге 
І мин 06 сек, 2000 метр ге 2 мин 22 сек), ыс тық ау дан дар да мі ніс ке тө зім ді, 
бі рақ су ық ты, қыс та те бін де ба ғу ды кө те ре ал май ды. Шоқ ты ғы на дей ін гі 
би ік ті гі 154–157 см, тұр қы 154–158 см, кеу де ора мы 167–173 см, жі лін ші гі нің 
ора мы 18–19 см. Аяғы ұзын әрі жі ңіш ке, сі ңір лі, те рі сі жұ қа, тү сі жыл тыр, 
ба сы же ңіл, мой ыны ұзын, аяқ алы сы әсем ке ле ді. Кей де те ке та нау лы сы да 
ұшы ра са ды. Еуро па ның көп те ген ел де рін де ақал те ке жыл қы ла ры жан күйер
ле рі нің ас со циа ция сы мен қо ғам да ры жұ мыс іс тей ді. Ақал те ке тұ қы мы нан 
араб, та за қан ды ағыл шын, қа ра бақ т.б. жыл қы тұ қым да ры алын ған.

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Тү рік мен жүй рік ат та ры ның кү ні ел Пре зи ден ті нің Жар лы ғы мен 1992 
жыл дан бас тап жыл сай ын сәу ір дің соң ғы жек сен бі сін де атап өті ле ді. Осы 
кү ні Аш ға бат та жүй рік ат тар та ри хы на ар нал ған ха лы қа ра лық конг рес тер, 
кон фе рен ция лар, сон дайақ ат тар үшін жат ты ғу ла ры мен ем деу мен кү тіп
бап тау ша ра ла ры өте ді. 

«Ұлттықэнциклопедия»

Әдебиеттеориясы

Хронотоп (кө не гр. хρонοс – уа қыт жә не орын) – уа қыт пен ке ңіс тік 
бір лі гі. Әде би көр кем шы ғар ма да ғы хро но топ де ге ні міз – уа қыт пен ке ңіс тік 
бел гі ле рі нің бір шең бер де та би ғи кө рі ніс та буы. Уа қыт ке ңіс тік те бел гі ле ніп 
кө рі не ді, ал ке ңіс тік уа қыт ар қы лы өл ше не ді. Кө не дәу ір ден бас тау ала тын 
бұл ұғым ға орыс әде би ет та ну шы сы М.Бах тин «хро но топ» де ген атау бе ріп, 
анық та ма сын жаз ған. Хро но топ ты қа зақ әде бие ті не әде би ет та ну шы ға лым 
Б.Май танов «ме кен шақ» деп ен гіз ді. 

Мифтер – адам дар дың дү ни ета ны мы ның кө рі ні сі. Миф тер ар қы лы 
жер бе тін де гі тір ші лік тің пай да бо луы жө нін де гі мың да ған жыл дар бұ рын ғы 
тү сі нік, көз қа рас тар осы кез ге же тіп отыр. 

Ер те де гі адам ның са на сы ми фо ло гия лық си пат та бол ған. Сол за ман
дар да та би ғат құ бы лыс та рын тү сін ді ру үшін абыз дар миф тер ді пай да
лан ған, миф тік бей не лер ар қы лы жа ра ты лыс тың сыр ла ры мен шы ғу те гін 
ұғу ға ты рыс қан. Сон дық тан миф тер дің маз мұ нын да ер те де гі ха лық тар дың 
жа ра ты лыс тықғы лы ми жә не та ри хи та нымтү сі нік те рі кө бі рек ұшы ра са ды. 
Ежел гі миф тер дің ер те гі лер мен аңыз дар дан ай ыр ма шы лы ғы да осын да.

З.Қабдолов«Сөзөнері»

«Шаш ты» әң гі ме сі ндегі мифтік элементтерді көрсетіп, хро но топ қа 
мы сал дар кел тір.

Міне,қызық!

Шаш ты – та рих та бол ған адам, ол – Алаш ары сы – Мұс та фа Шо қай дың ба ба сы. 
Мұс та фа Шо қай дың афо ри зм де рі нің бі рі: «Бiз құл бо лып тұ ра ал май мыз. Бiз ұлттық 
азат ты ғы мыз ды ала мыз».

Кітап–асылқазына

Қа зақ стан жа зу шы ла ры: Анық та ма лық/Құ рас ты ру шы: Қам шы гер Саят, Жұ ма
ше ва Қай ыр ни са – Ал ма ты: «Аң арыс» бас па сы, 2009.

Қолданыпкөр
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Ме нің фан таст жа зу шы бо лу ыма Абы ра лы ның тауы мен 
та сы се беп кер бол ды. Тау биігі қия лым ды ша рық та тып, ұшар 
қа на тым ды қом да ғанды.

ТалапСұлтанбеков

 ТАЛАПСҰЛТАНБЕКОВ

ТалапСұлтанбековқайөңірде,қандайотба-
сындатуып-өсті?

Талап Сұл тан бе ков 1930 жы лы 1 қыр кү-
й ек те Ал ма ты об лы сы ның Ақ су ау да нын да 
мұ ға лім дер от ба сын да дү ние ге кел ген. Талап 
Сұл тан бе ков – ақын Ілияс Жан сү гі ров тің не ме ре 
іні сі, яғ ни Ілияс тің ата сы Бер сү гір дің екін ші 
ба ла сы – Сү леймен нің не ме ре сі. Ана сы Дә меш 
Бер сү гі ро ва – қа зақ тың бел гі лі ақын да ры ның бі рі. 
Дә меш тің ата сы Нияз – ба тыр, бо лыс бол ған кі сі.

Сұлтанбековқандайқызметтератқарды?

Т.Сұл тан бе ков Қа зақ мем ле кет тік уни вер си те-
тін бі тір іп, бұ рын ғы Се мей об лы сы Абы ра лы ау да ны 
Қай нар ауы лын да ғы мек теп ке мұ ға лім бо лып ор на-
ла са ды. 1955–1959 жыл да ры об лыс тық «Же ті су» 
га зе тін де, 1962–1970 жыл да ры «Бі лім жә не ең бек» 
жур на лын да жұ мыс іс те ген. 1970–1985 жыл да-
ры «Қа зақ фильм» ки нос ту дия сын да ең бек жо лын 
жал ғас тыр ған, 500-ден ас там көр кем фильм дер дің 
қо сал қы ту ын ды ге рі болды. 1985–1991 жыл да ры 
Бү кі ло дақ тық «Ки но ор та лық» бір лес ті гі нің қа зақ 
бө лі мі нің ди рек то ры қыз ме тін ат қа ра ды. Шах мат, 
дой бы, то ғыз құ ма лақ ой ын да рын на си хат тау шы 
жә не рес пуб ли ка лық дә ре же де гі тө ре ші, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның бір не ше дүр кін чем пионы бо ла-
ды. Т.Сұл тан бе ков – жур на лист-жа зу шы, Қа зақ стан 
Ки но ма тог ра фис тер ода ғы ның мү ше сі.

Жазушықазақәдебиетініңқандайсаласына
үлесқосты?

Жа зу шы ның ал ғаш қы шы ғар ма ла ры спорт 
та қы ры бы на ар нал ды. Мы са лы, «Дой бы де ген 

ТалапСұлтанбеков 
(1930 жы лы ту ған)

То ғыз құ ма лақ ой ыны да 
шах мат, дой бы ой ын да
ры си яқ ты тап қыр лық ты, 
мол фан та зи яны талап 
ете ді. Алай да бұл ой ын
ның есе бі ерек ше, өзі не 
ұқ сас ой ын дар ға қа ра ған
да ана ғұр лым күр де лі рек. 
Оның бас ты се бе бі – то
ғыз құ ма лақ ой ынын не
ме се оның кей бір же ке 
по зи ция ла рын тақ та ға қа
ра май, абст рак ты түр де 
ой лау аса қи ын.

ТалапСұлтанбеков

Зерделіой
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не?», «Дой бы, шах мат, то ғыз құ ма лақ» ат ты атал мыш ой ын түр ле рін на си хат-
тай тын кі тап тар ды жа за ды. Ол «Хи мия бо ла шақ қа ша қы ра ды» де ген кі та бы-
мен хи мия ның ға жай ып сы ры на үңілт кі сі ке ле ді. Талап Сұл тан бе ков, сон дай-
ақ қа зақ әде бие тін де фан тас ти ка жан ры ның не гі зін са лу шы лар дың бі рі бол ды. 
Осы жанр да ғы жа зу шы ның кі тап та ры: «Көш пе лі ал тын», «Жү рек ту лай ды», 
«Жұл дыз ат», «Лұқ пан Ха кім», «Тіз гін», «Те мір елі не сая хат» деп атала ды.

Ойталқы
1. Талап Сұл тан бе ков кім бол ған?
2. Оның қан дай шы ғар ма ла рын оқы дың?

Неліктен
Жазушы ойын түрлерін насихаттайтын қандай кітаптар жазған?

Тобыңдаталдапкөр
Жа зу шы ның мы на сө зін тал даң дар: «Ме нің фан таст жа зу шы бо лу ыма 

Абы ра лы ның тауы мен та сы се беп кер бол ды».

Дәптеріңежаз
Талап Сұл тан бе ков өмі рі нің хро но ло гия лық кес те сін жа са.

Жылдар Маңыздыоқиғалар

Түйінде
Талап Сұл тан бе ков  туралы білгеніңді жинақтап, түй ін де.

Қалайойлайсың?
Талап Сұл тан бе ков қа зір гі ғы лым мен тех ни ка да мы ған за ман да қан-

дай маз мұн да ғы лы ми-фан тас ти ка лық шы ғар ма жа зуы мүм кін?

Үйдеорында
«Төрт сөй лем» тә сі лі бой ын ша Талап Сұл тан бе ков тың жа зу шы лық 

порт ре тін жаз.
1. Пі кір. Жа зу шы ту ра лы мә лі мет ті жи нақ тап, ол ту ра лы пі кір ді бір  

сөй лем мен жет кіз.
2. Дә лел. Мә тін нен үзін ді кел ті ре оты рып, өз пі кі рің ді бір сөй лем мен дә-

лел де.
3. Мы сал. Пі кі рің ді қа зақ әде бие ті та ри хы мен бай ла ныс ты рып, мы сал 

кел тір.
4. Қо ры тын ды. Жа зу шы ту ра лы қо ры тын ды шы ғар.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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Білгенгемаржан
Ғылымифантастика(ағылш. scіencefіctіon – ғы лы ми ту ын ды) – көр кем әде би

ет те, сон дайақ ки но, кес кін де ме т.б. өнер са ла ла рын да қа лып тас қан жанр.
Ғы лы ми фан тас ти ка өнер де гі дер бес жанр ре тін де XX ға сыр да қа лып тас қа

ны мен, оның қай нар бас тау ла ры ежел гі әп са на лар да, ау ыз әде бие тін де жа тыр. 
Оған қи ялға жай ып тық, ер те гі лік қа си ет те тән. Қа зір гі әде би ет та ну мен өнер
та ну ғы лы мын да фан тас ти ка ның «ер те гі лік» жә не «ғы лы ми» бел гі ле рі нің ара жі гі 
ажы ра тыл ма ған. Әде би ет те ғы лы ми фан тас ти ка – ғы лы ми поэ зия жә не ғы лы ми 
про за бо лып, екі пі шім де қа лып тас ты. Поэ зия да ғы ғы лы ми фан тас ти ка жал пы 
фан тас ти ка лық ар на дан бө лек ше, фи ло со фия лықәлеу мет тік ба ғыт та ғы мүм
кін ді гі мен ерек ше ле не ді. Ғы лы ми фан тас ти ка про за ның бар лық жан рын да (ро
ман, по вес ть, әң гі ме т.б.) қар қын ды да мып, көр кем әде би ет тің ар на лы са ла сы на  
ай нал ды. 

«Қазақэнциклопедиясы»

Білгенүстінебілетүс

Тоғызқұмалақ – қа зақ тың ұлт тық дәс түр лі ой ын да ры ның бі рі, ақылой 
ой ыны. То ғыз құ ма лақ өз ге ел дер де де та рал ған. Қыр ғызс тан  мек теп терін де 
то гузкор гоол дан олим пиада өтіп тұрады. Қы тай да, Қа ра қал пақ стан да 
кі тап тар, ғы лы ми ең бек тер шы ғу да. Сон дайақ көр ші лес Ал тай да Қа ра шай
Шер кеш те, Са ха да үй ір ме лер ашы лып, Еуро па ның бір не ше ел ін де то ғыз құ
ма лақ та ра лып ке ле ді.

Қа зір әлем де то ғыз құ ма лақ қа ұқ сас мы сыр лық калах, Моң ғо лия да эсон
коргоол, ШриЛан ка да олинда калия, аф ри ка лық тар да манкала, габата, 
абапа, нам-нам, бао, тамподуо, омвесо, маработ, тұ рақ ты аме ри ка лық
тар да аджи-бото, варрироунд жә не роунд, азия лық тар да сунгка, паллан-
гули, гонгкак сын ды ой ын дар бар.

«Қазақэнциклопедиясы»

Міне,қызық!

Талап Сұл тан бе ков «Бі лім жә не ең бек» жур на лын да бас ре дак тор бо лып қыз мет 
іс теп жүр ген де, Әлім хан Ер ме ков тің «Ала шор да шы лар» ма қа ла сын жа рия ла ға ны 
үшін жұмысынан босай ды.

Кітап–асылқазына

1. Сұл тан бе ков Т. Шах мат ой най бiлесiң бе? – Ал ма ты: Қа зақ мем ле кет тік бас
па сы, 1959. – 51 б.  

2. Сұл тан бе ков Т. Лұх ман Хакiм: ғы лы мифан тас ти ка лық әңгiме лер. – Ал ма ты: 
Жа зу шы, 1966. – 68 б.

3. Сұл тан бе ков Т. Шах мат, дой бы, то ғыз құ ма лақ. – Ал ма ты: Қа зақ стан, 1967. – 220 б.
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«Көшпеліалтын»ғылыми-фантастикалықәңгімесі

Ал тын көр се, пе ріш те жол дан таяр.

Ма �ал

Фантастикалықәңгімелердіңжазылуерекшелігіқандай?

Талап Сұл тан бе ков тың «Көш пе лі ал тын» ат ты шығармасы ғы лы ми фан-
тас ти ка жан рын да жа зыл ған. Бұл туынды үш бөлімнен тұ ра ды – «Тау да ғы от», 
«Шай тан тау ға са пар», «Үң гір де гі сыр». Әр бө лім атауы на сәй кес әңгіме сю же ті 
де ба ғы тын өз гер тіп оты ра ды. Не гіз гі кей іп кер қа ра пай ым мек теп оқу шы сы – 
Сә мен.  

Табиғаттыңтылсымқұбылыстарынабайланыстықандайаңызбілесің?

Әңгімедегі оқи ға же лі сі Сә мен нің тау бөк те рі нен «көш пе лі ал тын» ат ты 
ға жай ып ты жо лық тыр ға ны нан бас тау ала ды. Қос көл ауы лы ның тұр ғын да-
ры на ер те ден та ныс ал тын ту ра лы аңыз бас ты кей іп кер дің ой ына орал ға ны мен, 
қа пе лім де не іс те рін біл мей, аң та ры лып қа ла ды. «Сәмен Шыңбұлақ сайынан 
желе жортып өте бергенде кенет астындағы торы осқырынып жалт берді. Аяқ 
астынан үріккен аттың жалын құшып қалған ол әнтек құламай қалды. Тізгінді 
күшпен тартып, торыны әзер тоқтатып, артына бұрылғанда тұла бойы түршігіп, 
шошып кетті. Қараса, сайды құлдилай жалт-жұлт етіп бір от келе жатыр екен. 
Үлкендігі аттың басындай. Балқыған қызғылт-сары. Жер бетінен бір метрдей 
биікте ешбір сүйеусіз, ешкімнің көтеруінсіз қалықтап жүріп келеді. Жол-
жөнекей ұшқын ұшып түсіп жатыр. Бұл не деген керемет! Сәмен аузын ашып 
аңқиып тұр. Қозғалуға дәрмен жоқ. Сәменнің ойына бір кезде атасынан естіген 
ескі аңыз түсті. Көшпелі алтын! Бұл көшпелі алтын ғой! Ол ой түкпірін қазбалап, 
есіне аңызды түсіре берді. ...Бір кедей жігіт болған екен. Ол түнде ұйықтап 
жатса, үйіне көшпелі алтын кіріпті. Ол жалма-жан орнынан тұрып, алтынды 
қумақ болады. Сөйтсе, алтын «аяғын» сытыр-сытыр «басып», кірген есігінен 

қайта шығып кетіпті. Жігіт артынан қуа 
шығады. Алтын жайлап жүріп отырып, 
үй артына кетеді. Жігіт жан қалтасынан 
кездігін алады да, шынашығын тіліп 
жіберіп, кетіп бара жатқан алтынның 
үстіне бір тамшы қан тамызады. Сөйтсе, 
алтын сатыр-сатұр етіп жарылыпты да, 
жерге сіңіп кетіпті. Жігіт үйден күрек 
әкеліп, жалма-жан жаңағы жерді қаза 
бастайды. Бе луардан қазғаннан кейін 
бір қоңыр тасқа паналаған ат басындай 
алтынды көріпті. Соншама мол қазынаға 
кенелген жігіт содан кейін байып кеткен 
екен» дейді аңызда. 

Оқи ға ның қы зық ты өр буі не ар қау 
бол ған осы бір сю жет же лі сі әрі қа рай «Алтын»найзағайАР
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жас оқу шы ның қия лын же те леп, құ пия сыр ды ашу ға ынтықтырады. «Не істеу 
керек? Аңыздағы сияқты қуайын ба, әлде қайда барар екен, бақылайын ба?». 
Осы екі сұрақ Сәменді әрі-бері жібермей, арпалыстырып тұр. Бірақ ғажап 
көрініс оны күтпеді. Алтын сайды құлдилап келді де, суға еңкейе құлап тұрған 
жақпар тасты айнала беріп, ғайып болды. Сәмен көп аялдамады, алтын қонған 
жерді белгіледі де, қызыл арайланып келе жатқан таңды бетке алып, ауылына 
тарта жөнелді». 

Пси хо ло гия лық па ра лел ли зим ар қы лы жа зу шы та би ғат кө рі ні сі нің әде мі 
су ре тін адам жа ны ның сол кез де гі құ бы лы сы на, кей іп кер ой ының ашы луы на 
қа рай көр кем деп оты ра ды. Мә се лен, «Шай тан тау қой науы ел сіз, күн сіз, иен 
шат қал. Ете гі қып-қы зыл қо рым тас. Ал оның шыр қау шы ңы на бұл уа қыт қа 
дей ін ті рі пен де аяқ ба сып көр ме ген ге ұқ сай ды...». Осы үзін ді де бе ріл ген дей 
ерекше жер-су ат та ры да оқыр ман ды ерек ше қы зық ты ра ды.

Сәменқандайшешімқабылдайды?

Ер те ден ке ле жат қан, ту ған ме ке ні жай ын да ғы аңыз оқу шы Сә мен ді де 
баурап алады. Дегенмен ғылыми-танымдық әдебиеттерді көп оқитын Сәмен 
бәрін өзі тексеріп көруді ұйғарады. Досы Қажытаймен бірге «алтын сапарына» 
аттанады. 

АлтыніздегенбалаларАР
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Жазушы Шайтантауды сипаттау арқылы оқырмандарын алда болар 
оқиғаға ынтықтырып қояды: «Шайтантау қойнауы елсіз, күнсіз, иен шатқал, 
малшылар да қонып көрген емес. Етегі қып-қызыл қорым тас. Ал оның шырқау 
шыңына бұл уақытқа дейін тірі пенде аяқ басып көрмегенге ұқсайды. Жұрттың 
айтуынша тек қана байларды конфискациялау тұсында қашқан-пысқан ұры-
қарылар тығылып жүретін үлкен-үлкен үңгірлер бар дейді тау басында. Елді 
мекеннен әрі қашық, әрі кісі қызығарлық дәнеңесі жоқ болғанымен, бұл 
таудың ғажап құпия сыры ел аузында талай аңыздар тудырған. Шайтантау 
деген ат бұған тегін берілмепті. Мал қарап шыққан талай жылқышылар бұл 
таудың басынан, етегінен жарқылдаған оттар көрген. Екінші бір ғажабы, тау 
оншалықты биік болмаса да, бауырына бұлттар шөгіп жатады екен». Осылайша 
деміңді ішіңе тартып, бір ғажайып оқиғаға дайындаласың. 

Соңғы «Үңгірдегі сыр» деп аталатын бөлімде балалар сауалдарында ғылыми 
түрде нақты жауап алады. Мұнда жұмыс істеп жатқан ғалымдардың бірі Се ра лы 
Әй  тиев  жұмбақтың сырын ашады. «Сендердің тауда көргендерің, әрине, көшпелі 
алтын емес. Оның сырын осы тауға келгеннен кейін-ақ түсінген боларсыңдар, – 
деді Әйтиев. – Ол – кәдімгі найзағайдың бір түрі. Оны орысша «шаровая молния» 
дейді. Біз мына өзіміз отырған биіктаулық лабораторияда жұмбақ сыры көпке 
дейін белгісіз болып келген осы көшпелі найзағайдың сырын ашу жолындамыз. 
Алдымен лаборатория ішінде, кейінірек кәдімгі табиғи түрде жасауды игердік. 
Соның өзінде осындай найзағайдың бірнешелеген түрі бар екен. 

Электр туралы, оның оң және сол зарядтарының бар екендігін және олардың 
бірін-бірі тарту, тебу қасиеттері жөнінде өздерің білесіңдер. Найзағай табиғаты 
атмосфералық электрде жатыр. Өзіміз күнде аяғымызбен басып жүрген 
жер мен оны қоршаған атмосферада электрдің адам игілігіне жаратылмаған 
орасан зор қазынасы бар. Мұның өзінде жердің үстіңгі қабатының көпшілік 
бөлігі сол зарядпен зарядталған. Өздеріңе мәлім, найзағай қарама-қарсы 
зарядтардың арасында ғана болады. Ол үшін жерден биік оң зарядталған дене 
болуы қажет қой. Оның рөлін кәдімгі жауын бұлты атқарады. Ауа үйкелісінің 
әсерінен бойына оң заряд жинаған бұлт онысы шекті мөлшерден асып кетсе, 
жердегі қарама-қарсы заряды бар бір затқа (қарсы зарядтардың бірін-бірі 
тарту заңдылығы бойынша) өз бойындағы жиған-тергенін таратып береді 
екен. Ал ауа өзі тұрған жағдайында электр тогын өткізбейді емес пе? Міне, осы 
кезде атыс басталады. Бұлт өзінің зарядын шоқтап, алыстан ұшқын атқызып 
жеткізеді. Мұны бұлттың разрядталуы дейді. Разрядталу кезінде найзағайдың 
оты көрінеді. Шар найзағай міне, осы разрядталу кезінде электр ленген ауада 
кейбір жағдайларда ғана пайда болады».

Дегенмен Әйтиев тауда алтынның болу мүмкіндігін жоққа шығармайды: 
«Бірақ аңызда негіз бар. Мәселен, бізден бұрын да басында найзағай ойнап 
келген Шайтантау, осы бір жақпар тастар темір рудалы кварциттен тұрады 
екен. Ал алтын кварцитті кендерде болады ғой. Біз зерттеп қарап едік, таудың 
астынан көп алтын таптық. Бұл алтынды бізге нұсқаған – найзағай. Сонымен 
бірге аңыздағы жігіттің де алтын табуы мүмкін. Бәлкім ол ішкі магмадан теуіп 
үстіңгі қабатқа дейін ағып келген магнетитті өзекшеге тап болған шығар. Кейде 
ондай өзектерде де алтын кездеседі. Магнит өрісінің әсерінен көшпелі найзағай 
мүмкін сол жерде разрядталған шығар. Жігіт қазып жіберіп, бұрыннан жатқан 
алтынға тап болған ғой...».АР
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Әң гі ме балалардың физика саласында терең мағлұмат алуларымен аяқта-
лады. Олар әлбетте өздері ойлаған көшпелі алтынды кезіктірмейді. Алайда 
оқушылар алтыннан да қымбат білім алып қайтады. Әңгімеде айтылған та-
биғат қорын пайдалану жай қиялдың жемісі емес: «Ғылымға беретін бірінші 
пайдамыз, әрине, адам еркінен тыс табиғатта пайда болып жататын орасан мол 
электр қуатын кәдеге жарату, екінші – найзағайлы бұлттарға құрық салып, 
оны адамның дегеніне жүргізу. Үшінші – көшпелі найзағайдың қуатын пай-
далану».

Ойталқы
1. «Көш пе лі ал тын» ат ты әңгіменің бас ты кей іп ке рі кім?
2. Өздерің физикадан білетін шар найзағай мен автордың берген 

анықтамасы сәйкес келе ме?

Неліктен
1. Не лік тен қа зір гі таң да фан тас ти ка лық фильмдер мен шы ғар ма лар кең 

етек ал ды деп ой лай сың?
2. Не се беп ті балалар көшпелі алтынды таппайды?

Тобыңдаталдапкөр
Шығарманың ком по зи ция лық ерек ше лік те рін тал даң дар.

Дәптеріңежаз
Әңгімедегі фан тас ти ка лық құ бы лыс тар ды те ріп жа зып, оған өзін дік 

көз қа ра сың ды біл дір.

Түйінде
Шығармадағы өзі ңе ұна ған үзін ді ні әрі қа рай өз қия лың мен жал ғас ты-

рып жа зып, ав тор ше ші мі мен өз ше ші мің ді са лыс ты рып, түй ін де.

Қалайойлайсың?
1. Қа зақ әде бие ті мен әлем әде бие тін де гі фан тас ти ка жан рын да ғы ор тақ 

құн ды лық тар бар ма?
2. Ғылыми-фантастикалық жанрда шығарма жазу үшін автордың 

міндетті түрде жаратылыстану ғылымдарынан белгілі бір деңгейде 
теориялық білімі болу керек пе?

