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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

Білгенгемаржан

Қолданыпкөр

Назар аудар
Электронды қосымша жүктелген CD қолжетімсіз болған жағдайда, 
қосымшаны arman-pv.kz сайтынан тауып, өз компьютеріңе жүктеп 
алуыңа боладыАР
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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  арқылы ұлт тық са на мыз дың ті ре гі – Абай мен бас қа да 

қа зақ әде бие ті нің көр нек ті өкіл де рі нің жаңа шығармаларымен та ныс бо ла сың. 
Оқу лық «Өлең – сөз дің пат ша сы», «Про за да ғы көр кем ой», «Аңыз бен өріл ген 
көр кем сөз», «За ман, дәу ір тұл ға сы» та рау ла ры нан тұ ра ды.

«Өлең – сөз дің пат ша сы» та ра уы Абай атала рың ның шы ғар ма шы лы ғы на, 
дә лі рек айт қан да, «Се гізаяқ», «Өлең – сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы», «Кө ңі лім 
қайт ты дос тан да, дұш пан нан да», «Са быр сыз, ар сыз, ерін шек», «Қа лың елім, 
қа за ғым, қай ран жұр тым», «Бо лыс бол дым, мі не ки», «Лай су ға май біт пес, қой 
өт кен ге» өлең де рі жә не «Он же тін ші», «Отыз екін ші», «Отыз үшін ші» қа расөз-
де рі мен «Ес кен дір» поэма сы на ар на ла ды.

«Про за да ғы көр кем ой» та ра уы на Жү сіп бек Ай мау ытұлы ның «Ақ бі лек» 
және Әбіш Ке кіл ба ев тың «Аңыз дың ақы ры» романдары кі ріп отыр.

«Аңыз бен өріл ген көр кем сөз» та ра уы аңыз ға құ рыл ған М.Ма ғауин нің 
«Ша қан-Ше рі» ро ман ын, Ш.Айт ма тов тың «Алғашқы ұстаз» повесін жә не 
ақын Ұ.Ес дәу ле т тің «Біз – түр кі лер міз» ат ты өлеңін қам ти ды.

«За ман, дәу ір тұл ға сы» та ра уын да хал қы мыз дың әр түр лі та ри хи ке зең-
де рін су рет тей тін Қ.Жұ ма ді ловтің «Тағ дыр» ро ма ны, Ш.Құ сай ынов тың 
«То ми рис» дра ма сы жә не бү гін гі өмі рі міз ден ха бар дар ете тін Ш.Мұр та за ның 
« Тәуе кел той» әң гі ме сі ұсы ныл ған.

«Зергер сөз», «Зерделі 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 ңе то қи жүр сең, 
бі лі мің де, ой-өрі сің де ар та тү се ді. Ал «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 лары 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 лардың тал дауы, ал хрес-
то ма тия да осы 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 
ұмыт па. Алай да 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 ны аз дық ете ді. Сон дық тан «Кі тап – асыл қа зы-
на» ай да ры мен және оқулықтың соңында пайдаланылған қо сым ша әде би ет тер, 
электрондық қорлар ті зі мі бе ріл ді. 

Сәт ті лік ті лей міз!
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 ІТАРАУ

ӨЛЕҢ–СӨЗДІҢ
ПАТШАСЫ

Өлең – сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы, 
Қи ын нан қиыс ты рар ер да на сы. 
Тіл ге же ңіл, жү рек ке жы лы ти іп, 
Теп-те гіс жұ мыр кел сін ай на ла сы.
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Асыл сөзді іздесең,
Абайды оқы, ерінбе.
Адалдықты көздесең,
Жаттап тоқы, көңілге!

С.Торайғыров

 АБАЙҚҰНАНБАЙҰЛЫ

Абайқандайотбасындадүниегекелген?
Нешеағайындыболған?

Абай бұрынғы 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 
адам дар болған.

Абай әкесі Құ нан бай дың 41 жа сын да дү ние ге 
кел ген. Құ нан бай көп әй ел ал ған. 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. Ал Құ нан бай дың төр тін ші 
әй елі – Нұр ға нымнан ба ла бол ма ған.

Абайқайдабілімалды?

Абай 10 жас қа кел ген де әке сі Се мей қа ла-
сын да ғы оқу ға бер еді. Мұнда ал ғаш  Ғаб дұл жа пар 
де ген та тар има мынан сауатын ашады. Содан соң 
әкесі оны Ах мет Ри за де ген имам ға тап сыр ады. 
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 оқытыл ған. 
Шәкірттер араб  және пар сы  тілдерін үйренген. 

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» 

АбайҚұнанбайұлы 
(1845–1904)

АхметРиза
мешіт-медресесіАР
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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.

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 шей 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 ші ден, 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 (қазіргі 
Санкт-Петербург) ай да лып кел ген төң ке ріс шіл, 

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

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

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
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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 шев     с кий дің жа қын та ны-
сы ның бі рі бол ған. Е.П.Ми хаэлис Се мей дің кі тап-
ха на сы нан өзі не ке рек бір кі тап ты із деп ке ліп 
тұр ған да, Абай да Толс той дың кі та бын сұ рап тұ-
ра ды. 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. Осылайша 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 шы л  дар 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 шығарса, 1886 жы лы Абай 
на ғыз ақын дық қа шы ны мен бет бұрып, көп кө ңіл бө ле бас тай ды: 16–17 өлең 
шы ға р ды.

1882 жыл дан бас тап, әсі ре се 1885–1886 жыл дар арасында 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 ға дейін де кі тап оқу ға кі ріс кен Абай ел ішіндегі шаруасымен  
айналысса да, кі та бын тас та ма ған. 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, ал 1890–1891 жыл дар да жи ыр ма шақ ты өлең жа за ды.

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. Кейін 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. 

Ақылбай,Абай,
Тұрағұл.1896ж.Семейқ.

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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Өз ге ні қой ып, 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 ұм ты ла ды екен. Сон-
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.
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 ақын өзі нің 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, 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. Сондықтан 
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 сүй е  ніш кө ріп, 
үміт қыл ған ба ла сы ның бі рі еді. Ол «Ми ха йлов-
с 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 қа с  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 

Абай есі мі – қа зақ хал
қы ның ұлт тық са на сы ның 
оянуы мен ру ха ни қай та 
жаң ғы ру ының қо ғам ның 
озық күш те рі нің өр ке ни
ет ті лік ке ұм ты лы сы мен 
әлеу мет тік әділ дік тің сим
во лы.

ЗәкиАхметов

Зерделіой
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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 науқастанып, қай тыс бол ған соң, 
Абай құ са бо лып, ау ру ға шалдығады. Тө сек тар тып жат ып қалмаса да, еш бір 
жанмен сөй лес пей ді де, еш  нәр се мен өзін ал дар қат пай ды да. Ау ру ын еш кім ге 
көр се тіп ем дет пей ді, 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.

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 де рің ді «Түр тіп алу кес те сі не» жаз.

V–«Білемін» –«Менүшін
түсініксіз»

+«Менүшін
жаңаақпарат»

?–«Мені
таңғалдырады»

Түйінде
Хрестоматиядан Тұрағұлдың әкесі туралы естелігіндегі Абай образы 

ашылатын тұстарын оқып,  ой ың ды түй ін деп жаз.

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

қолданар едің?

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

ТүйіндеТүйінде

Қалайойлайсың?
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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 әрі рек бар сақ, моң ғол ті лін де «тойв», бу рят ті лі нің бір диа лек ті сін де 
«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. Дегенмен 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

«Сегізаяқ» 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  «Сегізаяқ» 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.

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Алыс тан сер меп,
Жү рек тен тер беп,
 Шы мыр лап бой ға жай ыл ған;
 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.

«Сегізаяқ» 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 Ш.Құ дай бер діұлы, 
А.Байт ұр сы нұлы, С.То рай ғы ров осы түр ді пай да лан са, 1970 жыл да ры са ти-
рик-ақын Қа жы тай Ілиясұ лы «Сегізаяқ» 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. 

«Сегізаяқ» – Абайдың көзі тірісінде халық арасына кең таралып кеткен 
әндерінің бірі. Сондықтан оның сегіз түрлі нұсқасының болуы заңдылық және 
бұлардың барлығын әншілер мен Абайдың көзін көрген туыс    тары түпнұсқалық 
сипатын сақтай отырып, біздің заманымызға жеткізген.

Ойталқы
1. Өлеңнің ерекшелігі неде?
2. Өлең жолдары жаттап алуға ыңғайлы ма?

Неліктен
1. Неліктен Абайдың «Сегізаяқ» өлеңі қазақ поэзиясына жаңалық 

әкелген болып саналады?
2. Өлең жолдарының көпшілігі не себепті афоризмге айналып кеткен?

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

CD01

Ойталқы

Себебінанықта?
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Тобыңдаталдапкөр
Өлеңдегі «Білгенге маржан, Білмеске арзан» қолданысын ой-та ным-

дық тұрғыдан талдап көріңдер. Өлеңде көтерілген мәселені ұлттық мүдде 
тұрғысынан анықтаңдар.

Дәптеріңежаз
«Сегізаяқ» өлеңі бойынша әрбір шумақты бөліп алып, сол шумақ  

бо  йынша синонимдік қатар жаса.
Мысалы, А�айын бек көп, Айтамын ептеп, Сөзімді ��ар елім жо� – 

«А�айын бар болса, көре алмайды, жо� болса, бере алмайды».

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

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

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

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

шешімді бір сөйлеммен келтір.

Қалайойлайсың?
«Сегізаяқ» өлеңі стиліндегі өлеңдер қазақ поэзиясында жиі кездесе ме? 

Хрестоматияда берілген Қ.Ілиясұлының «Өгіз аяқ» өлеңімен салыс  тырып 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 орынсыз 
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

Өзіне дейін ешкім таппаған қиын ұйқасты өлең түріне арнап Абай ән 
де шығарған. Бұл әннің әр жылдары жазылған 8 нұсқасы бар. Әннің 1түрін 
1920 жылдары Ақмола облысын аралаған А.Э.Бимбоэс әншіақын Мұстафа 
Нұрбаевтан жазып алып, нотаға түсірген. Екіншісін 1922 жылы А.В.Затаевич 
Орынбор қаласында Құстай Мырзабеков пен Кәрім Қашқымбаевтың айтуы мен 
нотасын жазған. Үшіншітөртіншісін композитор Л.Хамиди 1935 жылы Әрхам 
Кәкітайұлынан және 1938 жылы Жүсіпбек Елебековтен жазып алса, бесінші
алтыншысын 1938 жылы музыка зерттеушісі, профессор Б.Г.Ерзакович 
Темірболат Арғынбаевтан және 1939 жылы Қуан Лекеровтен жазып алып, 
нотаға түсірген. Әннің 7–8нұсқасын 1984 жылы Мәкен Мұқаметжанова 
мен Қали Байжановтың орындауында музыка маманы Қайролла Жүзбасов 
нотаға түсірген. Бұлар «Әр халық әндері» (1971), «Айттым сәлем, қаламқас» 
(1986), т.б. Абай әндері жинағына енгізілген. Композитор С.И.Шабельский 
«Абайды еске алу» деген фортепианолық триосының бір бөлімін осы «Сегіз 
аяққа» арнаған.

«Абай»энциклопедиясы

Әдебиеттеориясы

Пародия (фр. рагосііа – керісінше қайталанған өлең) – белгілі бір 
шығарманы немесе оның авторын, әдеби ағымды, тұтас бір жанрды соған 
еліктеп, сынапсықақтайтын әдебиет, театр, музыка және эстрада жанры. 
Қазақ әдебиетінде пародия нышандары халық ақындары шығармасынан, 
ақындар айтысынан байқалады. Пародия әдебиетте сын нысанына, 
мақсатына қарай юморлық және сатиралық болып бөлінеді. Юморлық 
пародия жеңіл әзілді, достық әуенде болса, сатиралық пародия өткір тілді 
болады.

Пародияның мақсаты – кісіні мазақ қылу емес, адамның жақсы қасиетімен 
бірге өзі байқамайтын кейбір кемшін тұстарын жеңіл әзілмен жеткізу.

Пародия жасайтын адам пародист деп аталады.
«Қазақәдебитілініңсөздігі»
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Өз таңдауың бойынша қазақ әдебиетіндегі жас ақындардың біріне 
юморлық пародия жасап көр.

Міне,қызық!

«Ұлы ақынның жазушылық еңбегінің тұсында туған үлкен бір белгісіндей әрі 
мол, әрі бар жағынан көркем, келісті шыққан зор шығарма», – деп, М.Әуезов баға 
бергендей 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. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. – Алматы, 1957. / Абай. 
Өлеңдер, поэмалар, аудармалар мен қарасөздер. – Алматы: Жібек жолы, 
2005. – 488 б.

2. Өмірәлиев Қ. Абай афоризмі. – Алматы: Қазақстан, 1993. – 128 б.

«Өлең–сөздіңпатшасы,сөзсарасы»өлеңі

Абай сөздің патшасын, сындарлысын  

дарияның тереңіне сүңгіп, ақық-маржан 

іздеушідей, түн қатып толғататын, 

ойға шоматын даналардың ғана таба 

алатындығын айтқан.

Темірбек �ожекеев

Абайөлеңдінеліктенсөздіңпатшасынатеңеді?

1887 жылы жазылған бұл өлең 4 тармақты 15 шумақтан тұрады. Өлеңнің 
мағынасы өте ауқымды. Абай поэзия туралы арнайы еңбек жазбаса да, 
поэзияның теориясын өлең тілімен жеткізе білді. Ең әуелі бірінші шумақтағы 
«Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы» деген тармақтағы ойды ұғыну керек. Абай 
мұнда жалпы поэзияны өлең деген атаумен алып, оны «сөздің патшасына» 
теңеп отыр. Адамзат ұғымында патша ең үлкен дәрежеде болғандықтан, ол 
айрықша құрметке ие болады. Сондықтан қоғамдық өмірдегі сөз өнерінің 
әлеуметтік мәні туралы Абай өзгеше ой айтып, ақын мен ақын дық тың мұ рат-
мақ са тын қа зақ әде бие тін де тұң ғыш жыр ла ды.

Қолданыпкөр
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Осы өлеңдегі «Әуелі аят, хадис – сөздің басы, 
Қосарлап бәйіт сымал келді арасы» деген сөзге 
де мән бере қарау керек. «Аят» – құран сөзі, «ха-
дис» – Мұхаммед пайғамбардың сөзі, «бәйіт» – 
өлең, «бәйіт сымал» – өлең секілді деген мағына 
беретін бұл ұғымдардың мәні тереңде жатыр. 
Тырнақшаға алынған осы сөздердің барлығы араб 
тілінен енген.

Бұл жерде Абай сөз өнерін өнердің барлық 
түрінен жоғары қоятыны сонша – мұсылман дінін-
де қасиетті саналатын «аят, хадистің» өздері өлең 
сияқты ұйқасып келетінін алға тартып отыр. 
«Қисынымен қызықты болмаса сөз, Неге айтсын, 
пайғамбар мен оны Алласы» деп, мұсылмандарға 
ұстаздық етуші әулие ғұламасының өзі «Бір сөзін 
бір сөзіне қиыстырар, Әрбірі келгенінше өз ша-
масы» дейді. Абай мұсылман дінін уағыздайтын 

«аят, хадистердің» айтылуын поэзияға тегін жақындатпаған. Себебі «Әуелі аят, 
хадис – сөздің ба сы» деп құ ран ның ұй қа сы бар бө лік те рін ха лық қа тү сі нік ті бо лу 
үшін әдейі алып отыр. Демек, сөз дің ба сы – аят пен ха дис те де ұй қа сым бар. Олай 
бол са, сөз өне рі бар лық өнер ден жо ға ры ма дақ қа лай ық. Абай дың пай ым дау ын-
ша сөз өне рі нің ең би ік шы ңы – поэ зия. Бі рақ оны қиыс ты ру – кез кел ген нің ер-
ме гі емес. Сон дық тан «Тіл ге же ңіл, жү рек ке жы лы ти іп, ай на ла сы теп-те гіс, 
жұ мыр кел ген, іші ал тын, сыр ты кү міс» сөз жақ сы сы мен сөз са ра сын тек қа на 
«ер да на сы» қи ын нан қиыс ты ра ала тын ды ғын ше бер тіл мен су рет тей ді.

Абай сти лі не тән көр кем дік әдістің бірі – сын шыл реа лизм. Ол «мал үшін 
ті лін бе зеп, жа нын жал дап» сөз қа ді рін ке тір ген өнер ие ле рін қат ты сы най ды. 
Са тым сақ, жа ғым паз ақын дар ды жек кө ре ді. Мұн да ғы мақ сат – «көр-жер ді 
өлең қып» асыл сөз дің қа ді рін ке тір меу.

Ес кі би ше отыр ман бос ма қал дап,
Ес кі ақын ша мал үшін тұр ман зар лап.
Сөз тү зел ді, тың дау шы, сен де тү зел,
Сен дер ге де ке лей ін ен ді аяң дап, –

де ген өлең жол да рын да үл кен ма ғы на, те рең сыр жа тыр. Мұн да «Сөз тү зел ді, 
тың дау шы, сен де тү зел» де ген де ақын бір ау ыз сөз бен өзі не де, бо ла шақ қа да 
тіл қа тып тұр. «Жақ сы сөз – жа рым ырыс» деп тү зу ай тыл ған жақ сы сөз ді 
қақ жар ты ыры сы на ба ла ған қа зақ хал қы на ке ле шек те де сөз өне рі нің қа ді рін 
ке тір меу ді уа ғыз дай ды. Ақын мен ақын дық ту ра лы, олар дың қо ғам тір лі гін-
де гі мүд де сі ту ра лы өре лі ой ай та ды.

Сон дық тан да «Тың дар едің бір сө зін мың ға ба лап» дей ді. Демек, өлең сөз 
тә лім ала тын дай ма ғы на ға то лы бо луы ке рек. Сөз өне рін ар зан қы зық, бо лым-
сыз ер мек ке жұм сап, қор қыл мау ке рек де ген ой ай та ды. Са ти ра сын шы сы, 
про фес сор Те мір бек Қо же кеев: «Сөз дің пат ша сын, сын дар лы сын да рия ның те-
ре ңі не сүң гіп, ақық-мар жан із деу ші дей, түн қа тып тол ға та тын, ой ға шо ма тын 
да на лар дың ға на та ба ала тын ды ғын айт қан» деп Абай те ре ңі нен су сын дау ға 
жол көр сет кен.

ЖидебайдағыАбайдың
музей-үйі.Жұмысбөлмесі
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Абай ай ту шы мен тың дау шы ның сөз қа ді рін ке ті ре тін на дан бол ма-
ға нын қа лай ды:

Бө тен сөз бен был ған са сөз ара сы,
Ол – ақын ның бі лім сіз би ша ра сы.
Ай ту шы мен тың дау шы кө бі – на дан,
Бұл жұрт тың сөз та ны мас бір па ра сы.

Өлең ге әр кім нің-ақ бар тала сы,
Сон да да со лар дың бар таң да ма сы.
Іші ал тын, сыр ты кү міс сөз жақ сы сын
Қа зақ тың ке ліс ті рер қай ба ла сы?

Бұ рын ғы ес кі би ді тұр сам бар лап,
Ма қал дап ай та ды екен, сөз қо сар лап.
Ақын да ры ақыл сыз, на дан ке ліп,
Көр-жер ді өлең қып ты жоқ тан қар мап.

Қо быз бен дом бы ра алып топ та сар нап,
Мақ тау өлең ай тып ты әр кім ге ар нап.
Әр ел ден өлеңме нен қай ыр ті леп,
Ке тір ген сөз қа ді рін жұрт ты шар лап.

Абай дың бұл өле ңі не Александр Гурьевич ән-ро манс жаз ған. Өлең 1909 
жыл дан бе рі Абай өлең де рі нің жи на ғын да жа рия ла нып ке ле ді.

Ойталқы
1. Өлеңнің ерекшелігі неде?
2. Өлең идеясына не арқау болған?

Неліктен
1. Абайдың осы өлеңдегі көркемдік әдісін не лік тен сын шыл реа лизм ге 

жат қы за мыз?
2. Ақын не се беп ті «Бө тен сөз бен был ған са сөз ара сы, Ол – ақын ның бі-

лім сіз би ша ра сы» дей ді?
3. Абай не лік тен би лік ба сын да ғы лар ға ма дақ тау ар на ған ақын дар ды сы-

най ды?

Тобыңдаталдапкөр
«Өлең – сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы» ро ман сын интернеттен та  уып, 

тың даң дар. Ақын ның өлең ге қой ған эс те ти ка лық тала бын, ақын дық тың 
мұ рат-мақ са ты на, поэ зи яның қо ғам дық мә ні мен мін де ті не зор ма ңыз 
бе руін «Фишбоун» әдісі – балық қаңқасы бойынша талдап, автор стилін 
анықтап кө рің дер.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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Орындалу барысы: балық қаңқасының басына – шығарманың тақы-
рыбы, үстіңгі сүйектеріне – мәтіннің ішіндегі көркемдегіш құралдардың 
түрлері, астыңғы сүйектеріне – үзінді арқылы дәлелі, құйрығына шығарма 
тілі жайлы ойларың жазылады.

Қаңқадағы жазулар қысқа болу керек. Олар тірек сөздерден немесе 
тақырыптың негізгі ойын ашатын фразалық сөздерден тұруы мүмкін.

Дәптеріңежаз
Өлең де гі аят, ха дис, бәйіт, ме шіт, мі на жат, уәли сын ды ді ни тер мин-

дер дің ма ғы на сын түсіндірме сөздік пен хрес то ма тия ға сүй еніп жаз.

Түйінде
Ақын ның сөз дің асы лы ре тін де поэ зи яны жо ға ры ба ға ла уын, өлең нің 

не гіз гі идея сын түй ін деп жаз.

Қалайойлайсың?
Өлең ге Абай дай дәл си пат та ма бер ген ақын бар ма? Абай дың қа зақ өле-

ңі не қой ған тала бын әлем әде бие ті не қол да ну ға бо ла ма?

Үйдеорында
Қо сым ша де реккөз дер ден орыс не өз бек, қыр ғыз т.б. әде би ет те рін де 

Абай си яқ ты өлең ге жо ға ры ба ға бер ген жағ дай ды із дес ті ріп, са лыс ты рып, 
тал дау жа сап көр.

Білгенгемаржан
9шу мақ та ғы «Қа зақ қа өлең де ген бір қа дір сіз, Был жы рақ кө рі не ді соларды

аңдап» де ген сөз Абай дың әр жыл да ры шық қан жи нақ та рын да «со лар даң дақ», 
«бә рі даң дақ» де ген сөз дер мен де ұшы ра са ды. 1954 жыл ғы жи нақ қа тал дау жа са ған 
Қ.Мұ ха мед ха нов тың «Абай шы ғар ма ла ры ның текс то ло гия сы жай ын да» (1959 ж.) 
де ген ең бе гі нен кей ін бұл сөз «со лар даң дақ» деп алы на бас та ды. Біз 1957 жы лы 
М.Әуе зов тің сүз гі сі нен соң ғы рет өт кен жи нақ та ғы «со лар ды аң дап» де ген сөз ді жөн 
са най мыз. «Бәйіт сы мал» де ген сөз де осы ба сы лым бой ын ша бе ріл ді. 

Білгенүстінебілетүс

Романс (исп. romance) – бел гі лі бір му зы ка лық ас пап тың сүйе мел
деуі мен же ке дау ыс та орын да ла тын лирикалық музыкалық шы ғар ма.

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Ис па ния да пай да бол ған ро манс («ро ман») ал ға шын да ис пан ті лін де гі 
«ән» де ген ұғым ды біл дір ген. Бү гін де ро манс – ли ри коэпи ка лық не ме се 
ли ри кодра ма лық маз мұн ға то лы бір дау ыс қа ар нал ған ән жан ры. Ро манс 
кө бі не ли ри ка лық поэ зия мә ті ні не құ ры лып, ас пап тық му зы ка да во кал дық 
не гіз де жа зы ла ды. Ро ма нс тың ән нен ай ыр ма шы лы ғы – әуен нің сөз бен 
ты ғыз бай ла ныс ты лы ғы мен ас пап тық сүйе мел деу дің ма ңыз ды лы ғын да. 
Ро ма нс тың бал ла да, эле гия т.б. жанр лық түр ле рі бар.

«Қазақмәдениеті».Энциклопедиялықанықтамалық

Шығармашылықтапсырма

Қосымша әдебиеттерден ақынның осы өлеңінінің орысша аудармасын тауып, 
салыстырыңдар. Аудармашы ақын идеясын толық жеткізе алған ба?

Әдебиеттеориясы

Сыншыл реализм – көр кемдік әдіс. Оның басты ерекшелігі – өмірді 
шыншылдықпен бейнелеп, адам тағдырын, олардың типтік мінез
бітімін, характерін типтік жағдайда көрсете отырып, қоғамдық өмірдегі 
қайшылықтарды, кемшіліктерді қатты сынға алу. 

ЗәкиАхметов

«Өлең – сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы» өле ңіндегі сыншыл реализмге 
қатысты жолдарды тауып, талда.

Міне,қызық!

«Өлең – сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы» өле ңін де гі сы зық ша «өлең» сө зі нен кей ін емес, 
«пат ша сынан» кейін – «Өлең сөз дің пат ша сы – сөз са ра сы» деп жа зы лу ке рек деп 
есеп тейт індер бар. Бұл жер де «өлең сөз» тір ке сі бір ма ғы на да жұм са лып тұр.

Кітап–асылқазына

1. Жұ ба нов Қ. Абай – қа зақ әде бие ті нің клас си гі (1934). / Абай та ғы лы мы. – Ал ма
ты: Жа зу шы, 1986. – 14–32б.

2. Ах ме тов З. Абай дың ақын дық әле мі. – Ал ма ты: Ана ті лі, 1995. – 272 б.
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«Көңілімқайттыдостанда,дұшпаннанда»өлеңі

Кө кі рек те сәу ле жоқ, кө ңіл де се нім 

жоқ. Құр көз бе нен көр ген біз дің  

хай уан мал дан не міз ар тық?

Абай

Ақынныңкөңіліндостанда,дұшпаннандақалдырғаннежайтболдыекен?

Әр қай сы сы 4 тар мақ ты 11 шу мақ тан тұ ра тын «Кө ңі лім қайт ты дос тан да, 
дұш пан нан да» (1886) өле ңі 1909 жыл дан бе рі Абай жи нақ та рын да үне мі жа-
рия ла нып ке ле ді. Өлең нің идея лық мә ні, қо ры тын ды түй іні бі рін ші шу мақ та 
кө рі ніс тап қан. 1880 жыл дар да ғы сай лау мен пар тия лық тар тыс тар дан шар-
шап, дос тан да, дұш пан нан да кө ңі лі қал ған Абай өз се зім-күй ін си пат тау ар қы-
лы қа зақ қо ға мын да ғы әді лет сіз дік, зұлым дық іс-әре кет тер ді аша ды. Мұ ны 
үл кен мен кі ші, ер мен ез, ес ті мен на дан, адал мен арам, бай мен сау да гер, ел 
би леу ші лер мен ат қа мі нер әкім дер си яқ ты алу ан түр лі адам дар дың пси хо ло-
гия сын ашу ар қы лы ел ба сын да ғы күй зе лу ші лік ті көр се те ді. Өт пе лі қо ғам да ғы 
өз ге ріс ке түс кен адам дар дың мі нез-құл қын да ғы ақын кө ңі лін құ ла зы та тын 
си пат тар сол ке зең де гі әлеу мет тік өмір ді та ны та ды. Он сыз да тағ дыр дың тал-
қы сы на тү сіп, шыр қы бұ зыл ған ха лық тың бе ре ке сін ке ті ріп, одан әрі аз ды рып-
тоз ды ру ға мұ рын дық бо лып отыр ған дар ды Абай ашына сы най ды. Бұл мү сә пір-
лік ке на лы ған Абай «Ішім өл ген, сыр тым сау, Кө рін ген ге дей мін-ау. Бү гін гі 
дос – ер тең жау, Мен не қыл дым, япы рым-ау?!» – деп ке ле тін «Ішім өл ген, 
сыр тым сау» өле ңін де де жал ғас ты ра ды.

1884 жыл ғы бо лыс сай ла уын да бір кез де жа қын дос бол ған Ораз бай, 
Жи рен ше, Күн ту лар бас та ған жи ыны 16 ат қа мі нер дің Абай ға жау лық жа-
сау ға ант та сып, тіп ті жа нын дай жақ сы көр ген до сы Ер бол дың да сат қын дық 

жа сауы – ақын ды өмір ден тү ңіл ді рген, жа нын 
күй зелт ке н шын дық. «Кө ңі лім қайт ты дос тан 
да, дұш пан нан да» өле ңін де гі би лік ке талас қан 
Ораз бай, Күн ту си яқ ты ат қа мі нер лер ара сын да ғы 
ру лық тар тыс тың тү бі же ке ба сы ның ға на емес, 
ел дің де бе ре ке сін қа шы рып, ке теуін ке ті ре тін ді-
гін ше бер лік пен су рет тей ді.

Кө ңі лім қайт ты дос тан да, дұш пан нан да,
Ал да ма ған кім қал ды ті рі жан да?
Алыс-жа қын қа зақ тың бә рін көр дім
Жал ғыз-жа рым бол ма са ан да-сан да.

Пай да үшін бі реу жол дас бү гін таң да,
Ол тұр мас бас тан жы ға қи сай ған да.
Мұ нан ме нің қай же рім аяу лы деп,
Бір ге тұ рып қа ла ды кім май дан да?

1922жылыТашкенттешық-
қанАбайшығармаларының

титулбеті
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Ен ді гі жұрт тың сө зі – ұр лық-қар лық,
Са на лы жан көр ме дім сөз ді ұғар лық.
Осы күн де осы ел де дә не ме жоқ
Мей ір қа нып, мәз бо лып қу анар лық.

Бай лар да мал қы зы ғын бі ле ал май жүр,
Жаз жі бе ріп, күз атын мі не ал май жүр.
Са был тып, күн де ұр ла тып, із жо ғал тып,
Ыза ме нен ыр жи ып кү ле ал май жүр.

Сау да гер ты ныш тық сау да қы ла ал май жүр,
Қол дан бе ріп, қор бо лып, ала ал май жүр.
Ел ау лақ та күш айт қан, топ та тан ған
Ар сыз жұрт тан кө ңі лі ты на ал май жүр.

Ес ті лер де ісі не қу ан бай жүр,
Ел аз ды деп на дан дар мұ ңай май жүр.
Ала жы лан, аш ба қа кү піл дек тер,
Кі сі екен деп ұлық тан ұял май жүр.

Ойталқы
1. Абай бұл өлең ін де кім дер ді сы най ды?
2. Осы өлеңдегі дос кім? Дұшпан кім?

Неліктен
1. Абай не лік тен «са на лы адам көр ме дім» дей ді?
2. Ақын ның кө ңі лі не се беп ті дос тан да, дұш пан нан да қа лып отыр?

Тобыңдаталдапкөр
Қан дай адам бас шы бо лу ке рек? Өлеңде бұл қалай берілген? Басшының 

бой ын да қан дай қа си ет тер бо лу ке рек ті гін тал дап кө рің дер. 

«Талдап білу» әдісі
Оқушылар өлең жолдарын кезекпен бірінен соң бірі дауыстап оқиды 

және бір-бірінің оқылымдарына қысқаша сипаттама береді.

Талқылаушы Өлеңнің тақырыбын, идеясын, мағынасын айтады.

Белгілеуші Өлең мазмұны бойынша сұрақ дайындайды.

Байланыстырушы Өлеңнің мағынасын өмірмен байланыстырады.

Топ шешені Өлеңнің мазмұнына сәйкес қазіргі қолданыстағы 
мақал-мәтелдерді айтады.

Қорытындылаушы Өлеңнің құндылығын айтып, баға береді.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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Дәптеріңежаз
Ав тор лық идея өмір шын ды ғы мен бай ла ны са ма? Өлең де гі те ріс қы-

лық тар ды бей не лей тін сөз дер ді дәп те рі ңе те ріп жаз.

Түйінде
«Талдап білу» әдісі бойынша жүргізілген жұмысты өз пікіріңмен 

түйінде.

Қалайойлайсың?
Абай дың өлең де гі кө ңіл күйі «Абай жо лы» ро ман-эпо пея сын да су рет-

те ле ме?

Үйдеорында
Қа зір гі жас тар дың ара сынан кездесіп қалатын өзіңді қын жы лта тын 

жайт тарды эксп рес сив тік эс се тү рін де жа зып көр.

Білгенгемаржан
Абай «Отыз же тін ші сө зін де» ман сап қор, күн шіл, ша ғым қой, арам адам дар дың 

қа лың ор та сын да оты рып, бә рін де көз ге шұ қып отыр ған дай қып, бір үл кен те рең 
сөз тас тай ды. «Би ік ман сап – би ік жар тас. Оның ба сы на ек пін деп ұшып қы ран да 
шы ға ды, ерін бей ең бек теп жы лан да шы ға ды», – де ген (М.Әуезов). Мі не, па ра мен, 
ай ла мен, жа ғым паз дық, сұр қия лық пен ат қа мі нер атан ған адам дар Абай шы ғар ма ла
рын да осы лай ша әр қы ры нан әш ке ре ле не ді.

Міне,қызық!

Бір жан сал дың ақын Са ра қыз бен ай ты сын да: «Мұ са ның бел ба ла сы Сә дуақас, 
құт қар ған сан қы ран ды түс кен тор дан» деп жыр ла ған атақ ты Шор ман бай дың не ме
ре сі Са дуақас Мұ са ұлы Шор ма нов (1846–1927) ақын ның кө зі ті рі ке зін де он же ті 
өле ңін (оның ішін де «Кө ңі лім қайт ты дос тан да, дұш пан нан да» өле ңі бар) Мәш һүр 
Жү сіп Кө пей ұлы нан кө ші ріп алып, СанктПе тер бург уни вер си те ті нің про фес со ры 
П.М.Ме ли оранс кий ге сый ға тарт қан. Бұл қол жаз ба Сал ты ковЩед рин атын да ғы 
кі тап ха на ның А.Н.Са мой ло вич атын да ғы мұ ра ға тын да сақ тау лы. Бұл – Абай дың кө зі 
ті рі ке зін де өлең де рі мен қа расөз де рі нің қол жаз ба тү рін де кең та ра ға ны ның ке пі лі.

Кітап–асылқазына

1. Мар ғұ лан Ә. Абай қол жаз ба сы. / Абай та ғы лы мы (Құ рас тыр ған Н.Ғаб дул лин) – 
Ал ма ты: Жа зу шы, 1986. – 300–304б.

2. Абай та ну дан жа рия лан ба ған ма те ри ал дар. – Ал ма ты: Ғы лым, 1988. – 368 б.

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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«Сабырсыз,арсыз,еріншек»өлеңі

Қа зақ та адам ба ла сы ғой, кө бі ақыл сыз ды ғы нан аз бай ды,

Ақыл дың сө зін ұғып алар лық жү рек те жі гер, қай рат, 

бай лау лы лық тың жоқ ты ғы нан аза ды.

Абай

Абайбұлөлеңдікімдергеарнапжаздыекен?

«Са быр сыз, ар сыз, ерін шек» (1887) де ген өле ңін де Абай «Ар сыз жұрт тан 
кө ңі лі ты на ал май жүр» де ген ал дың ғы ой ды жал ғас тыр ған. Мұн да ақын 
«ал тыба қан ала уыз дық ты» ту ғы зып, ел дің бе ре ке сін қа шы ру ға түрт кі са лып, 
дел дал бо лып отыр ған «са быр сыз, ар сыз, ерін шек, көр се қы зар» пай да кү нем 
адам дар дың бет-бей не сін ашу ар қы лы жан-жа ғын түк қой май жай пай тын 
«жал мау ыз ды» көз ал ды мыз ға әке ле ді. «Өзін-өзі күн дей ді, Жа қы нын жал ған 
мін дей ді, Ол – ар сыз дық бел гі сі. Ұят сын бай, ой лан бай, Қой де ген ге тіл ал май, 
Iс қыл май ма ол кі сі?..», – дей ке ле, не бір ке сір-ке са пат тар ды сы нап, жоқ жер-
ден бү лік ту ғы зу ға бей ім тұ ра тын со дыр-сой қан дар мен қас көй лер, қа зан бұ зар 
тен тек тер мен та сыр адам дар ды ая май ше ней ді.

Са быр сыз, ар сыз, ерін шек,
Көр се қы зар, жал мау ыз,
Сор лы қа зақ сол үшін
Ал тыба қан ала уыз.
Өзін-өзі күн дей ді,
Жа қы нын жал ған мін дей ді,
Ол – ар сыз дық бел гі сі.
Ұят сын бай, ой лан бай,
Қой де ген ге тіл ал май,
Іс қыл май ма ол кі сі?
Бір-ақ се кі ріп шы ғам деп,
Бір-ақ қар ғып тү сем деп,
Мер ті ге ді, жа та ды.
Ұр лық пен мал та бам деп,
Егес се, ау ыл ша бам деп,
Сөйт іп құ дай ата ды.
Бұл нең де се, бі реу ге
Жоқ нәр се ні ша та ды.
Құ ты лам деп ісі нен,
Бә рін кө ріп кі сі ден,
Шы ғын ға әб ден ба та ды.
Бұл бол ма са оны сы,
Ау да ры лып қо ны сы,
Алыс тан дәм та та ды.
Қыз мет қы лып, мал тап пай,
Ғы лым оқып, ой тап пай,
Құр үй ін де жа та ды.АР
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Ел қы ды рып ас ішіп,
Ер кек арын са та ды.
Ба ла-ша ға, ұр ға шы
Үйде жау рап қа та ды.

Ерек ше ұй қас, үйі рім мен 85 жол дан тұ ра тын «Са быр сыз, ар сыз, ерін шек» 
өле ңі Абай дың сы қақ өлең де рі нің ішін де гі ең шоқ ты ғы би ік таң дау лы өлең де-
рі нің қа та ры на жа та ды.

Ойталқы
1. Сабырсыз, арсыз, еріншек деген сөздердің мағынасын қалай түсіндірер 

едің?
2. Осы те ріс қы лық тар бол мау үшін не іс теу ке рек?

Неліктен
1. Абай не лік тен қа зақ ты «ал тыба қан алау ыз» дей ді?
2. Ақын ның бұл өле ңі не се беп ті әлі күн ге дей ін өзек ті?

Тобыңдаталдапкөр
Шы ғар ма да ғы көр кем де гіш құ рал дар мен ай шық тау амал да ры ның 

қыз ме тін «Фишбоун» әдісі – балық қаңқасы бойынша талдап, автор стилін 
анықтап, талдап кө рің дер.

Орындалу барысы: балық қаңқасының басына – шығарманың тақы-
рыбы, үстіңгі сүйектеріне – мәтіннің ішіндегі көркемдегіш құрал дардың 
түрлері, астыңғы сүйектеріне – үзінді арқылы дәлелі, құйрығына шығарма 
тілі жайлы ойларың жазылады.

Қаңқадағы жазулар қысқа болу керек. Олар тірек сөздерден немесе 
тақырыптың негізгі ойын ашатын фразалық сөздерден тұруы мүмкін.

Дәптеріңежаз
Өлең де гі те ріс қы лық тар ды бей не лей тін сөз дер ді дәп те рі ңе те ріп жаз.

Түйінде
Өлең нің не гіз гі идея сын жал пыа дам зат тық құн ды лық тұр ғы сы нан 

түй ін деп, эс се жаз. Теріс қылықтардан қалай аулақ жүруге болады?

Қалайойлайсың?
Өлең тек ер адамдарға ғана арналған ба?

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?
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Үйдеорында
Өзің қан дай жа ғым сыз қы лық тар дан арыл ғың ке ле ді? Са на ма лап жа-

зып, се бе бін көр сет.