Үйдеорында
Әң гі ме нің жанр лық та би ға тын анық тап, оған дә лел дер кел тір.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

ҮйдеорындаАР
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Білгенгемаржан
Алтын–хи мия лық эле мент бо лып ке ле тін, асыл ме тал дар дың бі рі. Та би ғат та саф 

ал тын тү рін де, тау жы ныс та рын да, те ңіз жә не мұ хит суын да кез де се ді. Кен тас тар дан 
ал тын ды ұсақ тау, бай ыту жә не циян ды нат рий ері тін ді сі мен өң деу ар қы лы ала ды.

Алтын ағ за да ғы им мун дық про цес ті қа лып ты ете ді. Кө не Гре кия мен Рим де 
ал тын ды (плас тин ка ла рын) ау ыз ға са лып, та мақ ау ру ла рын ем де ген екен. Сон дайақ 
қа зір гі ме ди ци на да да ал тын қос па ла ры ке ңі нен қол да ны ла ды. Де ген мен ка на да лық 
ға лым дар ал тын бұй ым дар дың қы зуқан ды адам дар дың кө ңіл күйі не ке рі әсе рін 
ти гі зе ті нін, тіп ті деп рес сия ға тү су ле рі не се беп бола ты нын ай та ды. Ға лым дар ал тын 
бұ  йым ның адам те рі сі не ти ген де оның ағ за сын да ғы зат ал ма су ды баяу ла тып, жүй ке 
жүйесі нің қо зуы на әсер ете ті нін дә лел деп шық ты. Мамандар бұл шешімге келе отырып, 
алтын бұйымдардан мүлдем бас тарту керектігін алға тартпайды. Тек қы зуқан ды адам
дар ға ұй ық тар ал дын да ал тын бұй ым да рын ше шіп жа ту ға ке ңес бе ре ді. 

«Қазақэнциклопедиясы»

Білгенүстінебілетүс

Ақыл ары мас,
Ал тын ші рі мес.
Жал ты ра ған ның бә рі ал тын емес.

Аз сөз – ал тын, көп сөз – кө мір.

Ел іші – ал тын бе сік.

Те мір ді қыз ған да соқ.

Ал тын – тоз бай тын тон, 
Бі лім – тау сыл май тын кен.

Мақал

Әдебиеттеориясы

Фантастика (кө не гр. phantastike – көз ге елес те ту өне рі) – әде би ет тің 
өмір шын ды ғын қи ял тұр ғы сын да әсі ре леп бей не лей тін жан ры. Ғы лы ми 
тү сі нік жоқ кез де фан тас ти ка ми фо ло гия лық жә не ді ни шы ғар ма лар да орын 
ал ған (Го мер дің «Одис сея сы», Ови дий дің «Ме та мор фо за ла ры», шы ғыс 
ха лық та ры ның «Мың бір тү ні»  т.б.) ғы лым ның да муы на бай ла ныс ты ха лық 
қия лы нан шық қан ту ын ды лар жа рық кө ре бас та ды. Мы са лы, ғы лы мифан
тас ти ка лық әде би ет те ғы лым мен тех ни ка ның перс пек ти ва ла ры, адам зат тың 
та би ғат сыр ла ры на те ре ңі рек үңі луі өмір де гі дей тар тым ды су рет те ліп, бас ты 
идея сы ғы лым и не гіз болғанымен, бі рақ әлі іс ке ас па ған жа ңа лық тар мен 
ұш та сып жа та ды.

Білгенгемаржан
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Пейзаж (фр. paysage – ме кен, өл ке) – бел гі лі бір жер дің, ме кен нің, 
та би ғат тың кө рі ні сі. Пейзаж – әдеби шығармаларда жаратылыстың, яғни 
табиғаттың әсем көрінісі, көркемдік бейнесі. Пей заж да автордың се зі мі, кө ңіл 
күйі, тү сі ні гі, та би ғат қа де ген эс те ти ка лық, эти ка лық көз қа ра сы аң ға ры ла ды.

Фабула(лат. fabula – аңыз, әң гі ме, ер те гі, мы сал) – көр кем шы ғар ма да 
су рет тел ген оқи ға ны ретре ті мен жүй елеу. Фа бу ла сю жет пен көп те ген өзін дік 
ерек ше лік те рі мен өз ге ше ле не ді. Оқи ға ны маз мұн дау, ба ян дау тә сі лі мен 
емес, яғ ни оны өмір де бо лып жат қан ретре ті мен емес, ав тор лық ше гі ніс тер, 
орын ау ыс ты ру лар ар қы лы бе ру.

Композиция(лат. соmpositiо–құ рас ты ру, шы ғар ма) – көр ке мө нер ту ын
ды сы ның құ ры лы мы, оның жан ры мен маз мұ ны на орай құ рам дас бө лік те
рі нің тұ тас ты ғы. Ком по зи ция – құ рам дас бө лік те рі бір лік те ұш тас ты рыл ған, 
бірбі рі не жә не жал пы мүд де ге ба ғын ды рыл ған мақ сат ты көр кем құ ры лым. 
Ком по зи ция көр кем пі шін (фор ма) тү зі лі мі нің же ке сәт те рін бі рік ті ріп тұ ра ды. 
Ком по зи ция әдіс те рі өнер дің өзін дік ерек ше лік те рі не, шы ғар ма ның идея
сы на, ав тор лық ой түй сі гі не сәй кес ту ын дай ды. Көр кем шы ғар ма ның про це сі 
мен өмір ді эс тет икалық жағынан та ну тұр ғы сын да қа лып тас қан ком по зи ция 
заң да ры өнер дің жал пы ла ма заң ды лық та ры ның, нақ ты өмір құ бы лыс та рын
да ғы өза ра бай ла ныс тың бел гі лі мөл ше рін де гі бей не сі әрі жи ын ты ғы. 

«Әдебиеттеориясы»

Жо ға ры да бер іл ген тү сі нік тер бой ын ша шы ғар ма дан мы сал дар кел тір.

 Міне,қызық!

Ғы лы митех ни ка лық ре во лю ция ның да муы на бай ла ныс ты адам қия лы, фан
тас ти ка бо лып кө рін ген жайт тар уа қыт өте ке ле жү зе ге асып жа та ды. Ағар ту шы 
ұс таз Ыбы рай Ал тын са рин нің «Өнер, бі лім бар жұрт тар» өле ңі нің маз мұ ны ке зін де 
орын дал май тын ар ман си яқ ты бо лып кө рін ге ні сөз сіз. Алай да бұл – қа зіргі күн де лік ті 
тұр мыс та ғы үй рен шік ті жайт . Сон дайақ ХІХ ға сыр да өмір сүр ген орыс жа зу шы сы 
Вла ди мир Одоевс кий ин тер нет тің пай да бо латын ын 1837 жы лы «4338 жыл» деп 
атала тын ро ма нын да бол жа п жазған. 

Кітап–асылқазына

Сұл тан бе ков Т. Көш пелi ал тын: ғы лы мифан тас ти ка лық әңгiме лер / – Ал ма ты: 
«Қа зақ мем ле кет тік көр кем әде би ет» бас па сы, 1964. – 92 б.

Қолданыпкөр

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



72

Ар тық, кем айт қа ным емес, Ора за қын – қа зақ ті лі не жет піс 
пай ыз бай лық әкел ген кі сі.

ҒафуҚайырбеков

 ОРАЗАҚЫНАСҚАР

Ақынқайөңірдетуып-өсті?

Ора за қын Ас қар 1935 жы лы 16 ма мыр да 
ҚХР Шы ғыс Түр кіс тан өл ке сі нің Іле ай ма ғы на 
қа рас ты Мү кей-Қа ра тас де ген жер де дү ние ге 
кел ген. Бас тау ыш бі лім ді Са ры бұ лақ мек те бін де 
алып, Құл жа қа ла сын да ғы «Бі лім жұр ты» деп 
атала тын гим на зия да оқы ған. 1951 жы лы 
Үрім ші қа ла сын да ашыл ған Ұлт тар инс ти ту-
ты ның Тіл жә не әде би ет фа куль те ті не тү сіп, 
оның екін ші кур сын аяқ та ған нан кей ін «Шың-
жаң га зе ті» ре дак ция сы на қыз мет ке тұ ра ды. 
Шың жаң ай ма ғы ның орталығы Үрім ші қа ла-
сын да шы ғып тұ ра тын ор та лық га зет-жур нал-
дар да жұ мыс іс теуі оның әде би ет ке тө се луі не 
үл кен әсер ете ді. Бұл жыл да ры «Шың жаң га зе-
ті не» жә не «Шұ ғы ла» жур на лы на өлең де рі жиі 
жа рия ла на бас тай ды.

ОразақынАсқаратамекенгеқашанқоныс
аударған?

Оразақын 1955 жы лы ата ме ке ні Қа зақ стан-
ға кө шіп ке ле ді. Жас та  й ынан өлең-жыр ға бе -
йім бо ла шақ ақын ата ме кен ге кел ген нен кей ін 
де қо лы нан қа ла мын тас та май ды. Ол өзі сүй іп 
оқи тын ақын Ха мит Ер ға лиев ті із деп, Жа зу шы-
лар ода ғы на ба ра ды. Ақын ға «Су рет сал ған ой», 
«Орыс де рев ня сы» де ген өлең де рін оқып бе ре ді. 
Жас ақын ның өлең де рін ұнат қан Х.Ер ға лиев 
сол кез де шы ғып жат қан жи нақ қа ен гі зу ге кө-
мек те се ді. Жи нақ ты шы ға рып жат қан Ға фу 
Қай ыр бе ков пен Жәр дем Ті ле ков ке хат жа зып 
бе ре ді. Осын дай аға лар дың аялы ала қа ны ның 
ар қа сын да 1955 жы лы жа рық көр ген «Қос жү-
рек» ат ты жас ақын дар дың ұжым дық жи на ғы на 

ОразақынАсқар 
(1935–2019)

Адал пер зент ана сү тін 
ақ та ған,

АнаОта нын жау дан
қорғап, сақ та ған.

Өз ге тіл ден оң ды ра ды 
не тау ып,

Өз ті лі нен ін жумар жан 
тап па ған.

ОразақынАсқар

Зерделіой
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тұң ғыш өлең де рі жа рия ла на ды. Бұл оның әде би ет пен бір жо ла ай на лы суы на 
үл кен жол аша ды. 

Ақынныңшығармашылықжолықалайдамиды?

1961 жы лы қа зір гі әл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті нің фи-
ло ло гия фа куль те тін бі ті ріп шы ға ды. Бі раз жыл Ұлт тық ғы лым ака де мия сы ның 
Ш.Уәли ха нов атын да ғы Та рих, эт ног ра фия жә не ар хе оло гия инс ти ту тын да кі ші 
ғы лы ми қыз мет кер, одан кей ін Қа зақ стан Жа зу шы лар ода ғы ның көр кем әде би-
ет ті на си хат тау бю ро сын да нұс қау шы, рес пуб ли ка лық Кі тап па ла та сын да бө лім 
мең ге ру ші сі, «Жа лын» бас па сын да аға ре дак тор бо ла ды. 

Ора за қын Ас қар қа зақ тың қа ра өлең түр ле рін ұзақ жыл дар бойы ел іші нен 
жи нап, жи ыр ма мың жол дық екі кі та бын жа рия ла ды. «Ба лау са» бас па сын да 
«Әде би мұ ра» бағ дар ла ма сы на орай «Әлем ба ла лар әде бие ті» ат ты қа зақ ті лін-
де гі елу том дық ты шы ға ру жұ мы сы на қатысып, «Мәдени мұра» бағдарламасы 
бо  йынша «Ғылым» баспасынан шығып жатқан 100 томдықтың 2 томын жинап 
бастырды.

О.Ас қар дың жыр жи нақ та ры ның көп ші лі гі «Ба лау са» бас па сы нан шық-
қан. Ба ла лар әде бие ті нің ең көр нек ті өкі лдерінің бірі – Ора за қын Ас қар дың 
ба ла тәр бие сі не қо сқан үле сі зор болды. 

Ақынныңеңбегіқалайбағаланды?

Оразақын Асқар – Қа зақ стан Жа зу шы лар ода ғы бас қар ма сы ның мү ше сі, 
Ха лы қа ра лық «Алаш» әде би сый лы ғы ның және Мұ қа ға ли атын да ғы сый-
лық тың лау реаты. «Ерен ең бе гі үшін», « Тәу ел сіз дік тің 10 жы лы» ме да льдарын 
алған. Алматы облысы Пан фи лов ау да ны ның «Құр мет ті аза ма ты». 

Оразақынныңқандайкітаптарыбар?

Ора за қын Ас қар дың «Тұң ғыш» (1964 ж.), «Мей ірім» (1969 ж.), «Ләй ла» 
(1977 ж.), «Кө ко рай» (1979 ж.), «Бал қа ра ғай» (1981 ж.), «Сәу лет» (1984 ж.), 

«Тау дай бол!» (1984 ж.), «Бел жай лау» (1985 ж.), 
«Өр кеш» (1987 ж.), «Ке рім сал» (1991 ж.), «Бар-
көр неу» (1992 ж.), «Құ ран хи каяла ры» 
(1992 ж.), «Жа ра па зан» (1995 ж.), «Су рет ті 
әліп пе» (1996 ж.), «Ор бұ лақ» (2000 ж.), 
« Тәу ел сіз дік тар ту ла ры» (2001 ж.), «Отан деп 
оян ған да» (2004 ж.), «Ата ме кен ге орал ған да», 
«Ұяда не ні көр сең», «Сүт сый лық та ры», «Ұлт-
тық ой ын дар», «Жа ңа ба талар» (2005 ж.), «Ал-
тын аб ды ра» (2007 ж.), «Елеу лі елу ер те гі, 
же бе дей жет піс жұм бақ» (2007 ж.), «Біздің 
мерекелер», «Ел ішін де», «Ін жу-мар жан», 
«Ба ла ла рым – ба қы тым», «Ло го пед тік әліп пе» 
(2008 ж.) т.б. си яқ ты жи нақ та ры жа рық көр ді.

Тіл де ге ні міз – бұл ұлт
тың жа ны, ді лі, тағ ды ры, 
та ри хы ғой. Ті лін, же рін, 
мем ле ке тін құр мет те ген 
әр бір аза мат «Ана ті лі нің» 
жа на шы ры бо луы ке рек. 
Мем ле кет тің өр кен деуі де 
ті ке лей ана ті лі міз ге бай
ла ныс ты. Тәу ел сіз ді гі міз дің 
не гіз гі тұт қа сы да – тіл.

ОразақынАсқар

Зерделіой
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Ойталқы
1. Ора за қын Ас қар дың қан дай шы ғар ма ла рын бі ле сің?
2. Ақын ның өлең де рі нің не гіз гі та қы ры бы қан дай?

Неліктен
1. Жас Ора за қын ға кі тап та рын шы ға ру ға, оқу ға тү су ге ақын аға ла рының 

кө мек тес у себебі неде?
2. Ба ла лар ға ар нал ған өлең жа зу не себепті қи ын ?

Тобыңдаталдапкөр
«Ар тық, кем айт қа ным емес, Ора за қын – қа зақ ті лі не жет піс пай ыз бай-

лық әкел ген кі сі» де ген Ғ.Қай ыр бе ков тің сө зін тү сі ніп оқып, тал дап кө рің дер.

Дәптеріңежаз
Ақын ту ра лы біл ген ің ді «Түр тіп алу кес те сі не» тол тыр.

V–«Білемін» –«Менүшін
түсініксіз»

+«Менүшін
жаңаақпарат»

?–«Мені
таңғалдырады»

Түйінде
Ора за қын қан дай ақын? Ой ың ды түй ін деп жаз. 

Қалайойлайсың?
Ора за қын Ас қар не лік тен қа ра өлең ді жи нақ тап бас тыр ған?

Үйдеорында
Ора за қын Ас қар дың ұлт тық мә се ле лер ді кө те ру дең гейі ту ра лы әде би 

сын жаз.

Білгенгемаржан
Оразақын Асқар – мұқағалитанушылардың бірі. Асқар кезінде цензура рұқсат 

етпеген Мақатаев өлеңдерін жинап, зерттеумен айналысқан. О.Асқар ақын туралы: «18 
беттік дәптерге («общая тетрадь») жазған қолжазбасы бар. Соның ішінде қара өлеңді 
тауып алдық. Соны оқысам, 5–6 шумақ аяқ жағында «Абайға тән өлең маған да тән, 
келсін мейлі, келмесін тәржімаға, Абайдың өлеңдері оқитыным оңаша үйде отырып 
әр жұмада» дейді. «Дұғам менің оқитын» дейді қара өлеңде, осындай жолы бар екен. 
Ал, оны Кеңес үкіметі кезінде цензура болған соң алып тастаған. Соны соған қостым, 
жалғадым, қандай тамаша. Қорытындысын Абаймен аяқтап тұр» деп жазған екен. 

http://www.astanatv.kz/news/show/id/45516.html

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Міне,қызық!

Ора за қын Ас қар дың төл құ жат та ғы те гі Тө пеев бол ған. Ақын Ға фу Қай ыр бе ков 
«Тө пеев тің» ақын ға лай ық емес еке нін ай тып, әке сі нің атын алу ға ке ңес бе ре ді. 
Ора за қын сол кез ден бас тап, әке сі нің аты на, яғ ни Ора за қын Ас қар де ген атыжөн ге 
кө ше ді. 

Кітап–асылқазына

1. О.Ас қар. Тұң ғыш. Өлең дер. – Алматы: ҚМ КӘБ. 1964. 
2. О.Ас қар. Мей ірім. Өлең дер. – Алматы: Жа зу шы, 1975. 
3. О.Ас қар. Күн гей. Өлең дер мен дас тан дар. – Алматы: Жа зу шы, 1975. 
4. О.Ас қар. Ләй ла. Өлең дер. Алматы: Жа лын, 1977. 

«Шеттежүргенбауырластарға»өлеңі

Ат айналып, қазығын табар,

Ер айналып, елін табар.

Халы� ма�алы

Қазақтарқайелдердетұрады?

1992 жы лы жа зыл ған Ора за қын Ас қар дың «Шет те жүр ген бау ыр лас тар ға» 
ат ты өле ңі бү гін гі күн нің өзек ті мә се ле сін қоз ғай ды. Бұл – ше тел де гі бар ша 
қа зақ ты ата ме кен ге ша қыр ған үн деу іс пет ті өлең. 

1991 жыл ы 16 жел тоқ са н Тәу ел сіз дік кү ні бо лып жа рия лан ған нан кей ін 
ТМД және Қы тай мен Моң ғо лия және Түркия мен Иран да ғы, сондай-ақ бас қа 
да шет те гі мың да ған қан дас та ры мыз дың ата ме кен ге ора ла бас та ға ны – та ри хи 
шын дық. Осы орай да 1992 жы лы 29 қыр күй ек те Ал ма ты да Дү ниежү зі қа зақ-
та ры ның тұң ғыш құ рыл тайы өт ке нін ерек ше атап ай ту ға бо ла ды. Бұл құ рыл-
тай ға 33 ел ден 800-ге жуық адам қа тыс ты. Жи ын да Дү ниежү зі қа зақ та ры ның 
қау ым дас ты ғы құ ры лып, жар ғы сы қа был дан ды.

Мі не, өлең маз мұ ны осы тұс қа сәй кес ке ле ді. 

Ше тел ге кет сең дер де бау ыр ба сып,
Құт ты орын теп сең дер де ау ыр ла сып,
Ата жұрт ша қы ра ды тұ қы мым деп,
Құ ша ғын бай тақ да ла, тауың да ашып, – 

деп ақын шет те гі жер лес те рі міз дің ел ге ора луы на үн қо са ды. «Тіп ті ше тел де 
жү ріп бай лық қа бел ше ден ба тып, атақ-даңқ қа ке нел сең дер де, ұр пақ қа мын 
ой лаң дар, сон дық тан көш ті ата ме кен жақ қа бұ рың дар» де ген ой тас тай ды.

«Уа қыт ша көр сең дер де қи ын шы лық, Мың ар тық күн ке шу ден қор қып-
бұ ғып» деп кө ші-қон ке зін де кез де се тін ау ырт па лық қа мой ымау ды, қа жы-
мау ды, тек ал ға ұм ты лу ды та быс тай ды. Ту ған жер де көр ген қи ын шы лық АР
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бұ ғау да өмір сүр ген нен әл де қай да ар тық еке нін ай та ке ліп: «Қо жа боп өз 
же рің де өз елі ңе, Не жет сін тер тө гу ге со ны ұғып», – дей ді.

КеңбайтақҚазақстан

Қа за ғың жет ті ежел гі ар ма ны на,
Жағ дай дың қа ра маң дар бар, жо ғы на,
Ілін беу үшін ел дік бір лік ке рек
Еш қа шан ен ді еш кім нің  қар ма ғы на.

Уа қыт ша көр сең дер де қи ын шы лық,
Мың ар тық күн ке шу ден қор қып-бұ ғып,
Қо жа боп өз же рің де өз елі ңе
Не жет сін тер тө гу ге со ны ұғып.

Ас тын да өз ас па ның, өз туың ның,
Өз ауа, нә рін жұ тып өз суың ның,
Қан дас тар қа пы қал ма, ор ны бө лек
Күн де өз әнұ ра ның мен ояну дың.

Мән ге ие сәт те рің көп ел де өте тін,
Оз быр жоқ сы ба ғаң нан кен де ете тін.
Бә рі міз ұй ым да сып көр кейт ейік
Қа зақ тың бей біт, дер бес мем ле ке тін.

Ел ба сы Н.Ә.На зар ба ев 2011 жыл ғы ха лық қа Жол дау ын да: «Біз талайы 
за ман да та ры дай ша шы лып кет кен қан дас та рын ата ме кен ге жи на ған әлем де гі 
үш ел дің бі рі бол дық. Осы жыл да ры ше тел дер ден 800 мың нан ас там отан дас та-
ры мыз ке ліп, ха лық са ны бір жа рым мил лион ға арт ты», – деп көр сет ті.

Мі не, ақын ның «Бә рі міз ұй ым да сып көр кей тейік, Қа зақ тың бей біт, дер бес 
мем ле ке тін» де ген ар ма ны бел гі лі мөл шер де жү зе ге ас қа нын кө ру ге бо ла ды. 

Ше тел де гі әр бір қан да
сы мыз – қа зақ елі нің бір 
түй ір ші гі.

НұрсұлтанНазарбаев

Зерделіой

Өлең де гі кө те ріл ген мә
се ле лер дің жа ңа шыл ды
ғы на ба ға бер.

CD05
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«Шет те жүр ген бау ыр лас тар ға» де ген өлең нің бү гін гі күн де де ма ңы зы зор. 
Қа зір гі уа қыт та оқу мен бол сын, кә сіп пен бол сын, ше тел ге ке тіп жат қан жас-
та ры мыздың ел ге орал май, бар ған жер ле рі нен қайт пай қа лып қоя тын жағ дай 
кездесіп жата ды. Ақын идея сы «ше тел де жү ріп сұл тан бол ған ша, өз елің де 
ұл тан бол» де ген ма ғы на мен ас та са ды. Бә рі міз бір кі сі дей жұ мыл сақ, ба ры-
мыз ды ба ға лап, жо ғы мыз ды тү ген дей тү се міз, елімізді көркейтеміз.

«Шет те жүр ген бау ыр лас тар ға» өлеңі дү ниежү зі не та ры дай ша шы лып 
кет кен бар ша қа зақ ты ата ме кен ге ша қы руы мен, қа зақ тұ тас ты ғын на си хат-
тауы мен құн ды. Ал мұ ның өзі – ға сыр лар бойы ата-ба ба мыз аң са ған тәу ел сіз-
дік тің же мі сі.

Ойталқы
1. Қа зақ тар ХХ ғасырдың басында ше тел ге қан дай се беп тер мен бар ған?
2. Дү ниежү зі қа зақ та ры ның қау ым дас ты ғы қа шан құ рыл ды?

Неліктен
1. Ора за қын ның бұл өлең ді жа зу се бе бі не де?
2. Не се беп ті ақын жан-жақ қа ша шы рап кет кен қа зақ тар ды жи на ғы сы 

ке ле ді?

Тобыңдаталдапкөр
«Қа за ғың жет ті ежел гі ар ма ны на» де ген өлең жо лын да ғы «ежел гі ар-

ман» де ген сөз дің ас та ры на бой лай оты рып, та ри хи тұр ғы дан тал дап кө рің-
дер.

Дәптеріңежаз
О.Ас қар дың өле ңін де гі көр кем де гіш құ рал дар ды те ріп жаз. 

Түйінде
Өлең нің не гіз гі идея сын адам гер ші лік тұр ғы сы нан түй ін деп, әде би эс-

се жаз.

Қалайойлайсың?
Өлең де кө те ріл ген мә се ле бү гін гі за ман мен үн де се ме?

Үйдеорында
«Қа зы на із деу» әді сі бой ын ша өлең нің ұлт тық мақ та ныш, ел на мы сы, 

ха лық ар ма ны на то лы жар қын тұс та рын тау ып, «Мәң гі лік Ел» идея сы мен 
са бақ тас ты рып, өз көз қа ра сың ды біл ді ріп, эс се жаз.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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Білгенгемаржан
Диаспора – грек сө зі нен шық қан, бел гі лі бір ха лық тың (эт ни ка лық қа  уым ның) 

бі раз бө лі гі нің өз елі нен тыс өңір ге орын те буін біл ді ре тін ұғым.
Қазақ диаспорасы – Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы нан шет ай мақ тар да тұ ра тын 

қа зақ тар. Қа зақтар сырт қы ше ка ра лар дан өтіп, әу елі Қа зақ стан нан Қы тай ға, Ор та лық 
Азия мем ле кет те рі не, Ау ғанс тан мен Иран ға, одан әрі бү кіл дү ниежү зі не та ра ған. 

«Қазақэнциклопедиясы»

Білгенүстінебілетүс

Қазіргі таңда шетелдегі қазақ диаспорасының жағдайы, тағдыры, өмір
тіршілігі, олардың тарихи Отанына оралуы өте маңызды. 40тан астам 
елдерде 4,5 млн қазақ тұратыны аян. Ең көбі 1,5 миллиондай (кейбір бей
ресми пайымдамаларға қарағанда 2 миллионға да жетіп қалады) Қытайда 
тұрады. Шетелдегі қазақтардың басым көпшілігі өз бетімен емес, тағдырдың 
жазуымен, саяси қуғынсүргін, аласапыран заманда өзге елдерге қоныс 
аударуға мәжбүр болған.