Әдебиеттеориясы

Сатира – қо ғам дық дерт пен қа сі рет ті ке ле меж ете оты рып, әш ке ре
лей тін өлең, әң гі ме, фельетон, эпиг рам ма, ро ман т.б. тү рін де жа зыл ған 
әде би шы ғар ма. Абай бұл жанр да «Бо лыс бол дым, мі не ки», «Мәз бо ла ды 
бо лы сың», «Са быр сыз, ар сыз, ерін шек», «Бойы бұл ғаң», «Мен сін беу ші ем 
на дан ды, «Адас қан ның ал ды – жөн, ар ты – соқ пақ», «Кө зі нен бас қа ойы 
жоқ», «Бай сей іл ді», «Бай лар жүр жи ған ма лын қор ға ла тып» т.б. де ген 
сы қақ өлең дер жаз ған. Бі реу ді қал жың қыл ған, мыс қыл, ма зақ, күл кі ара
лас «Кү лем бай ға», «Көк бай ға», «Қа ра қа тын ға», «Ға би дол ла ға», «Ра хым
шал ға», «Күй іс бай ға», «Дүй сен құл ға», «Ра зақ қа», «Ма сақ бай ға», «Кө жек
бай ға» си яқ ты эпиг рам ма ла ры да бар. Бі реу ге ар найы қа ра ты ла ай тыл ған 
бұл әзіл өлең де рі нің көп ші лі гі оның жас тық ке зін та ны та ды. Сон дайақ 
И.А.Кры лов тан ау дар ған мы сал өлең де рі де – са ти ра жан ры на қо сыл ған 
қо мақ ты үлес.

«Қазақәдебитілініңсөздігі»

Са ти ра ның мін де ті күл ді ру ме? Өз жа уа бың да «Са быр сыз, ар сыз, 
ерін шек» өле ңі нен мы сал дар пай да лан.

Міне,қызық!

«Са быр сыз, ар сыз, ерін шек» өле ңін де гі кей бір сөз дер 1977 жыл ғы жи нақ та қа те 
ба сыл ған. Мы са лы, «ыр ғып тү сем» де ген «қар ғып тү сем» бо лып, ал «пы сық де ген 
ант шық ты» «пы сық де ген ат шық ты» деп қа те жа зыл ған. Кей ін бұл қа те лер 1909 
жыл ғы ба сыл ған нұс қа бой ын ша тү зе тіл ді.

Кітап–асылқазына

1. Қо же кеев Т. Абай – са ти рик. Таң да ма лы шы ғар ма лар. 4том. – Ал ма ты: ҚазАқ
па рат, 2007. – 35–29б.

2. Әуе зов М. Абай (Иб ра һим) Құ нан бай ұлы. (1945–1904). Мо ног ра фия. Шы ғар
ма ла ры ның елу том дық то лық жи на ғы. – Ал ма ты: Дәу ір, Жі бек жо лы, 2014. – 
133–384б.

Үйдеорында

Қолданыпкөр
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«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 тың 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 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 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 үйі ріп, 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 қан, 
бір ұр ты май: 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 АбайдыңхатыАР
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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,
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, 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  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 1909 жыл дан 
бе рі Абай шы ғар ма ла ры ның жи на ғын да жа рия ла нып ке ле ді.

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

мақал-мәтелдер қолданар едің?
2. Сол кездегі 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?

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

CD02

Ойталқы

Себебінанықта?
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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 тілдік 
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.

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

Қалайойлайсың?
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? 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 қи қым» 
деп бе ріл ген. Өлең ағыл шын, араб, әзер бай жан, та тар, тү рік мен, орыс, өз бек, ұй ғыр 
т.б. тіл дер ге ау да рыл ған. 

Р.Зайкенова«Абайтану» оқулығы

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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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 рының 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:

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. – Аста на: Фо ли ант, 2002. – 408 б.
2. Абай ті лі сөз ді гі. – Ал ма ты: Өнер, 2011. – 616 б.

«Болысболдым,мінеки»өлеңі

Осы ақыл ды кім үй ре не ді, на си хат ты кім тың дай ды? 

Бі реу – бо лыс, бі реу – би. 

Олар дың ақыл үй ре ней ін, на си хат тың дай ын де ген 

ойы бол са, ол орын ға сай ла нып та жүр мес еді.

Абай

Ақынпайымдауыншаболысболғанадамөзінқалайсезінедіекен?

 Дәу ір үнін, за ман ле бін ой та ра зы сы нан 
өт кі зе біл ген Абай ке лең сіз құ бы лыс тар ды 
өлең де рін де де, қа расөз де рін де де зіл ді тіл мен 
сө гіп, әш ке ре лей біл ді. Осы ар қы лы Абай қа зақ 
әде бие тін де сын шыл дық реа лизм ді ор нық тыр-
ды. Абай дан кей ін ХХ ға сыр дың бас ке зін де осы 
тә сіл ді әрі қарай да мыт қан А.Байт ұр сы н ұлы, АбайдыңқолыАР
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М.Ду ла тұлы, Ж.Ай мау ытұлы әде би мек теп қа лып тас тыр ды. Бі рақ Абай мен 
Алаш алып та ры ның ру ха ни үн дес ті гі Ке ңес өкі ме ті нің сая са ты на қай шы кел-
ген дік тен, жет піс жыл дан ас там уа қыт бұл мә се ле жа бу лы жат ты. Сон дық тан 
Абай са ти ра сы ту ра лы сөз бол ған да би лік ке талас қан пен де нің әлеу мет тік-
пси хо ло гия лық бей не сін ашып, би, бо лыс тар ды сы най тын «Бо лыс бол дым, 
мі не ки», «Мәз бо ла ды бо лы сың» де ген өлең де рі не гіз ге алы нып, сын шыл 
реа лизм тұр ғы сы нан емес, со циалис тік реа лизм тұр ғы сы нан тал да нып кел ді. 
Сон дық тан «Бо лыс бол дым, мі не ки» өле ңін де гі бар ма лын шы ғын дап, бо лыс 
бол ған адам «күш ті ле рі, яғ ни орыс тың ұлық, ояз да ры» сөз айт са, шы бын дап 
бас изей тін отар шыл дық дә  уір дің бо лы сы емес, үс тем тап тың бо лы сы ре тін де 
си пат тал ды.

Бо лыс бол дым, мі не ки
Бар ма лым ды шы ғын дап.
Түйе де қом, ат та жал
Қал ма ды ел ге ты ғын дап.
Сүйт се-да ғы елім ді
Ұс тай ал ма дым мы ғым дап.
Күш ті ле рім сөз айт са,

Бас изей мін шы бын дап.
Әл сіз дің сө зін сал ғырт сып,
Ша ла ұға мын қы рын дап.
Сияз бар де се жү ре гім,
Ор нық пай ды су ыл дап.
Сырт қы лар ға сыр бер мей,
Құр кү ле мін жы мың дап.

«Сияз бар де се жү ре гім, Ор нық пай ды су ыл дап. Сырт қы лар ға сыр бер мей, 
Құр кү ле мін жы мың дап» дей тін бо лыс тың аяр, екі жүз ді лі гін «Оңа ша да ояз-
ға, Мақ та май мын елім ді, Өз елі ме ай та мын «Бер гем жоқ» – деп бе лім ді» де ген 
жол дар мен әш ке ре лей ді. Би лік ке же ту үшін не ден бол са да тай ын бай тын, 
еш кім ді де ая май тын адам ның бей не сі көз ал ды мыз ға елес тей ді. Өлең ді 
«Көр мей тұ рып құ са мын, Те мір көз ді са рай ды» деп аяқ та ған Абай дың құ са-
лы, қа па кө ңі лі оның қа ла мы на тән ке ке сін мен аяқ тала ды. «Қор қақ кі сі ні 
«ба ты рым» деу, қа ра кі сі ні «ап па ғым» деу, ақы мақ кі сі ні «да ныш па ным» 
деу – осы лар дың бә рі ке ке сін (иро ния) бо ла ды. «Те мір көз ді са рай» да сол 
си яқ ты.

Өлең бас тан-аяқ бі рін ші жақ тан ба ян да лып, мо но лог тә сі лі мен орыс ұлы-
ғы на жа ғы ну үшін бар ма лын сарп ет кен жа ғым паз бо лыс тың портре ті ай на-
қа те сіз ашы ла ды. Бұл өлең «Бо лыс тың мо но ло гі» де ген ат пен қан дай да бір 
та қы рып қа мы сал ре тін де кел ті ру ге сұ ра нып тұр.

Абай әле мі біз ді же ті түн де адас тыр мас те мір қа зық іс пет ті. Со ған қа рап ті ле
гі міз дің дұ рысбұ рыс ты ғын са рап тай ала мыз. Өйт ке ні, жан ды же гі дей жеп жүр
ген көп сау ал дың жа уа бын Абай әл де қа шан ай тып кет кен. Абай ды оқып оты
рыпақ, көш тің ба сын бая ғы даақ жөн ге са лып алу ға бо ла тын еді. Өз хал қын 
«жұрт бол сын, өс сін, өн сін» дей тін әр бір аза мат әу елі Абай ды оқы сын, Абай ға 
құ лақ ас сын.

НұрсұлтанНазарбаев

Зерделіой
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Ойталқы
1.  Абай өзі бо лыс тық қыз мет ат қар ды ма?
2. Қазіргі заманда болыстық қызмет бар ма?

Неліктен
1. Не лік тен Абай қа зақ әде бие тін де сын шыл дық реа лизм ді бе рік ор нық-

тыр ған деп са на ла ды?
2. Не се беп ті А.Байт ұр сы нұлы, М.Ду ла тұлы, Ж.Ай мау ытұлы ның ұс та-

ны мы Абай мен үн дес дей міз?

Тобыңдаталдапкөр
Шы ғар ма да ғы «Бо лыс бол дым, мі не ки, Бар ма лым ды шы ғын дап. 

Түйе де қом, ат та жал, Қал ма ды ел ге ты ғын дап» де ген өлең тар мақ та рын 
тал дап кө рің дер.

Кейіпкерге портреттік мінездеме беріңдер.

Кейіпкер Турамінездеу Жанамамінездеу

цДәптеріңежаз
«Жа ман ат қа жал біт се, жа ны на тор сық бай лат пас» де ген ма қал дың 

«жал» сө зі не бай ла ныс ты ма ғы на сын ашып жаз. 

Түйінде
Өлең де гі кө те ріл ген мә се ле лер ді ұлт тық мүд де тұр ғы сы нан түй ін деп 

жаз.

Қалайойлайсың?
Ояз ға ба ғы ныш ты бо лыс тың мүш кіл ха лі қа лай ашы ла ды? Өлең де гі 

бо лыс тың об ра зы бү гін гі за ман да кез де се ме?
«Талқылау картасы» әдісі бойынша екі замандағы ел басшыларын 

салыстыр.

Болыс Қазіргіәкімдер

Үйдеорында
Көш бас шы бо лу ға бү гін де қан дай қа си ет тер қа жет?

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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Білгенгемаржан
Өлеңнің 1888 жы лы бұ рын ғы Се мей гу бер ния сы ның Ақ ша тау де ген же рін де 

өт кен бо лыс сай ла уы на бай ла ныс ты ту ған ды ғын, жал ғыз Кү лем бай бо лыс қа ға на 
қа тыс ты де ген пі кір дің қа те екен ді гін М.Әуе зов жаз ған. Бұ ған өлең нің «Кү лем бай ға» 
де ген ат пен ба сы лып ке луі се беп бол ған. Бұл – би лік де се, іш кен асын жер ге қоя тын, 
же ке ба сы нан бас қа өз ге нәр се ні күйт те мей тін ман сап қор адам ның тип тік об ра зы.

Мұн да бо лыс тың ман сап қа құ мар лы ғы сон ша, екі өк пе сін қо лы на алып, күн бат
қан ша да лақ тап ша бу дан шар ша май ды. Оның бү кіл ісәре ке ті, екі жүз ді мі незқұл қы ащы 
сар казм, улы мыс қыл мен ше бер бе рі ле ді. Орыс пат ша сы нан шен тақ қан бо лыс тар дың 
дү ниеқо ңыз, ман сап құ мар мі не зі «Мәз бо ла ды бо лы сың» өле ңін де де ше бер әш ке ре ле
не ді. Екі өлең нің де өза ра үн дес ті гі ел үс ті нен күн кө ріп, арұя тын сат қан арам за, за лым 
бо лыс тар дың жа ғым сыз ісәре ке ті ар қы лы ашы ла ды. Тү бін де «Көп ас қан ға бір тос қан» 
бо ла тын ды ғын ақын біл гір лік пен бол жап, оны би лік ке, ман сап қа, атақ қа талас қан бо лыс
тар дың әлеу мет тікпси хо ло гия лық бей не сі ар қы лы ашып көр се те ді.

«Бо лыс бол дым, мі не ки» өле ңі 1889 жы лы «Да ла уа лаяты» га зе ті нің 12са нын да 
ал ғаш рет ав то ры атал май жа рық көр ген. Бі рақ көп қыс қар ты лып, өт кір сөз де рі 
мұ қа лып, өз гер ті ліп, идея лық маз мұ ны бұр ма ла нып ба сыл ған дық тан, Абай шы ғар
ма ла рын жа рия ла ту ға қай тып құ лық ты бол ма ған. Ақын өлең де рі мен қа ра сөз де рін 
ау ыл мол да ла ры кө бі не се қол жаз ба күй ін де та рат қан.

«Бо лыс бол дым, мі не ки» өле ңін де гі «Түйе де қом, ат та жал» де ген тар мақ 
Абай дың 150 жыл ды ғы на орай «Жа зу шы» бас па сы нан 1995 жы лы шық қан жи нақ тан 
бас тап, бір не ше рет (2002, 2005) осы бас па дан жа рық көр ген шы ғар ма ла ры ның 
екі том дық то лық жи на ғын да «түйе де қом, ат та май» деп қате жа зы лып жүр. Бұ ған 
дә лел ре тін де 1909 жыл ғы жи нақ ты ұсын ған. Ке зін де І.Жан сү гі ров 1922 жыл ға дей ін 
жа рық көр ген Абай дың өлең дер жи на ғын да ғы қа те лік тер ді тү зе тіп, үл кен ма қа ла 
жаз ды. «Мен сыр лас, ат тың сы ры ма ған мә лім, Жы рым – жыл қы, жүй рік ат – сал
ған әнім» («Құ ла гер» поэма сы) деп жыр ла ған «Құ ла гер ақын» – І.Жан сү гі ров 1933 
жы лы М.Әуе зов қа ра сөз де рін қо сып құ рас тыр ған тұң ғыш ака де мия лық жи нақ қа ал ғы 
сөз жаз ды. М.Әуе зов тің соң ғы сүз гі сі нен өт кен 1957 жыл ғы Абай дың екі том дық ака
де мия лық жи на ғын абай та ну шы ға лым дар өте жо ға ры ба ға лай ды. Өйт ке ні мұн да 
1909 ж. Абай дың тұң ғыш өлең дер жи на ғы мен Мүр сейіт қол жаз ба ла рын (1905, 1907, 
1910) Әуе зов тің өзі бас бо лып, қай та мұ қи ят са лыс ты рып шық қан.

Білгенүстінебілетүс

Сияз – орыс ша «съезд» де ген сөз ден шық қан. «Жи ын», «жи на лыс» 
де ген ді біл ді ре ді. Мы са лы: «Сияз де ген мол шы ғын. Бұл – көп ел дің қа лың 
дау гер ле рі ке ліп ор най ды де ген сөз. Ел дің жу ан, се міз, меш кей би ле рі, күн
діз – түс тік, кеш ке қо нақасы жеп, асық пас тан ай жа та ды де ген сөз. Ежел ден 
мә лім: қай ау ыл дың үс тін де сияз бол са, сол ау ыл мол шы ға сы лы бол мақ. 
Ел ден ерек ше ма за сыз дық қа ұшы ра мақ. Ұлық қай ау ыл ға сияз құр са, сол 
ау ыл ды қы ры на ал ға ны».

«Абайжолы»роман-эпопеясының«Қат-қабатта»тарауы

Білгенгемаржан
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Әдебиеттеориясы

Ирония (грек. еіrоnеіа – ке ле меж, ке ке сін) – зат пен құ бы лыс қа сырт тай 
жақ сы ба ға бер се де, іш кі ма ғы на сы қар сы ке ліп, ке ле ке ге ай нал ды ра тын 
құ был ту (троп) құ ра лы,  бол мыс ты  жоқ қа шы ға ру дың бір тү рі.

Портрет (фр. portraіt, portraіtе – бей не леу) – бей не леу өне рі нің жан ры, 
адам ның жи во пись яки гра фи ка тү рін де гі бей не сі. Әде би ет те гі порт рет – 
сөз бен жа са ла тын көр кем шы ғар ма да ғы кей іп кер дің бол мысбі ті мі, ұлт тық 
бей не сі, шы найы мі незқұл қы. Мы са лы: 

Қақ та ған ақ кү міс тей кең маң дай лы, 
Ала сы аз қа ра кө зі нұр жай най ды. 
Жі ңіш ке қа ра қа сы сы зып қой ған, 
Бір жа ңа ұқ са та мын ту ған ай ды. (Абай)

«Қазақәдебитілініңсөздігі»

Бе ріл ген өлең ді «Мәз бо ла ды бо лы сың» ту ын ды сы мен са лыс ты ра оқып, 
бо лыс тың порт ре тін түй ін деп жа зып, су ре тін са лып көр.

Міне,қызық!

Ресейдің Омбы қаласының орталық мұрағатынан табылған ресми құжат 
бо йынша Абайдың 15 жыл болыс болғаны жайлы abai.kz cайтында мәлімет кездеседі. 
Абай 1876 жылы «ІІІ разрядты кафтанмен» марапатталған. 

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 қа ра сөз дер. – Ал ма ты: Жі бек жо лы, 
2005, – 488 б.

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 тілі сөздігі. – Ал ма ты: Өнер, 2011. – 616 б. 
4. Әуе зов М. Абай жо лы. Ро манэпо пея. – Ал ма ты: Жа зу шы, 2013.
5. Ақбай Н. Абай жолы энциклопедиясы. – Ал ма ты: Арда, 2008.
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«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 кені мен, 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. 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 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 лұқ 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?

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
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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 қан ымен, 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 ұмтылғаны мен, 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?

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 паған»?

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 тал даң дар. 
 «Пирамидалық талқылау» әдісі арқылы топтарға бөлініп, мәтіннің 

ішінен көркемдегіш құралдарды тауып, мағынасын анықтаңдар.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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 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 тү  й 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 тұ ра 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 
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

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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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 қа расөз дер. – Ал ма ты: Жі бек жо лы, 
2005. – 488 б.

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.
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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 тү  йін-
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 май, 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:

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 

Қа ра сөз 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

Абайдыңқолданғанзаттары

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.

Мекемтас
Мырзахметұлы

Зергерсөз

Абай дың қа ра сөз 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, адам гер ші лік, мо  раль 
мә се ле ле рі не ар нал ған 
өси ет, тол ғау тә різ ді.

МұхтарӘуезов

Зерделіой
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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. 

«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. Сондықтан 
«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 қа расө зі бар?

Неліктен
1. Абайдың қа ра сөз 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 қа ра сөз 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
Қа ра сөз 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.

Түйінде
Қа ра сөз 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?
Қа ра сөз де кей іп кер бар ма? 

Үйдеорында
Жү рек те қай рат бол ма са, 
Ұй ық та ған ой ды кім түрт пек? 

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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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 қа ра сөз 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 қа расөз де р 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 қа ра сөз 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 (про за) – 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 
қа расөз де рі жал пы са ны 45 бө лік тен тұ ра ды. Жанр лық тұр ғы дан ал ған да 
Абай қа расөз 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.

Эссе(фр. essai – тә жір ибе, лат. exagium – құ рау) – фи ло со фия лық, әде би, 
та ри хи, пуб ли цис ти ка лық, әлеу мет та ну лық, сая си жә не та ғы бас қа са ла да ғы 
ғы лы ми емес, ав тор дың же ке көз қа ра сын біл ді ре тін про за лық шы ғар ма.

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 не гіз дел ген фольклор лық про за жан ры.

«Әдебиеттануғакіріспе»

Абай дың қа расөз де рінің өзіңе әсері ту ра лы эс се жаз.

Міне,қызық!

Абай дың қа расөз 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 қа ра сөз дер ді то лық қам тып, 
екі том дық жи на ғын құ рас тыр ды. Бұл ака де мия лық тұң ғыш жи нақ ла тын әр пі мен 

Білгенгемаржан

Қолданыпкөр
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1933 жы лы Қы зы лор да қа ла сын да жа рық көр ді. Кей ін нен Абай дың қа ра сөз де рі орыс, 
қы тай, фран цуз, не міс, ағыл шын т.б. көп те ген әлем тіл де рі не 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. – Аста 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 ды мен 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 мей ір 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 пай да бо ла 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 оянады. 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 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 АР
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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 
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.АР
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Жал пы Абай дың қа ра сөз 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?
3. Елімізде қай ғылымның саласын дамыту қажет?