Әлемнің әртүрлі мемлекеттерінде ғұмыр кешіп жатқан қазақ 
диаспорасының өкілдері өздерінің ұлттық құндылықтары мен негіздерін 
ешқашан ұмытқан емес. Дүниежүзінің әлеуметтікэкономикалық кеңістігінің 
біртұтас интеграцияға ұшырап, жаппай жаһандану үдерісі жүріп жатқанда 
Қазақстандағы қазақтар да, шетелдердегі қандастарымыз да өзіндік этникалық 
келбетін және ұлттық бірлігін жоғалтпаудың жолдарын іздеуде. Мұндай әрекет 
барлық халық үшін маңызды болып тұр. Әрине, қазақ диаспорасы үшін өздері 
өмір сүретін жерлердегі басым үрдістердің екпініне шыдай қою да оңай 
шаруа емес. Мәселен, Еуропада өмір сүріп жатқан қандастарымыздың жас 
ұрпағының өз тілін үйренуге мүмкіндіктері шектеулі, олар тек қана тұрмыстық 
жағдайда ғана тіл мен діннің, салт пен дәстүрдің негіздерін білуге тырысады.

http://www.qazaq-alemi.kz.

Міне,қызық!

Қа зақ стан тәу ел сіз ді гін ал ған нан кей ін Қы тай дан кө шіп кел ген қан да сы мыз, 
«Сәй гү лік» ком па ния сы ның ие сі – Шай мұ рат Шай мар да нұлы 20 жыл бойы Қы тай 
мен Қа зақ стан ара сын да қа зақ тар ды та сы мал да ған. Жо лау шы лар ға ти ім ді бо лу үшін 
жол бой ын да ша ғын ас ха на лар мен қо на қүй лер сал дыр ған.

Кітап–асылқазына

1. О.Ас қар. Кө ко рай. Өлең дер. – Алматы: Жа лын, 1979. 
2. О.Ас қар. Бал қа ра ғай. Өлең дер мен поэма лар. – Алматы: Жа зу шы, 1981. 
4. «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә.Нысанбаев – Алматы: «Қазақ 

энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998.

Білгенгемаржан
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



79

«Парасатпайымы»бөлімібойыншажиынтық
бағалауғадайындықтапсырмалары

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 А.Ке мел ба ева қай жылдары Мәс кеу де гі Әде би ет инс ти ту тын да оқыды?
А) 1984–1987 жж. 
В) 1988–1995 жж.
С) 1989–1995 жж.
D) 1989–1994 жж.
Е) 1985–1989 жж.

 А.Ке мел ба ева  қандай сый лы қ алды? 
А) М.Ма қа таев атын да ғы сыйлық
В) «Да рын» сыйлығы
С) «Алаш» сыйлығы
D) Абай атын да ғы сыйлық
Е) Б.Бұл қы шев атын да ғы сыйлық

 А.Ке мел ба ева ның «Мұ на ра» ро ма ны қандай про за ға жа та ды?
А) зооло гия лық 
В) био ло гия лық
С) та ри хи
D) әде би 
Е) пуб ли цис ти ка лық 

 Т.Сұл тан бе ков тың ал ғаш қы кі тап та ры қандай та қы ры пқа ар нал ған?
А) ма хаб бат 
В) ту ған жер
С) со ғыс жыл да ры
D) спорт
Е) та рих

 Т.Сұл тан бе ков қа зақ әде бие тін де қай жан рдың не гі зін са лу шы лар дың 
бі рі?
А) но вел ла 
В) пьеса
С) фан тас ти ка
D) эс се
Е) очерк 

 «Көш пе лі ал тын» әң гі ме сін дегі ба ла лардың мә лі мет алған саласы:
А) хи мия 
В) био ло гия
С) геог ра фия
D) фи зи ка
Е) аст ро но мияАР
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 ҚХР-да ғы О.Ас қар дү ние ге кел ген жер:
А) Мал ды бай 
В) Мүкей-Қаратас
С) Шың жан
D) Құл жа
Е) Үрім ші

 О.Ас қар қанша жа сын да Қа зақ стан ға кө шіп ке ле ді?
А) 17
В) 19
С) 21
D) 20
Е) 22

 О.Ас қар ел іші нен қа зақ тың ... ... жи на ған.
А) мы сал әң гі ме ле рін
В) аңыз да рын
С) ер те гі ле рін
D) эпос тық жыр ла рын
Е) қа ра өле ңін

 О.Ас қар шы ғар ма ла ры ның не гіз гі та қы ры бы:
А) ба ла тәр бие сі 
В) ше тел де гі қа зақ тар мә се ле сі 
С) орал ман дар та ри хы
D) та би ғат 
Е) ма хаб бат 

2. Та рау да ғы шы ғар ма лар дың ұқ сас ты ғы мен ерек ше лі гін дә лел деп, та-
рау ды түй ін де.

3. А.Ке мел ба ева, Т.Сұл тан бе ков, О.Ас қар шы ғар ма шы лық та рын қам тып 
«Па ра сат пай ымы» де ген та қы рып та пре зен та ция жа са.
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Халықаралықзерттеулерформатындағытапсырмаларүлгілері

 Мә тін ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер.
 «Біз дің бой ымыз ға біт кен қа си ет тер дің ішін де гі ең ма ңыз ды сы жә не із гі сі – 

па ра сат» де ген Габ риэль Маб ли дің пі кі рін пай да ла нып, мә тін ді тал да.

Па ра сат ты лық – адам бой ын да ғы кі сі лік қа си ет. Па ра сат ты лық ұғы мы 
ақыл ды лық пен бі лім паз дық, мә де ни ет ті лік, кө ре ген ді лік, зер де лі лік ма ғы на-
сын да қол да ны ла ды. Па ра сат ты адам ға адам гер ші лік, ина бат ты лық, са ли қа-
лы лық, мейі рім ді лік, із гі лік, әдеп ті лік, ұс там ды лық, тал ғам паз дық қа си ет те рі 
тән. Көп ті көр ген, көп бі ле тін мұн дай адам сөй лей тін әр сө зін ой ла нып, ақыл 
та ра зы сы на са лып ай та ды. Дәс түр лі қа зақ қо ға мын да па ра сат ты адам бой ын да 
кез де се тін асыл қа си ет тер дің бі рі не ай на лып, адам гер ші лік пен өне ге лі лік тұр-
ғы сы нан жо ға ры ба ға лан ған («�а за� эн цик ло пе дия сы»).

1. Мә тін қан дай үл гі де жа зыл ған?
А) ес те лік
В) хат
С) анық та ма
D) өлең
Е) өси ет

2. «Кі сі лік қа си ет» сөз тір ке сі нің си но ни мін тау ып, сөй лем құ ра.
3. Па ра сат ты лық жас тар бой ын да кез де се ме? Жа уа бың ды 3 сөйлеммен дә-

лел де.
4. Па ра сат ты лық то ле ра нт ты лық сө зі мен үй ле се ме? Жа уа бың ды 5 

сөйлеммен дә лел де.
5. Мә тін де сын есім нен жа сал ған қан ша ту ын ды зат есім бар?

А) 12
В) 13
С) 14
D) 15
Е) 16

6. Мә тін де ай тыл ма ған сөз ді бел гі ле:
А) кө ре ген ді лік
В) ина бат ты лық
С) иман ды лық
D) із гі лік
Е) мә де ни ет ті лік

7. Мә тін де ай тыл ма ған ойды бел гі ле:
А) мә де ни ет ті лік
В) иман ды лық
С) кө ре ген ді лік
D) жомарттық
Е) ина бат ты лықАР
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 Мә тін ді оқып, сұ рақ қа жау ап бер.
Ғы лы ми-фан тас ти ка лық шы ғар ма өз ге ту ын ды лар си яқ ты бел гі лі бір идея-

дан ту ын дай ды. Де ген мен ғы лы ми-фан тас ти ка ның өзі не тән тала бы, ғы лы ми 
идея сы бо ла ды. Ой дан алын ған кей іп кер лер – осы идеяны жү зе ге асы ру шы лар. 
Ға лым К.Г.Фрум кин бұл са ла ту ра лы: «Ғы лы ми фан тас ти ка – тех ни ка лық, та-
ри хи сала. Әлеу мет тік тұр ғы да бол ға ны мен, он да си қыр кү ші кез дес пеуі ти іс. 
Се бе бі ғы лы ми фан тас ти ка да ғы лым мен тех ни ка же тек ші орын ға ие» де ген. 

Не се беп ті? Дә лел де.

Берілген сызба бойынша мәтінді талда.

АВТОР ОҚЫРМАН

Мәтін

Қ
ос

ы
м

ш
а

Ақпараттарды 
бөлікке бөлу

Автор көзқарасының 
анықталуы. Аргу-

менттер

Өз көзқарасың (келісемін/
келіспеймін). Аргумент

Мәтінді қайта жаңғырту (жағдаяттар)
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 IVТАРАУ

ТАРИХ
ТАҒЫЛЫМЫ

Тағ ды рың ды та мыр сыз дық ін де ті нен қал қа ла, 
Маз мұн жоқ та маз мұн сыз дық шы ға ке лер ор та ға. 
Әр адам да өз ана сы нан бас қа да, 
Ғұ мы ры на етер мәң гі ас та на, 
Де меп жү рер, же беп жү рер ар қа да, 
Бо лу ке рек құ ді рет ті төрт ана: 
ТУ ҒАН ЖЕРІ – түп қа зы ғы, ай бы ны, 
ТУ ҒАН ТІЛI – мәң гі өне ге ай ды ны, 
ЖАН БАЙ ЛЫҒЫ, САЛТ-ДӘС ТҮРІ – ті ре гі, 
Қа да мы на шуақ ша шар үне мі, 
Жә не ТУ ҒАН ТАРИХЫ.

Мұх тар Ша ха новАР
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Егер көр кем әде би ет ау ыр ар тил ле рия бол са, пуб ли цис ти ка – 
же ңіл ка ва ле рия.

ШерханМұртаза

 ШЕРХАНМҰРТАЗА

ШерханМұртазаәдебиеткеқалайкелді?

Шер хан Мұр та за 1932 жы лы 28 қыр кү  йек те 
Жам был об лы сы, Жуалы ау да ны, Мың бұ лақ ауы-
лын да дү ние ге кел ген. 1955 жы лы Мәс кеу мем ле-
кет тік уни вер си те ті нің жур на лис ти ка фа куль-
те тін та мам да ған. 

1956–1963 жылдары «Ле нин шіл жас» (қа зір гі 
«Жас Алаш»), «Со циалис тік Қа зақ стан» (қа зір гі 
«Еге мен Қа зақ стан») га зе ттері нің тіл ші сі, әде би 
қыз мет ке рі, ре дак то ры бол ды. 

Со дан кей ін гі уа қыт та «Жа зу шы» бас па сы-
ның, «Жа лын» альма на хы ның, «Жұл дыз» жур-
на лы ның бас ре дак то ры, Қа зақ стан Жа зу шы лар 
ода ғы бас қар ма сы ның екін ші хат шы сы, «Қа зақ 
әде бие ті» га зе ті нің бас ре дак то ры әрі Қа зақ стан 
Жа зу шы лар ода ғы бас қар ма сы ның хат шы сы бол-
ды. 1989–1992 жыл да ры «Еге мен Қа зақ стан» га-
зе ті нің бас ре дак то ры, ал 1992–1994 жыл да ры 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы мем ле кет тік те ле ра дио 
ком па ния сы ның тө ра ға сы бо лды. ҚР Пар ла мен ті-
нің Мә жі ліс де пу та ты бол ған.

Мұртазаныңқандайшығармаларыбар?

Жа зу шы ның әр жыл да ры «Та был ған те ңіз» 
(1963 ж.), «Бел гі сіз сол дат тың ба ла сы» (1969 ж.), 
«Ахмет жан ның ан ты» (1973 ж.), «Мыл тық сыз 
май дан» (1977 ж.) по вес те рі, «41-жыл ғы ке лін-
шек» (1972 ж.), «Ин тер нат на ны» (1974 ж.) әң-
гі ме ле рі, «Қа ра мар жан» (1977 ж.), бес кі тап тан 
тұ ра тын Тұ рар Рысқұлов тың өмі рі жай лы «Қы-
зыл же бе», «Ай мен Айша» (1999 ж.) ро ман да ры, 
шы ғар ма ла ры ның 4 том ды ғы (1990–2000 жж.), 
6 том ды ғы, таң да ма лы шы ғар ма ла ры ның 7 том-
ды ғы, «Елім, са ған ай там, Ел ба сы, сен де тың да» 
(К.Смайы лов пен бір ге) (1998 ж.), «Бір кем дү ние» 

ШерханМұртаза 
(1932–2018)

Шер хан Мұр та за ның қа
нат ты сөз де рі нен не ні аң
ға ру ға бо ла ды?
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(2008 ж.) кі тап та ры жа рық көр ген. Оның шы ғар-
ма ла ры ше тел тіл де рі не ау да рыл ған. 

ШерханМұртазақандайшығармаларды
тәржімеледі?

Қа зақ ті лі не Г.Х.Ан дер сен нің, венгр ха лық 
ер те гі ле рін, Ш.Айт ма тов тың «Қош бол, Гүл са ры», 
«Те ңіз жа ға лай жү гір ген тар ғыл тө бет», «Бо ран ды 
бе кет» ту ын ды ла рын; Мұс тай Кә рім нің «Біз дің 
үй дің қуа ны шы» по ве сін және Эристин Эриликтің 
«Ма рык чан ба ла ла ры» ро ма нын, Лазарь Ла гин нің 
«Хот та быч қарт» по ве сін тәр жі меледі. 

«Әзи за» пьеса сы үшін Мә де ни ет жә не ақ па рат 
ми ни ст рлі гі нің гран тын же ңіп ал ды. «Қа ра мар-
жан» ро ма ны үшін 1978 жы лы Қа зақ КСР Мем ле-
кет тік сый лы ғын ал ды. 

Шер хан Мұр та за – Қа зақ КСР-нің ең бек 
сі ңір ген мә де ни ет қыз мет ке рі, Қа зақ стан ның 
Ха лық жа зу шы сы. «Құр мет бел гі сі», «Отан» 
ор ден де рі мен ма ра пат тал ған. ПЕН-клуб сый лы-
ғы ның ие ге рі (2003 ж.).

«Қа зақ стан» те ле ар на сы ның «Таң шол пан» 
бағ дар ла ма сы Шер хан Мұр та за ның бас та ма-
сы мен әзір лен ген еді.

Пікірлесейік
1. Шер хан Мұр та за қан дай жанр да қа лам тарт қан?
2. Оның қан дай шы ғар ма ла рын оқы дың?

Неліктен
1. Ф.Оң ғар сы но ва Ш.Мұр та за ны не се беп ті Қы зыл же бе ге те ңей ді?
2. Жа зу шының әріптестері неліктен оған жоғары баға береді?

Тобыңдаталдапкөр
Шер хан Мұр та за ны мем ле кет тік қай рат кер деу ге бо ла ма?

Дәптеріңежаз
Шер хан Мұр та за өмі рі нің хро но ло гия лық кес те сін жа са.

Жылдар Маңыздыоқиғалар

Шер хан Мұр та за – қа
зақ ру ха ния тын да ғы өте 
тұл ға лы есім. Уа қыт өтіп, 
та рих ұмы ты ла бас та ған
да көп адам дар ұмы ты
ла ды. Се бе бі жа зыл ған 
дү ние нің уа қы ты өте ді, 
ес кі ре ді. Ме нің ше, бұл 
кі сі әң гі ме жан рын ың кө
гі нен еш қа шан жұл дыз 
бо лып түс пей тін си яқ ты. 
Аза мат ты ғы на ке лер бол
сақ, жал пы Ше ра ға Тұ
рар Рыс құ лов, Бау ыр жан 
Мо мы шұлы лар дың мек
те бі нен шық қан. Сон дай 
ба тыр лық, ер лік қа си ет
тер да ры ған адам. Қа зақ 
қа рия ла ры ның ұс та ны мы 
дәл осы Шер хан аға мыз
да бар. 

ЖұмабайШаштайұлы

Зергерсөз

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз
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Түйінде
Шер хан Мұр та за  туралы барлық мәліметті жинақтап, саралай отырып 

жазушы туралы ойыңды түй ін де.

Қалайойлайсың?
Ж.Шаштайұлының «Шерхан Мұртаза Тұрар Рысқұлов, Бауыржан 

Момышұлылардың мектебінен шыққан» деген пікіріне қосыласың ба?

Үйдеорында
Өз бе тің мен із де ніп, Ш.Мұр та за ның эпис то ляр лық пуб ли цис ти ка са ла-

сы на қос қан үле сін зерт теп, сы ни ма қа ла жаз.

Білгенгемаржан
Жа зу шы ның кең құ лаш ты, өзек ті шы ғар ма сы – бес кі тап тық «Қы зыл же бе» 

хамсасы (бестік мағынасында). Қа зақ хал қы ның біртуар ұлы Тұ рар Рыс құ лов ту ра лы 
бұл кө лем ді ту ын ды оның тағ ды ры ар қы лы қа зақ хал қы ның ба сы нан кеш кен қи лы
қи лы ке зең де рін қам ти ды. «Қы зыл же бе» – ха лық тың ыс тық ықы ла сы на бө лен ген 
шы ғар ма. Жа зу шы бұл ро ма нын да Тұ рар Рыс құ лов тың дүниеге келген, жүр ген же рін, 
әсем та би ға тын аса бір ше бер лік пен, ке ре мет көр кем ой мен шы найы су рет тей ді.

Әр бір адамның дөң ге лен ген та рих та әр түр лі оқи ға лар ға куә бо лып қа на қой май, 
сол күр де лі оқи ға лар ға ті ке лей қа тыс ты жә не жа сау шы бо лып та рих та қа ла ты нын 
оқыр ман ның ал ды на тар та ды. Тұ рар Рыс құ лов си яқ ты күр де лі тұл ға ны әде би ет ке 
әке луі: жа зу шы ның үл кен із де нім паз ды ғы, та ри хи оқи ға лар ды та ра зы ла уы үл кен 
ер лік ке па рапар десек, асы рып айт қан дық емес. Шын мә нін де Шер хан Мұр та за 
Тұ рар Рыс құ лов си яқ ты ел тұт қа сы бо ла біл ген аза мат ты әде би ет тен ді ру ар қы лы 
қа зақ әде бие ті не үл кен бір сом ту ын ды қо са оты рып та ны тып бер ді. М.Әуе зов «Абай 
жо лы» ро ма ны ар қы лы қа зақ хал қы ның ға сыр лық та ри хын дү ние ге паш ет се, Шер хан 
Тұ рар бей не сі ар қы лы қа ра мақай шы лық қа тұ нып тұр ған қа зақ хал қы ның та ри хын
да ғы ең күр де лі, ең ау ыр ке зе ңін шы найы су рет тей біл ді.

«Қазақэнциклопедиясы»

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Шер хан Мұр та за даң ғыл жол мен да быр лы да дү бір лі тір лік ке бас қой ып, қам сыз ғұ
мыр ке шер мүм кін ді гі нің бә рін Қы зыл же бе дей дірдір ет кен шын дық соқ па ғы ның қа
тер лі са па ры на ай ыр бас тап, бір сәт те сыр бер мей, жел өтін де гі құ зар шың ға ту ра ке ле 
жа тыр. Бі реу лер бұл соқ пақ пен жү руін жүр се де, о бас та ғы бол мысқа сие тін ша па ны
ның өңін ай нал дыр ған дай оң ды рып, шын ды ғы ның қа ді рін қа пе лім де жо ғал тып ала ды.

Су рет кер ре тін де де, Аза мат ре тін де де адал дық, бау ыр мал дық, жы ғы лып жат қан
ға жа на шыр лық се кіл ді о бас та ғы ада ми қа си ет те рі нен тан бай, та сыптас қын да май 
не ме се сар қы лыпсуал май, өзөзі нен оқ шау лан бай, шын дық тың соқ па ғы тағ дыр лас 
бол мыс пен ке ле жат қан Шер хан аға мыз бү гін гі таң да ғы іші де, сыр ты да қы рық құ
бы лып жат қан за ман да ме нің кө зі ме со нау ер те де, қа зақ ты Қа зақ атан дыр ған дәу ір
де ту ып, қа зір гі қа зақ тар ға үл гі етер тұл ға боп кө рі не ді.

ФаризаОңғарсынова

Зерделіой

Білгенгемаржан

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



87

Білгенүстінебілетүс

Ха лы қа ра лық ПЕНклуб 1921 жы лы құ рыл ған. Ұй ым ның атауы ағыл
шын ның poets – ақын дар, essayists – очерк ші лер, novelists – но вел ла шы лар 
сөз де рі нің бас тап қы әріп те рі нен құ рыл ған. Со ны мен қа тар «pen» сө зі 
ағыл шын ті лі нен ау дар ған да «қа лам сап» де ген ма ғы на бе ре ді. Осы ПЕН
клуб тың мiндетi мен мақ са ты – оған мү шелiкке алын ған жа зу шы лар дың 
құ қы ғын қор ғау, олар ға қол дау көр се ту, ұлт тық әде би еттi да мы ту.

Ал ха лы қа ра лық ұй ым ның бір бө лім ше сі – Қа зақ ПЕНклу бы 1995 жы лы 
құ рыл ды.

Міне,қызық!

Шер хан Мұр та за асық пен төс бел гі жи на ған ды жақ сы кө ре ді екен.

Кітап–асылқазына

1. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да кім нің кім еке ні. Екі том дық анық та ма лық. Ал ма ты, 
2011.

2. Қа зақ эн цик ло пе дия сы, 9том. Алматы, 2007.

«Бесеудіңхаты»драмасы

Ру хы мен на мы сы сөн ген ел – өл ген ел.

Күй ре ген рух ты қай та кө те ру – мі не, 

қа зір гі таң да ғы бас ты мақ сат.

Қып-қы зыл өті рік ті кө те ре бе ре тін 

осы дү ние ға на.

О дү ние де ондай қу лық өт пей ді.

Шер хан М�р та за

«Бесеудіңхаты»драмасынақайкездегіоқиғаарқауболған?

Шер хан Мұр та за ның «Бе сеу дің ха ты» ат ты шы ғар ма сы – екі бө лім нен 
тұ ра тын та ри хи дра ма. Бұл шы ғар ма ға ар қау бол ған – 1932 жы лы ел ба сы на 
түс кен азап ты күн дер, қол дан жа сал ған аш тық тан қы рыл ған екі мил лион 
ха лық тың тағ ды ры. Қа зақ зия лы ла ры БК(б)П Қа зақ өл ке лік ко ми те ті нің 
бі рін ші хат шы сы Ф.И.Го ло ще кин ге хат жол дай ды (1932 ж. 4 шіл де). Бас-
тап қы да И.В.Ста лин ге ар на лып жа зыл ған. Бұл хат  ел де гі малша руа шы-
лы ғы тұ ра ла ған дық тан, ел ді ала пат ашар шы лық жай ла ған ды ғын ай тып 
қа ғыл ған да был еді. Хат та қа зақ ауы лын да жүргізілген қай та құ ру лар 
бү кіл ха лық тық қа сі рет ке ай на лып, күш теп ұжым дас ты ру мен оты рық-
шы лан ды ру, алым-са лық жи нау да ғы қия нат тар жұрт тың жап пай аш тық АР
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пен ін дет ке шал ды ғуы на, олар дың бас қа жақ қа ауа кө шуі не әке ліп соқ қан-
ды ғы шы найы ба ян дал ды.

Ре сей Фе де ра ция сы Ха лық ко мис сар ла ры ке ңе сі тө ра ға сы ның орын ба-
са ры – Тұ рар Рыс құ лов Ф.И.Го ло ще кин нің «Қа зақ стан да кі ші Қа зан» төң-
ке рі сін жа сау идея сы на ашық қар сы шы ға ды. Ке ңес тік ұжым дас ты ру сая са-
ты ның зар дап та рын жою, Қа зақ стан да ғы ашар шы лық тың апа ты нан ха лық ты 
құт қа ру жай ын да И.В.Ста лин ге нақ ты ұсы ныс тар жа сай ды.

Крем ль. Ста лин ні� ка би не ті. Ста лин те ре зе ден сырт �а �а рап, труб-
ка сын әл де �а лай �алт �с тап, ты� ты� дап �ал �ан дай. Алыс тан та лып, к й 
ес ті ле ді – «Кө бік шаш �ан» әл де «А� бай». К й дау ыл дап ба рып, ба сы ла бе ре 
хор дау сы шы �а ды. Бей та ныс, �а �ар лы әрі зар лы әуен ге Ста лин а�-та� бо лып 
т�р �ан кез де е� се лі, ау ыр есік ашы лып, іш ке Рыс �� лов кі ре ді.

РЫС ҚҰ ЛОВ. Сә ле мет сіз бе, Ио сиф Вис са ри оно вич!
СТА ЛИН. (Сөй ле ме де ген дей, �о лы мен жас �ап, әлі ты� ты� дап т� ра ды. 

Хор баяу лап ба ра жа та ды. Ста лин сон да �а на б� ры лып) Ес ті дің бе, Тұ рар 
Рысқұ ло вич? Әне.

РЫС ҚҰ ЛОВ. (Т  сін бей) Ол не, Ио сиф Вис са ри оно вич?
СТА ЛИН. (�н де мей, т  не ріп, баяу лап ба ра жат �ан хор ды ты� дап) 

Ға жап. Де мек, сен ес тіп тұр ған жоқ сың?
РЫС ҚҰ ЛОВ. Не ні, Ио сиф Вис са ри оно вич?
СТА ЛИН. (Ен ді Рыс �� лов �а  н сіз, �за� �а рап) Әл де ра дио ма? Жоқ, ра дио 

сөй леп тұр ған жоқ. Қа һар лы, зар лы му зы ка. (Рыс �� лов �а та �ы те сі ле �а рап) 
Се ні мен іле се кел ген си яқ ты әл гі бір ға жап үн...