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 талқыланғаннан соң презентация жасап, топқа 

бөлініп қорғаңдар.

Дәптеріңежаз
Отыз екінші сөзді «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
Қа ра сөз 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. 

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.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?
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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, са  уат
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 ды екі са нат қа бө ле 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.
• 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.

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 бо   йын 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.

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Отызүшіншісөз

Ке рек іс боз ба ла ға – талап ты лық, 

Әр түр лі өнер, мі нез, жақ сы қы лық.

Абай

Абайатамызөнерлінінегежоғарыбағаладыекен?

«Отыз үшін ші сө зін де» (1895 ж.) Абай «Егер де мал ке рек бол са, қо лө нер 
үй рен бек ке рек. Мал жұ тай ды, өнер жұ та май ды. Ал дау қос пай, адал ең бе гін 
сат қан қо лө нер лі – қа зақ тың әулие сі сол» деп, «он сау са ғы нан өнер там ған» 
қан дай ша ру аға бол ма сын ике мі, бей імі бар кә сіп қой адам ды әулие са най ды. 
Абай за ма нын да дү ние-мү лік мал мен өл шен ген дік тен, «Егер де мал ке рек бол-
са» де ген сөз ді «ақ ша ке рек бол са» деп ұғы ну ке рек. «Мал жұ тай ды, өнер жұ та-
май ды» де ген сөз дің ас та рын да үл кен ма ғы на бар. Ата-ба ба дан қал ған мал да, 
қа ра жат та, бай лық та уа қыт өте ке ле тау сы луы мүм кін, ал бел гі лі бір кә сіп пен 
шұ ғыл да нып, өнер үй рен ген адам еш уа қыт та тар шы лық көр мей ді.

Абай «Он бе сін ші сө зін де» ақыл ды адам мен ақыл сыз адам ның бір не ше 
түр лі ай ыр ма шы лы ғын са на ма лап көр сет се, «Отыз бі рін ші сө зін де» ақыл 
мен ғы лым ға зи ян кел ті ре тұ ғын төрт түр лі ке сел ді атап бер ген еді. Ал «Отыз 
үшін ші  сө зін де» қо лө нер ше бер лі гі не зи ян кел ті ріп, ке рі әсер ете тін талап-
сыз дық, ерін шек тік, та мыр шыл дық ке сел дер ді ай тып бе ре ді:

«Әу елі – бұл ісім ді ол ісім нен асы рай ын деп, ар тық іс мер лер із деп жү ріп, 
кө ріп, бі раз іс тес бо лып, өнер арт ты рай ын деп, түз ден өнер із де мей ді. Осы қо-
лын да ғы аз-мұ зы на мақ та нып, осы да бо ла ды деп, бая ғы қа зақ тың талап сыз-
ды ғы на тар тып, жа тып ала ды» деп, ең ал ды мен талап сыз дық ты, бой күйез дік ті 
сы най ды.

«Екін ші – ерін бей іс тей бе ру ке рек қой. Бір-екі қа ра тап са, мал ға бө ге 
қал ған кі сім сіп, «ма ған мал жоқ па?» де ген дей қы лып, ерін шек тік, сал дау-
сал ғырт тық қа, кер без дік ке са лы на ды» деп азын-ау лақ та бы сы на мәз бо лып 

маң ғаз сын ған то ғы шар, жан-тә ні мен бе рі ліп жұ-
мыс іс те мей тін, ал ға ұм тыл май тын, ке ле ше гін 
ой ла май тын дү бә ра, ерін шек адам ды сы най ды. 
«Бір-екі қа ра тап са» де ге ні – бі рер си ыры бол са 
де ген сөз. Демек, азын-ау лақ та быс қа мал дан бай, 
ерін бей ең бек етіп, кә сі бін же тіл ді ріп, жан дан ды-
ру ды тү сін ді ре ді.

«Үшін ші – «дар қан сың ғой, өнер лі сің ғой, 
шы ра ғым» не ме се «ағе ке, нең ке те ді, осы ға нам ды 
іс теп бер!» де ген де «ма ған да бі реу жа лы нар-
лық қа жет кен екен мін» деп мақ та нып ке тіп, пай-
да сыз ал дау ға, қу тіл ге ал да нып, өзі нің уа қы тын 
өт кі зе ді. Жә не ана ған дү ние нің қы зы ғы ал дау ды 
біл ген де гі зіп, кө ңі лін де мақ тан ды рып ке те ді» 
деп, жас кез де гі өнер үй ре ну ге жұм сай тын ал тын 
уа қыт ты бос қа өт кі зіп ал мау ды ес кер те ді. Бұл 
жер де Абай еш кім ге қа рас пай, же ке өз пай даң ды АбаймузейіндегіқобызАР
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ға на біл деп тұр ған жоқ. Абай ше бер ді ала яқ тан сақ тан ды рып тұр. Мұн да 
ше бер дің мақ тан шақ ты ғы нан гө рі ал дау шы ның есі руі, іш тей ма сат та нуы одан 
да зи ян бо ла тын ды ғын аң ғар та ды. Өйт ке ні «дү ние нің қы зы ғы – ал дау» деп 
түй сін ген ала яқ та ғы да бі реу ге сол әре кет ті жа сау ға ты ры са ды. Сон дық тан 
«пай да сыз ал дау ға» түс пеу үшін Абай ай тып кет кен ой ке се лі нен де, сөз ке се-
лі нен де ке ле тін зи ян ды іс ке жо ла мау ке рек.

«Төр тін ші – та мыр шыл дау ке ле ді. Ба ға на ғы ал дам шы шай тан та мыр 
бо ла лық деп, бір бо лым сыз нәр се ні бер ген бо лып, ар ты нан үйте мін-бүйте мін, 
қа рық қы ла мын де ген ге мәз бо лып, та мы рым, до сым де се, мен де ке рек ті нің 
бі рі бо лып қа лып пын ғой деп жә не жа сы нан іс іс теп, үй ден шық па ған дық 
қы лып, жоқ-бар ға ты ры сып, ал да ған ды біл мей, де реу оның жет пе ге нін жет-
кі зе мін деп, тіп ті жет пе се өзі нен қо сып, қы лып бер де ге ні нің бә рін қы лып 
бе ріп, кү ні өтіп, ең бек қы лар уа қы ты нан ай ыры лып, «жо ға ры шық қа» қа рық 
бо лып, та мақ, ки ім, бо рыш есі нен шы ғып ке тіп, ен ді олар қыс қан кү ні бі реу дің 
ма лын бұл дап қа рыз ға ала ды. Оны қы лып бе рей ін, мұ ны қы лып бе рей ін деп, 
со ны ме нен та быс құ рал май, бо ры шы асып, дау ға ай на лып, адам шы лық тан 
айы ры лып, қор бо лып ке те ді. Осы не сі екен?» деп, жұ мы сын іс те тіп алу үшін 
уа қыт ша дос, та мыр бол ған әр кім нің сө зі не се ніп, ғұмырының со ңын да қай ыр-
шы лық қа ду шар бол ған өнер ие сі нің қор бол ған өмі рін су рет тей ді. «Қа зақ тың 
ба ла сы ның өзі ал да ғыш бо ла тұ рып жә не өзі бі реу ге ал дат қыш бо ла тұ ғы ны 
қа лай?» де ген сұ рақ ты Абай те гін қой ып тұр ған жоқ. Өйт ке ні қа ра сөз дің бү кіл 
маз мұ нын осы сұ рақ қа сый ды рып, адам ды өмір ге бай ып пен қа рап, ой ла нып іс 
жа сау ға же тек теп отыр.

Қа зақ та «Өнер лі өр ге жү зер» де ген ма қал бар. Мі не, сол өнер ді өмі рі нің 
со ңы на дей ін ұс та нып, өне рін арт тыр ған адам ды Абай әулие ге те ңей ді. Мей лі 
етік ші, мей лі ті гін ші, мей лі ас паз, мей лі бап кер, мей лі ем ші бол сын, сол ай на-
лыс қан кә сі бін же тіл ді ріп, за ман ға іле се біл ген адам – Абай үшін әу лие. Қан дай 
да бір өнер ді мең ге ріп, қо лы нан іс ке ле тін адам әруа қыт та қа дір лі, көп ші лік ке 
ке рек. Әрі еш уа қыт та тар шы лық көр мей ді, өйт ке ні жан қа ла уы мен тап қан 
өне рі бар. Ал «өнер жұ та май ды». Абай дың не гіз гі айт пақ ойы осы ған саяды.

Де се де, Абай ға тән сын шыл дық пі кір мұн да да ай қын кө рі не ді. Сы най оты-
рып, сақ тан ды ра ды. Сы най оты рып, жол сіл тей ді.

Ойталқы
1. Абай «Отыз үшінші сөзінде» кімдерді сы нап отыр?
2. Кә сіп ке зи яны тие тін не нәр се?

Неліктен
1. Не лік тен «Мал жұ тай ды, өнер жұ та май ды»?
2. Абай қо лө нер ші ні не се беп ті сы найды?

Тобыңдаталдапкөр
«Қа зақ тың ба ла сы ның өзі ал да ғыш бо ла тұ рып жә не өзі бі реу ге 

ал дат қыш бо ла тұ ғы ны қа лай?» де ген Абай сұ ра ғын «Жолаушының 

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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қойын дәптері» әдісі бойынша өмір шын ды ғы мен бай ла ныс ты тал дап 
кө рің дер.
1. Топқа бөліну.
2. Қарасөзден сұраққа жауап беретін үзінділерді жазып алу.
3. Осы үзінділердің түрлі кәсіптерге әсері төңірегінде топ ішінде 

талқылау.
4. Өз әсерлерін жазу.
5. Автор орындығында жазған пікірді оқу.

Дәптеріңежаз
Қо лө нер үй ре ну дің нақ ты  жол да рын өз ой ың мен жаз.

Түйінде
«Отыз үшін ші сөз дің» мағына сын тал дай ке ле, «Өнер лі өр ге жү зер» 

де ген та қы рып пен түй ін деп, эс се жаз.

Қалайойлайсың?
Өнер жұ та мау үшін не іс теу ке рек?

Үйдеорында
Абай «Отыз үшін ші сө зін де» өнер ар қы лы та быс та бу ке рек ті гін 

ай та ды. «Кә сіп кер лік жә не биз нес не гіз де рі» са ба ғын да ал ған бі лі мі ңе 
сү  йеніп, өзі ңе жа қын өнер ді иге ріп, қа лай да мы та ты ның ды жос пар ла.

Білгенүстінебілетүс

Өнер – көр кем об раз дар жүй есі ар қы лы адам ның дү ни ета ны мын, іш кі 
се зі мін, жан дү ние сін де гі құ бы лыс тар ды бей не лей тін қо ғам дық са на мен 
адам та ны мы ның фор ма сы.

Өнер – өмір де бол ған оқи ға лар ды қазқал пын да ал май, өз гер тіп, түр
лен ді ріп, көр кем об раз дар ды тип тен ді ру ар қы лы сом дай тын эс те ти ка лық 
құ бы лыс.

Өнер дің мақ са ты – дү ние ні, адам өмі рін, қор ша ған ор та ны көр кем дік
эс те ти ка лық тұр ғы дан иге ру. Көр кем шы ғар ма ның бел ор та сын да нақ ты 
бір та ри хи жағ дай да алын ған же ке адам тағ ды ры, адам дар дың қо ғам дық 
қа ты нас та ры мен қыз мет те рі тұ ра ды. Олар су рет кер қия лы ар қы лы 
өң де ліп, көр кем об раз дар тү рін де бе рі ле ді. Шы ғар ма ның су рет теу тә сі лі, 
құ ры лым дық кел бе ті, көр кем бей не жа сау дың ма те ри ал дық ар қауы өнер 
түр ле рі нің ерек ше лік те рін ай қын дай ды. Осы ған сай өнер дің: көр кем әде
би ет, му зы ка, мү сін, кес кін де ме, театр, ки но, би, сәу лет өне рі т.б. түр ле рі 
бар.

«Қазақәдебиетіэнциклопедиялықанықтамалығы»

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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Міне,қызық!

«Шалқар» радиосының «Алтын қорында» Қазақстанның халық әртісі, Ұлы Отан 
соғысының ардагері диктор Әнуарбек Нығметжанұлы Байжанбаев оқыған Абайдың 
қарасөздері сақтаулы. Бұл – шынымен де нағыз алтын қор.

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 қа ра сөз дер. – Ал ма ты: Жі бек жо лы, 2005. – 488 б.

2. Абай ті лі сөз ді гі. – Ал ма ты: Өнер, 2011. – 616 б.
3. Қа зақ мә де ние ті. Эн цик ло пе дия лық анық та ма лық. Ал ма ты: «Ару на Ltd» ЖШС, 2005.

«Ескендір»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 «Ес кен дір», «Мас ғұт», «Әзім нің әң гі ме сі» ат ты төл ту ын ды ла ры 
мен «Ва дим» се кіл ді көр кем ау дар ма сы қа зақ әде бие тін де поэма жан ры ның 
жа ңа ға сыр да ғы ал ғаш қы шы ғар ма ла ры бо лып са на ла ды. М.Әуе зов тің: «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», – де ген пі кі рін де ғы лы ми сындарлы түй ін жа тыр. «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  М.Ю.Лер мон тов тың «Ва дим» деген аяқ тал май қал ған по ве сі нен 
алып, «Ва дим» ат ты төр тін ші поэма сын жазған. 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 Пу га чев кө те рі лі сі не қатысты 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, 
Пу га чев кө те рі лі сі то лық қам тыл май ды. Ал Абай дың бас ты ерек ше лі гі: бі рін-
ші ден – қа ра сөз бен жа зыл ған шы ғар ма ны өлең мен ай шық тап шы ғуын       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 мазмұнын 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.АР
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Ескендірнесебептіпоэмағаарқауболған?

Абай ақын дық ке ме лі не ке ліп, талан ты әб ден то лыс қан кез де «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 ларын жаз ды. Осы шы ғар ма лар дың ішін де гі ең шоқ ты ғы биігі, ең елеу-
лі сі – «Ес кен дір» поэма сы. Ақын ой ының іш кі қу аты мен су рет кер лік ше бер-
лі гін де, өмір ма те ри алы ның ке сек ті гі мен гу ма нис тік ой-пі кір ле рі н те ре ңі рек 
та ны та ты ны да – «Ес кен дір» поэма сы. 

Шы ғар ма ның не гіз гі та қы ры бы – адам гер ші лік, қа на ғат, ра қым шы лық. 
Идея сы – әді лет пен да на лық ты дә ріп теу, аш көз дік тен сақ бо лу, пен де ші лік тен 
ары лу, ол үшін иман ды бо лу, ұя тың мен арың ды сақ тау. Абай поэма сы ның 
кө ле мі ша ғын бол ға ны мен, маз мұ ны эпи ка лық жүк ар қа лап тұр, се бе бі мұн да 
адам зат ба ла сы на ор тақ адам гер ші лік қа си ет пен адам ның би ік мұ ра ты ту ра лы 
ке сек ой ай тыл ған.

Поэма ның бас ты кей іп ке рі Ес кен дір – Еуро па ға Алек сандр Ма ке до нс кий 
де ген ат пен бел гі лі бол ған ірі қол бас шы, Шы ғысқа Ес кен дір Зұл қар най ын де-
ген ат пен та ра ған. Ес кен дір жай ын да Шы ғыс ақын да ры ның кө бі жыр ла ған. 
Ә.Фир доуси дің «Шах-на ма», Ни за ми дің «Ес кен дір-на ма», Жә ми дің «Ес кен дір 
да на лы ғы ның кі та бы», Науаи дың «Ес кен дір дің қор ға ны» дас тан да рын да оның 
об ра зын ар дақ тап көр сет кен. Ес кен дір Зұл қар най ын ха қын да қа си ет ті Құ ран-
Кә рім нің Кәһф сү ре сі нің 83–97-аят та рын да да ба ян да ла ды.

«Ал ла ның өзі де рас, сө зі де рас» деп бас тап, «Ал ла мін сіз әу ел ден, пай-
ғам бар хақ» деп өлең жаз ған Абай мұ сыл ман дық шы ғыс ғұ ла ма ла ры ның біз ге 
жет кен мұ ра сы ның бар лы ғы мен та ныс бол ған. Бі рақ Абай дың «Ес кен ді рі» бұ-
лар дан мүл де бө лек. Не ге? Поэма ның «Осы жұрт Ес кен дір ді бі ле ме екен?» деп 
бас та лу ын да үл кен сыр жа тыр. Ака де мик Сейіт Қас қа ба сов «Ес кен дір» поэма-
сы ның сю жет тік не гі зі» де ген ма қа ла сын да «Ес кен дір» поэма сы ның қа зақ ара-
сын да әп са на, хи каят, жыр тү рін де та рап, қос мүй ізі бар Ес кен дір мен өл мес су 
із де ген Ес кен дір жа  й ын да ғы әп са на-хи каят тар дың сю жет тік не гі зі Ни за ми дің 
«Ес кен дір-на ма сы» мен Раб ғу зи дың «Қис са-сул-ән бия сы нан» та рал ға нын, 
ал Абай дың «Ес кен ді рі» ежел гі дәу ір дің аса құн ды жаз ба ес ке рт кі ші – «Тал-
муд» кі та бы на апа ра ты нын ал ға тар та ды. Бұл кі тап тың «Ага да» деп атала тын 
бө лі мін де Ес кен дір ту ра лы бір не ше мы сал-әң гі ме бар. «Ага да» – біз дің за ма-
ны мыз дан бұ рын ғы V–IV ға сыр лар дан бас тап ау ыз ша ай ты лып кел ген алу ан 
түр лі мы сал дар мен әң гі ме лер дің, ер те гі лер мен әп са на лар дың біз дің жыл 
са науы мыз дың ІІІ–V ға сыр ла рын да жа зы лып алы нып, «Тал муд қа» ен гі зіл ген 
шы ғар ма лар дан тұ ра тын жи нақ».

XIX ға сыр да ғы не міс ро ман ти ка лық әде бие ті нің көр нек ті өкі лі бол ған 
фран цуз Аль берт фон Ша мис со (1781–1838) осы кі тап та ғы сю жет не гі зін де 
«Ес кен дір ту ра лы аңыз (Тал муд бой ын ша)» де ген кө лем ді өлең жаз ған. Бұл 
өлең ді орыс тың ро ман тик ақы ны В.А.Жу ко вс кий (1783–1852) 1844 жы лы 
ер кін ау да рып, «Моск ви тя нин» жур на лы ның 1845 жыл ғы № I са нын да жа рия-
лай ды. Осы лай ша Ес кен дір дің жұ мақ қа ба рып, қу бас тан бас қа еш те ңе ге ие 
бо ла ал ма ға ны ту ра лы ежел гі Тал муд та ғы сю жет XIX ға сыр да орыс әде бие-
ті не Жу ко в с кий ар қы лы кел се, қа зақ да ла сы на Абай дың «Ес кен дір» поэма сы 
ар қы лы та рал ған. Шы ғар ма да үш кей іп кер бар: Ес кен дір, кү зет ші, Арис то-
тель. Поэма да Ес кен дір ге бай ла ныс ты бір ға на оқи ға ба ян да ла ды. Жер-дү ние ні АР
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жау лап, «Хан ның ха ны, пат ша ның пат ша сы» атан ған Ес кен дір қа лың әс кер мен 
ке ле жа тып, шөл да ла да бір бұ лақ қа тап бо ла ды. Бал дай тәт ті, сал қын су дың 
дә мі не таңғал ған Ес кен дір ша һар ды жау лап ал мақ ни ет пен бұ лақ бас тау ын 
із деп, жо ға ры өр ле ген де, ал тын қақ па ға ті ре ле ді.

Сол әскер суды өрлеп талай жүрді,
Судың басы бір құзар шатқа кірді.
Шаттың аузын бекіткен алтын қорған,
Қақпасы бекітулі, көзі көрді.

Қақпаны ашайын деп хан ұмтылды,
Тұтқасын олай-бұлай қатты жұлды.
Аша алмады қақпаны, үміт үзді,
Ақылдасып тәуір-ақ амал қылды.

Ескендір тоқтау көрмей өскен жау ғой,
Келмей ме тоқтаусыздың бәрі даңғой?
Дел-сал болып бәрі де қайта шықты,
Алысып әл келмесін байқаған ғой.

Долдықпен хан Ескендір ашуланды,
Ашуланып қақпаға жетіп барды.
Қақпаны дүбірлетіп қағып-қағып:
– Қақпаны аш! – деп барынша айғай салды.