РЫС ҚҰ ЛОВ. (Та �ыр �а �ан дай) Мен жал ғыз бын. Мен де қан дай му зы ка 
бо лу шы еді? Шар ша ған ді кі шы ғар, Ио сиф Вис са ри оно вич.

СТА ЛИН. (Жа� тыр май �арап) Не ме не-е, ма ған қос кө рін ді деп тұр сың 
ба? Ста лин нің ден сау лы ғы, құ дай ға шү кір мық ты. Ста лин Ста лин бо лу ға ти іс. 
Егер ол қа жы са, не бо ла ды? А?

РЫС ҚҰ ЛОВ. Де ні ңіз әман да сау бол сын, Ио сиф Вис са ри оно вич. Бі рақ 
бә рі міз де өзек ті жан быз. Жұ мыс ау ыр де ге нім ғой.

СТА ЛИН. (Сәл ж�м сар �ан дай) Оның рас. Жұ мыс тың ше гі жоқ. СССР – ұлы 
мем ле кет жә не оның жауы көп. Сырт та да, іш те де! (Рыс �� лов �а �а ра труб-
ка сын ке зеп) Сен ғой ке зін де Түр кіс тан ды бас қар дың. Айт ыс тың, тар тыс тың, 
ар па лыс тың. Кім дер мен?

РЫС ҚҰ ЛОВ. Ле нин дік қа ғи да лар ды бұр ма лау шы лар мен, сол шыл – 
эсер лер, мак си ма лис тер, жер гі лік ті бай лар мен, бас ма шы лар мен, көп қой.

СТА ЛИН. Ә, көр дің бе? Бір ға на Түр кіс тан да. Ал, СССР-да ше?
РЫС ҚҰ ЛОВ. Тү сі не мін, жол дас Ста лин.
СТА ЛИН. (Б�р� етіп) Тү сі не мін? Тү сін бей сің дер! Ұлы мақ сат жо лын да 

ке се-көл де нең тұр ған дар ды ысы рып тас та ға ны үшін Ста лин ді қа тал дей сің дер.
РЫС ҚҰ ЛОВ. Әри не, қа тал тәр тіп өте ке рек. Бі рақ сол қа тал дық тың қа та-

рын да әді лет сіз дік қай қаң да ма са бол ға ны ғой.
СТА ЛИН. Оны мен не айт қың ке ле ді? Қай әді лет сіз дік айт ып тұр ға ның?
РЫС ҚҰ ЛОВ. (Ол да ши ры �ып) Қа зақ стан да ғы дәл қа зір гі жағ дай, жол-

дас Ста лин. Осы дан екі ап та бұ рын сол жағ дай ды айт ып, мен сіз дің аты ңыз ға АР
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екін ші рет хат тап сыр ған мын. Қа зір де ке ліп тұр ға ным – сол хат тың тағ ды рын 
бі лу.

Драмадағыкейіпкерлердіңіс-әрекеттерінеқандайбағаберередің?

Шы ғар ма да әсі ре се, БК(б)П Қа зақ өл ке ко ми те ті нің ау ыл ша руа шы лы ғын 
бас қа ру жө нін де жүр гіз ген қа ты гез сая са ты сын ға алы на ды. Бі рақ құ жат та жер-
гі лік ті жер лер де жі бе ріл ген «асы ра сіл теу ші лік тер ге» сол шыл ком му нис тер 
ай ып ты деп көр се тіл ді. Ел ді ау ыр жағ дай дан құт қа ру дың жол да ры ұсы ныл ды. 
Хат тың ав тор ла ры – жа зу шы Ға бит Мү сі ре пов (1902–1985), Қа зақ мем ле кет тік 
бас па сы ның мең ге ру ші сі Ман сұр Ға таулин (1903–1938), Ал ма ты Ком ву зы ның 
бас шы қыз мет кер ле рі Ем бер ген Ал тын бе ков (1904–1954) пен Мұ таш Дәу лет қа-
лиев (1904–1982), Қа зақ АКСР Мем ле кет тік жос пар лау ко мис сия сы ның сек тор 
бас ты ғы Қа дыр Қуа ны шев (1906 – өл ген жы лы бел гі сіз) қу ғын ға ұшы ра тыл ды. 
Хат тың жа зы луы на Хал ком Ке ңе сі нің тө ра ға сы Ораз Исаев түрт кі бол ған. 
Бе сеу дің ха ты қа зақ зия лы ла ры ның то та ли тар лық тәр тіп ке қар сы на ра зы лы-
ғы ның бір кө рі ні сі бо лып та бы ла ды. Дра ма тург сол кез де гі би лік тің асы ра сіл-
теу ші лік сая са тын нақ ты та ри хи кей іп кер лер ар қы лы дә лел деу ге ты ры са ды.

РЫС ҚҰ ЛОВ. Өзі ңіз ге мә лім, 1918–1919 жыл да ры Түр кіс тан мен Қа зақ-
стан ды қа лың аш тық жай ла ды. Ол жо лы да көш пен ді лер қат ты қыр ғын ға ұшы-
ра ды. Мен аш тық пен кү рес ко мис сия сы ның пред се да те лі едім. Түр кіс тан ның 
сол кез де гі мак си ма лист бас шы ла ры «Бар қар жы ны, бар азық-тү лік ті ар мия ға 
бе рейік» де ді. Мен: «Аш тар ға да бө лі сейік» де дім. Мак си ма лист Ку ше кин: 
«Көш пен ді лер марк сизм ілі мі бой ын ша, жер бе ті нен жойы лып ке туі ти іс, 
олар ға қар жы ны бө ліп әу ре бол май, ар мия ны кү шейт ейік, ар мия со ци ализм ді 
қор ғап қа лу үшін ке рек» де ді. Мен: «Тып-ти пыл бо лып қы рыл ған ха лық тың 
сүйе гі нің үс ті не құ рыл ған со циализм кім ге ке рек?» де дім.

СТА ЛИН. «Көш пен ді лер – адам қо ға мын да ғы ма сыл дар» де ген тео рия 
маркс тік тео рия емес, бур жуазия лық тео рия.

РЫС ҚҰ ЛОВ. Дұ рыс ай та сыз. Ал, мак си ма лис тер марк сизм ді бұр ма ла ды 
ғой.

СТА ЛИН. Мак си ма лис тер ді соқ қан қа ру мен ма ған да шүйі ліп тұр ған жоқ-
сың ба?

РЫС ҚҰ ЛОВ. Мен Ста лин жол дас қа қар сы емес пін. Ста лин жол дас тың нұс-
қау ын, яғ ни Сая си Бю ро ның нұс қау ын бұр ма лау шы лар ға қар сы мын. Сталин 
жол дас тың «Ба тыс тан бас ай на лу» ат ты ең бе гі дер ке зін де жа рия лан ды. Ал 
со дан кей ін қа те ле су дің ре ті жоқ қой. Бі рақ Қа зақ стан да кол лек тив тен ді ру 
сая са ты Сіз дің нұс қауы ңыз дан кей ін де өрес кел бұр ма лан ды. Әне, анау ме нің 
ха тым да көр се тіл ген жан түр ші гер лік фак ті лер – сол бұр ма лау дың нә ти же сі.

СТА ЛИН. Сон да қа лай ой лай сың, Тұ рар, Қа зақ стан бас шы ла ры ЦК сая-
са тын әдейі бұр ма лап отыр ма?

РЫС ҚҰ ЛОВ. Қа зақ стан бас шы ла ры ЦК сая са тын әдейі бұр ма лап отыр 
деп ай ту қи ын. Бі рақ олар дың бұр ма лау ға жол бе ріп отыр ға ны ақи қат. Де мек, 
Қа зақ стан да кол лек тив тен ді ру сая са ты ның өрес кел бұ зыл ға ны на жа ңа ғы 
бас шы ла ры да кі нә лі. Ең ал ды мен, кі нә лі. Мұ ны бір сө зін де Го ло ще кин де 
мой ын дай ды. «Біз бас шы қыз мет те гі жік шіл дер ді төң ке ріп тас та дық» дей ді АР
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Го ло ще кин, ал ау ыл да ғы бай лар мен, тап жау ла ры мен кү ре су де дәр мен сіз дік 
та ны тып отыр мыз». Бұл – Го ло ще кин сө зі.

СТА ЛИН. Де мек, жер-жер де зи ян кес тер бар. Олар со вет тік кол лек тив тен-
ді ру ісі не іріткі са лып, ел ді күй зе ліс ке ұшы ра тып, со вет тер ді ха лық қа жек  
кө рі ніш ті етіп көр се ту ге ты ры са ды. Со лай ма?

РЫС ҚҰ ЛОВ. Ол да бар. Су маң да ған су ық қол дың бар еке ні дау сыз. 
Со ны мен бір ге бас шы лық та ра пы нан да асы ғыс тық күш ті. Опы рып-жа пы рып, 
іс ті тез аяқ тап, көз ге кө рі ніп қа лу ние ті ба сым. Мұ ның атын асы ра сіл теу дей ді.

СТА ЛИН. (Труб ка мен стол ды ты �ыл да тып өзі не-өзі) Ал біз Го ло ще кин 
жол дас қа сен дік... Ол бол са, жағ дай ды біл мей ді.

Дра ма да ғы кө те ріл ген мә се ле нің шы най ылы ғы та рих та бол ған оқи ға-
лар мен ас та сып жа ту ын да. «Бе сеу дің ха ты» дра ма сы та ри хи шы ғар ма бол-
ған дық тан, мұн да ғы кей іп кер лер де шы найы та ри хи тұл ға лар. Со ның ішін де 
Го ло ще кин, Ста лин, жа зу шы Ға бит Мү сі ре пов, Тұ рар Рыс құ лов, Құ ра мы сов, 
Нұр хан, Құс ни, Ба лым се кіл ді тұл ға лар әр қай сы сы өз де рі нің та рих та ғы 
ор ны на сәй кес об раз ға ие бол ған. 

ДрамадағыГолощекинкім?

Дра ма тург жа зу шы лық ше бер лі гін са ла оты рып, бұл бей не лер ді түр лі 
әсер лі диа лог тер ар қы лы одан әрі әр лен ді ре тү се ді: Ф.Го ло ще кин – сұр қия 
сая сат ты жү зе ге асы рып, ха лық тың қыр ғын ға ұшы ра уы на бір ден-бір се беп кер 
бол ған Край ком ның бі рін ші хат шы сы, шы ғар ма да бю ро мү ше ле рі нің жи на лы-
сын да ғы сөз де рі ар қы лы бей не сі то лық ашы ла ды. Жа зу шы Ға бит Мү сі ре пов 
бол са, хал қы ның аман ды ғын өз өмі рі нен ар тық кө ріп, ба сын бәй ге ге ті ге ді. 
Қа һар лы И.В.Ста лин мен Ф.Го ло ще кин нен де тай сал май, ха лық тың мұң-мұқ-
та жын жет кі зе бі ле ді. Ғ.Мү сі ре пов  және Е.Ал тын бе ков, М.Ға таул лин, Қ.Қуа-
ны шев, М.Дәу лет қа лиев тар дың есі мдері де дра ма да ата лып ке те ді.

СТА ЛИН. Не ге се нен бас қа еш кім ләм де мей ді?
РЫС ҚҰ ЛОВ. Ме нен бас қа лар да Қа зақ стан да ғы өрес кел бұр ма лау шы-

лық ты Сіз ге ай ту ға ты рыс қан. Бі рақ олар дың дау сы Сіз ге жет пей жа тыр.
СТА ЛИН. Қа лай ша?
РЫС ҚҰ ЛОВ. Мы са лы, жа зу шы Ға бит Мү сі ре пов бас та ған бес адам Сіз ге хат 

жаз ған. Бі рақ бе сеу дің бі реуі бұ ны Го ло ще кин ге айт ып қой ып, хат ұс тал ған. 
Ал, хат тың ав тор ла ры жан-жақ қа «ко ман ди ров ка ға» ат тан ды рыл ған. Мү сі ре-
пов тің өзі қа зір Тор ғай да, Бат пақ қа ра дейт ін жер де жүр.

СТА ЛИН. (Кар та �а таяп �а рап) Тор ғай, Қо ста най. Сі рә, Зи новь ев те сол 
жақ та жүр-ау дей мін. Қа лай ой лай сың, әл гі жа зу шы Зи новь ев пен кез де сіп те 
қа лар?

Құ ра мы сов, Жан то қов тар – өзі нің қыз мет ор ны мен бас шы сы нан әрі аса 
ал май тын, өзін дік пі кі рі жоқ, мә се ле ні өз діг інен ше ше ал май тын дәрменсіз 
кей іп кер лер. Ал Исаев пен Ива нов тың жө ні бұ лар дан бө лек. Олар бас шы сы ның 
«ақ де ге нін ал ғыс, қа ра де ге нін қар ғыс» де мей, ке рі сін ше, Мү сі ре пов те рге ара АР
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тү сіп, жағ дай ды әді лет ті түр де ше шу ді көз дей ді. Құс ни, Ба лым, Кү лән да лар 
бол са, бі рі – жа зу шы ның, бі рі – ба тыр дың жа ры, ен ді бі рі – ақын ның қо лы жет-
пе ген сүй ге ні – бә рі де әді лет сіз дік тің құр ба ны бо ла тұ ра, жар ла ры нан ай ыры ла 
тұ ра, қи ын дық қа мой ымай тын асыл жан дар. 

Кеңесүкіметініңұжымдастырусаясатытуралыкөзқарасыңқандай?

Ұжым дас ты ру ке зін де гі қа зақ хал қы ның жай-күйі кей іп кер лер диало гі 
не гі зін де оқыр ман ға жет кі зі ле ді. «Асы ра сіл теу бол ма сын! Аша тұ яқ қал-
ма сын!» ұра ны мен жүр гі зіл ген қа тыгез сая сат тың ке сі рі нен қо лын да ғы 
ба ры нан ай ырыл ған ха лық тың аш тық тан қы ры луы, сол сұм дық ты кө ре тұ ра 
бас шы лық тың нем құ рай лы лық та ны туы, оған шы да ма ған Мү сі ре пов бас та ған 
зия лы қау ым өкіл де рі нің Ста лин ге хат жа зуы жә не олар дың қу да лау ға ұшы-
ра уы дра ма да ашық ай ты ла ды. Де ген мен мұн да да жа зу шы ның ас тар лы ойы 
аң ға ры лып қа ла ды: жер бе тін де то зақ ор нат қан қа тыгез бас шы лар үшін ол 
жақ та ғы та мұқ таң сық емес... Осы ар қы лы да бұл со ла қай сая сат тың ха лық ты 
қан ша лық ты қан қақ сат қа нын ұғы ну қи ын емес.

РЫС ҚҰ ЛОВ. (К р сі ніп) Жа ла де ген бар, жол дас Ста лин. Өзі ңіз айт қан 
жоқ сыз ба, ме нің үс тім нен арыз тү сіп жа та ды деп. Сол Жан то қов тар «Рыс-
құ лов – пан тюр кист» деп қақ сай бер се, кім бі ле ді, Яго да не ме се Вы ши нс кий бір 
кү ні ал қым нан алар. Со дан соң Рыс құ лов ты қа ра есек ке те ріс мін гі зіп, бе ті не 
күйе жа ға са лып, ха лық қа: «Әне, анау оң ба ған! Тас лақ ты рың дар!» де се, кім 
бі ле ді, се ніп қа луы да мүм кін ғой.

СТА ЛИН. Ал ғыс пен қар ғыс тың та ра зы сы бар.
РЫС ҚҰ ЛОВ. Мә се ле та ра зы да емес, та ра зы шы да. Тас ба қа о ба сын да адам 

бол ған де се ді. Та ра зы дан жеп қой ып, қар ғыс атып, тас ба қа ға ай на лып кет кен.
СТА ЛИН. Де мек, та ра зы дан же ген тас ба қа ға ай на ла ды.
РЫС ҚҰ ЛОВ. Иә, Ио сиф Вис са ри оно вич, та ра зы дан же меу ке рек. Та ра-

зы дан же ген ді та рих бә рі бір та ба ды.
СТА ЛИН. Ал, та рих тың өзін тас ба қа жаз са ше?
РЫС ҚҰ ЛОВ. Шын дық ші рі мей ді. Шын дық тың бе тін қан ша бүр ке ме-

ле ген мен, бүр ке ніш тің әр жа ғы нан сәу ле ша шы рап тұ ра ды. Шын та рих та 
осын дай. Шын та ра зы – та рих.

СТА ЛИН. (�о лын бір сіл теп) Ен де ше, біз дің ісі міз та рих қа ама нат. Бі рақ 
есің де бол сын, Тұ рар, кол лек тив тен ді ру ісін же дел де ту – со циализм мүд де сі 
үшін. Бұл іс ті оңы нан аяқ та ма сақ, бо ла шақ қан дай бо ла ды? Біз им пе риа лис тер 
қор шау ын да еке ні міз ді ес тен бір ми нут те шы ғар мауы мыз ке рек. Одан қор ға ну 
жо лын да кей бір бұр ма лау да пай да бо луы мүм кін. Ол қа те бол са, та рих қа ама-
нат. Бо ла шақ ақ-қа ра сын ше шіп ал сын.

РЫС ҚҰ ЛОВ. Та рих бә рін де орын-ор ны на қоя ды. Бі рақ сон да тө бе міз ден 
тө мен қа рап, сал бы рап тұр ма сақ бол ға ны. (Му зы ка та лып ес ті ле ді. «Кө бік 
шаш �ан», яки «А� бай» �а �ар лан �ан көз си я� ты. Ар ты хор �а ай на ла ды).

Дра ма со ңында жас сә би дің дү ние ге ке ліп, ті рі қа луы да жа зу шы ның бо ла-
шақ тан күт кен жа ңа үмі тін оқыр ман жү ре гі не жа ғып ке туін де. Қы рыл ған АР
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ха лық тың ке гін алып, ор нын тол ты ру сол бір жас сә би дің үзіл ме ген ғұ мы-
рын дай кө рі не ді.   

Пікірлесейік
1. Шы ғар ма ның кей іп кер ле рі кім дер?
2. Жа зу шы дра ма сын да та рих та ғы қай ке зең ді су рет тей ді?

Неліктен
1. Шы ғар ма не се беп ті «Бе сеу дің ха ты» деп атала ды?
2. Шер хан Мұр та заның дра ма со ңын мис ти ка-фан тас ти ка лық са рын да 

аяқ тауы не лік тен деп ой лай сың?

Тобыңдаталдапкөр
Шы ғар ма да ғы әр бө лім де бе ріл ген күй лер дің ма ңы зы қан дай? Әр күй-

дің шы ғу та ри хын анық тап, не ге сол жағ даят та қол да ны лып отыр ға нын 
тал даңдар.

Дәптеріңежаз
Жа зу шы Го ло ще кин ді қан дай кей іп кер ре тін де су рет те ген? Та рих пен 

сәй кес ке ле ме? Оған өзің қан дай мі нез де ме бе рер едің?

Түйінде
Дра ма ның та ри хи жә не көр кем дік құн ды лы ғын анық тап, түй ін де.

Қалайойлайсың?
Шер хан Мұр та за ның «Бе сеу дің ха тын» дра ма тур гия жан рын да жа-

зу ын да қан дай мән жа тыр? Осы та қы рып ты бас қа қан дай жанр да жаз ған 
дұ рыс бо лар еді? 

Үйдеорында
Т.Рыс құ лов – өз елі нің на ғыз пат риоты. Дра ма да ғы кей іп кер бей не сін 

анық тап, кес те ні тол тыр.

Мі не зі Дә лел 
Же ке қа си ет те рі Дә лел 
Ел ге жа на шыр лы ғы Дә лел 

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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Білгенгемаржан
ТұрарРысқұлов(26 жел тоқ сан 1894, Же ті су 

об лы сы, Вер ный уезі Шы ғыс Тал ғар бо лы сы – 10 
ақ пан 1938, Мәс кеу) – мем ле кет қай рат ке рі. 

Әке сі Рыс құл Жыл қыай да рұлы 1904 жы лы 
ха лық қа оз быр лық көр сет кен Сай ма сай Үш кем пі ров 
де ген бо лыс ты атып өл ті ре ді. Рыс құл түр ме ге түс
кен соң ба ла сын қа сы на ал дыр та ды. «Түр ме ба ла
сы» атал ған Рыс құ лов түр ме үй ле рін сы пы рып, бас
тық тың атын ай дап жү ріп, орыс ті лін үй ре не ді. Әке сі 
10 жыл ға сот та лып Са ха лин ге жер ау да рыл ған соң, 
Рыс құ лов – «Қыр ғыз ба ев» де ген жал ған фа ми
лия мен на ға шы ла ры ның қо лы на ке ліп, Мер кі де гі 
орыстү зем дік бас тау ыш мек теп те оқи ды.

1926 жы лы Бү кі ло дақ тық ор та лық ат қа ру 
ко ми те ті нің қау лы сы мен Ре сей Фе де ра ция сы 
Ха лық ко мис сар ла ры ке ңе сі тө ра ға сы ның орын ба
са ры бо лып бе кі тіл ді. Бұл қыз ме ті не қо са Рыс құ лов 
Түрк сіб те мір жо лын са лу да үкі мет ко мис сия сы ның 
тө ра ға сы бо лып, оны 6 жыл да аяқ тау ор ны на 
3 жыл да пай да ла ну ға бе рі луін ұй ым дас тыр ды. 
Ма ман дан ған қа зақ жұ мыс шы ла рын қа лып тас ты
ру ға, қа зақ жас та рын Ре сей жә не ше тел оқу орын
да рын да көп теп оқы ту ға көп кө ңіл бө ле ді. 

Сталин Иосиф Виссарионович (Джугаш-
вили/Жұғашвили) (1879–1953) – ке ңес тік мем ле
кет тік, сая си жә не әс ке ри қай рат ке рі. 1922 жыл дан 
бас тап Ке ңес Ода ғы Ком му нис тік пар тия сы ның 
Ор та лық Ко ми те ті нің бас хат шы сы , Ке ңес тік Үкі
ме ті нің бас қа ру шы сы (1941 жыл дан бас тап КСРО 
Ха лық Ко мис сар лар Ке ңе сі нің тө ра ға сы, 1946 жыл
дан бас тап КСРО ми ни стр лер ке ңе сі нің тө ра ға сы), 
Ке ңес Ода ғы Ге не ра лис си му сы (1945) қыз мет те рін 
ат қар ды. 

Ста лин нің бас шы лы ғы мен ау ыл ша руа шы лы ғын ұжым дас ты ру қол ға алы нып, 
бай лар мен ку лак тар ды тап ре тін де жою сая са ты жү зе ге асы рыл ды. Бұл ха лық ара
сын да жа сан ды ашар шы лық пен бос қын шы лық ты ту ғы зып, ау ыл ша руа шы лы ғын 
ұжым дас ты ру ға қар сы ша руа лар қоз ға лы сы ның өріс теуі не алып кел ді. Ста лин ел де 
қу ғынсүр гін сая са тын жүр гі зіп, то та ли тар лық жүйе ні қа лып тас тыр ды. Ұлт тық ин тел ли
ген ция өкіл де рін «ха лық жау ла ры» ре тін де қу ғын дау ды кү шейт ті. «Ха лық жау ла ры» 
жа за сын өтей тін ла герь лер дің са нын арт тыр ды. Одақ тас рес пуб ли ка лар мен ұлт тық 
ав то но мия лар ды сая си жә не эко но ми ка лық би лік тен ай ырып, Крем льге тәу ел ді ет ті.

«Қазақэнциклопедиясы»

Білгенгемаржан

ТұрарРысқұлов

ИосифСталин
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Әдебиеттеориясы

Шығарманың тақырыбы – жа зу шы ның көр кем шы ғар ма сы на не гіз, 
ар қау ет кен өмір құ бы лыс та ры ның түй іні.

Тарихи шындық – өмір шын ды ғы ның та ри хи та қы рып қа ай нал ған 
шы ғар ма да ғы көр кем дік кө рі ні сі. Та ри хи шын дық қа қо ғам дық өмір де гі нақ ты 
құ бы лыс тар, бол ған оқи ға лар, өмір сүр ген тұл ға лар ар қау бо ла ды.

Драма (гр. drama – қимыләрекет) – сахнаға арналған оқиғаны, оған 
қа ты су шы ке йіп кер лер дің ісәре ке тін, кө ңіл кү йін көр се ту ар қы лы баян
дай тын әде би шы ғар ма лар. Дра ма да же ке адам ның ойланусезінуін терең 
көрсететін лирикалық тәсіл мен тұтас бір шиеленіскен оқиғаны баян ететін 
эпикалық жанрға тән көркемдік тәсіл қабысып, ұштасып жатады. 

«Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі»

Топтарға бөлініп, жо ға ры да бе ріл ген ұғым дар ға шы ғар ма дан мы сал дар 
кел ті ріп, тал дап көр сетіңдер.

Кітап–асылқазына

1. Мұр та за Ш. Ал ты том дық шы ғар ма лар жи на ғы: 1т. Қы зыл же бе: Ро ман. 1, 2кі
тап  // – Ал ма ты: Қа зы ғұрт, 2002.– 504 б.

2. Мұр та за Ш. Ай мен Айша: Ро ман – Ал ма ты: Қа зақ стан, 2008. – 456 б.
3. Мұртаза Ш. Жеті томдық шығармалар жинағы. – 5том. – Алматы: Қазығұрт, 

2005.

Қолданыпкөр
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Бір ба қы тым – са рай шыл бол ға ным жоқ.
ЖәркенБөдешұлы

 ЖӘРКЕНБӨДЕШҰЛЫ

ЖәркенБөдешұлықайөңірдетуып-өсті?

Жәр кен Бө де шұлы 1944 жы лы 15 ма мыр да 
ҚХР-дың Тар ба ға тай ай ма ғы То лы ау да нын-
да ғы Жай ыр тау ын да дү ние ге кел ген. Азан 
ша қы рып қой ған аты – Жар мұ хам мед. Ше ше сі: 
«Пай ғам ба ры мыз Мұ хам мед тің қа си ет ті есі мін 
қай та-қай та ай та бер мейік, сен Жәр кен боп жүр-
ші», – де ген нен кей ін Жәр кен ата нып ке те ді. Ол 
жас тай ынан өлең-жыр ға құ мар бо лып, ау ыл да ғы 
өтіп жа та тын ай тыс жа ры сы нан, ой ын-жыр оты-
рыс та ры нан қал май, ха лық ау ыз әде бие ті мен 
салт-дәс тү рін ер те ден құ ла ғы на сі ңі ріп өсе ді. 

Ақынелінеқалайқызмететті?

1969 жы лы та ри хи ота ны на кел ген нен кей ін 
қа зір гі әл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлттық уни-
вер си те ті нің жур на лис ти ка фа куль те тін бі тір ген. 
Мер зім дік ба сы лым дар да жә не Мем ле кет тік 
Кі тап па ла та сын да жау ап ты қыз мет тер ат қар ған. 
1992 жы лы құ рыл ған Дү ниежү зі қа зақ та ры ның 
қау ым дас ты ғын да бө лім мең ге ру ші сі, Қа зақ стан 
Жа зу шы лар ода ғы бас қар ма сы ның әде би ке ңес-
ші сі бол ған. 

ЖәркенБөдешұлы 
(1944 жы лы ту ған)

Біз де Жәр кен дей жүй рік тер дің емес, жа бы лар дың жо лы бол ғыш шы ғар. Жәр кен
дей қы ран дар дың емес, қар ға лар дың жо лы бо лып жү ре тін шы ғар. Бі рақ уа қыт де ген 
та ра зы ға тарт қан да әді лет де ген дү ние шы ға ды. Сол кез де Жәр кен нің ор ны жар қы
рап кө рі не ді деп ой лай мын.

ҰлықбекЕсдәулет

Ол – тіл ді ақын, қа зақ тың тіл құ на рын се зе тін, се зі не тін ақын. Оның әр бір өлең де
рін де гі иі рім де рін де қа за қы лық, шы найы лық ба сым. Ол кей бі реу лер си яқ ты экс пе
ри ме нт ке ба рып, өлең нің ба сын жа рып, кө зін шы ғар май ды. Ол Ал ла ау зы на қа лай 
сал ды, жү ре гі қа лай соқ ты, со лай жа за ды.

АманханӘлім

Зерделіой
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ЖәркенБөдешұлыныңқандайкітаптарыбар?

Бас па сөз бе тін де әр жыл да ры жа рық көр ген «Аңы ра қай бе ке тін де гі ой», 
«Қа рау ыл тө бе», «Ге не рал Жа һар Ду даев», «От пен су» («Со рос – Қа зақ стан» 
қо ры ның жүл де сі бе ріл ген), «Тас бе сік», «Бос тан дық тың ба сы», «Шер», «Жал-
ғыз» ат ты дас тан да ры оқыр ман ның жы лы ықы ла сы на бө лен ген.

Ақын әде би ет әле мін де өзі нің да ра лы ғын жал ғыз дық ре тін де се зі не ді:
Жал ған-ай... Жал ғыз сы рау қан дай жа ман,
Тар паң ның та мы рын да қан қай на ған.
Адас қан үйі рі нен құ ла бие,
Қо сыл ды құ лан дар ға қақ жай ла ған... –

дей оты ра ав тор біз дің са на мыз да ғы Асан қай ғы об ра зын за ма науи ақын бей не-
сін де қай та тү лет кі сі ке ле тін дей:

Кө гер тіп көк тем кел ді мият құм ды,
Жа ну ар оқыс ой нап ұят қыл ды...
Та ғы ның бет ке бас қан таң ба сын дай,
Құй ры ғы жоқ – Жа лы жоқ – Тұяқ ту ды...
Қи на лып тер ле ді көл-кө сір боп,
Көз жа сы құ ла зы ған шөл ге сің бек. 
Жа сыр ды жа лы ме нен құ лын ша ғын,
Төр кі нім – жыл қы атау лы көр ме сін деп.

Осы лай ша ақын адас қан бие си яқ ты оқыс сү рі ніп, жа за бас пау үшін, өз 
хал қын ді лін, бол мы сын жо ғал тып алу дан сақ тан ды ра ды.

Ж.Бө де шұлы – Ха лы қа ра лық «Алаш» әде би сый лы ғы ның, Түр кі тіл дер 
ел де рі поэ зия сы ІІ фес ти ва лі нің лау реаты, «Астана Бәйтерек – 2006» әдеби 
байқауының жүлдегері және Қ.Сәт ба ев тың 150 жыл дық ме рейт ой ына ар нал ған 
ха лы қа ра лық мү шәй ра ның бас жүл де ге рі.

Пікірлесейік
1. Ақын ның әде би ет ке құ мар лы ғы қай кез ден бас тал ған? 
2. Жәр кен Бө де шұлы қай жанр лар да қа лам тарт қан?

Неліктен
1. Ұ.Есдәулет не лік тен Жәр кенді жүйрік атқа теңейді?
2. Әріптестерінің Жәркенге жоғары баға беруінің себебі неде?

Тобыңдаталдапкөр
«Бір ба қы тым – са рай шыл бол ға ным жоқ» де ген ақын ның сө зін тал дап 

кө рің дер.

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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Дәптеріңежаз
Жәр кен Бө де шұлы ту ра лы біл ген ің ді «Түр тіп алу кес те сі не» тол тыр.

V–«Білемін» –«Менүшін
түсініксіз»

+«Менүшін
жаңаақпарат»

?–«Мені
таңғалдырады»

Түйінде
Жәр кен Бө де шұлы қан дай ақын? Ой ың ды түй ін деп жаз. 

Қалайойлайсың?
Ақын өлең де рі та қы рып та ры ның көп ші лі гі та ри хи са ла ға ар на лу се-

бе бі не де?

Үйдеорында
Жәр кен Бө де шұлы ның «Аңы ра қай бе ке тін де гі ой», «Қа рау ыл тө бе» 

шы ғар ма ла рын да ғы ор тақ идеяны ашып, әде би эс се жаз.

Міне,қызық!

Ба ла Жәр кен қо зылақ тар ды ай дап ке ле жат қан да ке нет нө сер жау ын тө пеп 
ке те ді. Жау ын нан ығыс қан қо зылақ сай дың ше ті мен жү ре ді, ал тө мен де үл кен көл 
бо ла ды. Жәр кен де амал жоқ, қо зылақ тың ар ты нан ере ді. Оқыс та ба ла ның ая ғы 
тай ып ке тіп, тө мен де гі те рең сай ға құ лап ке те ді. Су тү бі не құл ди лап ба ра жат қан 
ба ла ның қо лы жа ға да ғы бір түп шең гел ге ти іп ке тіп, со ған жа бы сып, ұс тап қа ла ды. 
Де реу жү гі ріп жет кен ау ыл адам да ры оған ар қан са лып, құт қа рып ала ды. 

  Қа быр ғам мен ке ңе сем,
  Ар ма ны ма же тер дей.
  Өмір де ген не де сең,
  Бір түп шең гел екен ғой, – 

деп бас тала тын ең ал ғаш қы өле ңі осы лай туа ды.

Кітап–асылқазына

1. Ж.Бө деш. Көк ше құ рақ. Өлең дер мен поэма лар. – Алматы: Жа лын, 1979. 
2. Ж.Бө деш. Қос қа нат. Өлең дер. – Алматы: Жа зу шы, 1982. 
3. Ж.Бө деш. Зей ін. Өлең дер мен поэма лар. – Алматы: Жа лын, 1984.
4. Ж.Бө деш. Ас пан дау сы. Өлең дер мен поэма лар. – Алматы: Жа зу шы, 1985.

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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«Жалғыз»поэмасы

Жәр кен нің қы рық қы ры бар ақын, 

мен оның бір ға на қы рын аша ал дым. 

Ол – ту ған жер ге де ген са ғы ныш. 

Те мір хан Ме дет бек

Ақыннеліктенөзінжалғызсезінеді?

«Жал ғыз» поэма сы – Жәр кен Бө де шұлы ның шоқ ты ғы би ік шы ғар ма ла-
ры ның бі рі. Ол сю жет сіз ли ри ка лық поэма тү рі не жа та ды. Се бе бі мұн да шы ғар-
ма ның да муы, бай ла ны сы, ша рық тау ше гі, кей іп кер лер тар ты сы си яқ ты 
сю жет тің ке зең де рі жоқ. 

Бұл жал ған да кім жал ғыз?!
Ақ бо рық тай Ай жал ғыз, Ай дан нұр лы Күн жал ғыз.
Жар қы рап тұр ған Шол пан да жал ғыз ды ғын се зі нер,
Таң ал дын да көз ілер...
Жыр боп мәң гі жа сар ға, Абай жал ғыз қа шан да,
Абай жал ғыз бол ға сын, екеу емес Мағ жан да.

Бі рақ шы ғар ма да маз мұ ны бір ар на да то ғыс қан ди на ми ка лық да му бар. 
Қа зақ әде бие тін де С.То рай ғы ров поэма ла ры сю жет сіз поэма ның ал ғаш қы 
не гі зін қа лай ды. Мұн да оқи ға бір тін деп да мы май ды. Бұл жанр дың ерек ше лі-
гі – бас ты оқи ға ның бір ден бас та лып, бір ден бау рап әке туін де. Сон дай-ақ бұ ған 
тіл көр кем ді гі, ай шық ты су рет теу лер, логика тұтастығы, сыр шыл эмо ция тән. 
Ж.Бөдешұлының ақындық фантазиясы мен философиясы да айқын көрінеді. 

Автордыңидеясықандай?

Ав тор идея сы – жа ра ты лыс тан да ры ған ерек ше қа си ет ті ашу, да ра тұл ға ны 
та ны ту, да рын ие сін қас тер леу. Мы са лы, поэма да аты атала тын Абы лай хан, 
Ақ там бер ді, Бұ хар жы рау лар, Иса тай мен Ма хам бет, Абай, Шә кә рім, Мағ жан, 
Бау ыр жан Мо мы шұлы т.б. си яқ ты тұл ға лар өмір ге бір-ақ рет ке ле ді, бұ лар дың 
бә рі – құ бы лыс жал ғыз, екеу бол май ды де ген ой ай та ды. Сон дай-ақ Мұ қа ға ли 
жыр ла ған «Фа ри за, Фа ри за жан, Фа ри за қыз, өмір де ақын дар дың бә рі жал-
ғыз». Бі рақ ақын ой ын ша «Жал ғыз дар» көп емес. Сон дық тан «жал ғыз да-
рым ды жар ға қа ма лап, Са ры уай ым ға сал ғыз ба, Құ дай! Тұз уат қан кел сап тай, 
ағар са да қас та рың, ағар са да шаш та рың – Жал ғыз дық тың дер ті не шы дап бақ, 
за ман дас та рым!» – дей ді. 

Бас кей іп кер «Жал ғыз» – ав тор дың өзі. «Жал ғыз – мен мін... Бұл поэма ны 
тұ тас тай жат қа бі ле тін жас оқыр ман да рым бар. «Жал ғыз дық тек Құ дай ға ға на 
жа ра са ды» деп ай ты ла ды. Жал ғыз дық – бар лық адам ның ба сын да бар нәр се. 
Бұл тек бір ға на адам ның ба сын да ғы жал ғыз дық емес, бү кіл әлем дік жал-
ғыз дық деп ой лай мын. Шә кә рім де жал ғыз бол ды... Жал ғыз дық ты тек қа на 
оқу ке рек», – дей ді ав тор жур на лис тер ге бер ген сұх ба тын да. АР
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Ав тор жай уа қыт та қа ра пай ым ма ғы на 
бе ре тін «жал ғыз» де ген сөз ге үл кен ой ды сый-
ғыз ған. Поэма бас тал ған бет те ақын оқ ти ген 
ар қар, құл жа ның бір ден жан тә сі лім ет пей, оқ тың 
уы де не сі нің барлық жеріне те гіс жайы лып бол-
ған ша са ғат тап, тәу лік теп жыл жы май қа ры сып 
тұ ра бе ре тін ді гін те гін ай тып отыр ған жоқ.

Жал ғыз ар қар.
Жал ғыз оқ.
Жал ғыз құз дың ба сын да –
Селт ет пей ді бо ран ға,
Селк ет пей ді жа сын ға.
Мұң лы қо ңыр жа на ры бір жа на ды, бір өшіп,
Ажа лы на сүйе ніп қа тып қал ған сі ре сіп.
Қос өк пе сі де мік се – жу сан иі сі бұр қы рап,
Таң ға жай ып тағ дыр ға тау та ғы сы тұр шы дап.

Өйт ке ні құз дың ба сын да ай на ла дау ыл 
бо рат са да, қас қай ып жал ғыз жү ре тін ар қар – 
күш ті, қай рат ты, бас қа лар дан да ра. Оқ ти ген 
ар қар шай қал са да, «та мы ры шын жыр бо лат тай 
бе рік» бол ған дық тан, бір ден құр дым ға құ ла-
май ды. Жа ра ты лы сы күш ті адам да сол си яқ ты. 
Бұл жер де ав тор ба тыр Ба ян ды ес ке тү сі ре ді. 
Қа зақ же рін жау (қал мақ-жоң ғар) қо лы нан азат 
ету де Қа бан бай, Ма лай са ры, Ол жа бай си яқ ты 
ба тыр лар мен ті зе қо сып, қа тар со ғыс қан ба тыр 
Ба ян жі гер лілі гі мен, қай сар лы ғы мен, кек шіл ді-
гі мен даң қы шық қан. Та ри хи де рек бой ын ша жау 
қор шау ын да жал ғыз қал ған Ба ян өліс пей бе ріс-
пе ген қал пын да ер лік пен қа за тап қан. Ав тор осы 
жайт ты ес ке алып отыр.

Ала бө тен тағ ды рым, 
Так ла-Ма кан шө лін дей жа зы ыс тық, қы сы аяз. 
Қа бі рім нің ба сы на сек сеуіл өсер, гүл емес... 
Жал ғыз дық қа сүй ен ген, 
Мен де жал ғыз ар қар мын. 
Жал ғыз өлең да ры са, жү рек те гі тар қар мұң. 
Жыр дың уы бой ыма жай ыл ған да өлер мін, 
Өзі ай та ды үкі мін ке лер ұр пақ, ке лер күн, – 

деп жыр ла ған ақын са ры уай ым ға са лы нып тұр-
ған жоқ, қай та қан ша қи ын дық көр се де, өзі нің 
де мық ты еке нін, да ра еке нін, шы дам ды еке нін, 
өмір де тек өлең нен ға на қу ат ала ты нын жа рия лап 

Өлең ге ауа дай қа жет 
те ңеу, сим вол, ме та фо ра, 
эпи тет, ас со нанс... дей тін
дер ді құл пыр та қол да на 
бі ле тін ақын поэма лар ға 
қол соз ған да бұ лар ға қо
са жа ңа фор ма лар, ша
қы рып тұ рар сю жет тер 
із деп тап қышақ. Әйт еу ір 
алу ан та қы рып та ғы қан
дай кө лем де гі дү ние ні 
жаз ған да да, ол еш уа қыт
та бір қа зық қа бай ла нып 
қал май ды: бір де ежел гі 
жы рау лар ша егі летө гі ле 
тол ға са, бас қа бір тұс
та тұ тас тай осы за ман ғы 
өлең өл шем де рі мен ір кіл
мей «сөй лей ді». 

ЕртайАшықбаев

Зерделіой

Жалғызарқар

Қа зақ әде бие тін ің поэ
зия сы на өз та қы ры бын 
ала кел ген Қа сым, Мұ қа
ға ли сын ды ақын дар дың 
қа та рын да осы Жәр кен 
де тұ ра ды.

ҚабдешЖұмаділов

Зергерсөз
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отыр. Сон дық тан ақын үшін өле ңі нен құ ді рет ті, өле ңі нен қа си ет ті, қас тер лі 
еш те ңе жоқ. Поэма ның:

Төрт құ бы лам жап-жа рық, ор та сы на ме ні алып –
Су рет ке тү сер көп ха лық... 
Су рет ке тү сер Ал ты Алаш, 
Пат ша да, ха ным да шар пы лып жү зі жа лын ға, –

де ген би ік эмо ция, ай рық ша позитивті кө ңіл күй мен аяқ та луы нан шы ғар ма-
шы лық құ бы лыс тың көр кем ой мен ас тас қан әде мі әсе рі та ны ла ды.

Пікірлесейік
1. Жәр кен Бө де шұлы қан дай ақын?
2. Поэма де ген не?

Неліктен
1. «Ақын дар дың бә рі жал ғыз» деген Мұқағалидың пікіріне сүйеніп, 

Жәркеннің жалғыздық тақырыбын таңдау себебін анықта.
2. Не лік тен ақын «Жал ғыз дық тан қо рық пай мын, топ қа, жік ке бө лін ген, 

Құм тө бе дей өріл ген то быр лар дан қор қа мын» дей ді?

Тобыңдаталдапкөр
Ақын ұлт тық құн ды лық тар дың ма ңыз ды лы ғын кон текс тер мен үн дес-

тір ге нін анық тап, тал дау жа са. 

Дәптеріңежаз
Интернет же лі сін ен Жәр кен Бө де шұлының «Ту ған жер» де ген өле ңін 

дәп те рі ңе кө ші ріп жаз жә не осы өлең мә ті ні не жа зыл ған ән ді тың да. Мұнда 
жалғыздық идеясы бар ма?  

Түйінде
Поэма да ғы кө те ріл ген мә се ле лер ді ай қын дай оты рып, эс се жа зу ар-

қы лы түй ін де.

Қалайойлайсың?
Жәр кен ақын си яқ ты «Жал ғыз» бо лу оңай ма? Жалғыздық тақыры-

бына сюжетті поэма жазуға бола ма?

Үйдеорында
Жәр кен Бө де шұлы ның елі міз дің бір туар тұл ға ла рын бір поэма ға  

сый ғыз ған ше бер лі гін тал дап, шы ғар ма ның та ри хи жә не көр кем дік құн-
ды лы ғын анық тап, жаз ба ша ба ға бер. 

Пікірлесейік

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

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



101

Өлең де гі кей іп кер лер жүйе сін ту ра жә не жа на ма мі нез деу лер бой ын ша 
тал дап, кес те ге тол тыр.

Кейіпкерлер Тура
мінездеу

Жанама
мінездеу

Ментанығанкейіпкер
сипаты

Білгенгемаржан
Жалғыздық – бас қа адам дар дан оқ шау ла ған, өз гер ген (үй рен шік ті емес) жағ

дай ға ұшы ра ған адам ның эмо ция лық күйі не ық пал ете тін пси хо ген дік фак тор лар дың 
бі рі. Адам ның жал ғыз дық жағ дай да бо лу уа қы ты ұзар ған сай ын тіл де су ді, қа рымқа
ты нас ты қа жет сі нуі кү шейе тү се ді. Егер адам өзі тілдесетін жан таппаса, зат тар ды, 
әр түр лі жа ну ар лар ды тұл ға лан ды рып тіл бі тір ген дей әре кет жа сай ды. Осылайша 
қи ял кү ші мен се рік тес тер ту ды ра ды, олар мен дау ыс тап сөй ле се бас тай ды. Мұн дай 
жайт тар қор ға ныш тық реак ция лар деп есептеледі. Бұл пси хо ло гия лық нор ма шең бе
рін де қа рас ты ры ла ды.

«Жантануатауларыныңтүсіндірмесөздігі»

Білгенүстінебілетүс

Жәр кен Бө де шұлы ның ес те лі гі нен: «Мен кө зі ашық, оқы ған, то қы ға ны 
бар мек теп ди рек то ры ның от ба сын да ту ып өс тім. Әкем мар құм ау ызе кі жаяу 
әң гі ме нің хас ше бе рі бо ла тын. Көр генбіл ге ндерін, ес ті ген ер те гі, қис са
лар ды май ын та мы зып айт ып оты ра тын. Ау ылай мақ та ғы өзі тұс тас за ман
дас та ры біз дің үй ге сол кі сі нің әң гі ме ле рі үшін жи на ла тын. Екі құ ла ғым қал
қи ып, кө кем нің ті зе сі не оты рып алып ау зым нан  сі ле кей ім ақ қан ша құ ны ғып 
тың дау шы едім. Мен өзім ді құд ды бір мыңжыл дық же міс ба ғы ның ішін де 
жүр ген дей се зі не тін мін. Әкем нің ау зы нан күз гі ал ма ның хош иі сін дей піс кен 
сөз дің жұ пар ле бі аң қып тұ ру шы еді, шір кін! Осы за ман да он дай шал дар 
жоқ тың қа сы. Бол са да сө зі ши кі, әң гі ме сі ша ла, дүм бі лез, құ лақ құ ры шын 
қан дыр май ды. Кө ңіл ді тұ шын дыр май ды, ұй қы ңды кел ті ріп, бе ре кең ді қа шы
ра ды. Есейе ке ле қа ра та нып, хат оқи бас та ған да ба ла кез де гі әл гі әдет қа зақ 
жа зу шы ла ры ның жаз ған, сыз ған да рын оқу ға ұлас ты. Әң гі ме ге құш тар лы ғым 
сон ша лық та ныс, бей та ныс қа лам гер дің ша ғын әң гі ме ле рін көр сем бол ды, 
бас  са лып оқып тас тайт ын бол дым. Осы күн ге дей ін бір кі сі дей оқып ке ле мін. 
Әлі де оқи түс кім ке ле ді де тұ ра ды».

www.minber.kz/.../жәркен-бөдеш-қысқа-әңгімелер-қиссасы

Әдебиеттеориясы

Теңеу – құ бы лыс ты бас қа нәр се мен са лыс ты ру ар қы лы жа са ла тын 
си пат тау тә сі лі (ке ме дей, бо лат ша).

Білгенгемаржан
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Символ – ой ды ас тар лап, бас қа нәр се ні су рет теу ар қы лы жа са ла тын 
нақ ты лы си па ты бар ба ла ма бей не (гүл – жас тық тың сим во лы).

Метафора (гр. ау ыс ты ру) – екі нәр се ні са лыс ты ру жә не жа нас ты рып
жа қын да ту не гі зін де ас тар лы тың ма ғы на бе ре тін бей не лі сөз не ме се сөз 
тір ке сі (тас жү рек, ақын – жел).

Эпитет – зат тың не ме се құ бы лыс тың ай рық ша бел гі сін біл ді ре тін бей
не лі сөз (қо ңыр дау ыс, тәт ті күй).

Ассонанс – (фр. assonanse) – өлең жолдарында сөз басындағы да 
уыс ты ды быс ардың ұйқасуы.

«Әдебиеттануғакіріспе»

Жо ға ры да бе ріл ген ұғым дарға хрестоматиядағы поэмадан мы сал дар 
кел тір.

Міне,қызық!

Шы ғар ма шы лық ие ле рі нің бә рі жал ғыз дық ты се зін еді. Олардың кей бі реу ле рі 
жал ғыз дық тың адам зат қа ти гі зер пай да сын да си пат тай ды. 

Ар тур Шо пен гауэр: «Адам өзі нің кім екен ді гін жал ғыз қал ған да ға на ай қын се зе 
ала ды. Әр адам жал ғыз қал ған кез де ға на шы найы бей не сін аша ды. Жал ғыз дық ты 
сүй ме ген адам ер кін дік ті де сүй мей ді». 

Бер нард Шоу: «Жал ғыз дық тан үлес алып, өзі ңе пай да кел ті ре алу – да рын
ды лық». 

Орал хан Бө кей: «Бү кіл әлем де адам ба ла сы қан ша лық ты мол бол са, сон ша
лық ты жал ғыз – оны жал ғыз сы рат пай тын ай рыл мас адал до сы – өзі нің ойы ға на».

Кітап–асылқазына

1. Ж.Бө деш. Нұр лы бояу лар. Өлең дер мен поэма по рт рет тер. – Алматы: Жа лын, 
1988.

2. Ж.Бө деш. Жұл дыз ға ор нын ай бер мес. Өлең дер мен поэма лар. – Алматы: 
Сөзс тан, 1996.

3. Ж.Бө деш. Емен дер түн де бүр лей ді. – Алматы: Ана ті лі, 2001.
4. Ж.Бө деш. Бө рі нің асы ғы. – Алматы: Жа зу шы, 2005.
5. Ж.Бө деш. Бұ ры лыс. – Алматы: Сөз дікс ло варь, 2007.