Бірақ күзетші Құдайға бастайтын қақпа екенін айтып, оған ашпай қояды. 
Сөйтіп оған орамалға түйілген бір зат береді. Жүрген жерінен мол асыл қазына 
жинап дәніккен Ескендір оның қу сүйек екенін көріп, ашуланады:

Орамалды қуанып қолына алды,
Сый алдым деп халқына қайта салды.
Қараса ішіндегі бір қу сүйек,
Бұл не еткен мазағы деп аң-таң қалды.

Ашуланып сыйына болды кекті:
– Ең болмаса білмеді сый бермекті.
Осы менің теңім бе? – деп ақырып,
Лақтырып жіберді сол сүйекті.

Алайда да ныш пан Арис то тель ға на лақ ты рыл ған сүй екке мән беріп, оның 
тегін емесін ескертіп, құпиясын ше шіп бе ре ді.

Жолдасы Аристотель ақылы мол,
Лақтырған сүйекті алады сол.
Ханға айтты: «Қасиет бар бұл сүйекте,
Көзіңе көрсетейін, хабардар бол».АР
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Сол күнде Аристотель жеке-дара.
Ақыл сөзін тыңдамай бар ма шара:
– Таразыны әпкел де, сүйекті сал,
Бір жағына алтын сап өлшеп қара!

Бұл сөзге Ескендір де қарай қалды,
Таразыны құрдырып ортаға алды.
Қанша алтынды күміс пен салса дағы,
Бір кішкентай сүйекті аудармады.

Мұны көріп Ескендір аң-таң қалды,
Бар қаруын алтынға қоса салды.
Енді қайтер екен деп қарап еді,
Бұрынғыдан қу сүйек ауырланды.

Сүйектіңқасиеті

Та ра зы ның бір ба сы на са лын ған есеп сіз қа зы на бай лы ғы мен мол ал тын-
кү міс, тіп ті пат ша ның бой ын да ғы бар қа ру-жа ра ғы да та ра зы ның екін ші 
ба сын да ғы кіш кен тай ға на қу бас ты тар та ал мауы дү ние нің адам ға мәң гі лік 
жол дас бол май тын ды ғын көр се те ді. Арис то тель оған жер ден бір уыс то пы рақ 
алып ша ша сал ған да, қу бас сылқ ете қа ла ды. «Же міт көз жер жү зі не той ма са 
да, өл се тояр, кө зі не құм құй ыл ған да» де ген Абай то пы рақ жа мыл ған да ға на 
адам ба ла сы ның той ым сыз, аш көз ді гі түк ке тұр май қа ла тын ды ғын Ес кен дір 
об ра зы ар қы лы аша ды. Тір ші лік те ұя тың мен арың ды сақ тау дың ма ңы зын 
ай та ке ліп, «Ұят сыз да иман жоқ» еке нін аң ғар та ды.АР
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Поэма сю же ті дү ниежү зін жау ла ған атақ ты қол бас шы ның қу бас тан кей ін 
рай ынан қай тып, тәубе қылуы, «Бе кер лік екен ме нің бұл ісім деп» құ дай дың 
құ ді ре тін мой ын дап, бей біт жол мен елі не қайт қан ғиб рат ты ісі мен аяқ тала ды.

«Мық ты мын деп мақ тан ба, ақыл біл сең, Мық ты бол саң, өзің нің нәп сің ді 
жең!» де ген өлең де гі не гіз гі идея мақ тан сүй гіш, мен мен сі ген қол бас шы ның 
той ым сыз іс-әре ке тін әш ке ре леу ар қы лы ашыл ған.

Ойталқы
1. Поэма сю же ті қай дан алын ған?
2. Александр Македонский деген кім?

Неліктен
1. Ақын Александр Македонскийді неге Ескендір Зұлқарнайын деп алған?
2. Не лік тен Абай «Осы жұрт Ес кен дір ді бі ле ме екен» дей ді?
3. Ес кен дір дің райынан қайтуына не се беп бол ды?

Тобыңдаталдапкөр
«Ес кен дір» 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. 
Әр бір шу мақ қа мән бе рің дер. Мы са лы:

Мақ та на сың бі реу ге мақ та сын деп,
Шау жай ым нан еш адам қақ па сын деп.
Сен кет кен соң ар тың нан кү ліп қа лар,
Ан тұр ған нан құ дай ым сақ та сын деп, –

де ген сөз де гі ав тор дың ай тай ын де ген ой ын қа лай тү сі не міз? «Ан тұр ған» 
не үшін мақ та нып отыр? Оған күл ген дұ рыс па?
1. Поэманы үзінділерге бөліп оқыңдар.
2. Топ ішінде оқылған үзінділерді өзара талқылаңдар.
3. Берілген үзінділердің мазмұнын ашатындай 9–10 түйін сөз жазыңдар. 
4. Үзіндіні қайта оқыңдар.
5. Әрбір топ ішінен бір оқушы үзіндіні мазмұндап береді.

Дәптеріңежаз
Поэма ның со ңын да ғы: «Аз-ақ сөз айт тым, біт ті бұл әң гі ме, Мұ ны бір өз ге 

сөз дің бі рі де ме» деп бас тала тын Абай дың өси ет сө зін «Жақ сы бол саң, жа рық ты 
кім көр мей ді, Өз ба ғаң ды өзің нен кім сұ рай ды?!» деп аяқ тала тын же рі не дей ін 
бір не ше қай талап оқып, «Мен осы кім мін?» де ген та қы рып қа мо но лог жа зу.

Түйінде
1. Поэма да ғы Ес кен дір дің ең әл сіз тұ сын пай ым дап, Абай дың не гіз гі  

ай тай ын де ген ой ын анық тап, түйінде.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде
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2. Қай Ескендірді батыр дейміз: дүниежүзін жаулап алғанды ма әлде 
ақылға келіп, жауынгерлерін тоқтатып, еліне қайтқанды ма? 

Қалайойлайсың?
Абай дың «Шы ғы сым – ба тыс, ба ты сым шы ғыс боп кет ті» – де ген сө зін 

«Ес кен дір» поэма сы» бой ын ша қа лай дә лел дер едің?

Үйдеорында
1. Ес кен дір дің бой ын да көш бас шы ға қа жет қа си ет бар ма?
2. Қосымша әдебиеттерден Македонский туралы оқып шығып, поэмадағы 

ұлттық құндылықтардың әлемдік тақырыппен үндестігін анықта.

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»

1. «Ес кен дір» поэма сын да ав тор дың оқи ға лар ды эпи ка лық не ме се ли ри
ка лық си пат та су рет тей тін тұс та рын тау ып, дә лел де.

2. Шы ғыс клас сик те рі нің қа зақ ара сын да кең та ра ған қос мүй ізі бар 
Ес кен дір мен өл мес су із де ген Ес кен дір ту ра лы аңыз да ры на шо лу 
жа сай оты рып, Ду лат Ба ба тай ұлы ның Ес кен дір ту ра лы «Шаш та раз» 
да ста ны мен Мағ жан Жұ ма ба ев тың «Ес кен дір дің екі мүй ізі» ат ты өле ңін 
жә не Ыбы рай Ал тын са рин нің мәң гі лік өмір ді аң сап, ши па лы су із де ген 
Ес кен дір ту ра лы «Бә рі міз бір адам ның ба ла сы мыз» ат ты өле ңі нің се гіз 
шу ма ғын оқып, Ес кен дір дің та ри хи тұл ға сы ту ра лы ой қо ры т.

Шығармашылықтапсырма

«Шо қан – оқы ған ның жал ғы зы, Абай – қа зақ тың жал ғы зы» де ген Ә.Бө кей хан 
сө зін та қы рып ете оты рып, екі ғұ ла ма ның әлем әде бие ті мен мә де ние ті та ри хын 
жақ сы біл ген ді гін са лыс ты ра оты рып, эссе жаз. Мы са лы, Ш.Уәли ха нов тың ан ти ка лық 
әде би ет ті зерт теуі, әсі ре се, Го мер дің атақ ты «Ил ли ада» мен «Одис сея» поэма ла ры, 
ағыл шын жа зу шы сы, дра ма тург В.Шекс пир дің «Гам лет», бас қа да Рус со, Кар лейл, 
Дик кенс, Тек ке рей си яқ ты Ба тыс Еуро па жа зу шы ла ры ның шы ғар ма ла рын жақ сы 
бі луі, Шы ғы ста ну мен Еуро па ның мә де ни мұ ра сын қа зақ хал қы ның әде бие ті мен 
қа тар қой ып са лыс ты ра зерт теуі. М.Әуе зов, Ә.Мар ғұ лан, Ш.Сәт ба ева ең бек те рін 
пай да ла н.

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Қолданыпкөр
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Міне,қызық!

Жу ко вс кий дің мә ті ні бой ын ша, Алек сандр Ма ке до нс кий ақыл гөй дің көз сүйе гі 
ту ра лы сөз де рін ес ті ген соң да бө тен ел ге де ген ша бу ыл да рын тоқ тат пай, ке рі сін ше, 
«өмір қыс қа, бә рі не үл ге ру ке рек» деп, ен ді Үн діс тан ды жау лау ға ат та на ды. Ел дер ді 
қы рып, қан да рын су дай ағы зып, же ңіс ке жет кен сай ын өр ше ле не тү се ді. Ең со ңын да: 
«Той мас жау гер ді бір уыс қа на то пы рақ тоқ тат ты», – деп аяқ тай ды Жу ко вс кий шы ғар
ма сын. Абай да, ке рі сін ше, Ес кен дір «қо лын алып, жұр ты на қай та кө ше ді». Оқи ға 
осы мен аяқ тала ды. Одан әрі қа рай Абай на қыл, ғиб рат ай та ды. Мұ ның өзі – 16 жол. 
Ақын ның бұл сөз де рі оның ғақ лия ла ры мен, фи ло со фия лық жә не ағар ту шы лық көз
қа рас та ры мен ұш та сып жа тыр.

Екіншіден, поэма ның ба сын да шөл ара лап жүр ген Ес кен дір Жу ко вс кий өле ңін
де гі дей үл кен өзен ге емес, кіш ке не ға на бұ лақ қа кез де се ді. Осы жер де Жу ко вс кий де 
жоқ, бі рақ Тал муд та кез де се тін бір эпи зод бар. 

Тал муд та: «Остано вил ся Алек сандр для обе да близ од но го ручья. По дан ную 
ему со ле ную мак рель царь на чал об ма ки вать в во ду ручья – и ры ба по лу чи ла уди
ви тель ный за пах».

Абай да:
«Бар са, бір сыл дыр қақ қан мөл дір бұ лақ,
Тас па дай бей не арық тан шық қан құ лап.
Тү се са ла Ес кен дір бас ты қой ды,
Іш се, суы өз ге ше тәт ті тымақ!
Кеп кен ба лық кел тірт ті сон да тұ рып,
Сол су ға ба лық ты ал ды бір жу ды рып.
Исі, дә мі өз ге ше бо лып кет ті».

Абай  нұсқасының тағы бір ерекшелігі – поэма ның ба сын да Ес кен дір дің аты
жө нін, әке сін, тұр ған же рі мен пат ша лы ғын көр се туі жә не Ес кен дір дің ұс та зы Арис
то тель ді ен гі зуі. Бұл – сөз жоқ, ақын ның Алек сандр Ма ке до нс кий ту ра лы та ри хи 
ең бек тер мен та ныс ты ғы ның куәсі. Со ны мен, «Ес кен дір» поэма сы ның сю жет тік не гі зі 
кө не за ман ның ес ке рт кі ші Тал муд та ғы мы саләң гі ме еке ні не кө зі міз жет ті. Тал муд тың 
әң гі ме сі нің сю же ті Ба тыс Еуро па ар қы лы орыс әде бие ті не, одан Абай ға жет кен. Абай 
Жу ко вс кий өле ңін, Тал муд тың өзін, сон дайақ Ма ке до ния мен Ес кен дір ге қа тыс ты 
та ри хи ең бек тер ді шы ғар ма шы лық түр де пай да лан ған. Ал бү кіл Шы ғыс қа та ра ған 
Ес кен дір дің өл мес су із де ге ні ту ра лы жә не мүй ізін көр ген шаш та раз дар ды өл ті ріп 
отыр ға ны жай лы сю жет тер ді ал май, Абай не се беп ті осы жұ мақ қа ба рып, қу бас алып 
қайт қан Ес кен дір ха қын да ғы сю жет ті пай да лан ған? Мі не, бұл – ар найы қа рас ты ру ды 
қа жет ете тін сау ал.

СейітҚасқабасов
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1. Қас қа ба сов С. Ес кен дір поэма сы ның сю жет тік не гі зі. / Кі тап та: Абай та ғы лы мы 
(Құр., Н.Ғаб дул лин, пі кір жаз ған С.Ақа таев). – Ал ма ты: Жа зу шы, 1986. – 224–237б.

2. Мұх тар Әуе зов эн цик ло пе дия сы. – Ал ма ты: Ата мұ ра, 2011.АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



55

«Өлең–сөздіңпатшасы»бөлімібойынша
жиынтықбағалауғадайындықтапсырмалары

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 Абай Құ на н бай ұлы қай өңір де дү ние ге кел ген?
А) бұрынғы Се мей об лы сын да ғы Шың ғыс тау ының ете гін де дү ние ге кел ген
В) Абай Шы ғыс Қа зақ стан об лы сының Күршім 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) Абай 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 «Сегізаяқ» деп атала ды?

А) сегіз 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

 «Те рең ой, те рең ғы лым із де мей ді,
 Өті рік пен өсек ті жүн дей са бап» – 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) «Сегізаяқ» өле ңі
D) «Өлең – сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы» өле ңі
Е) «Са быр сыз, ар сыз, ерін шек» өле ңі

 «Пай да үшін бі реу жол дас бү гін таң да,
 Ол тұр мас бас тан жы ға қи сай ған да» жол да ры ның ма ғы на сы ... .

А) сү рі ніп құ лау
В) жы ғы лып қа луАР
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С) қи сай ып қа лу
D) бас киі мі тү сіп ке ту
Е) ба сы нан ба ғы таю

 «Өң кей жал ған мақ тан мен
 Шын ның бе тін бояйды» жол да ры адам ның қан дай қа си ет те рін си пат-

тай ды?
А) күн шіл дік
В) өті рік ші лік
С) ерін шек тік
D) мал шаш пақ тық
Е) жай ба сар лық

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

 Абай дың қа ра сөз 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: Су рет ші нің не гіз гі құ рал да ры – қыл қа лам мен бояу. 
Ал Абай өле ңі нен алын ған мы на жол дар ды қа лай тү сін ді рер едің? Бұл 
жер де су рет ші кім? Қан дай су рет ші? Мақ са ты не?

Өң кей жал ған мақ тан мен
Шын ның бе тін бояйды.

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 мен
D) ба ла ба ғу мен
Е) сөз ба ғу менАР
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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) қа ра сөз 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 пау ының 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. Қа расөз 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 түсіндіріп бер.
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Қа зақ мек те бін де гі ба ла ке ле шек те қай ма ман дық қа ба-
рам де се де, ең ал ды мен өзі нің ана ті лін, әде бие тін сүюі 
шарт. Сол сүюді ор та мек теп та бал ды ры ғын ат та ған соң 
да, ма ман дық, бі лім бе ре тін жо ға ры мек теп ке ау ыс қан да 
да асыл қа сие тін дей сақ тауы ке рек.

Мұх тар Әуе зов

Көр кем әде би ет де ген – ең әу елі жан ды сөз, тек қа на 
сырт қы емес, іш кі сөз. Адам жа нын қоз ғай алар құ ді рет 
бол ма са, төрт ая ғын тең бас қан өлең нен де, са ғым дай 
құл пыр ған қа ра сөз ден де пай да жоқ.

Ға бит Мү сі ре пов

 ІIТАРАУ

ПРОЗАДАҒЫ
КӨРКЕМОЙ
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Тіл – ішкі сырды сыртқа шығаратын құрал. Әр заманда тіл ішкі 
сырды әртүрлі шығаратын болған.

ЖүсіпбекАймауытұлы

 ЖҮСІПБЕКАЙМАУЫТҰЛЫ

ЖүсіпбекАймауытұлықайкезеңдетуып-
өсті?

Қа зақ мә де ние ті мен әде бие ті нің ірі өкі лі, 
қа зақ про за жан ры ның не гі зін са лған май тал-
ман жа зу шылардың бірі, дра ма тург, пуб ли цист, 
ау дар ма шы, Алаш қай рат ке рі Пав ло дар об лы-
сы ның Ба яна   уыл ау да ны на қа рас ты бұ рын ғы 
«Қы зылтау» (қа зір гі Жү сіп бек Ай мау ытұлы) 
ауы лын да ту ып-өс кен. Ай мау ыт тың әке сі ке-
дей бол ға ны мен, атала ры Дән де бай, Қу ан де ген 
кі сі лер ел ге та ны мал дәу лет ті кі сі лер бол ған. 
Жа зу шы өз өмір бая нын да: «Қы зыл тау дың бауы-
рын да ғы Қа ра ның ады ры де ген жер де Дән де бай 
ауы лын да ту сам ке рек. Руым – Сүй ін дік, оның 
ішін де Кү лік. Ай да бол мен Кү лік бір ту ыса ды. 
Сұл тан мах мұт – Ай да бол дан, екеу міз се гі зін ші 
ата дан, Мәш һүр Жү сіп пен же тін ші ата дан қо сы-
ла мыз», – деп жа за ды.

Жү сіп бек тің ба ла сы Бек тұрдың: «Әкем жа зу шы лы ғы нан бө лек – сан-са-
ла лы өнер ие сі еді... Ға жап етік ші лі гі нің үс ті не, те мір ден түй ін түйе тін ұс та, 
му зы ка лық ас пап тар да (дом бы ра, ск рип ка, рояль) ер кін ой най тын еді... Қо лы 
қалт ете қал са, жа зу үс те лі не ке ліп, тап жыл мас тан оты рып көп жа за тын», – 
де ге нін дей («Ле нин шіл жас», 1990, 29 мау сым), қа лам гер дің жа зу шы лы ғы нан 
бас қа да көп қыр лы талант ие сі бол ған ды ғын кө ре міз.

Жазушықайжердебілімалып,қызметістеді?

Жас тай ынан өнер-бі лім ге құш тар болған қа лам гер 1907–1913 жыл да ры 
Ба янау ыл, Ке ре ку (Пав ло дар) мек теп те рін де, 1914–1919 жыл да ры Се мей мұ ға-
лім дер се ми на рия сын да оқы ған. Осы кез де ала шор да шы лар дың іс те рі не ара-
ла сып, Се мей де «Абай» (1918) жур на лын шы ға ры сып, Қ.Сәт ба ев пен, М.Әуе-
зов пен та ны са ды. 1918 жыл да ры М.Әуе зов пен бір ге «Екеу» де ген бүр кен шік 
ат пен «Абай дың өмі рі жә не қыз ме ті», «Абай дан кей ін гі ақын дар» де ген ма қа-
ла лар жаз ды.

1920–1921 жыл да ры Қа зАС СР ха лық ағар ту ко мис са риатын да бө лім бас-
ты ғы, ал қа мү ше сі, 1921–1922 жылдары Се мей гу бер ния лық оқу бө лі мі нің 

ЖүсіпбекАймауытұлы 
(1889–1931)

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



61

мең ге ру ші сі, Се мей де гі «Қа зақ ті лі» га зе ті нің ре дак то ры, 1922–1923 жыл да ры 
Қар қа ра лы да мек теп мұ ға лі мі болған, 1925–1926 жыл да ры Орын бор әс ке ри 
мек те бін де са бақ бер ген. 1923–1926 жыл да ры «Ақ жол» га зе ті нің ре дак ция-
сын да (Таш кент) бө лім бас ты ғы, Таш кент ағар ту инс ти ту тын да, 1923–1924 
жылдары Орын бор да Ха лық ағар ту инс ти ту тын да мұ ға лім, 1926–1929 жыл-
да ры Шым кент пе да го ги ка лық тех ни ку мын да ди рек тор бо лып іс те ген. 1929 
жы лы «Қа зақ стан да ғы ұлт шыл дық ұй ым мен бай ла ны сы бар» де ген сыл тау мен 
тұт қын да лып, 1931 жы лы жа зық сыз аты лып кет кен.

ЖүсіпбекАймауытұлықандайжанрларғақаламтартқан?

Жү сіп бек Ай мау ытұлы ның ал ғаш қы өлең де рі мен әң гі ме ле рі, ма қа ла ла ры 
«Қа зақ», «Са ры ар қа» га зет те рін де, «Абай» жур на лын да жа рия ла нып тұр ды. 
ХХ ға сыр дың ал ғаш қы жар ты сын да ғы қа зақ хал қы ның ру ха ни өмі рі нің жа ңа 
ар на ға бет бұ ры сы оқу оқып, бі лім алу, ғы лым ға ден қою, қа зақ әй ел де рі нің бас 
бос тан ды ғы мен аху алын, ел ішін де гі ала уыз дық ты, әл ді лер дің әл сіз дер ге зор-
лы ғын, адам бой ын да ғы түр лі ке лең сіз мі нез-құ лық ты, отар шыл дық си пат ты, 
күн де лік ті өмір ге ете не еніп жат қан жа ңа лық ты су рет те ді. Осы си яқ ты өмір 
құ бы лыс та ры Ж.Ай мау ытұлы ның «Бая ғы жұт Қо ян да» (1915 ж.) ат ты 
ал ғаш қы бас па жү зін көр ген өле ңі нен бас тап, 1917 жыл да ры жаз ған «Жа зу-
шы лар ға», «Не қып жа тыр?», «Ота ға сы», «Ах-ха-ха- хау», «Ұр шық», «Ұран», 
«Әс кер мар сельеза сы» және «Кө шу» (1918 ж.), «Жә ми ла» (1920 ж.), «Тұң ғи ық 
түп сіз ас тын да» (1924 ж.), «Жа ман ты мақ» (1927 ж.), «Нұр күйі» (1929 ж.) 
си яқ ты өлең де рі нен кө рі ніс тап ты. Осы өлең де рі нің іші нен оның «Ар ғы атам – 
ер тү рік, Біз – қа зақ елі міз. Са мал тау, шал қар көл, Са ры ар қа же рі міз», – деп 
бас тала тын «Әс кер мар сельеза сы» сол кез де гі қа зақ ин тел ли ген ция сы ның 
ар ман-аң са рын анық та ны та ды. Ежел ден етін оқ тес се де, бе ті еш жау дан қайт-
па ған, ер тү рік тің ұр па ғы ен ді «Ат мін сек, жел бо лып... «Алаш» деп шап қан да, 
Жау ға ой ран са ла мыз»... «Алаш тың жо лын да, жан қи сақ – шейіт піз, сау 
қайт сақ – бо ла мыз қа зақ тың шын ұлы, қа һар ман сар ба зы, Жа са сын, сақ та сын, 
Алаш тың ор да сын» деп ша быт та на жыр лай ды. «Не қып жа тыр», «Ұран» де ген 
өлең де рін де де «Ұра ным, қор ға ным, сен – Алаш» деп тәу ел сіз дік ті аң са ған 
алаш шыл идея сын анық та ны та ды.

1920–1930 жыл дар да рес пуб ли ка лық мер зім ді бас па сөз бет те рін де «Өмір 
де ген осы ма?», «Мы сық қа ой ын, тыш қан ға өлім», «Елес», «Қой шы тас та мақ», 
«Жи де бай дың ба ян да ма сы», «Ән ші», «Көш пе лі Кө же бай», «Жол үс тін де», 
«Бо ран ды бол жа ған әу лие» т.б. әң гі ме, но вел ла ла ры оқыр ман жү ре гі нен жол 
та ба ды. Бұл қа тар да «Жа ра сым ды сү гі рет тер», «Жа ңа өмір ге аяқ бас ты», 
«Орал дан пой ыз өт кен де», «Кү мәж нек» (Әмиән), «Ті ні кей ді не ой лан дыр ды?», 
«На ғи ма», «Соп-соп», «Қыр сық ты сү лей», «Ша ма жай», «Кен жем ат ты», «Бе-

тім-ау, құ да ғи ғой!», «Де ле бе сі қоз ған жі гіт», 
«Ба ла лар мен әң гі ме», «Мен қа лай үй лен дім?» 
де ген әң гі ме ле рін де атау орын ды.

«Рә би ға», «Қа на пия мен Шәр ба ну», «Ман-
сап қор лар» – ал ғаш қы аты «Же бір бо лыс», 
«Сы лаң қыз», «Ел қор ға ны», «Шер нияз» пьеса-
ларын жазған жә не орыс ті лі нен «Тас мей ман» 

Жү сіп бек Ай мау ытұлы 
си яқ ты ше бер жа зу шы ны 
бұ рынсоң ды көр меп пін.

БейімбетМайлин

Зергерсөз
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(А.С.Пуш кин, «Ка мен ный гос ть», 1927 ж.), «Са раң се рі» (А.С.Пуш кин, «Ску-
пой ры царь», 1927 ж.) пьеса ла рын ау дар ған. Олар Се мей де жә не бас қа қа ла-
лар да ұй ым дас ты рыл ған ой ын- сау ық кеш те рін де сах на лан ған. Бұ дан Жү сіп-
бек тің қа зақ театр өне рі нің да муы на қос қан зор үле сін бай қай мыз. Кө зі ті рі сін де 
«Қарт қо жа» ро ман ы, «Кү ні кей дің жа зы ғы» по ве сі жә не ау дар ма кі тап та ры да 
жа рық көр ген.

«Қарт қо жа» ро ма ны (1926 ж.) – ал ғаш қы реа лис тік про за талап та ры на 
сәй кес ке ле тін қа зақ ро ма ны ның ба сы, он да ХХ ға сыр дың ба сын да ғы әлеу-
мет тік ре во лю ция лар ке зін де тар тыс жо лы нан өтіп, қо ғам дық шын дық ты 
тү сі ну ге ұм тыл ған қа ра пай ым қа зақ ба ла сы ның өсу жо лы су рет те ле ді. Ро ман 
ал ғаш рет 1926 жы лы Қы зы лор да қа ла сы нда жа рық кө ре ді. Жа зу шы ның 
өзі кі тап тың қа зақ ша аңдатпасында ұзақ әң гі ме, орыс ша сын да ро ман деп 
ата ған. Ро ман ның бас кей іп ке рі Қарт қо жа – өмір де бол ған адам, оның про-
то ти пі – 1937 жыл ғы зо ба лаң да мерт бол ған ау ыл мұ ға лі мі. Оның ба ла сы – 
Тө леш Қарт қо жа ұлы То ған ба ев тех ни ка ғы лы мы ның кан ди да ты, Ал ма ты 
қа ла сын да ғы Ау ылша ру ашы лы ғы инс ти ту тын да ұзақ жыл ұс таз дық қыз мет 
ат қар ған.

Екін ші ро ма ны «Ақ бі лек» ке зін де кі тап ретінде ба сы лып үл гер ме ді. Үзін-
ді ле рі «Әй ел тең ді гі» жур на лын да (1927, №2, 5, 10, 11; 1928, №3, 4, 9, 10) жа-
рия лан ған. «Ақ бі лек» – та қы ры бы жа ғы нан күр де лі шы ғар ма. ХХ ға сыр дың 
ба сын да ғы та ри хи оқи ға лар, әлеу мет тік тар тыс тар, ел ау зын да «ақ қаш қан 
жы лы» деп атал ған ке зең қай шы лы ғы тұң ғыш рет Ж.Ай мау ытұлы ның осы 
ро ма ны ар қы лы ашы ла ды. Қа зір гі уа қыт та бұл ро ман қа лам гер дің жа зу шы-
лық ше бер лі гін жан-жақ ты та ныт қан шы ғар ма ре тін де та ныл ды. Мұн да ғы 
жаңалық – та қы рыптың со ны лы ғы ға на емес, сол кез де гі қа зақ хал қы ның тіл 
бай лы ғы осы шы ғар ма да тө гі ліп түс кендігі.

Жа зу шы ның ХХ ға сыр дың ба сын да ғы үл кен про за са ла сын да ғы та ғы бір 
елеу лі ең бе гі – «Кү ні кей дің жа зы ғы» по ве сі. Ол «Жа ңа әде би ет» жур на лын да 
(1928, №7, 8, 9; 1929, №2, 3) жа рия лан ған. Бұл да «Ақ бі лек» ро ма ны си яқ ты 
қа зақ про за сын да ақ өлең үл гі сі не жол аш ты. Қа ра сөз дің өзін өлең ше ұй қас-
ты рып, про за ға по ли фо ния лық си пат да ры ту – ше бер ліктің бел гі сі.

Ж.Аймауытұлы дра ма лық шы ғар ма лар жа зу ға да ер те тал пын ған. Се мей де 
оқы ған жыл да ры жас тар дың ой ын- сау ық үй ір ме ле рі не бел се не қа ты сып, дом-
бы ра тар тып, ән са лып, спек такль дер қой ған, өзі бас ты рөлдер де ой на ған. 1917 
жы лы 17 жел тоқ сан да «Ес кі тәр тіп пен ба ла оқы ту», «Рә би ға» ат ты бір пер де лі 
пьеса ла рын Се мей жас та ры сах на ла ған. 

Қа лам гер дің ба ла лар ға ар нал ған «Жа ман ты мақ», «Шал мен кем пір», 
«Көк өгіз», «Үш қыз» ат ты су рет ті ер те гі  кі тап шала ры бар.

Өмі рі нің кө бін бас па сөз ма ңын да өт кіз ген жа зу шы үл кен пуб ли цист 
ре тін де де та ныл ды. Сол кез де гі мер зім ді бас па сөз бет те рін де ол жаз ған ма қа-
ла лар, оқ шау фельетон дар, хат-ха бар лар көп. Оның әде би-сын ма қа ла ла ры ның 
елеу лі ле рі: «Абай дан соң ғы ақын дар» (1918 жы лы М.Әуе зов пен бі рге), «Мағ-
жан ның ақын ды ғы ту ра лы» (1923 ж.), «Ау дар ма ту ра лы» (1925 ж.), «Сұң қар 
жы ры» (1925 ж.), т.б. Ол театр, му зы ка, өнер та ри хы на қа тыс ты көп те ген 
ма қа ла лар жаз ған. Бі лім ге, тәрбиеге, ғы лым ға үн дей тін «Тәр бие ге же тек ші» 
(1924 ж.), «Пси хо ло гия» (1926 ж.), «Жан жүй есі жә не өнер таң дау» (1926 ж.) 
ат ты оқу лық кі тап та ры ның ма ңы зы бү гін де де зор.АР
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Оның «Ғы лым ды кі сі нің бі лі мі де күш ті, 
бі ле гі де күш ті», «Ғы лым бі лім ге қо на ды, 
ғы лым сыз бі лім тым құр ғақ», «... адам ба ла сы 
ұш қыр ой, көп ақыл, өт кір се зім қай ра ты ның 
ар қа сын да күн кө ре ді», «Ғы лым, бі лім, өнер тап-
қан адам өз ге ден үс тем, дү ниежү зі нің қо жа сы 
бо ла ды», «Ғы лым сыз бі лім сы ңаржақ: ғы лым 
бі лім ді ұл ғай та ды; ғы лым сыз бі лім тым құр ғақ, 
бі лім ді ор ны на жұм сау ке рек. Бі лім ді ор ны на 
жұм сай тын не? Ол – тәр бие. Бі лім нің адам зат игі-
лі гі не жұм са луы, жұм сал мауы тәр бие ге бай ла-

ныс ты. Тәр бие сіз бі лім ді адам сол бі лім нің адам зат тың игі лі гі не де, со ры на да 
оң ды-сол ды жұм сай бе руі мүм кін. Тәр бие лі адам, яғ ни иман ды адам, то лық 
адам он дай ға бар мақ емес, ол бі лі мін өз ор ны на, игі лік ке, адам зат тың гүл де-
нуі не жұм сай ды» де ген афо ри зм ге ай нал ған сөз де рі нің өзі бір тө бе.

Ол әлем дік та ны мал тұл ға лар – Джек Лон дон, Ра бин  д ра нат Та гор, Ги де 
Мо пас сан, Алек сандр Дю ма, Кон рад Бер ко вичтің бірқатар шы ғар ма ла ры мен 
қа тар, Н.В.Го голь дің «Ре ви зо рын» («Ба қы лау шы»), С.Чуй ков тың «Тау елін-
де гі оқи ға», М.Горь кий дің «Сұң қар ға өлең» ат ты шы ғар ма ла рын, сон дай-ақ 
та рих, сая сат, заң са ла ла ры нан да бір қа тар ту ын ды лар ды ау дар ған. 

А.Дю ма дан «Та мил ла» («Дә ме лі»), Дж.Лон дон нан «Тең сіз, те ле гей 
ат та ныс», «Күш ті лер дің кү ші», Ги де Мо пас сан нан «Су жү зін де», Р.Та гор дан 
«Бал жан», К.Бер ко вич тен «Өр би ке», «Әке сі мен ба ла сы», «Заң біл мес тің 
за ры», «Мұр да», «Мұр да ның өлі мі» си яқ ты шы ғар ма лар ды ау дар ған. Ре во-
лю ция дәу ірін де кең та ра ған «Ин тер на цио нал» («Ең бек шіл дер ұра ны») мен 
«Жас әс кер» («Мо ло дая гвар дия»), «Жас кө сем дер мар шы» си яқ ты про ле та-
риат гим ні мен жас тар әнін де қа зақ ша ға ау дар ды.

«Өз жай ым нан мағ лұ мат» ат ты ан ке та лық жаз ба сын да: «Ма ған ұнай тын 
жа зу шы лар: Мо пас сан, Моль ер, Вик тор Гю го, Джек Лон дон (кей бір сөз де рі), 
Ра би нд ра нат Та гор, Кон рад Бер ко вич. Орыс тан: Го голь, Пуш кин, Толс той, 
Мак сим Горь кий, Ко ро лен ко, Че хов се кіл ді лер. Биыл оқы ған Сте пан Цвейк те 
қат ты ұна ды», – деп жаз ған. Бұ дан Ж.Ай мау ытұлы ның ғы лым мен бі лім нің 
те ре ңі не бой лай біл ген қа ры мы кең қа лам гер бол ған ды ғын бай қай мыз.

Оның есімі 1988 жы лы ақ тал ды. 1989 жы лы жа зу шы ның 1 том дық, 1996–
1999 жылдары 5 том дық, 2013 жы лы 6 том дық шы ғар ма лар жи на ғы жа рық көр ді.

ЖүсіпбекАймауытұлышығармашылығынкімдерзерттеді?

Ж.Ай мау ытұлы ту ра лы зерт теу ХХ ға сыр дың ба сын да ғы бас па сөз бет те рі 
мен сол ке зең де гі мұ ра ғат де рек те рі нен бас тау ала ды. Жазушы жайлы бір ша ма 
мәліметтерді М.Әуе зов, Қ.Ке мең ге рұлы, Ғ.Тоғ жа нов, С.Мұ қа нов, С.Сей фул лин, 
С.Сә ду ақа сұ лы т.б. за ман дас-қа лам дас та ры ның ең бек те рін ен жә не «Жас Қа зақ-
стан» мен «Әде би ет эн цик ло пе дия сы нан» кез дес ті ре міз. Бұл бел гі лі бір мөл-
шер де «Жү сіп бек та ну» ғы лы мы ның қа лып та су ке зе ңі нен бел гі бе ре ді.

 Тәу ел сіз дік тен кей ін  Б.Кен же ба ев «Те ле гей те ңіз», З.Ақы шев «Жү сіп бек-
тің Қарт қо жа сы», Ш.Елеу ке нов «Әсем сөз дің зер ге рі», Қ.Мұ ха мед ха нов «Жү-
сіп бек Ай мау ытов», Т.Қо же кеев «Көк сең гір лер», «Жү сіп бек жә не жас тар», 

Жү сіп бек – көр кем сөз
дің өрен жүй рік зер ге рі. 
Ол – әрі ақын, әрі жа зу
шы, жур на лист, пуб ли
цист, сын шы, ас қан ше
бер ау дар ма шы жә не пе
да гогағар ту шы.

ҚайымМұхамедханов

Зергерсөз

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



64

Р.Нұр ға ли «Алып тар қай та орал ған да», Д.Ыс қа құ лы «Ақ бі лек әле мі», Т.Қо ңы-
рат ба ев «Жү сіп бек тің ұс таз ды ғы», С.Қа лиев «Ха лық жауы атан ған ға лым ның 
жа ңа қы ры», Б.Құн дақ ба ев «Шер нияз» атты, сондай-ақ С.Қи ра ба ев, Т.Кә кі шев, 
Т.Жұрт ба ев, Қ.Ер гө бек, Н.Қу ан тай ұлы, Р.Тұ рыс бек ең бек те р жазды.

Ойталқы
1. Ж.Ай мау ытұлы қай өңірде туып-өскен?
2. Оның қан дай шы ғар ма ла рын оқы дың?

Неліктен
1. Жү сіп бек Ай мау ытұлы ның өмі рі не се беп ті қыс қа бол ды?
2. Көп те ген тұл ға лар не лік тен Ай мау ытұлы ның шы ғар ма шы лы ғын зерт-

теу мен ай на лыс ты?

Тобыңдаталдапкөр
Жү сіп бек Ай мау ытұлын Абай дың із ба са ры деп ай ту ға бо ла ма?
Үш топқа бөлініп, Абай мен Ж.Аймауытұлы шығармашылығын Венн 

диаграммасы арқылы салыстырып, берілген тақырып бо йынша автор 
бейнесіне қатысты себептер мен дәлелдер тауып қорғаңдар. 

1-топ: Автор – оптимист.
2-топ: Автор – реалист.
3-топ: Автор – патриот.

Дәптеріңежаз
Жү сіп бек Ай мау ытұлы өмі рі нің хро но ло гия лық кес те сін жа са.

Жылдар Маңыздыоқиғалар

Түйінде
Жү сіп бек Ай мау ытұлы туралы білгеніңді қорытып, түй ін де.

Қалайойлайсың?
Егер өмірден ерте кетпегенде Ж.Ай мау ытұлы өнердің қан дай са ла ла -

рының шы ңы на шы ғар еді? Пікіріңді бес сөйлеммен дәлелде. 

Үйдеорында
Жү сіп бек Ай мау ытұлы ның «Бі лім нің адам зат игі лі гі не жұм са луы, 

жұм сал мауы тәр бие ге бай ла ныс ты. Тәр бие сіз бі лім ді адам сол бі лім нің 

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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адам зат тың игі лі гі не де, со ры на да оң ды-сол ды жұм сай бе руі мүм кін. Тәр-
бие лі адам, яғ ни иман ды адам, то лық адам он дай ға бар мақ емес, ол бі лі мін 
өз ор ны на, игі лік ке, адам зат тың гүл де нуі не жұм сай ды» де ген сө зін оқып, 
өзің бі лі мің ді қа лай жұм сай ты ның ту ра лы эс се жаз.

Білгенгемаржан
Жү сіп бек тің қа ла мы нан ту ған мол мұ ра ны М.О.Әуе зов атын да ғы Әде би ет жә не 

өнер инс ти ту ты ның ға лым да ры жи нас ты рып, ғы лы ми зер де ден өт кі зіп, 1996–1999 
жыл да ры бес том етіп жа рық қа шы ғар ды. Сөйт іп, қа зақ оқыр ма ны әй гі лі су рет кер дің 
шы ғар ма ла ры мен ара да 60 жыл дан ас там уа қыт өт кен де қай та та быс ты. Ол ‒ қа зақ 
әде бие тін де көр кем про за да ал ғаш ли ризм әкел ген, сон дайақ пей заж дың үз дік 
үл гі сін, пси хо ло гизм нің те рең иі рім де рін та мыр шы дай дәл бас қан нә зік сти лист 
су рет кер.  

Ай мау ытұлы ның көр кем шы ғар ма ла ры эс те ти ка лық бояуы ның қалыңды 
ғы мен, көр кем дік қу аты мен, стиль дік да ра лы ғы мен қа зақ әде бие тін де со ны ба ғыт 
қа лып тас тыр ды. Ай ма у ытұлы пе да го ги ка лық оқу орын да рын да қыз мет іс тей жү ріп, 
жас ұр пақ тың жанжақ ты бі лім алу ын көз де ген ең бек тер, оқу құ рал да рын жаз ды. 
Оның пе да го ги ка лық, пси хо ло гия лық жә не ме то ди ка са ла сын да жаз ған ірі ең бек те рі өз 
уа қы тын да елеу лі рөл ат қар ды. Олар дың ішін де «Тәр бие ге же тек ші» (1924 ж.), «Пси хо
ло гия» (1926 ж.), «Жан жүй есі жә не өнер таң дау» (1926 ж.) т.б. ‒ ғы лым ның бас тау ын да 
тұр ған ірі ғы лы ми ең бек тер. Жү сіп бек аз ға на ғұ мы рын да әде би ет тің әр түр лі жанр ла рын да 
өнім ді ең бек етіп, құ нар лы шы ғар ма лар қал дыр ған. 