Қолданыпкөр
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«Тарихтағылымы»бөлімібойыншажиынтық
бағалауғадайындықтапсырмалары

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 Шер хан Мұр та за ның Мем ле кет тік сый лық ал ған шы ғар ма сы: 
А) «Қа ра мар жан»
В) «Қы зыл же бе»
С) «Мыл тық сыз май дан»
D) «Әзи за»
Е) «Бе сеу дің ха ты»

 Қай қа лам гер Шер хан Мұр та за ны Қы зыл же бе ге те ңе ген? 
А) Ә.Ке кіл ба ев
В) Ш.Айт ма тов
С) Ф.Оң ғар сы но ва
D) Ж.Шаш тай ұлы
Е) Қ.Жұ ма ді лов

 Шер хан Мұр та за ның 5 кі тап тан тұ ра тын шы ғар ма сы:
А) «Бе сеу дің ха ты»
В) «Мыл тық сыз май дан»
С) «Қа ра мар жан»
D) «Ай мен Айша» 
Е) «Қы зыл же бе»

 «Бе сеу дің ха ты» дра ма сын да ғы бе сеу:
А) Ғ.Мү сі ре пов, Ғ.Мұс та фин, Т.Рыс құ лов, О.Исаев, Қ.Қуа ны шев
В) Т.Рыс құ лов, Е.Ал тын бе ков, Ғ.Мұс та фин, М.Ға таулин, О.Исаев,
С) О.Исаев, Ш.Мұр та за, Т.Рыс құ лов, Е.Ал тын бе ков, М.Дәу лет қа лиев,
D) Ғ.Мү сі ре пов, М.Ға таулин, Е.Ал тын бе ков, М.Дәу лет қа лиев, Қ.Қуа ны шев
Е) Ғ.Мұс та фин, Ғ.Мү сі ре пов, Ш.Мұр та за, Т.Рыс құ лов, Е.Ал тын бе ков

 Пьеса да орын дал ған күй дің бі рі:
А) «Түр ме ден қаш қан»
В) «Те пең көк»
С) «Бес тө ре»
D) «Ақ бай»
Е) «Ақ сақ киік»

 «Бе сеу дің ха ты» дра ма сы неше бөлімнен тұ ра ды?
А) 3 бө лім нен
В) 5 бө лім нен
С) 1 бө лім нен
D) 4 бө лім нен
Е) 2 бө лім ненАР
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 Ж.Бө де шұлы ның шын аты:
А) Жәр кен
В) Жар қын
С) Жар ма ған бет
D) Жа рыл қа сын
Е) Жар мұ ха мед

 ҚХР-да ғы Ж.Бө де шұлы дү ние ге кел ген жер:
А) Құл жа 
В) Сі бе ті
С) Шың жан
D) Жай ыр тауы
Е) Үрім ші

 Ж.Бө де шұлы алған сыйлық: 
А) М.Ма қа таев атын да ғы сый лық  
В) «Да рын» сый лы ғы
С) «Алаш» сый лы ғы 
D) Абай атын да ғы сый лық  
Е) Б.Бұл қы шев атын да ғы сый лық 

 «Жал ғыз» поэма сын да не ше құс пен жа ну ар дың атауы кез де се ді?
А) 9 құс тың, 6 жа ну ар дың
В) 11 құс тың, 7 жа ну ар дың
С) 10 құс тың, 8 жа ну ар дың
D) 7 құс тың, 16 жа ну ар дың
Е) 8 құс тың, 12 жа ну ар дың

2. Мұх тар Ша ха нов тың:
Тағ ды рың ды та мыр сыз дық ін де ті нен қал қа ла,
Маз мұн жоқ та маз мұн сыз дық шы ға ке лер ор та ға.
Әр адам да өз ана сы нан бас қа да,
Ғұ мы ры на етер мәң гі ас та на,
Де меп жү рер, же беп жү рер ар қа да,
Бо лу ке рек құ ді рет ті төрт ана:
ТУ ҒАН ЖЕРІ – түп қа зы ғы, ай бы ны,
ТУ ҒАН ТІЛI – мәң гі өне ге ай ды ны,
ЖАН БАЙ ЛЫҒЫ, САЛТ-ДӘС ТҮРІ – ті ре гі,
Қа да мы на шуақ ша шар үне мі.
Жә не ТУ ҒАН ТАРИХЫ, – 

 де ген өле ңі не сүйе ніп, та рау да ғы шы ғар ма лар дың ерек ше лік те рін көр се те 
оты рып, уа қыт пен ке ңіс тік тұр ғы сы нан тал дап, оқи ға ның өту ор ны на 
қа ра мас тан, олар дың қа зақ хал қы ның әр ке зе ңін ба ян дай тынын дә лел деп, 
та рау ды түй ін де.

3. «Та рих та ғы лы мы» де ген та қы рып та Ш.Мұр та за жә не Ж.Бө де шұлы шы ғар ма-
шы лық та рын қам тып пре зен та ция жа са.АР
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Халықаралықзерттеулерформатындағытапсырмаларүлгілері

 Мә тін ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер.

І
Жал ғыз жар лы ас үй де:
Жал ғыз ошақ. Жал ғыз қа зан. Жал ғыз шө міш.
Жал ғыз кө сеу. Жал ғыз та бақ. Жал ғыз ке се. Жал ғыз қа сық.
Жал ғыз шәу гім. Бә рі-бә рі жал ғыз дан.
Жал ғыз жү рек. Жал ғыз қа лам. Жал ғыз жан.
Тас қо ра ның сыр тын да:
Төң ке ріл ген ит-аяқ.
Жал ғыз бо ран. Жал ғыз бө рі ұлып тұр.
Емен есік кү зет кен жал ғыз шой ын құ лып құл...
Бо са ға да мө ңі рей ді іші қу ыс тұлып құр.
Ағаш науа ішін де қа тып қал ған тұ нық су.
Қа тып қал ған сі ре сіп жал ғыз қай ың құ рық тұл.
 Беу, жал ғыз дық әле мі, беу, жал ғыз дық әле мі,
Ғұ ла ма ға ғұ мыр лы жа рас қа ның әде мі...
Жал ғыз дық тан қор қа ды 
обыр, жем қор, топ шыл, құз ғын, кү ші ген.

ІІ
Күн қия дан ау нап, ба тып ба ра жат ты. Те ңіз бе ті қыз ғыл тым тарт ты. 

Алыс тан ар ғы бет те гі тау да кө рін ді. Ол ал тын ар қа лы ай да һар си яқ ты еді. Сол 
тау ға, бат қан күн ге, қыз ғыл тым те ңіз ге прис тань нан қа рап тұр ған үшеу дің 
су ре тін май да тол қын тер бе ді. Әл де қай да көз ұшын да күн нің бат қан же рі не 
асық қан дай жал ғыз қай ық ке тіп ба ра ды. Жай шы лық та на зар түс пей тін әл гі 
қай ық қа зір мүл де ая ныш ты. Те ңіз ше ті не шы ға ма, шық пай ма, жа ға ға же те 
ме, жет пей ме деген мү сір кеу се зімін ту ды ра ды.

«Жо лың бол сын, жал ғыз қай ық», – де ді іші нен Әр лен. Қай ық те ңіз бен 
ас пан қиюла сып жат қан қа ра сы зық тан ары ау нап тү сіп жоқ бо ла тын дай 
кө рін се де, әлі үзіл ме ген үміт тей көз ұшын да бұл ды ра ды да тұр ды.

Жа ға да жан азая бер ді. Кеш кі та мақ тың ке зі де ке ліп еді. Бі рақ осы бір 
кеш тің су ре ті не той ма ған үшеу ға на прис таньда оқ шау қал ған. Олар әл гі 
қайық ты көз бен әлі шы ға рып са лып тұр ған дай. Түн жа мы ла бас та ған те ңіз де 
кес пек-бұй лар ға на жал ғыз сы рап, қыл тың-қыл тың қа раң дай ды.

«Ей, адам дар, күн діз сен дер ге жол көр се тіп, жақ сы лық жа сап едік, ен ді 
біз ді тас тап кет пең дер», – деп қол бұл ғап жа лын ған дай бо ла ды. Олар дың ті лін 
ша ға ла лар ға на тү сін се ке рек, ай нал шақ тап-тө ңі рек тей ұшып, тө сі мен жа най 
өтіп жүр ге ні.

1. Үзін ді лер Ж.Бө де шұлы ның «Жал ғыз» жә не Ш.Мұр та за ның «Ша ға ла лар 
қай да ұй ық тай ды» де ген шы ғар ма ла ры нан алын ды. Бе ріл ген мә тін дер-
ден қа лам гер лер дің өзін дік сти лін анық та. 

2. Мә тін дер ге ат қой. 
3. Үзін ді лер де гі ор тақ ой ды анық та.АР
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4. Үзін ді лер де гі ая ныш  тудыратын сөй лем дер ді көр сет.
5. Үзін ді лер де гі маз мұ ны шын дық қа жа нас пай тын сөй лем дер ді тап. Ав тор-

дың не лік тен мұн дай тә сіл қол дан ға нын тү сін дір.
6. «Жал ғыз дың үні шық пас» де ген ма қал үзін ді лер ге қа тыс ты ма? Ой ың ды 

дә лел де.
7. Үзін ді лер ді оқы ған екі адам ға мә тін ді өз бе ті мен аяқ тау тап сы рыл ды.

Олар дың бі реуі оп ти мист, екін ші сі пес си мист: қа лай аяқ тауы мүм кін?
Оп ти мист: ... .
Пес си мист: ... .
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 ӘДЕБИЕТТЕОРИЯСЫ

Аллегорияменкейіптеу
Әде би шы ғар ма лар да жан сыз та би ғат құ бы лы сы ті рі кі сі нің қы лы ғы мен 

ау ыс ты ры ла су рет те ле ті ні көп теп кез де се ді. Құ былту дың мұн дай тү рі ке йіп теу 
деп атала ды. Мы са лы Абай дың «Қыс» өле ңін де гі:

Ақ ки ім ді, де не лі, ақ са қал ды,
Соқыр, мыл қау, та ны мас ті рі жан ды, – 

деп қыс тың кә рі құ да бей не сін де су рет телуі, «Те рек тің сыйы» деп атала тын 
ау дар ма өле ңін де гі Те рек тің адам ша сөй леуі, Кас пий дің «жы быр қа ғып, қоз-
ға лып, сылқ-сылқ күл ге ні»  – кей іп теу.

Кей іп теу – ау ыз әде бие тін де жиі кез де се тін тә сіл. Мы сал дар да құ былту 
кө бі не се аллегория тү рін де кез де се ді. Ас тар лы, тұс пал дау ар қы лы су рет теу 
аллегория не ме се пер не леу деп атала ды. Мұн да де рек сіз нәр се лер де рек ті 
нәр се ге ау ыс ты ры ла ды. Мә се лен, мы сал жан рын да әр бір кей іп кер бел гі лі бір 
қа си ет тің не ме се бей не нің ие сі ре тін де алы на ды: есек – то пас, қас қыр – жау ыз, 
қой – момын, түл кі ай лакер бей не сін көр се те ді.

Аудармашығармалар
Аударма – бір тілде жазылған мәтінді екінші тілде дәл, түсінікті етіп 

жеткізу. Аударманың дәлме-дәл аударма, еркін аударма, сәйкес аударма, 
балама аударма сияқты түрлері бар. Аударудың бірнеше тәсілі бар. Соның 
біреуі – калька. Бұл әдіс кейде сөзбе-сөз аудару арқылы тәржіменің оқылуын 
қиындатады. Аударманың тағы бір түрі – нобайлап аудару. Еркін аударма ата-
латын бұл аударма түрі бөтен тілдегі мәтіннің мағынасын ғана беруді көздейді. 
Ең тиімді аударма түрі – аударманың балама түрі. Мәтін авторының ой өрбіту, 
сөз сөйлеу мәнерін сақтау. 

Әдебиағымдар
Әр бір әде би шы ғар ма оқыр ман ға оны жаз ған ав тор дың шы ғар ма шы лық 

ерек ше лі гін та ны та ды. Оны шы ғар ма ті лі нен де, та қы рып пен идеядан да бай-
қау ға бо ла ды. Әде би ағым ды да дәл осы тұр ғы дан пай ым дау ке рек. Әде би ағым 
кө бі не се көр кем дік әдіс, стиль ор нын да қол да ны ла ды. Әде би а�ым – ұқ сас 
сыр лар мен ұқ сас ерек ше лік тердің бір емес, бір не ше жа зу шы ның шы ғар ма-
шы лы ғын да кез де сіп, көр кем дік бір лік құ ра уы. Әлем әде бие тін де әр бір әде би 
ағым ның пай да бо лу ын, да муын әде би ет та ри хы қа рас ты ра ды. Әде би ет те клас-
сицизм, сенти мен тализм, на ту ра лизм, футуризм, модернизм т.б. әде би ағым-
дар бар. АР
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Әңгіме
Ә	 гі ме – оқи ға ны ба ян дап ай ту ға не гіз дел ген, қа ра сөз бен жазыл ған ша ғын 

көр кем шы ғар ма. Әң гі ме де әдет те бас-аяғы жина қы, тиянақ ты аса ма ңыз ды 
деген қыс қа оқи ға су рет те ле ді. Әң гі ме кей іп кер ле рі көп бол майды. Сюжет 
же лі сі бір ар на лы ши рақ ке ліп, та қы ры бы мен идеясы ай қын бо ла ды. Ол аз 
су рет ар қы лы көп жай ды аң ғар та ды, жа зу шы дан көр кем дік ше бер лік ті талап 
ете ді. Мұн да бір ай тыл ған жай лар ға қай та оралу ға, ба ян дау ға, ұзақ су рет теу ге 
орын жоқ. Он да адам, оның өмі рі мен тағ ды ры т.б. жайттар нақты бе рі ле ді.

Қа зақ әде бие тін де ба ла лар ға ар нап тұң ғыш әң гі ме лер жаз ған – Ыбы рай 
Ал тын са рин.

Баяндау,суреттеу,диалог,монолог
Жа зу шы өз ту ын дысы на не гіз бол ған оқи ға ны, жағ дай ды жай ға на 

ха бар лай сал май, көр кем түр де әсер лі жет кі зу үшін әртүр лі әде би әдіс тер ді 
пай да ла на ды. Олар дың қа та ры на ба ян дау, су рет теу, диалог, монолог си яқ ты 
әдіс тер де жа та ды.

Ба ян дау де ге ні міз – көр кем шы ғар ма ның оқи ға сын же лілі түр де әде би 
тіл мен көр кем де гіш құ рал дар ар қы лы әң гі ме леп жет кі зу. Ба ян дау ав тор дың 
аты нан не ме се шы ғар ма ның не гіз гі кей іп ке рі нің аты нан да ба ян да ла бе ре ді.

Су рет теу – шы ғар ма оқи ға сын ба ян дау ба ры сын да оқи ға болған жер мен, 
кей іп кер лер мен, оған қа тыс ты нәр се лер мен таныс ты ру ба ры сын да қол да ны-
ла тын көр кем әде би әдіс тің бір түрі. Сурет теу дің пейзаж, портрет, мі нез де ме 
деп атала тын түр ле рі бар.

Диалог – әде би шы ғар ма лар да екі кей іп кер дің не ме се бір не ше адам ның 
сөй лесуі, яғ ни олар ды сөй лету тә сі лі. Кө бі не се сахна лық қой ылым ға ар нал ған 
пьеса лар, дра ма лық шы ғар ма лар диалогтен тұ ра ды.

Монолог – сөз өне рін де кей іп кер дің іш кі жай-күй ін, толға ныс-те бі ре ні сін 
бей не леу мақ са тын да қол да ны ла тын тә сіл, сөйлеу ші өз ой ын бір не ме се бір-
не ше адам  ға ар нап ай та тын ау ыз ша сөй леу әре ке ті. Монологтің ерек ше лі гі – бір 
адам ның ойы, сө зі кө рі ніс та буында. Сахна лық монологте кей іп кер өзі мен-өзі 
сыр лас қан дай бо лып, тың дау шы кө рер мен нен жауап күт пей ді. Монологте 
кей іп кер дің ой-тұжы рым да ры айтылып, оның жай-күйі ай қын аң ға ры ла ды. 
Мәтін де монолог диалог үл гі сін де де, диалогпен ара ла сып та ке ле бе ре ді. 
Монолог жазбаша түр де де кез де се ді. Екі жағ дай да да (ау ыз ша жә не жазбаша) 
не гіз гі ерек ше лі гі – бір адам ның сөй леуі не ме се бір адам ның ойы. Монолог – 
әде би шы ғар ма лар да, әсі ре се дра малық ту ын ды лар да кей іп кер дің іш кі кө ңіл 
күй ін біл ді ре тін тол ғау сө зі, кей іп кер ді сөй лету тә сі лі.

Дастанжанры
Дас тан – ау ыз әде бие ті не жа та тын жанр. Дас тан Ор та Азия, Таяу Шы ғыс 

ха лқы мен қа зақ хал қы ның ара сын да кең та ра ған. Қа зақ дас тан да рын та қы-
рып та ры на қа рай та ри хи жыр лар, ба тыр лар жы ры, лиро-эпос тық жыр лар, 
қисса лар деп бө лу ге бо ла ды. Ау ыз әде бие ті нің мұ ра ла ры «Қобы лан ды ба тыр», 
«Ер Тар ғын», «Қам бар ба тыр» т.б. жыр ла ры ба тыр лар жы ры ның қо рын 
мо лайт са, «Қыз Жі бек», «Қозы Көр пеш-Баян сұ лу», «Еңлік-Кебек» дас тан-
да ры ға шық тық жыр лар дың қа та ры нан орын ал ды. Жаз ба әде би ет пай да 
бол ған соң, ав то ры бел гі лі дас тан дар дү ние ге ке ле бас та ды. Мы са лы, Нұрпейіс АР
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Бай ғанин нің «Қан ды жо рық», Жам был Жа ба ев тың «За ма на ағы мы», Қал қа 
Жап сар ба ев тың «Орақ ба тыр» дас тан да рын да өмір шын ды ғы жыр лан ған. 

Жанрдыңпайдаболуы
Жанр үне мі да мып оты ра ды. Әр бір та ри хи дәу ір әртүр лі жанрдың түп 

не гі зін сақ тай оты рып, оған өз ге ше лік тер ен гі зіп оты ра ды. Ол ерек ше лік тер, 
бір жа ғы нан, әде би ет тің ұлт тық си па ты мен бай ла ныс ты бол са, екін ші 
жа ғы нан, әр жа зу шы ның ерек ше лі гі не, ала тын ор ны на бай ла ныс ты. Жанрлар 
дү ние ге ке ліп, өз ге ріп, жо ға луы, жа ңадан пай да бо луы әде би ет тің та ри хи 
да муы мен ты ғыз бай ла ныс ты. Мә се лен, қа зақ эпосы бір кез де ба тыр лар жы ры 
тү рін де кө рін се, уа қыт өте ке ле лиро-эпос қа көш ті, одан ке ле жанрлық та би-
ғатын мүл де жа ңарт қан жа ңа поэма лар ға ау ыс ты. Әр бір көр кем шы ғар ма ның 
жанрлық ерек ше лік те рі сол шы ғар ма ны жаз ған ав тор дың қа лам гер лік ерек-
ше лі гі не тәу ел ді. Әр қа лам гер өз қа ла уын ша жа за ды, өзінің же ке стилі бо ла ды, 
жанрға бұ рын-соң ды бол ма ған жаңа лық ен гі зіп, түр лен ді ре тү се ді. Жанр эпос, 
ли ри ка, дра ма болып, үш топ қа бө лі не ді. 

Иронияменсатира
Сөз дер ді қа ра ма-қар сы ма ғы на да, ке ке сін ма ғы на сын да қол дану ирония 

деп атала ды. Шы ғар ма кей іп кер ле рі нің мінез-құ лық та рын жан-жақ ты көр се ту 
үшін ас та рын да зіл ді ке ке сін жа та тын мақ тау, ма дақ тау сөз дер ді қол дан ған 
шы ғар ма лар бар. Бұл – әде би ет те гі ирония тә сі лі бо лып та бы ла ды. Бұл тәсіл 
С.То рай ғы ров шы ғар ма ла рын да жиі кез де се ді.

Көр кем шы ғар ма лар да өмір дің, адам дар дың жа ғым сыз мінез-құ лық та рын 
күл кі ете мыс қыл дай су рет теу ді сатира деп атай ды. Мы са лы, өз де рі ңе та ныс 
С.То рай ғы ров тың «Бір адам ға» де ген өле ңін де сатира ның үл гі сі бар:

Де дім мен: «Құт ты бол сын шек пені ңіз,
Арт қы ға қан дай егін ек ке ні ңіз?
Жу сақ та де не міз ден ке тер емес,
Сон да ғы тұ қым ша шып сеп ке ні ңіз».

Кейіпкер
Кей іп кер – персо наж – көр кем шы ғар ма да су рет те ле тін адам, әде би об раз. 

Әде би ет те адам ның көр кем об ра зын жа са ған да жа зу шы оның кес кін-тұл ға сын, 
іс-әре ке тін, мі не зін сол ор та ның, дәу ір дің өз ге ше лік те рін та ны та тын си пат та ры-
мен қа тар, өзі не ға на тән ерек ше лік те рі де анық бай қа ла тын дай етіп су рет тей ді.

Кей іп кер бей не сін су рет теу үшін қо ғам дық өмір ді жан-жақ ты, те рең зерт теп 
бі лу шарт. Әр кей іп кер дің көр кем бейнесі оның өз сө зі ар қы лы ашы ла ды. Көр-
кем шы ғар ма да жан-жақ ты то лық су рет те ле тін не гіз гі тұл ға – бас ты кей іп кер.

Кеңкөлемдіэпикалықжанрлар
Кең кө лем ді эпи ка лық шы ғар ма лар же ке ле ген эпизодтар ды су рет теу мен 

ға на шек тел мей ді, әде би шы ғар ма ға арқау бол ған адам мен қо ғам тір ші лі гін 
кең қамтып, жан-жақты сурет тей ді. Адам мен қо ғам өмі рі нің шын ды ғын көр се-
тіп, оқыр ман ның көз ал ды на өз ге ше бір әлем, бү тін бір тір ші лік дү ние сі пай да  
бо ла ды. Кең кө лем ді эпи ка лық жанрға ро ман, эпопея жа та ды. Ро ман – ой дан АР
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өрбі те ба ян дал ған та ри хи дәуір ұғы мын бе ре ді. Ро ман ның кө ле мі үл кен, маз мұ-
ны қат-қа бат, сю же ті мен ком по зи ция сы өте күр де лі. Ро ман ның түр ле рі: тари хи 
ро ман, авантюра лық ро ман, ға жай ып оқи ға лы роман, де тек тив ті ро ман, психоло-
гия лық ро ман, тұр мыс тық ро ман, педагогика лық ро ман, сатира лық ро ман.

Та ри хи ро ман – бел гі лі бір та ри хи оқи ға ға бай ла ныс ты туған шы ғар ма. 
Та ри хи шы ғар ма лар да оқи ға ның дәл ді гі сақ тала бер мей ді, әр ке зең нің та ри-
хи-әлеу мет тік, қо ғам дық-саяси бет-бе де рі көр кем дік тұр ғы дан қо ры ты лып 
бей не ле неді. Бұл жанрда жал пыха лық тық мем ле кет тік мүд де лер бас ты сипат 
ала ды. Та ри хи ро ман не гі зін та рих та бол ған оқи ға же лі сі құрай ды. Та ри хи 
ро ман кей іп кер ле рі де өмір де бол ған адамдар.

Ро ман-эпопея – күр де лі, ірі оқи ға лар ды ұлт тық-та ри хи тұр ғы дан су рет-
тей тін, өмір ді, оның әр алу ан құ бы лыс та рын, адам дар ара сын да ғы қа рым-қа-
ты нас тар ды кең қамтып, те рең бей не лей тін ро ман.

Авантюра лы ро ман – кей іп кер ле рі қау іп-қа 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.

�а жай ып ои �а лы ро ман – оқи ға сы тез да мып, қи ын нан ша рық тап, оқи ға 
бар ған сай ын шие ле нісе бе ре ді. Бұл ро ман жұрт ты тез қы зық ты рып, кө ңіл 
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.

Де тек тив ті ро ман – тыңшы лық іс тер жө нін де гі ро ман.
Психоло гия лы ро ман – оқи ға ны адам ның іш кі се зі мін, те рең, ба рын ша 

күй зелту жағ дай ын да да мы та ды.
Т�р мыс ты ро ман – не гі зі нен үй тұр мы сы, сол за ман ның сал ты, әде ті 

көр се ті ле ді. Мұн дай ро ман XIX ға сыр да көп бол ды.
Педагогика лы ро ман – ро ман да не гіз гі оқи ға же лі сі педа го ги ка лық тәр-

бие бе ру мақ са тын да жа са ла ды.

Қараөлең
�а ра өле	 – қа зақ тың ежел гі өлең түр ле рі нің бі рі. Түр кітіл дес қыр ғыз, 

өз бек, та тар, қа ра қал пақ, башқұрт, тү рікмен поэ зия ла рын да да кез де се ді. Қа ра 
өлең 11 бу ын, 4 тар мақ, а-а-б-а тү рін де ке ле ді. Мә се лен, 

Шоқ пар дай ке кі лі бар, қа мыс құ лақ, (а)
Қой мой ын ды, қо ян жақ, бө кен қа бақ. (а) 
Ау ыз омырт қа шы ғың қы, май да жал ды, (б)
Ой жел ке, үңі рей ген бол са са ғақ. (а)

Қа ра өлең ән ге са лып ай ту ға ың ғай лы. Әннің ыр ғақ ерек ше лік те рі не қа рай 
өлең жол да рын да ғы бунақ тар ор нын ауыс ты рып оты ра ды. Әр шумақ та же ке 
ой жа та ды. Мұн дай ой жеңіл әзіл-сықақ тан бас тап, өмір дің мә ні мен сә нін, 
ел қа мы мен ха лық тағ ды рын қамтиды. Өлең нің ал ғаш қы екі жо лын да ғы  
ой соң ғы жол дар да ғы не гіз гі ой ға қыз мет ете ді. 

Қарасөз
«�а ра сөз» де ген атау өлең сөз ден бө лек шы ғар ма ма ғы на сын біл ді ре ді. 

Өлең өне рін қа зақ қа ра сөз де мей ді. Қа ра сөз «про за» де ген ма ғы на да ай тыл ған. 
�а ра сөз – ер кін ой біл діру фор ма сы.АР
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Қа ра сөз дер дің кей бі рін де очерк тік, ше жі ре лік, зерт теу шілік си пат бол са, 
ен ді бі рін де өси ет-өне ге, фи лософия лық неме се кө семсөз дік ойтол ғау са ры ны 
бар, та ғы бі рі көп ші лік пен, оқыр ман мен ке ңесу, сұ рақ-жау ап тү рін де әң гі ме-
лесу үлгі сін де жа зыл ған.

Абай қа расөз де рін де өз тұ сын да ғы қа зақ қо ға мын да ғы түр лі өзек ті 
әлеу мет тік, моральдық т.б. мә се ле лер ді: ха лық ты өнер-бі лім ге, ын ты мақ-
бір лік ке үн деу, ең бек пен кә сіп, ұр пақ тәр бие сі, адам гер ші лік жайы, ұлт 
бой ын да ғы ұнам сыз, ке сел ді қы лық, мі нез, дағ ды лар ды сы нау мә се ле ле рін 
кө те ре ді.

Лирика
Ли ри ка – (гр. lyra – ежел гі грек тер үні не қо сы лып ән сал ған му зы ка 

ас пабы) – әде би ет тің Аристотель за ма ны нан бері ке ле жат қан дәс түр лі үш 
те гі нің бі рі, шын дық ты адам ның ішкі кө ңіл күйі не бө леп, ойы мен се зі мі не 
ас тас ты ра су рет тей тін те рең психоло гия лық шы ғар ма лар дың тү рі. «Лира» – 
грек ше му зы ка лық ас пап тың атауы. Лира ға қо сып ай та тын өлең ді «ли ри ка» 
деп ата ған.