«Қазақстанжазушылары»кітабы

Әдебиеттеориясы

Проза(лат. prosa) – әде би жанр, қа ра сөз бен жа зыл ған көр кем шы ғар ма 
(әң гі ме, по вес ть, ро ман). Про за ау ыз ша не ме се жаз ба ша түр де гі «қа ра сөз» 
де ген ма ғы на ны біл ді ре ді.

Полифония(гр.polіphonіa – көпдау ыс ты лық, poli – көп, phone – ды быс) – 
«көпдау ыс ты» де ген ма ғы на ны біл ді ре тін му зы ка лық тер мин. Оның ерек ше
лі гі бірбі рі мен бай ла ныс ты бо ла тұ ра, әр дау ыс өзі нің да ра әуез ді лі гі мен 
жә не гар мо ния лық үн дес ті гі мен ай қын да ла ды. Про за да бұл іш кі бай ла ныс
та ры бе рік сақ тал ған ди на ми ка лық ой дың ұй қас үйі рі мі мен ерек ше ле не ді.

«Қазақәдебитілініңсөздігі»

Ту ған же рің не ме се анаң жай лы қа ра сөз ді өлең ше ұй қас ты рып, про за ға 
по ли фо ния лық си пат жа сап көр.



Білгенгемаржан
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3. Қа зақ стан жа зу шы ла ры: Анық та ма лық / Құ рас ты ру шылар: Қам шы гер Саят, 
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«Ақбілек»романы

Әйел жерден шыққан жоқ, 

Ол да еркектің баласы. 

Ерлер көктен түскен жоқ, 

Әйел – оның анасы. 

Т�рма�амбет Ізтілеу�лы

«Ақбілек»романыныңсюжетіқандайкезеңгебайланыстықұрылған?

«Ақ бі лек» ро ма нын да 1917 жыл ғы Ақ пан төң ке рі сі нен кей ін Ре сей им пе-
рия сын ұзақ жыл бас қа рып кел ген мо нар хия лық пат ша өкі ме ті бір жо ла құ лап, 
Ке ңес өкі ме ті нің үс тем дік ал ған дүр бе лең ке зе ңін де гі оқи ға су рет те ле ді. Пат ша 
би лі гін сақ тап қа лу үшін Ке ңес өкі ме ті не қар сы құ рыл ған Уа қыт ша өкі мет тің 
же ңі ліс та буы ел та ри хын да «Ақ қа шып, қы зыл қу ған за ма ным-ай, За ман ның 
та ба ал ма дым ама лын-ай» де ген өлең жол да рын қал дыр ды.

Жа ңа өкі мет тің қа ру лы кү ші нен қа шып, Қы тай же рі не өту ді көз де ген 
Уа қыт ша өкі мет тің қа лың қо лы қа зақ ау ыл да ры ның үс ті мен жү ріп өт кен. 
Бұ ған дей ін гі Ре сей им пе рия сы ның 200 жыл ға жу ық жүр гіз ген отар лау сая-
са ты нә ти же сін де то лық тай бодан ел ге ай нал ған қа зақ да ла сы да осы кез де гі 
қи ян-кес кі шай қас тар дан тыс қал ма ған. Мі не, «Ақ бі лек» ро ма нын да су рет-
те ле тін не гіз гі оқи ға 1918–1919 жыл да ры қа зақ ауы лы ның ба сы на жап пай 
төн ген ора сан қай ғы-қа сі рет әкел ген зо ба лаң ды көр кем про за жан рын да ал ғаш 
ашуы мен ерек ше ле не ді. 1917 жы лы қы зыл қыр ғын мен ор на ған со циалис тік 
қо ғам 70 жыл дан ас там уа қыт өмір сү ріп, то қы рау ға ұшы ра ған нан кей ін оның 
құ ра мын да ғы одақ тас рес пуб ли ка лар дың бә рі Ке ңес өкі ме ті нен бас тар тып, 
өр ке ни ет тала бы на сай тәу ел сіз дік ал ғанын тарихтан білесіңдер.

«Ақбілек»романыныңерекшелігінеде?

Ж.Ай мау ытұлы қа ла мы нан клас си ка лық реа лизм үл гі сін де ту ған ең 
кө лем ді про за лық шы ғар ма сы – «Ақ бі лек» ро ма ны әлі көш пен ді лік салт тан 
ары ла қой ма ған қа зақ ауы лы ның ерек ше та би ға тын су рет теу ден бас тала ды: 

«Өс ке мен нің ар жа ғын да, Бұқ тыр ма ның бер жа ғын да әлем ге аян Ал тай 
бар. Сол Ал тай дың күн гейі нен құбы ла жақ қа құ лай ақ қан, құ лай ағып Ер тіс 
түс кен, күр-күр ет кен Күр шім бар. Ал тай Күр шімі – не за ман нан қа лың най-
ман ме ке ні. Сол Ал тай мен сол Күр шім нің қы сы қыс пақ, жа зы са мал, күн АР
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жылт ет се, төрт тү лік мал қа ра ғай лы қарт Ал тай дың, Ал тай сын ды ана сы ның 
кө кі ре гін ай ма ла сып, ты раң да сып, мәй ек ба сып, ма мыр ла сып жат қа ны... 

Мар қа көл дің cуы бал дай. Мар қа көл дің cуын ішіп, отын же ген са ры қа рын, 
тұ там ем шек жа ну ар дың бауы ры нан сүт сор ға лап, сүт емес-ау, құт сор ға лап, 
кө нек-кө нек лы қыл дай ды, қа ра са ба емі зік теп, қою, сал қын, са ры қы мыз, 
бы жыл да ған дә рі қы мыз, ша ра-ша ра шы пыл дай ды.

...Ал тай тау ын дүр сіл де тіп, тау дың та сын кү тір ле тіп, көк пар, жа рыс, алыс-
жұ лыс асыр са лып жат қа ны». Мә тін де гі пей заж дың ерек ше эмо цио нал дық қу-
а    ты бей не лі сөз дер дің өза ра ұй қа сып, үн де сіп, үй ле сіп ке луі ар қы лы шы ғар ма 
бол мы сы на ерек ше ыр ғақ бе ріп, по ли фо ния лық әуез ді лік бі тір ген. Сон дық тан 
шы ғар ма же ңіл әрі тез оқы ла ды. Сон дай-ақ про за да ғы ақ өлең ұй қа сы да қа зақ 
әде бие тін де Ж.Ай мау ытұлы шы ғар ма ла ры ар қы лы қа лып тасты.

Осын дай ма мы ра- жай тір ші лік тің бір сәт те шыр қы бұ зы лып, оқыр ман бір-
ден шы тыр ман оқи ға ға тап бо ла ды. Шы ғар ма сю же ті нің да муы тар тыс қа то лы. 
Ең бас ты оқи ға – «ақ қа шып, қы зыл қу ған» ала са пы ран ның қа зақ ауы лын да 
ес тен тан ды ра жай пап өтуі. Шұ рай лы Мар қа көл жа ға сын да бейқам тір ші лік 
ке шіп отыр ған Ма мыр бай ауы лын ке нет тен ақ тар шау ып, әй елін өл ті ріп, бой-
же тіп отыр ған Ақ бі лек тей сұ лу қы зын зор лық пен тар тып әке те ді. Осы лай ша 
Ақ бі лек тің қи ын ды ғы мол тау қы мет ті өмір жо лы бас тала ды. Қай ма ғы бұ зыл-
ма ған қыр елі нің салт-дәс тү рі мен да ла ро ман ти ка сын бой ына сі ңі ріп өс кен 
қа зақ қы зы ның «дін-мұ сыл ман жат са най тын» кә пір лер дің қо лы на тү суі оқыр-
манға ая ныш сезімін ту ғы за ры сөзсіз. Он екі де бір гү лі ашыл ма ған бей кү нә 
қыз дың ар-на мы сы аяқ қа тап тала ды. Орыс офи це рі нің ер ме гі не ай нал ған дәр-
мен сіз қыз дың кү ре сер ге ша ма сы жоқ. Ті рі қу ыр шақ қа ай нал ған Ақ бі лек орыс 
офи це рі нің түр-си па ты на қа рап, оған Қа ра мұрт де ген ат қоя ды. Олар дың ді ні-
нен де, ті лі нен де бей ха бар Ақ бі лек Қа ра мұ рт пен «те ке көз, бұ жыр са ры» 

Табиғаттағымамыра-жайтіршілік

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



68

ау дар ма шы ар қы лы ға на тіл де се ала ды. Тек ті 
жер ден шық қан Қа ра мұ рт тың өмір та ри хы ту ра-
лы ав тор «Офи цер» де ген ар найы та рау ша бе ріп, 
оны ке йіп кер ба ян дауы ар қы лы жет кі зе ді. Қа ра-
мұрт та – Ре сей им пе рия сын 300 жыл бас қар ған 
Ро ма нов тар әу ле ті не төн ген зо ба лаң құр бан да ры-
ның бі рі. Бұл жер де жа зу шы тағ дыр ға ша ра жоқ 
де ген ой тас тай ды. Таяп қал ған қы зыл әс кер дүм-
пуі нен ақ гвар дияшы лар дың жан сақ тай тын ба-
рар жер, ба сар асуы – тек қа на Қы тай ше ка ра сы на 
же ту. Сон дық тан та ғы да қа ша со ғы сып, көз де ген 
жер ге аман-есен же ту ке рек. Бі рақ Ақ бі лек Қа ра-
мұ рт қа ілес кі сі кел мей ді. «Бұ рал қы кү шік тей 
қаң ғы рып» ай да ла да жал ғыз қал са да, Ақ бі лек 
оған өкін бей ді. Өйт ке ні «орыс тың оғы нан өл ген-
нен де, құ ла зы ған ие сіз тау да тен ті реп өл ге нін 
ар тық кө ре ді».

Қос та жал ғыз қал ған Ақ бі лек ті ен ді қас қыр-
лар мен ар па лыс то сып тұр ған еді. «Қас қыр 
қамалай ды. Ақ бі лек са ба лай ды. Қас қыр аба лай-
ды. Ақ бі лек са ба лай ды. Қас қыр қа ма лай ды. Ақ-
бі лек «Ал ла лай ды». Қас қыр дол да на ды. Ақ бі лек 
дөң ге лей ді... Қас қыр кү ріл дей ді, Ақ бі лек шы-
рыл дай ды. Қас қыр қыр қы рай ды. Ақ бі лек шыр-
қы рай ды...». Ақ бі лек бұл ар па лыс тан таң ат қан-
ша от жа ғып, аман қалады. Бе лін де түн дік тің ба-
уы, ете гі ыш қы рын да, қо лын да түн де гі сой ыл ша-
ны кім ді ұрып жы ға ты нын біл ме се де ала шық қан 
Ақ бі лек ауы лы н іздеуге шығады.

Романға Ақ бі лек құт қа рып қал ған тор ғай 
ту ра лы эпи зод ты жа зу шы әдейі қос қан. Өйт ке ні 
жы лан ға ар ба лып, бір ор ны нан тап жы ла ал май, 
әуеде қа лық тап тұр ған тор ғай шы ры лы мен 
Ақ бі лек тің ха лі ұқ сас. «Жы лан тор ғай ды ар бап 
жей ді» де ген ді Ақ бі лек ба ла ке зін де ес ті ген. 
Мы на ны көр ген соң, «Құ лақ ес ті ген ді көз кө рет» 
де ген осы-ay деп ой ла ды. «Бұ жау ыз дың кө зін де 
не си қыр бар?!» – деп іші нен таңғал ды. Еш кім ге 
жа зы ғы жоқ құс ты ажал дан сақ тап қал ға ны на 
қу ан ған Ақ бі лек мұ ны ырым кө ре ді. Көп ұза май 
Іс кен дір де ген дуана ға жо лы ғуы бұ ған ай ғақ. 
Қы сы-жа зы жа лаң аяқ жү ре тін жан ба ла сы на 
жа зы ғы жоқ Іс кен дір Ақ бі лек ті жа қын жер де гі 
бір ау ыл ға жет кі зіп тас тай ды.

Ен ді гі жер де Ақ бі лек ті бұ дан да со ра қы ар 
аза бы кү тіп тұр ған еді. Өйт ке ні Ақ бі лек тің Қа ра-
мұ рт тан ая ғы ау ыр. Өрт тей қау ла ған өсек, ма зақ, 

Жү сіп бек Ай мау ытұлы
ның ро манпо ве сі – қа зақ 
өмі рі нің ай на сы. Он да ғы 
су рет өлі, вир туал ды су
рет емес.

ШериазданЕлеукенов

Зерделіой

«Ақ бі лек» ро ма ны нан 
адам мі нез де рі нің эн ци  к 
ло пе дия ла рын кө ру ге бо
ла ды.

РамазанТоқтаров

Зерделіой

Үзін ді ні тың дап, көр
кем де гіш құ рал дар мен 
ай шық тау амал да ры ның 
қыз ме тін тал да.
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қор лық Ақ бі лек ке жан тап тыр май ды. Сөз са лып жүр ген ға шық жі гі ті Бек-
бо лат та көп ұза май, те ріс ай на ла ды. Тө сек жаң ғырт қан әке сі Ма мыр бай дың 
Өрік де ген то қа лы да жай сыз адам бо лып шы ға ды. Қам қор бол ған жал ғыз 
адам – жең ге сі Ұр қия ға на. Ба ла сы жоқ Ұр қия Ақ бі лек ке де, бас қа адам дар ға 
да біл дірт пей, одан ту ған ба ла ны бауы ры на са лып ала ды.

Шы ғар ма сю же ті Ақ бі лек тің тау қы мет ті тағ ды ры бой ын ша өр би тін дік тен, 
бас кей іп кер ге қа тыс ты әр бір об раз дың өзін дік ор ны бар. Іс кен дір дің де, бас қа 
да бір рет қа на кө рі не тін кей іп кер лер дің бар лы ғы ның өмір та ри хын, мі нез-
құл қын, түр-си па тын ав тор тәп тіш теп су рет теп, ав тор лық ба ян дау, мо но лог, 
диа лог, кей іп кер дің өзін-өзі си пат тау тә сіл де рі ар қы лы на ным ды жет кі зе ді. 
Мұн да ғы бар лық оқи ға лар ті ке лей өмір ден алын ған.

«Мен таң қы мұ рын, ба ды рақ көз, шұ нақ құ лақ тау, жар қа бақ тау, кір пі 
шаш, қы рыс маң дай, қа ра сұр жі гіт пін. Жа сым отыз бес те. Әкем Той ба ғар, өзім 
Мұ қаш бол ға лы ау зым ас қа, ау ым ат қа жа ры ған емес» деп өзі не-өзі си пат та ма 
бе ре тін Мұ қаш – Абай дың «Бо лыс бол дым, мі не ки» де ген өле ңін де гі бо лыс 
си яқ ты қо лы нан ел ұс тау кел ме се де, ман сап қа жа нын са ла ұм ты ла тын со дыр, 
сой қан адам. Ақ бі лек ті жау қо лы на ұс тап бер ген се бе бі де – Ма мыр бай дың 
қа ла да ғы ба ла сы Тө ле ген ге де ген ес кі араз ды ғы. Бо лыс бол май қал ға нын 
содан кө ре ді. Шы ғар ма да ғы Жыл тыр де ген кей іп кер де аты ай тып тұр ған дай 
са бын дай су сып тұр ған су жұқ пас тың тап өзі. Жа зу шы осын дай пә ле қор адам-
дар дың ке сір-ке са па ты нан ту ын дай тын жау ыз дық ты дәл си пат тап, әлеу мет тік 
төң ке ріс тер тұ сын да ғы за ман ты ны сын нақ ты көр се те ді. Бұ лар дан бас қа Әбен, 
Мұ са бай, Те зек бай лар ар қы лы ау ыл тұр мыс-тір ші лі гі ашы ла түс се, Ақ ба ла, 
Бал таш, До ға, Жор ға бек, Тө ле ген  бейнелерімен жа ңа за ман да ғы зия лы лар 
ор та сы ның аху алы те рең ай қын да ла ды.

Шы ғар ма со ңын да Ақ бі лек Бал таш есім ді оқы ған аза мат пен бас қо сып, 
Ұр қи яның қо лын да ғы пер зен ті – Ес кен ді рін алып, зор ба қыт қа ке не ле ді.

Ойталқы
1. «Ақ бі лек» ро ма нын да қан дай ке зең су рет те ле ді?
2. Пат ша өкі ме ті нің дер жа ва лық-им пе рия лық сая са тын ав тор қан дай об-

раз ар қы лы көр сет кен?

Неліктен
1. «Ақ бі лек» ро ма ны тәу ел сіз дік ал ған ға дей ін не ге оқы тыл май кел ді?
2. Ақ бі лек не се беп ті сүй ген жі гі ті Бек бо лат пен қо сы ла ал май ды?
3. «Кім бі ле ді, қо лы на қа ру бер се, орыс жұр ты на жау бо лып кет пе сі не 

кім нің кө зі же те ді?» – де ген сөз ді офи цер не лік тен ай та ды?
4. «Ақ бі лек» ро ма ны не лік тен күр де лі шы ғар ма са на ла ды?

Тобыңдаталдапкөр
«Ақ бі лек» ро ма нын да ғы қа зақ тан шық қан ман сап қор, шен құ мар, қас-

көй адам дар дың ке сі рі нен ту ын да ған оқи ға ны сол кез де гі за ман ты ны сы-
мен са лыс ты рып, тал дап кө рің дер.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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Дәптеріңежаз
Әр кей іп кер дің мо но ло гі нен об раз ды аша тын ой лар ды те ріп жа-

зып, кейіп кер лер жүй есін жи нақ тап, тура және жанама мінездеулерді 
жіктеп жаз.

Кейіпкер Турамінездеу Жанамамінездеу

Түйінде
1918–1919 жылдары қа зақ ауы лының басына түскен ауыртпалық пен 

қа зақ қы зы ның тағ ды рын ұлт тық та ным тұр ғы сы нан тү сі ніп, түй ін де.

Қалайойлайсың?
Роман ХХ ға сыр ба сын да ғы М.Ду ла тұлы ның «Ба қыт сыз Жа мал», 

С.Кө беев тің «Қа лың мал», С.То рай ғы ров тың «Қа мар сұ лу», «Кім жа-
зық ты», Ш.Құ дай бер діұлы ның «Әділ-Ма рия», Б.Май лин нің «Шұ ға ның 
бел гі сі» шы ғар ма ла ры мен «Ақ бі лек» үн дес ке ле ме? Ақбілек образының 
қандай ерекшелігі бар? 

Үйдеорында
Ақ бі лек тің бой ын да ғы қан дай қа си ет те рі оны ал ға же те ле ді? 
Шы ғар ма да ғы Ақ бі лек тің ал ға ұм тыл ған кез де рі ба ян дал ған эпи зод ты 

кө ші ріп жа зып, кес те бой ын ша не гіз де ме жа са.

Шығармаданүзінді Маңыздыэпизод
екеніне3дәлелкелтір

3дәлелге
3фактікелтір

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Білгенгемаржан
«Он екі мү шең сау бол са, қа ра ба сың хан мен тең» де ген мә тел бар. «Дү ние де 

бір ағаш бар тү бі жу ан, он екі ұл, ал пыс екі қыз бір күн ту ған» де ген жұм бақ та ғы он 
екі ұл – он екі мү ше, 62 қыз – ал пыс екі та мыр, ал ағаш – адам. Осы он екі сан ға орай 
«он екі де бір гү лі ашыл ма ған» (өте жас, пәк) де ген тұ рақ ты сөз тір ке сі қа лып тас қан. 
Бұл – тек қыз ба ла ға қа ра ты лып ай ты ла тын сөз.

Әдебиеттеориясы

Пейзаж (фр. paysage – ме кен, өл ке) – бел гі лі бір жер дің, ме кен нің, та би
ғат тың кө рі ні сі.