Ли ри ка – ақын ның се зі мін, кө ңіл күй ін, қуа ны шы мен сүй інішін, ар ма нын, 
өмір ге де ген көзқа ра сын, іш кі тол ғаны сын, дү ни ета ны мын сыр ғып шер те тін 
өлең, әде би ет тегінің бір тү рі. Ли ри ка лық шы ғар ма өлең мен жа зы ла ды, он да 
автор дың не ме се кей іп кер дің дү ние ге көзқа ра сы оның се зі мін, нақты ой ын, 
кө ңіл күй ін су рет теу, әсер леп бей не леу арқы лы көр се ті ле ді.

Ли ри ка лық шы ғар ма лар та қы ры бы на, маз мұ ны на қа рай: сая си-аза-
мат ты ли ри ка (та қы ры бы да, маз мұ ны да әлеу мет тік мә ні зор ірі мә се ле-
лер ді сөз ете ді); ма хаб бат ли ри ка сы (сүй іс пен ші лік, ма хаб бат ту ра лы, кей де 
қуа ныш ты, кей де қай ғы лы бо луы мүм кін); фи лософия лы ли ри ка (ақын ли ри-
ка лық өле ңін фи лософия лық те рең маз мұнға құ ра ды); та би �ат ли ри ка сы (әр 
алу ан та би ғат құ бы лыс та рын жыр лау ға ар нал ған) 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 ле рі де ақын ның 
өмір ге көзқа ра сы на бай ла ныс ты.

Лириканыңтүрлері
Та би �ат ли ри ка сы – ақын ның іш кі жан дү ние сінің әртүр лі та би ғат құ бы-

лыс та рын се зінуі, бей не леп су рет теуі ар қы лы та ны ла тын, адам ның та би ғат пен 
ете не жа қын ды ғын көр се те тін өлең-жыр лар.

Фи лософия лы ли ри ка – қо ғам дық болмыс тың өзекті мәсе ле ле рі нің ақын-
жа зу шы лар дың шы ғар ма ла рын да көрініс табуы. Фи лософия лық ли ри каға 
жа та тын өлең дер ге философиялық тол ға ныс тар, аза мат тық-ағар ту шы лық 
әуен дер, адам жә не оның жан дү ние сі, көзқа ра сы ту ра лы си пат тән.

Аза мат ты ли ри ка – ли ри ка ның за ман жай ын, әлеу мет тік мә се ле лер ді 
қоз ғай тын үл кен бір са ла сы. Өмір жө нін де, ха лық тың тағ ды ры ту ра лы ой тол-
ғам дар ақын ның өз кө ңіл күйімен те рең ұшта сып, өзі нің өмір ге қа ты на сын 
су рет теу ар қы лы кө рі не ді.

Кө 	іл к�й ли ри ка сы – ли ри ка лық өлең нің жан тол ға тып, кө ңіл тер бе те тін, 
се зім оятқыш тү рі. Ақын дар дың кө ңіл күй ли ри ка сы ав тор дың өз тағ ды рын, 
қуа ныш қай ғы сын қо ғам дық өмір, за ман, дәу ір ту ра лы ой тол ға ныс та ры мен 
те рең қа быс ты рып ұштас ты ра бі луімен құн ды.АР
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Лирикалықкейіпкер
Ли ри ка лы кей іп кер – поэзия 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 лады. Лири ка лық кей іп кер дің ой-се зі мі, тағ ды ры өз 
за ма нын да сурет тел се, соғұр лым ол типтік қа си ет те рі мол, сом дап жа сал ған ірі 
тұл ға ға ай на лып, дәу ір дің көр нек ті өкі лі бо лып шығады. Ақын өлең ді өз аты-
нан айт қан да ли ри ка лық кей іп кер дің бей не сі жаса ла ды. Се бе бі ол ақын ның өз 
бей не сі – жи нақ тал ған ли ри ка лық кейіп кер дің бей не сі бо лып шы ға ды. Ақын 
қо ғам өмі рі, заман, адам ту ра лы тол ған ған да, өзін «мен», «біз» дей оты рып, сол 
ор та ның ада мы, бел гі лі бір ұр пақ буы ны ның өкілі ре тін де се зі не ді.

Ли ри ка лық поэзия ның осы ерек ше лік те рі Абай өлең де рін де то лық кө рі не-
ді. Абай ли ри ка сы нан ақын ның кө ңіл күйін, жан дү ние сін, тол ға ны сын се зі ніп 
қа на қой май мыз, сол арқылы қа зақ қо ға мы на, жал пы адам ба ла сы на тән си пат-
тар ды, дәу ір, за ман кел бе тін та ны та тын қа си ет-бел гі лер ді де молы нан та бамыз.

Мақала
Ма а ла – өмір дің әлеу мет тік, эко но ми ка лық, өн ді ріс тік, ғы лы ми, сон-

дай-ақ бас қа да ру ха ни өмір де рек те рін ар қау ете тін шы ғар ма тү рі. Ма қа ла ның 
түр ле рі көп: ба ян дау, пай ым дау, тү сін дір ме, қи ял жә не т.б.

Метафоранемесеауыстыру
Метафора не ме се ау ыс ты ру – сөз мә нін өң деп, өз гер тіп айту. Су рет те ліп 

отыр ған зат ты не құ бы лыс ты ай қын дай, ажар лан ды ра түсу үшін олар ды өз де-
рі не ұқ сас өз ге зат қа не құ бы лысқа ба лау, сөй тіп ма ғы на сын үс теу, маз мұ нын 
те рең де тіп, әсе рін кү шейту. Метафора ның жа са лу жол да ры:
1. Бір нәр се ні жал ғау сыз, жұрнақ сыз екін ші нәр се ге ба лау, са лыс ты ру, ұқ сату 

ар қы лы жа са ла ды. Мы са лы:

Гима лай – көк ті� кін ді гі,
Гима лай – жер ді� т н ді гі. 

(І.Жан с  гі ров)

2. -мын, -мін, -бын, -бін, -пын, -пін, -сын тә різ ді жік тік жал ғау ла ры ар қы лы 
жү зе ге аса ды. Мы са лы: Мен жа ра лы жол ба рыспын (Абай).

3. еді, едім, еді	, екен, ем си яқ ты кө мек ші етіс тік тер дің кө ме гі мен ту ын-
дай ды. Мы са лы: Сен жа ра лы жол ба рыс е�, мен киік ті� ла �ы ем.

4. бей не, те	, се кіл ді сөз дер ар қы лы жа са ла ды. Мы са лы: �ай �ы� бо лар шер-
мен те�, �а ра кө �і лім жер мен те� (Абай).

Мотив
Мотив – қа зақ әде бие тін де «са рын» де ген сөз ге жа қын.
Мотив әде би термин ре тін де 20-жыл дар дан бе рі А.Весе ловский, В.В.Пропп 

ең бек те рін де зерт те ле бас та ды. Бұл зерттеу лер әр ха лық әде бие тін де бұ рын нан 
ке ле жат қан, бір әдебиет тен екін ші әде би ет ке, дәу ір ден дәу ір ге кө шіп жүрген 
сю жет ті са рын дар ды тү ген деп қа рай ды. Ұқ сас сю жет тік сарын дар ды өз дәуірі-
нен, нақ ты лы шы ғар ма лар да ғы көр кем дік ше шім нен, ұлт тық әде би үр діс тен 
бө ліп алып, же ке қа рас ты ру ға бол май ды, се бе бі ұқ сас са рын дар көп жағ дай да АР
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өмір дің өзі нен туа ды, олар ды ха лық тұр мы сын да ғы ұқ сас жағ дай лар дың әде-
би ет те гі кө рі ні сі деу ге бо ла ды. Кей де олар са ра ла нып, ірік те ліп, қалып тас қан 
дәс түр лі са рын дар бо ла ды. Не ме се шығар ма лар дың құ ра мын да ғы бір ай шық 
же ке бө лі гі си яқ ты бо лып ке ле ді, мы са лы, ау ыз әде бие тін де гі сиқыр лы ай на, 
әке сі мен ба ла сы ның жек пе-же гі, абжы лан ның хан ша ны ұр лап әкетуі. Кей-
бір жанрлар да тұ рақ ты са рын дар, мотивтер ұшы ра са ды. Мы са лы, эпопея мен 
авантюра лық ро ман дар да ғы саяхат қа шы ғу, ке ме нің күй реуі, кө ре ген қар ға, 
өлік тің ті рілуі жә не т.б. Мұндай сарын дар кей де же ке-да ра ашы лып, бер тін 
ке ле ав тор дың өзін дік су рет кер лік ше бер лі гі мен, дү ни ета ны мымен, көр кем дік 
шы ғар ма құ ры лы мымен ұштас ты ры ла ды. 

Мінездеме
Жа зу шы өз шы ғар ма сын да ғы кейiпкер лердiң мiнез-құлқын ай қын дап, 

оқыр ма ны на да ра лап көр се ту үшiн әртүрлi ше берлiк қыр ла рын iздейдi. 
Кейiпкер дің бей несiн сом дауда жә не өзін дік ба ға ла уын жет кі зуде ақын, 
жа зу шы қол да на тын өнiмдi тәсiл – кей іп кер ге мі нез де ме бе ру. Кейiпкер дің 
мiнезiнен си пат та ма ны ав тор түсiнiгi ар қы лы та нып, оның өсу жол да рын 
бағ дар лай мыз. Көр кем шы ғар ма да кей іп кер ге ба ға бе руді әр кей іп кер ге сай 
да ра лау мен жи нақ тау, кейіп кер дің мі нез-құл қы, жү ріс-тұ ры сы, іс-әре ке ті 
ар қы лы ав тор жан-жақ ты ашып, си пат тап көр се те ді. Сол ар қы лы көр кем 
шы ғар ма ның идеясы ашы лып, кей іп кер дің мі нез-құл қы, қа ра ма-қай шы лық-
та ры ар қы лы жа зу шы ті лі нің ше бер лі гін аң ға ра мыз.

Мі нез деу – кей іп кер дің мі нез бі ті мі, көр кем об раз дың өзегі, не гіз гі ар қауы. 
Кей іп кер дің ру ха ни әле мін, жан сы рын, идеясын, кү рес жо лын, мақ са тын, 
іс-әре ке тін на ным ды бей нелеу ар қы лы аша ды. Әде би ет те ту ра жә не жа нама 
мі нез деу деген тү сі нік бар.

Ту ра мі нез деу – бұл ав тор мі нез де ме сі. Адам ды бір сөз бен де мі нез деу ге 
бо ла ды. Мы са лы, са раң бол са – Қа ра бай, аң қау бол са – Мыр қым бай, өті рік ші 
бол са – Су ды рах мет.

Кей іп кер ге қа тыс ты құ бы лыс тар мен зат тар ды су рет теу ар қы лы қа һар ман 
бей не сін ашып көр се туді жа нама мі нез деу дей ді.

Өлеңдегібуын,бунақжәнеырғақ
Өле	 де ге ні міз – бел гі лі бір өл шеммен, үй ле сім ді ыр ғақ пен ұй қа сып 

ке ле тін поэзия лық жанр тү рі.
Өлең нің құ ры лым дық жүйесі бо ла ды. Өлең тар ма тар дан, яғ ни өлең 

жол да ры нан, тар мақ буна тар дан тұ ра ды. Бунақ тар өлең нің ыр �а �ын 
құ рай ды. Ал тар мақ тар дың соң ғы сөз де рі үн де сіп ке ліп, өлең ұй қа сы на әсер 
ете ді. Бұ лар дың бар лы ғы же ке жүйе құ рап, өле	 ні	 шума �ы деп атала ды. 
Мы салы, Абай дың:

Құ лақ тан кі ріп, бой ды алар,
Жақ сы ән мен тәт ті күй.
Кө ңіл ге түр лі ой са лар,
Ән ді сүй сең, мен ше сүй.
Дү ние ой дан шы ға ды,
Өзім ді-өзім ұмы тып.АР
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Кө ңі лім ән ді ұға ды,
Жү ре гім бой ды жы лытып, – 

де ген өле ңін ала тын бол сақ, бұл үзін ді се гіз өлең жо лы нан, яғни тар ма тан 
құ рал ған. Ал ғаш қы төрт жол да ғы әр тармақ төрт бунақ тан тұр ған ды ғын 
кө ре міз. Ке ле сі төрт жол да ғы әр тар мақ үш бунақ тан тұ ра ды. Өлең нің бі рін ші, 
үшін ші, екін ші, төр тін ші тар мақ та ры ның соң ғы сөз де рі бір-бі рі мен үндесіп, 
ұйқас құ рап тұр. Бар лы ғы өлең нің шума �ын құ рай ды. Ал бесін ші, же тін ші 
жә не ал тын шы, се гі зін ші тар мақ та ры да ұйқа сып, өлең нің ке ле сі шума ғын 
құ рап тұр.

Өміржәнекөркемшындық
Әде би ет «өмір дің сыр лы су ре ті, ха лық тың көр кем тари 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 бола бер мей ді. Жа зу шы өмір шын ды ғы нан 
өзі нің сурет 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 ниета ны мы мен әлеу мет тік көзқа 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 көзқа 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, алға тарт қан ке ле лі мә се ле ха лық 
мақ са ты мен мүд де сі не сай ше шілуі ке рек.

Пейзаж
Пейзаж (фр. «ме кен», «өл ке») – бел гі лі бір жер дің, ме кен нің, та би ғат тың 

кө рі ні сі. Пейзаж – әде би шы ғар ма лар да жа ра ты лыс тың, яғ ни та би ғат тың 
әсем кө рі ні сі, көр кем дік бей не сі. Тақы рып ты то лы ғырақ ашу үшін пейзаж 
кес кін де ме жан ры ның бас қа түр ле рін де де (портрет, ба талия жан ры т.б.) қол-
да ны ла ды. Пейзажда су рет ші нің се зі мі, кө ңіл күйі, тү сі нігі, та би ғат қа де ген 
эстети ка лық, эти ка лық көзқа ра сы аң ға ры ла ды.

Портрет
Портрет – фран цуздың «бей не леу», «бей не лен ген» де ген сө зі нен алын ған, 

өмір де гі не ме се өмір де бол ған бір адам ды не ме се адам дар то бын бей не леу не ме се 
су рет теп жа зу. Портрет – әде би кей іп кер дің сырт кө рі ні сін, кес кін-кей пін,  
бой-тұл ға сын су рет теу.

Портрет бей не леу өне рін де кес кін де ме, мү сін, гра фика, фото өне рі нің 
бас ты жан ры ның бі рі бо лып та бы ла ды. Нақ ты адам ның түр-си па тын бей не леу 
портрет тің не гіз гі бел гі сі не са на ла ды.

Көр кем әде би ет те гі портрет адам ның сырт қы тұр па тын си пат тау мен ға на 
шек тел мей, оның ру ха ни іш кі әле мін ашу мен қа тар, сол та ри хи дәу ір дің, ұлт-
тың, әлеу мет тік ор та ның қай талан бас өкі лі екен ді гін шы найы лық пен бей не-
лей ді.

Поэма
Поэма (гр. «ту ын ды») – ор та кө лем ді эпи ка лық түр ге жа та тын, өмір де бол-

ған, не бо лу ға ти іс күр де лі құ бы лыс тар мен ке ле лі оқи ға лар ды, алу ан-алу ан 
адам дар тағ ды ры мен заман шын ды ғын кө лем ді, же лілі эпи ка лық не ли ри-
ка лық сипат та ғы өлең мен су рет тей тін жанр.АР
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Поэма лар сю жет ті, сю жет сіз бо лып бө лі не ді. Об раз да рын эпи ка лық, ли ри-
ка лық, ро манти ка лық, реа лис тік т.б. деп бөлу ге бо ла ды.

Поэма бел гі лі бір оқи ға ны жыр, тол ғау тү рін де өлең мен ба ян дай ды. 
Поэма да оқи ға же лі сі ши рақ өріс теп, кей іп керлер дің об раз да ры олар дың іс-әре-
ке ті, іш кі се зі мі, жан дү ниесі арқы лы ашы ла ды. Қа зақ әде бие тін де гі поэма ның 
ал ғаш қы нұс қа ла ры на ба тыр лар жы ры жа та ды.

Прототип
Прототип (гр. түп, төр кін, не гіз гі бей не) – әде би шы ғар ма кей іп ке рі нің 

бей не сін жа сау ға ті рек, не гіз бо ла тын өмірде бар адам, яғ ни түпкі тұл ға. Мы са-
лы, Ж.Ай мау ытұлының «Әнші» әң гі ме сін де гі Әмір қан ның прототипі – ән ші 
Әмі ре Қашауба ев.

Көр кем шы ғар ма да та рих та бол ған адам есімі сол күй ін де емес, өз гер ті ле 
алы на ды, сол си яқ ты ел, жер аты да бас қа атаулар мен ал мас ты ры ла ды.

Роман
Ро ман – күр де лі жә не да мы ған сю жет ті, кө бі не се, қа ра сөз бен кей де 

өлең мен жа зыл ған кө лем ді эпи ка лық әде би шы ғар ма.
Ро ман-ди ло гия (гр. di – екі жә не logos – сөз) – бір-бі рі мен жал ғас ты ры лып, 

бір идея лық ой-тұ жы рым дар не гі зін де жа зыл ған, бас ты кей іп кер ле рі ор тақ, 
бі рақ ком по зи ция лық тұр ғы дан дер бес екі шы ғар ма дан құ рал ған көр кем ту ын-
ды. 

Ро ман-три ло гия (гр. trі – үш, logos – сөз) – маз мұн-ма ғы на сы, сю же ті 
жа ғы нан бір-бі рі мен ты ғыз бай ла ныс та, не гіз гі кей іп кер ле рі ор тақ ке ле тін, 
өза ра жал ғас қан, тұ тас үш бө лім ді ту ын ды.

Ди ло гия ны да, три ло гия ны да құ райт ын әр шы ғар ма да ба ян да ла тын оқи ға 
тия нақ та лып, кө бі не се, не гіз гі кей іп кер дің өмі рін де гі бел гі лі бір ке зең ді қам-
ти ды. Сон дық тан бұл шы ғар ма лар дың әр қай сы сы өзін ше ата лып, же ке кі тап 
бо лып та ба сы ла бе ре ді. Әр бө лім нің же ке ат та ры бол ға ны мен, оның сю жет тік 
же лі сін де, ком по зи ция лық құ ры лы мын да тұ тас тық бо ла ды. Ал ғаш қы бө лім-
де гі кей іп кер лер кей ін гі ле рін де де әре кет жа сап, ав тор лық идеяны ашу ға қыз-
мет ете ді.

Ро ман-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 дайт ын поэ зия лық не про за лық ке сек ту ын ды. Мә се лен, 
М.Әуе зов тің «Абай жо лы» ро ман-эпо пея сы қа зақ әде бие ті нің би ік идея лық-
көр кем дік же тіс ті гі са на ла ды.

Ро ман-хам са (хам са – бес, бес тік) – Шы ғыс әде бие тін де, со ның ішін де 
түр кі тіл дес ха лық әде бие тін де ер те ден ор нық қан дәс түр бой ын ша бір-бі рі мен 
жал ғас, са бақ тас жа зы ла тын бес ту ын ды. Мә се лен, Шер хан Мұр та за ның «Қы-
зыл же бе» ро ма ны ро ман-хам са ға жа та ды.

Риторикалықайшықтау
Ай шы тау – «сөз тір кес те рін дағ ды лы синтаксис тік қа лып тан гө рі өз ге-

ше леу ораммен, ай рық ша айшық пен құру. Мұн да ғы мақ сат бі реу – сөз дер ге 
ерек ше леп, ек пін, ты ныс бе ру, сөй тіп, олар дың оқыр ман ға әсе рін күшейту». 
Сөз ай шық та ры – сөй леу дің әсем ді гін, мәнер лілі гін, экспрессивтік мә нін АР
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кү шей те тін синтаксис тік құ ры лым дар дың фор ма ла ры, ұзақ уа қыт бойы 
қа лып тас қан, жиі қол да ны ла тын амал-тәсіл дер. Олар ға: шен дес ті ру, қай-
талау, параллелизм, ритори ка лық сұ рақ-жау ап, дау ыс ыр ға ғы т.б. жа та ды. Сөз 
ай шық та ры адам ның сөй леу ше бер лі гін, зер де лілі гін, тіл бай лы ғын көр се те ді.

Ай шық тау дың бір тү рі – ритори ка лы ай шы тар. Мұнда қой ыл ған 
сұ рақ тар дан ав тор жау ап күт пей ді, өйт ке ні олар еш қан дай жау ап сыз-ақ тү сі-
нік ті, өзі нен-өзі айқын болады. Мыса лы, «Қыз Жі бек» жы рын да ғы Жі бек тің 
за рын риторикалық айшықтау түріне жатқызуға болады:

Әу елі бас қос қа ным – Жа ғал бай лы,
Жыл қы сын көп ті гі нен ба ға ал май ды.
Өл ге ні Тө ле ген нің рас бол са,
Құ дай ым Қыз Жі бек ті не ге ал май ды?!

Стиль
Стиль (гр. stylos – стиль) де ген термин нің ма ғы на сы әртүр лі: кө не римдік тер 

сыр лы тақ та ға сөз жа за тын бір ұшы қа лақ ша, бір ұшы сүй ір та яқша ны стиль 
де ген бол са, кей ін әр кім нің қолтаң ба сы, жа зу өр не гі, бер тін ке ле сөз мәне рі, 
сөй леу ма шы ғы, әр су рет кер ге тән өнер ерек ше лі гі стиль атан ған.

Суреткерқиялы
Талант ты адам дар әр қа шан ха лық тың құр ме ті не, сүйіс пен ші лі гі не 

бө лен ген. Да рын ды су рет кер бо лу үшін адам ға ту ма қа бі лет, та би ғи да рын 
ке рек. Шы ғар ма сы  тар тым ды, қы зық ты бо луы үшін қалам гер кей бір кей іп-
кер ле рді, оқи ға лар ды ой дан қоса ды. Оны біз шығар ма шы лық фан тазия деп 
атай мыз. Академик З.Қаб до лов «Ой дан шы ға ру жоқ бол ған жер де, жал пы 
әде би шы ғар ма болуы мүм кін емес» дей ді. Қи ял бар лық шы ғар ма шы лық 
өнерге тән си пат.

Сөздіңкөпмағыналылығы
Көп ма�ыналылы – сөздің екі немесе одан да көп мағынаға ие болуы. Тілдің 

байлығы мен даму дәрежесі сөздік құрамдағы сөздердің саны көп болуымен ғана 
өлшеніп қоймайды, соны мен бірге ондағы сөздердің көп мағыналы байлығымен 
де ерек шеленеді. Сөздердің сапа жағынан дамығандығын көрсететін бірден-бір 
белгі – оның көп мағыналылығы. Бұл – сөздік қордағы сөздерге тән қасиет. 
Сөздік қордағы сөздер ең алғашқы пайда болған кезде аз мағыналы болғандығы 
байқалады. Кейін олар бұрынғы мағынасының үстіне жаңадан тағы бір немесе 
бірнеше қосымша туынды мағыналарға ие болған. Адам санасындағы белгілі 
бір зат туралы түсінік басқа бір затпен де ұқсастырылып, байланысып тұрады. 
Соның нәтижесінде екі заттың екі сапасында, яки атқаратын қызметінде жалпы 
ұқсастық пайда болады. Сол ұқсастықтың негізінде адамдар ұқсас келген екі, 
не бірнеше затты бір атаумен айтатын болған. Мысалы: «судың асты» мағына-
сындағы «түп» сөзінің қазіргі қазақ тілінде мынадай мағыналары бар: 1. Бір 
заттың төменгі, ішкі қабаты (ыдыстың түбі). 2. Өсімдіктің жер астындағы бөлігі 
(томардың түбін қопардық). 3. Өсіп тұрған немесе қазып алынған өсімдік (бес түп 
отырғыздық). 4. Түкпірдегі, шеткі (түпкі бөлмеде отыр). 5. Адамның шыққан те-
гі, арғы заты («Мен сол керей ішіне сіңген аз атаның баласы едім, түбім қызай». АР
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М.Әуезов). 6. Бір нәрсенің жаны, қасы (Мәскеу түбінде фашис тер талқан болды). 
Сөздердің семантикалық құрылысы неғұрлым күрделі әрі бай болса, соғұрлым 
олардың тілдегі атқаратын қызметі де күшейе бермек. Әсіресе көп мағыналы 
сөздер сөздік құрамындағы синонимдердің көбеюіне үлкен ықпал етеді.

Силлабикалықөлеңжүйесі
Сил лабика лы (гр. sillabe – бу ын) өлең жүй есін де буын ше шу ші рөл ат қа-

ра ды. Ыр ғақ пен шумақ, тар мақ пен бунақ бә рі де бу ын ға не гіз де ле ді. Сил-
лабика лық өлең жүй есі бу ын са ны ның мөл ше рін тұ рақ ты са най ды. Бұл өлең 
жүй есі чех, фран цуз, итальян жә не бар лық түр кітіл дес ха лық тар дың поэ зия-
сын да кез де се ді. Бұл өлең құ ры лы сы ның бас ты си пат та рын қа зақ өлең де рі нің 
құ ры лы мы нан та бу ға бо ла ды. Өлең құ ры лы сы ның ұлт тық си пат бел гі ле рі 
ха лық тың ұлт тық ті лі мен та мыр ла сып жа та ды. Қа зақ өле ңі, ал ды мен бу ын ға 
не гіз де ліп, ыр ғақ пен тар мақ та, ұй қас пен шумақ та бу ын ға ба ғы на ды. 

Сюжетжәнекомпозиция
Көр кем шы ғар ма біртұ тас жүйе ні құ рай ды. Жүйелілік пен тұ тас тық бел-

гі лі бір заң ды лық тар ға ба ғы на ды. Ол – сю жет. Сюжет (фр. – «зат») – өза ра 
жал ғас қан оқи ға лар тіз бе гі, біртұ тас же лі сі. Оқи ға де ге ні міз – адам дар дың 
ба сы нан кеш кен жағ дайы, бір не ше адам ның қа рым-қа ты на сы ның кө рі ні сі. 
Сю жет тің не гі зі – өмір лік тар тыс, кей іп кер лер дің қа рым-қа ты на сын да ғы қақ-
ты ғыс. Сю жет пен кей іп кер лер іс-әре ке тін де ты ғыз бай ла ныс, сабақ тас тық бар. 
Сю жет – көр кем шы ғар ма ның маз мұ нын ашып, маз мұн ды пі шін ге кө шірудің 
не гіз гі тү рі, жо лы, тә сі лі. Көр кем шы �ар ма да �ы ои �а лар ды	 рет-ре ті мен 
ба ян да лып, бір-бі рі мен бай ла ны сып, бірт� тас же лі �ру ын сю жет дей міз. 
Сю жет бол ма са, шы ғар ма да бол май ды. Кез кел ген шы ғар ма ны ала тын бол сақ, 
он да су рет те ле тін оқи ға ның бас та луы, да муы, аяқ та луы бар. Оқи ға ға қа тыс ты 
адам дар да үй ле сім ді әре кет тер ге тү се ді.

Сю жет тің бас та луы оның кі ріс пе сі тә різ ді: мұн да әде би қа һар ман дар 
өза ра қа рым-қа ты нас қа көш пес бұ рын  хал-жағ дай, тір ші лік, қо ғам дық ор та, 
бо ла шақ оқи ға лар ор ны су рет те ле ді. Бұл – экспо зи ция деп атала ды.

Сю жет тік бай ла ныс – адам дар ара сын да ғы әре кет тің басы, шы ғар ма 
ар қау ын да ғы не гіз гі оқи ға ның ту ын дау се бе бі. Сю жет тік да мудың ең жо ға ры 
са ты сы – шы �ар ма ны	 шары тау ше гі. Мұн да адам дар ара сын да ғы қи мыл-
әре кет кү шейіп, бар лық оқи ға лар мен құ бы лыс тар шо ғыр ла на ды. Шығарма 
сюже ті нің шешуші ке зе ңі – ше шім. Бұл – су рет кер дің өзі сурет теп отыр ған 
өмір шын ды ғы на шы ғар ған «үкімі», түр лі тар тыс тан ту ған нақ ты нә тиже.

Көр кем шы ғар ма да ғы оқи ға ның бас та луы, олар дың бай ла ны сы, шарық тау 
ше гі, ше ші мі шы �ар ма ны	 � ры лы сы не ме се ком по зи ция сы бо лып та бы ла ды.

Ком по зи ция – (құ рас ты ру) сю жет тік да мудың ке зең-кезең де рін бір жүйеге 
келтіріп, рет теп, қиыс ты рып тұ ра тын нәр се. Ком по зи ция сю жет пен ты ғыз бай-
ла ныс та бол ға ны мен, одан бір қа тар ай ыр ма шы лық та ры бар. Сю жет бар лық 
шы ғар ма лар да бо ла бер мей ді, ал ком по зи ция бар лы ғын да кез де се ді. Ком по-
зи ция сю жет тің да му ке зең де рін жүйеге тү сі ріп қа на қой май ды, сю жет тен тыс 
нәр се лер ді де өза ра қиюлас ты рып, бел гі лі бір ар на ға тү сі ре ді. Со лар дың бі рі – 
пролог (ал ғы сөз) – көр кем шы ғар ма да ғы кі ріс пенің бір тү рі. Эпилог (соң ғы 
сөз) – көр кем шы ғар ма ны қо рыту дың бір тү рі.АР
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Әр су рет кер өз шы ғар ма сы ның сю же тін өз қа ла уын ша құрай ты ны си яқ ты, 
ком по зи ция әр ав тор да әртүр лі бо луы мүм кін. Ком по зи ция кө бі не се, клас-
сика лық үл гі де экспо зи ция дан бас тал са, ен ді бір де шы ғар ма ның шарық тау 
ше гі нен, прологтен, ав тор лық ше гі ніс тер ден бас тала ды. Ком по зи ция – 
құ рам дас бө лік те рі бір лік ке ұштас ты рыл ған, бір-бі рі не жә не жал пы мүд де ге 
ба ғын ды рыл ған мақ сат ты көр кем құ ры лым.

Тарихироман
Та ри хи ро ман – бел гі лі бір та ри хи оқи ға ға бай ла ныс ты туған шы ғар ма. 

Та ри хи шы ғар ма лар да оқи ға ның дәл ді гі сақтала бер мей ді, әр ке зең нің та ри-
хи-әлеу мет тік, қо ғам дық-сая си бет-бе де рі көр кем дік тұр ғы дан қо ры ты лып 
бей не ле неді. Бұл жанрда жал пыха 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. Тари хи 
ро ман кей іп кер ле рі де өмір де бол ған адамдар.

Теңеу
Көр кем шы ғар ма лар да ақын-жа зу шы лар оқи ға ның, кө рі ніс тің дәл си па тын 

бе ру үшін әртүр лі сөз өр нек те рін қол данған. Со лар дың қа та ры на те 	еу мен 
эпитет жа та ды.

Те 	еу де ге ні міз – көр кем деп су рет теу де зат ты, құ бы лысты екін ші бір зат пен, 
құ бы лыс пен са лыс ты рып бей не леу. Мұнда су рет кер зат тың, құ бы лыс тың ерек ше 
бел гі ле рін көр сет  пей-ақ, оны бас қа зат пен, құ бы лыс пен са лыс ты ра су рет тей ді.

Те ңеу са лыс тыр ма лық мән ге ие бо лып, те ңеу дің көп ші лі гі зат есім ге, 
есім ше етіс тік ке жал ған ған -тай (-тей), -дай (-дей), -ша (-ше) жә не -дай ын 
(-дей ін) жұрнақ та ры ар қы лы жа са лады.

Мы са лы, төрт тү лік ке ар нал ған өлең дер де Шопан ата: «Ай м йіз ді шо� па� тай, 
Ш й де ле рі то� па� тай» бол са, Ойсыл қа ра: «Кө зі жа ры� ж�л дыз дай, Мой ыны піл 
�о зы дай, ��й ры �ы бар �ам шы дай, Шуда сы бар жам шы дай», – деп су рет те ле ді.

Терме
Тер ме – ли ри ка лық өлең дер дің үл гі-өне ге, ақыл-ке ңес, өне ге-насихат 

ре тін де ке ліп, бел гі лі бір ыр ғақ пен орын да ла тын тү рі.

Типтікбейне
Көр кем шы ғар ма да адам ның өмі рі, бас қа адам дар мен өза ра қа рым-қа-

ты на сы, на ным-се нім де рі, ойы мен се зім де рі, мі нез-құ лық та ры жи нақ тала 
су рет те ле ді. Жа зу шы өз шы ғар ма сын да бір адам ның ға на си па тын көр се тіп 
қой май, сол адам ның өмір сүр ген ор та сы на, оны қор ша ған адам дар ға тән 
си пат тар мен то лық ты рып, жи нақ тай ды. Көр кем әде би ет те гі жи нақ тал ған 
адам об ра зы – типтік бей не деп атала ды. Көр кем ту ын ды да ғы типтік об раз 
қа лам гер су рет теп отыр ған қо ғам мен дәу ір ту ра лы да тү сі нік бе ре ді. Мы са лы, 
М.Ма ғауин нің «Бір ата ның ба ла ла ры» де ген шы ғар ма сын да ғы Ах мет шал ды 
типтік об раз ға жат қы за ала мыз. Ол со ғыс ке зін де же тім қал ған ба ла лар ға қам-
қор бол ған адам дар дың жи ын тық бей не сін бе ре ді жә не со ғыс ке зін де гі қа зақ 
ауы лы ның тұр мыс-тір ші лі гі не тән ерек ше лік тер ді де көр се те ді.
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Ұйқас.Абайенгізгенұйқастар
�й ас – тар мақ тың соң ғы сөз де рін де гі үн дес тік. Қа зақ өлең де рін де гі ұй қас 

түр ле рі: а ра өле	 �й а сы, ерік ті �й ас, ш� бырт па лы �й ас, ке зек тес �й ас, 
ша лыс �й ас, ара лас �й ас, егіз �й ас, осы к�н гі ерік ті �й ас.

�а ра өле	 �й а сы – бұ рын нан ке ле жат қан ұй қас тың бір тү рі. Қа зақ 
хал қы ның фольклорын да ғы тақ пақ, бір ау ыз өлең де рі нің кө бі осы ұй қаспен 
құ рыл ған. Бұл ұй қас ты кү ні бү гін ге дей ін көп жайыл ған ұй қас деп ай ту ға 
бо ла ды. Қа ра өлең ұй қа сы ның ерек ше лі гі 1, 2, 4-жол да ры ұй қа са ды да, 3-жо лы 
ыл ғи ұй қас сыз, бос қа лып оты ра ды. Мы са лы:

Оқы ған бі лер әр сөз ді,
На дан дай бол мас ақ көз ді.
На дан жөн діге жөн кел мес,
Бі лер қай да ғы шәргез ді.

(Абай)

Ш� бырт па лы �й ас та өлең нің бар лық жол да ры да ұй қа сып оты ра ды. 
Ұй қас пай тын жол не бір, не екі, он да да, ой бі тер жер де гі аяққы жо лы ға на  
ұй қас тан тыс қа ла ды. Бір шумақ та ғы жол дар дың бә рі бір ұй қаспен ке ле ді. 

Ой тол қы ны на қа рап, ке рек ті же рін де ұй қас ты ра са лу шы лық ты ерік ті 
�й ас дей ді. Кейбір өлеңдерде шумақ тың бір жо лы ұй қас пай, екін ші жо лы  
ұй қа сып кел се, он дай ұй қас ты ке зек ті �й ас дей міз. 

Сәу лең бол са кеу дең де, 
Мы на сөз ге кө ңіл бөл! 
Егер сәу лең бол ма са, 
Мей лің ті ріл, мей лің өл! 
Та ны мас сың, көр мес сің,
Қап та ған соң көз ді шел.
Имам сыз дық намаз да
Қы зыл бас тың сал ған жол т.б.

(Абай)

Ке зек ті ұй қас өлең нің шума ғы на қа рай осы рет пен ке ле бере ді. Егер өлең нің 
бір шума ғы 4 жол дан тұр са, он да 1, 3-жол да ры бос қа ла ды, ұй қа са тын 2, 4-жол-
да ры бо ла ды. Ал шумақ бір не ше жол  дан тұр са, үне мі тақ жол да ры ұй қас сыз 
қа лып, жұп жол да ры ұй қа сып оты ра ды.

Ша лыс �й ас тү рін де 1-жол мен 3-жол, 2-жол мен 4-жол ұй қа са ды. Өлең нің 
шума ғы төрт жол дан ас пай ды. Мы са лы:

Шаң шы ғар мас жол да ғы,
Сіл кі не ал мас жа пы рақ.
Тын шы ғар сың сен да ғы,
Са быр қыл саң азы рақ.

(Абай)
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Абай дың көп өлең де рін де ұй қас тың жа ңа тү рін, жо ға рыда кел тір ген өлең 
ұй қас та ры нан өз ге ше түр ле рін кез дес ті ре міз. Мы са лы:

Алыс тан сер меп, 
Жү рек тен тер беп, 
 Шы мыр лап бой ға жайыл ған; 
Қиуадан шау ып, 
Қи сы нын тау ып,
 Та ғы ны же тіп қай ыр ған –
 Тол ғауы тоқ сан қы зыл тіл,
 Сөй лей мін де сең, өзің біл. 

Бұл – Абай дың «Се гізаяқ» ат ты өле ңі. Бір шума ғы 8 жол дан құ ра ла ды. 
1, 2-жол: «сер меп-тер беп» бо лып ұй қа са ды да, 3-жол дан ой аяқталмай: 
«шы мыр лап бой ға жайыл ған» бо лып, ашық қа ла тұ ра ды. 4, 5-жол «шау ып-
тау ып» бо лып, бір ұй қа са ды. Ой біт пей, уа қытша ашық қал ған 3-жол 6-жол-
мен ұй қа са ды. 7-жол 8-жол мен ұй қа са ды да, ой бі те ді. Кел тір ген үзін дінің 
ай ты лып өт кен ша лыс ұй қас тан өз ге ше лі гі: 1, 3-жол мен, 2, 4-жол мен ұй қас-
пай ды, ұй қас та ры үз дік сіз жұп-жұп бо лып ке ле ді. Жә не шума ғы не се гіз,  
не ал ты жол дан құ ры ла ды. 6 жол дан тұ ра тын шумақ тө мен де гі тә різ ді лер:

Бойы бұл ғаң,
Сө зі жыл маң,
Кім ді көр сем, мен со нан –
Бет ті бас тым,
Қат ты сас тым,
Тұ ра қаш тым жал ма-жан.

(Абай)

Ұй қас тың бұл тү рін егіз �й ас дей міз.
Бір шумақ тың бір не ше тар мағы ша лыс ұй қас тан, бір не ше тар мағы 

шұ бырт па лы ұй қас тан, не егіз ұй қас, не бас қа ұйқас тар дан құ ра ла ды. Сөй тіп, 
бір шумақ тың өзі нің ішін де бас қа ұй қас тың тар мақ та ры қо сы лып кеп, жа ңа ша 
бір ұй қас туғыза ды. Осын дай ұй қас тар ды ара лас ке ле тін �й ас деп атай ды. 
Мы са лы:

Ата-ана ға көз қуа ныш –
Ал ды на ал ған ер ке сі.
Кө кі ре гі не көп жұ ба ныш,
Гүл де ніп ой өл ке сі.
Ер ке лік кет ті,
Ержет ті,
Не біт ті?

(Абай)

Өлең ге жал пы түр кір гізуші Абай ұй қас жа ғы нан да көп өз ге ше лік ен гіз ді. 
Абай дан түр лі ұй қас тар та бы ла ды. Абай қазақ өлең де рі нің бу ын, бунақ та рын АР
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түр лі жол дар мен, әртүр лі етіп иіп кел тір се де, бір өл шем ге ба ғы нып оты ра ты ны 
сияқты, ұй қас та ры да бел гі лі бір тәр тіп тен тыс шық пай ды. Кө бі әнге ба ғы на ды. 
Ән ге ба ғын бай тын өле ңі си рек. Сон дық тан буын, бунақ ұй қас та ры да со ны мен 
ты ғыз бай ла ныс ты.

Шағынкөлемдіэпикалықжанрлар
Ша ғын кө лем ді эпи ка лық жанрлар ға жа та тын әде би туын ды лар да, не гі-

зі нен, өмір шын ды ғы бір не ме се бір не ше ық шам ды эпизод ты қамтиды. Оқи ға 
жи на қы, ша ғын су рет те ле ді. Адам мі не зі ша ғын кө лем ді шы ғар ма лар да кө бі не 
қа лып тас қан, дай ын қал пын да кө рі не ді. Шы ғар ма ның сю жет тік ар қауы ұзақ 
же лі лі емес, қыс қа қай ырыл ған су рет тер тү рін де бе рі ле ді; ком по зи ция сы да  
жи на қы, ши рақ ке ле ді. Ша ғын кө лем ді эпи ка лық шы ғар ма лар ға миф, әң гі ме, 
аңыз, ер те гі, мы сал, новелла, әң гі ме, очерк, фельетон,  памфлет, эссе жа та ды. 

Шендестіру,баяндау,суреттеу
Шен дес ті ру не ме се антитеза – бір-бі рі не ке реғар құ бы лыс тар ды, мән-ма-

ғы на сы әр та рап ұғым дар ды, түр-тү сі әр бө лек нәр се лер ді өза ра бет пе-бет қою 
ар қы лы бұ лар дан мүл де бас қа бір құ бы лыс тың, ұғым ның, нәр се нің су ре тін, 
сыр-си па тын, кес кін-кей пін анық тау, аң ға ру, елес тету. Мы са лы, «Ер Тар ғын» 
жы рын да ғы Ақжү ніс тің Қартқо жақ қа:

Қа ра жер ге қар жа уар,
Қар ды көр де, етім көр.
Қар үс ті не қан та мар,
Қан ды көр де, бе тім көр, – 

де ген жа уа бы шен дес ті ру ге мы сал бо ла ды.
Әде би тіл де гі құ былту дың бір тү рі – �л �ай ту не ме се гипер бо ла. Ұл ғай ту 

ау ыз әде бие тін де, әсі ре се ба тыр лар жы рын да көп кез де се ді.
«Қо бы лан ды ба тыр» жы рын да ғы Тай бу рыл дың ша бы сы:

Жо ғар ғы ер ні көк ті реп,
Тө мен гі ер ні жер ті реп...
Жау атын күн дей күр кі реп,
Жаң быр дай те рі сір кі реп,
Құ бы лып ой нап жер бас ты,
Жал ғаса ұш қан қо ңыр қаз
Тоза ңы нан адас ты,
Ат тың жо лы қа зыл ды,
Ұм тыл ған да қы сы лып,
Бес жүз құ лаш жа зыл ды, – деп су рет те ле ді.

Әде би ет те ба ян дау да, су рет теу де бар. Ба ян дау шын дық ты ха бар лап, 
ау ызекі ай тып қа на тын са, су рет теу құ бы лыс ты көз ге елес те те ді, сөз ден өр нек 
тө ге ді.

Ай дап сал дым жыл қым ды тепсең жер ге,
Сен дей адам та был мас ек сем жер ге.АР
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Екін ді мен ақ шам ның ара сын да
Асық қан нан ти мей ді өк шем жер ге.

(«Же �еше»)

Екін ді мен ақ шам ның ара сы бұл өлең де жай ха бар ға на, ауызекі ай ты лып, 
ба ян да лып отыр, көз ге елес тей тін кө рі ніс емес. Ал су рет теу де:

Ақ сәу ле сі көк ша ты рын өр нек теп,
Күн ең кей ді. Ал тын арай сән ді еп теп.
Сай-са ла да бұғып жат қан кө лең ке
Дөң ба сы на ба ра жа тыр ең бек теп.

(�.Ж�малиев)

Мұн да екін ді мен ақ шам ның ара сын да ғы та би ғат құр ба ян дал май, сөз 
өр не гін тө ге кес те леп, құ былта, құл пыр та су рет теп отыр.

(З.�аб до лов)

Шығарматақырыбыменидеясы
Шы ғар ма ның та қы ры бын оның идеясы нан бө ліп қа рау ға бол май ды. Жа зу-

шы ның шын дық болмыс тан таң дап, тол ғап алып, өзі нің көр кем шы ғар ма сы на 
не гіз, ар қау ет кен өмір құ бы лыс та ры ның түй іні – та ы рып.

Жа зу шы шы ғар ма шы лық үр діс тің ал ғаш қы ке зе ңін де өмір дің әр алу ан 
құ бы лыс та рын зерт тей ді, тек се ре ді. Әри не, бұл құ бы лыс тар дың ішін де ірі сі 
де, ұса ғы да, ма ңыз дысы да, ма ңызсы зы да, күр де лі сі де, кез дейсо ғы да – бә рі 
де бар. Осы ның бә рі – бо ла шақ шы ғар ма ның ма те риалы. Бі рақ жа зу шы ны 
өмір де бо ла тын кез кел ген құ бы лыс жап пай қы зық ты ра бер мей ді. Ол өз мақ-
са тына ке рек құ бы лыс қа ға на қы зы ға ды. Бо ла шақ көр кем шы ғар ма ға негіз 
бо ла тыны – су рет кер қы зық қан құ бы лыс. Мы са лы, М.Әуе зов тің «Көк се рек» 
әң гі ме сі нің та қы ры бын таң дап алуы ның бір се бе бін жа зу шы ның жұ байы 
Валентина Әуе зова бы лай деп ес ке ала ды: «Бір де мен қа быр ға күнтіз бе сін 
(1929 жыл дың) са тып ал дым. Сол күнтіз бе Мұх тар дың жа зу үс те лі нің 
тұ сын да ілу лі тұ ра тын еді. Сон да бел гі лі су рет ші нің сал ған су ре ті бар 
бо ла тын – қыс қы түн, қар жа мыл ған ме ңі реу да ла, со нау алыс та көз ұшын да 
қар бас қан кіш кен тай де ревняның от та ры кө рі не ді. Ең ал дың ғы қатар да 
түнде жорт қан қас қыр тұр. Мі не, сол су рет Мұх тар Әуе зов тің сонау жас ба ла 
ке зін де кә нігі аң шы лар дан ес ті ген әң гі ме ле рін есі не тү сір ген бо лу ке рек, 
осылайша күн сай ын көз ал ды нан осы су рет те гі кө рі ніс кет пе ген Мұх тар 
өзі нің «Көк се рек» әң гі ме сін жаз ған бола тын». Бұл – жа зу шы ның таң да ған  
та қы ры бы.

Қан дай шы ғар ма бол сын, бел гі лі пі кір ді – идеяны үн дей ді. Идеясыз көр-
кем шы ғар ма бол май ды. Та қы рып, оқи ға жә не оның құ ры лы сы, шы ғар ма ға 
қа тысушы лар дың ара ла рын да ғы тар тыс, олар ды су рет теу әдіс те рі жа зу шы ның 
сол шы ғар ма да ғы ай тай ын де ген идеясы на ба ғы на ды. Та қы рып жа зу шы 
су рет теп отыр ған өмір құ бы лы сы бол са, идея – жа зу шы ның сол өзі су рет теп 
отыр ған өмір құ бы лы сы ту ра лы айт қы сы кел ген ойы, сол өмір құ бы лы сы на 
бер ген ба ға сы.АР
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Фольклор,мифтуралытүсінік
Фольклор – ха лық шы ғар ма шы лы ғы ның же мі сі, оған ма қал-мәтел , қисса-

дас тан , жұм бақ , жа ңылтпаш , аңыз  бен миф т.б. жа та ды. Кез кел ген ха лық тың 
әде бие ті ха лық ау ыз әде бие ті нен бас тау ала ды. Фольклор лық шы ғар ма лар 
ау ыз ша шы ға ры лып, ау ыз ша та рай ды. 1846 жы лы дат ға лы мы Вильям Томсен 
ау ыз әде бие ті нің ғы лы ми атауы на «фольклор» терминін ұсын ды. Содан бе рі 
ау ыз әде бие тін зерт тей тін ғы лым «фольклор та ну» деп атала ды.

Миф – кө не аңыз, әң гі ме. Миф та би ғат құ бы лыс та рын, адам не қо ғам 
өмі рі нің сан алу ан сы рын қи ял-ға жай ып оқи ға ға ай нал ды ра бей не лей ді. 
Мифтік шы ғар ма лар дың негі зін де ал ғаш қы қау ым адам да ры ның дү ние ні, 
жа ра ты лысты қабыл дау ерек ше лік те рі жа тыр. Миф ха лық тар дың бә рін де 
бар, бі рақ ең ал ғаш Грекия мен Римде пай да бол ған. Түр кі халық та рын да 
Көк бө рі, Ұмай ана, Ке лін шектау, Қор қыт ата, Қо жа на сыр, Ал дар кө се т.б. 
ту ра лы мифтер бар.

Эпизод
Эпизод (гр. «кі ріс ті ру») – әде би шы ғар ма сю же тін де гі өз мә ні бар же ке 

оқи ға не ме се шы ғар ма ның бас-ая ғы тиянақ ты бір бөл ше гі.

Эпитет
Эпитет – зат тың, құ бы лыс тың ай рық ша си па тын, са па сын ай қын дай тын, 

анық тай тын су рет ті сөз. Эпитет бо ла тын сөз көбі не сын есім, кей де зат есім дер 
мен есім ше, кө семше етіс тік тер ар қы лы зат ты анық тай тын сөз дер. Тұ рақ ты 
эпитет тер мен қа тар, қа зақ поэзия сын да күр де лі эпитет тер де қол да ны ла ды.

Өз де рі ңе та ныс Абай дың «Күз» де ген өле ңін де ақын мез гі лді:

С�р бұлт, тү сі су ы� қап тай ды ас пан,
Күз бо лып дым �ыл тұ ман жер ді бас қан, – деп си пат тай ды.

Ал жа зу шы Қ.Ыс қақ күз ді: «�о �ыр күз бо ла тын. А� жа уын се бе леп тұр. 
Жол лай саң. Ал тай өңі рі нің ең бір ж де� шағы, кө �іл сіз ша ғы», – деп су рет-
тей ді.

Эпос
Эпос (гр. ба ян дау, әң гі ме леу) – көр кем әде би ет тің байыр ғы, не гіз гі тек те-

рі нің бі рі, дәлірек айт қан да өмір шын ды ғын мей лін ше мол қамтып, кең су рет-
тей тін, адам мі не зін мүм кін ді гін ше те рең ашып, жан-жақ ты та ны та тын ір ге лі, 
күр де лі жанр.

Эссе
Эссе – тұ рақ тан ған, қа лып тас қан тұжы рым дар ға жа ңа қы ры нан қа рап, 

кө не соқ пақ тар дан бө лек, тың бол жам дар мен түй ін деу лер ге құ ры ла тын фи-
лософия ның, эстети ка ның, әде би сын ның, кө семсөз дің, көр кем әде би ет тің 
жан ры.

Эссе ге ба тыл бол жам дар, өт кір ұсы ныс тар, талас ту ды ра тын пі кір лер, 
ой лар, қоз ғау са лар лық бай лам дар тән. Эссе нің бас қа әде би жанрлар дан АР
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ерек ше лі гі – оның ерек ше пі кір лер ге кө бі рек мән бе ріп, оқыр ман ды ой лан-
ды рып, тол ға ныс қа сүй рей тін, тың, то сын, өзін ше ой лау-се зіну қа жет ті лі гін 
туғыза тын ды ғын да.

Эссе (фр. essai – «тә жірибе», лат. exagium – «құ рау») – философия лық, 
әде би, та ри хи, пуб ли цис ти ка лық, әлеу метта нулық, сая си жә не та ғы бас қа 
са ла да ғы ғы лы ми емес, ав тор дың же ке көзқа ра сын біл ді ре тін про за лық мәтін. 
Жанр ре тін де ен гіз ген ХVІ ға сыр дың екін ші жар ты сын да өмір сүр ген фран цуз 
фи лософы 1580 жы лы Мишель Монтень бо ла тын, ал «эссе» сө зін бі рін ші рет 
қол да нып, осы жанрда 1597 жы лы Фрэнсис Бэкон кі тап та рын жа зып шы ғар ды. 
Орыс әде бие тін де эссе үл гі сін қа лып тас тыр ған – Ф.Достоевский.
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