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Эпизод (гр. epeіzodіon – қос па, үс те ме) – көр кем шы ғар ма сю же тін де гі 
өз ал ды на мә ні бар, өза ра бай ла ныс қан оқи ға ның бір бөл ше гі, кө рі ні сі. Эпи
зод сю жет тің өр буі не сәй кес кел гені мен, сю жет ком по нен ті эпи зод та өріс те
мей ді, ке рі сін ше, сю жет бір не ше эпи зод тан тұ руы мүм кін. Эпи зод кей іп кер 
ха рак те рін ашып, оқи ға ны ши ра та тү се ді.

Ақөлең – әлем нің бір қа тар ха лық та ры әде бие тін де кез де се тін ұй қас сыз 
өлең үл гі сі. Ағыл шын ті лін де гі blank (ұй қас ты өші ру, жо ғал ту) сө зі, фран цуз 
ті лі не blanch (ақ тау) ма ғы на сын да ғы сөз дің қа те ау да ры лу ынан орыс ті лі не 
фран цуз ті лі нен «Бе лый стих» бо лып ау да ры лып, қа зақ әде би ет та ну ғы лы
мы на орыс ті лі ар қы лы сол атау мен ен ген. Сырт тай қа ра ған да, ұй қас па ған 
си яқ ты кө рін ген мен, мүл де ұй қас сыз да емес, бі рақ ұй қа сы шу мақ тың не ме се 
тар мақ тың кез кел ген тұ сын да тұ ра бе ре ді. Оқыр ман ның се зі мі не әсер ету 
үшін кей де ұй қас түй дек те рі де кез де суі мүм кін. Ақ өлең үл гі сі көбіне кө не түр кі 
жаз ба ес ке рт   кіш те рін де (Күл те гін, То ны көк), қа зақ тың ше шен дік сөз де рін де 
кез де се ді. Көр кем про за да ақ өлең үл гі сін Ж.Ай мау ытұлы қа лып тас тыр ған.

«Қазақәдебитілініңсөздігі»

«Ақ бі лек» ро ма ны нан пей заж , эпизод және ақ өлең ге мы сал дар жаз.

Шығармашылықтапсырма

Ақбілектің басынан өткен жайт қазақ қыздары үшін өте қиын жағдай болып 
саналады. Дегенмен сол заманның өзінде Ақбілек барлық қиындыққа төзіп, жанашыр 
жандардың қолдауымен оларды жеңіп, білім алып, теңін тауып, баласымен табысты. 
Ақбілектің бойындағы оны алға жетелеген қасиеттерді негізге алып, «Мен қазақ 
қыздарына қайран қалам» деген тақырыпта эссе жаз.

Міне,қызық!

Ж.Ай мау ытұлы «Ақ бі лек» ро ма нын не бә рі екі жа рым ай дың ішін де жа зып 
бі тір ген. Кү ні не ал ты са ғат ба ла оқыт қан, бас қа уа қыт та тап жыл май оты рып, осы 
ро ман ды жаз ған.

Ақбілектің прототипі – Дариға Әбішқызы Шығанши ауылында болыс болған, кейін 
ішкі істер халық комиссариаты солдаттарына тегін киімкешек тіккен, ауылындағы 
қызкеліншектерді тігіншілікке баулыған.

Кітап–асылқазына

1. Ай мау ытов Ж. Ақ бі лек: ро ман / – Ал ма ты: Ра ри тет, 2003. – 240 бет.
2. Қайнарова М. Ақбілек – Марқакөл аруы. Менің өлкем, 2013.

Қолданыпкөр
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Әбіш Ке кіл ба ев – за ма ны мыз дың бір заң ғар тұл ға сы.
Ке кіл ба ев ту ра лы сөз ай ту кім ге бол са да, оңай ға тү се қой мас.

ҚуанышСұлтанов

 ӘБІШКЕКІЛБАЕВ

ӘбішКекілбаевқайөңірдетуып-өсті?

Әбіш Ке кіл баев 1939 жы лы 6 жел тоқ сан кү ні 
Маң ғыс тау об лы сы Маң ғыс тау ау да ны, Он ды 
ауы лы ның Мыр зай ыр де ген же рін де ту ған. Ар ғы 
ата сы Жа ңай ұлы Қо жа на зар ел ішін де бе дел ді, 
дәу лет ті адам бол ған. Ол – кі ші жүз қа зақ та-
ры ның кө шін Маң ғыс тау ға бас тап кел ген дер дің 
бі рі (Кі ші ж�з о�ан дей ін �ай жер ді ме кен де ген? 
Та рих пә ні нен ал �ан бі лі мі� ді есі �е т� сір).

Әбіш Ке кіл ба ев тың әде би ет ке құ мар лы ғы 
мек теп қа быр ға сын да бас тала ды. 5-сыныпта оқып 
жүргенде ауылшаруашылығындағы кемшілік-
терді сынап мақала жазса, 8-сыныпта бірі қазақ, 
бірі орыс екі жазушының бір-бірінен айнымай-
тын шығармаларын оқып, ұрлықты әшкерелеп 
жазған мақаласы әдеби ортаны дүрліктіріп, қызу 
талқыға түскен. Әбіш 1957 жы лы «Ле нин шіл 
жас» га зе ті нің бел сен ді ау ыл дық тіл ші сі ре тін де 
Қа зақ стан Ком со мо лы Ор та лық Ко ми те ті нің мақ-
тау қа ға зы мен ма ра пат тала ды.

Жазушықайжердебілімалып,қызмет
істеді?

1957 жы лы қазіргі әл-Фараби атындағы Қа-
зақ ұлттық уни вер си те ті нің фи ло ло гия фа куль те-
ті не тү се ді. Мұн да ол әде би ет бір лес ті гін бас қа ра-
ды. Соң ғы курс та оқып жү ріп, «Қа зақ әде бие ті» 
га зе тін де қыз мет ат қа ра ды. 1962–1965 жыл дар 
ара лы ғын да «Ле нин шіл жас» га зе тін де бө лім 
мең ге ру ші сі бо лып іс те йді. 

Әбіш Ке кіл ба ев Қа зақ стан ның ха лық жа зу-
шы сы, Мем ле кет тік сый лықтың лау реаты, Қа зақ-
стан ның Ең бек Ері (2009 ж.), көр нек ті мем ле кет-
тік, қо ғам қай рат ке рі, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 

ӘбішКекілбаев 
(1939–2015)

ХХ ға сыр дың екін ші 
жар ты сы нан бас тал ған 
ұлт тық әде би ет те гі жа ңа 
дәу ір ді ес ке ал сақ, «Әбіш 
шы ңы» осы лар дың дәл 
ор та сын да, би ік ке сам ғап, 
қол жет пей тін өр де тұр ға
нын бү гін әр қай сы сы мыз
ақ мой ын дай мыз.

СерікҚирабаев

Зергерсөз
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Ұлт тық ғы лым ака де мия сы ның ака де ми гі (2009 ж.), Қа зақ үлт тық уни вер си-
те ті нің, Л.Гу ми лев атын да ғы Ұлт тық уни вер си те ттің, Ақ тау, Аты рау, Ба тыс 
Қа зақ стан, Шы ғыс Қа зақ стан, Жез қаз ған уни вер си те ттері нің жә не ҚР Әлеу-
мет тік ғы лым дар ака де мия сы ның құр мет ті про фес со ры, Кен ту кки шта ты ның 
(АҚШ) құр мет ті пол ков ни гі, Маң ғыс тау, Аты рау об лыс та ры ның, сон дай-ақ 
рес пуб ли ка мыз дың бір қа тар ау дан да ры ның құр мет ті аза ма ты ата на ды. 

Жазушы 2015 жыл дың 11 жел тоқ са нын да дү ние ден өт ті. Де не сі Ас та на 
қа ла сын да ғы Ұлт тық пан теон ға жер лен ді.

ӘбішКекілбаевшығармаларықандайбағыттажазылды?

Әбіш Ке кіл баевтың ал ғаш қы өлең дер жи на ғы «Ал тын шуақ» 1962 жы лы, 
ал «Бір шө кім бұлт» по ве сі 1965 жы лы басылып шықты.

По вес ть, әң гі ме ле рі нен тұ ра тын «Да ла бал ла да ла ры» ау ыл өмі рі не ар нал-
ған. « Дәу ір мен бет пе-бет» сын ма қа ла лар жи на ғы, Маң ғыс тау тү бе гі нің өт ке ні, 
бү гі ні, бо ла ша ғы ту ра лы тол ғай тын «Ұй қы да ғы ару дың оя нуы» та ри хи-та ным-
дық кі та бы жа рық көр ді. Ке кіл ба ев тың «Үр кер» (1981 ж.), «Елең-алаң» (1984 ж.)  
ро ман да ры қа зақ әде бие ті не қос қан қо мақ ты үле сі ре тін де ба ға ла нып, Қа зақ 
КСР Мем ле кет тік сый лы ғын ал ды.

1990 жыл дар дан бас тап Әбіш Ке кіл ба ев шы ғар ма шы лық тың би ік шы ңы на 
кө те рі ліп, 2 том дық, 5 том дық, 12 том дық өте құн ды ең бек тер мен шы ғар ма лар 
жаз ды.

Әбіш Ке кіл баевтың көп те ген шы ғар ма ла ры 
бір не ше тіл ге ау да рыл ды. Ол 1995 жы лы Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің бей біт ші лік 
жә не ру ха ни ке лі сім сый лы ғы ның ие ге рі жә не 
2009 жы лы Қа зақ стан ның Ең бек Ері ата нып, 
Түр кі ел де рі қау ым дас ты ғы ның ше ші мі мен 
«Түр кі дү ние сі не сі ңір ген ең бе гі үшін сый лы ғын» 
ала ды. 1989 жы лы «Құр мет бел гі сі», 1999 жы лы 
«Отан» ор де ні мен, 2004 жы лы «Қа зақ стан ның 
Тұң ғыш Пре зи ден ті Нұр сұл тан На зар ба ев» ор де-
ні мен ма ра пат тал ды.

Жазушықандайшығармаларды
тәржімелеген?

Ә.Ке кіл ба ев Ги де Мо пас сан ның «Пьер мен 
Жан», «Өмір» ро ман да рын, Ш.Айт ма тов тың 
«Ер те қайт қан тыр на лар» по ве сін қа зақ ті лі не 
ау дар ды. Л.Толс той дың «Со ғыс жә не бей біт-
ші лік» ро ман-эпо пея сын, И.Бу нин нің бір қа тар 
шы ғар ма ла рын тәр жі мелеуге қа тыс ты. Сон-
дай-ақ В.Шекс пир дің «Ко роль Лир», «Ро мео мен 
Джуль ет та», К.Гоц ци дің «Ту ран дот хан шай ым», 
М.Кә рім нің «Ай тұ тыл ған түн», М.Фриш тің 

Кекiлба ев тың көр кемдiк 
па лит ра сы ның қу аты мен 
қа си етi де осын да – ол 
ежелгi аңыз әңгiме лердi 
бүгiнгi күннiң елегiнен 
өткiзiп, та ри хифи ло со
фия лық тұр ғы дан ек
шеп оты ра ды, сол аңыз 
әңгiме лер ден күллi адам 
ба ла сы на ор тақ адам шы
лық та мыр лар ды тау ып 
оты ра ды. Өт кен күн дер 
шын ды ғы на бүгiнгi күннiң 
жа рық сәу лесiн түсiредi. 
Кекiлба ев тың су рет кер 
ретiндегi ерек шелiгiнiң бiр 
па ра сын осы төңiрек тен 
iздеуiмiз ке рек.

ГерольдБельгер

Зерделіой
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«Дон-Жу ан ның ду ма ны» пьеса ла ры жә не бас қа да шы ғар ма лар Ә.Ке кіл ба-
ев тың ау дар ма сы ар қы лы рес пуб ли ка театр ла ры ның ре пер туары на ен ді.

Ойталқы
1. Жазушының әдебиетке құмарлығы қай кезден басталған?
2. Ә.Кекілбаевты суреткер ретінде сипаттаған Г.Бельгердің пі кі рін де 

қан дай тұ жы рым бар?

Неліктен
1. Әбіш Ке кіл ба ев шығармаларының ерекшелігі неде?
2. Не се беп ті жа зу шы шығармаларындағы авторлық идея өмір шын-

дығымен байланысты деп айта аламыз?

Тобыңдаталдапкөр
«Әбіш Ке кіл ба ев – за ма ны мыз дың бір заң ғар тұл ға сы. Ке кіл ба ев ту-

ра лы сөз ай ту кім ге бол са да, оңай ға тү се қой мас» де ген Қуа ныш Сұл та нов-
тың сө зін тал дап кө рің дер.

Дәптеріңежаз
Әбіш Ке кіл ба ев ту ра лы біл ген де рің ді «Түр тіп алу кес те сі не» тол тыр.

V–«Білемін» –«Менүшін
түсініксіз»

+«Менүшін
жаңаақпарат»

?–«Мені
таңғалдырады»

Түйінде
Әбіш Ке кіл ба евтың жа зу шылық шеберлігі туралы ойың ды түй ін деп 

жаз.

Қалайойлайсың?
Жазушының адам өмі рін де гі жа зу дың рө лі ту ра лы айт қан пі кі рі не  

қо сы лар ма едің?

Үйдеорында
Әбіш Ке кіл ба ев тың тала нт ты жа зу шы ға на емес, мем ле кет тік қай рат-

кер дә ре же сі не кө те рі лу ге оның қан дай қыр ла ры се беп бол ды? Пі кі рің ді 
дә лел деп жаз.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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Білгенгемаржан
Ә.Кекілбаевтыңқанаттысөздері.Адам заттың ақылойы талай ға жа  йып тар ды 

ой лап тау ып жа тыр ғой. Ал да да не бір ға ла мат жа ңа лық ашы лар. Бә рі бір ең ұлы 
жа ңа лық – жа зу. Одан ас қан жа ңа лық бол ған емес. Жа зу дың ой лап та бы луы мәң гі
лік тің бір жо ла мой ын да луы. Жа зу Адам нә сі лін ақыл ды, ай ла лы етіп қа на қой ған жоқ, 
иман ды да иба лы, па ра сат ты да ет ті. Шын мә нін де Ғы лым, Дін, Мә де ни ет жа зу дың 
ар қа сын да пай да бол ды. Осы ар қы лы өт кен ұр пақ тар дың құн ды лық та ры мен су сын
да ды, ке мел ден ді.

Дәс түрәдеп пен, әдетғұ рып пен, мың жыл дап қа лып тас қан дағ ды мен 
кү ре су – есуас тық. Бі рақ оның бә рін жа ңа жағ дай ға лай ық та май, жаң ғырт пай, сол 
қал пын да ұс та ну ға ты ры су – өз ая ғың ды өзің тұ сап, өз қо лың ды өзің кі сен деу мен 
ба рабар.

Уа қыт тың өте ті ні рас, көп нәр се нің ұмы ты ла ты ны рас. Алайда өмір бі рақ рет 
бе рі ле ді де ген өзі міз бі ле тін қа ғи да бар. Ол қан дай за ман да, қан дай жағ дай да өт се де 
бә рі бір қым бат. Сон дық тан өз ба сым өт кен ге өк пе жүр мей ді деп ой лай мын. Өт кен ге 
тек тәубе жү ре ді деп ой лай мын.

Міне,қызық!

Кі тап ты, бұ рын ғы ның кі тап та рын көп оқи тын. Ба ла бо лып алы сыпжұ лы су 
де ген ді, бұр қы рап бе тал ды жү ру, те ме кі тар ту де ген ді біл мей тін. Ба ла лар дан гө рі 
үл кен кі сі лер ге үй ір еді. Олар да бе ті нен қақ пай тын. Онын шы клас ты бі тір ге сін 
ау ыл дан да, ау дан нан да қыз мет ұсын ды. Мен оған «бы лай бол» деп бір ау ыз сөз, 
ақыл айт қан емес пін. Қыз мет ке тұ рып, ау ыл да қа лай ын деп жат қан же рін де жал
ғыз не ме ре аға сы: «Жас та бол саң, бас сың, оқы. Қыз мет қай да қа ша ды? Ал ма ты ға 
бар», – де ді. Ал ма ты ға да жал ғыз кет ті. Дәм ай дап кел ген ғой, оқуын бі тір ген соң, 
осын да қал ды.

АйсәулеЖұмабайқызы«Анасұхбаты»

Кітап–асылқазына

1. Ә.Кекiлбай ұлы. Азат тық тың ақ та ңы: көр кем әде би ет. – Ал ма ты: Қа зақ стан. 
Уа қыт мiнбесiнен ай тыл ған сөз. – 1998.

2. Ә.Кекiлбай ұлы. Он екi том дық шы ғар ма лар жи на ғы: көр кем әде би ет. – Ал ма ты: 
Өл ке. 1т. – 1999.

3. Ә.Спан. Заң ғар: көр кем  әде би ет. – Ал ма ты: Нұр лы Әлем. Ро манэс се. – 2008.
4. Ж.Дүй сен ба ева. Әбiш  Кекiлба ев шы ғар ма ла рын да ғы  та ри хи  та ғы лым. – 

Ал маты:  Арыс, 2007.     

Білгенгемаржан
АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



76

«Аңыздыңақыры»романы

Ке кіл ба ев да ры ны – мей лін ше  

ғиб рат ты да рын.

Оның ке ңіс ті гі нің өзі нен 

ұғым тал кө кі рек пен жі ті көз

адуын өнер дің мі не зін кө ре ді.

Ас �ар С� лей ме нов

«Аңыздыңақыры»романыныңқандайөзіндікерекшеліктерібар?

«Аңыздың ақыры» романы – аңыздың ізімен жазылған философиялық-
психологиялық шығарма. Роман алғаш рет «Махаббат мұнарасы» деген 
атпен жарияланған. Кейіннен осы атпен Ақсақ Темірдің образын бейнелейтін 
сахналық туынды жасалды. Роман «Қызыл алма», «Мұнара», «Махаббат», 
«Аңыздың ақыры» деген 4 бөлімнен тұрады. Шығармада маңызды үш кейіпкер 
бар. Олар: Әмірші, Кіші ханым және сәулетші шебер. Бұдан басқа Ұлы ханым, 
күтуші кемпір, бас шебер т.б. осы үш кейіпкерді ашу үшін ғана алынған. Роман 
мазмұны түркі дүниесінің тарихында өзгеше орны бар, ұлы билеуші Әмір Темір 
өмірінің бір үзік сырын ашуымен ерекшеленеді. Шығармада билеушінің аты 
аталмайды, Әмірші Алмас хан образы арқылы ашылады.

Әміршініңішкіжантолғанысықалайсипатталады?

Те гін адам әмір ші бол май ды. Ро ман да «Ұлы жау лау шы» атан ған Әмір-
ші нің іш кі се зі мін бе ру үшін жа зу шы те рең фи ло со фия лық ой лар ға бой лап, 
та би ғат тың си па тын да со ған сәй кес ас тар мен ше бер тол ғай ды. Сырт қа ра ған да 
жа ла ңаш кө рі не тін бар қан құм ның өзін жұм бақ, қор қы ныш ты етіп көр се те ді. 
«Ат тұяғы нан құм сауы рын ой ып түс кен дөң ге лек шұң қыр лез де қай та то ла ды. 
Ал дын да ғы оқ бойы озық өң шең құ ла ат мін ген кү зет сар баз да ры нан тау- тау 
ша ғыл дың бет кей ін де ша шы рап қа лып жат қан көп із көз ді ашып-жұм ған ша-ақ 
ғай ып бо ла ды. Су сы ма құм ба ян сыз дық тың тыл сым құ ді ре тін та ныт қы сы 
кел ген дей, құп-қу жү зі не жо лап кет кен сәл таң ба ны жал мап жұ тып жа тыр. 
Әмір ші ұлы шөл ге кел ге лі бе рі оп па құм ның осы бір обыр мі не зі нен на за рын 
қан ша алып қаш са да, құ ты ла ал май-ақ қой ды». Ав тор осы лай ша бір жа ғы нан 
өмір дің өт кін ші елес еке нін, екін ші жа ғы нан ро ман сю же тін де шым-шы ты рық 
оқи ға ба ян да ла ты нын сез ді ре ді. «Төрт жыл бойы жо рық та жүр ді. Жүз мың 
ат тың тұяғы ның бас па ған же рі жоқ. Сон да күн дер дің кү нін де со ның бә рін де 
дәл мы нан дай қып, жел үйі ріп, құм жұ тып қоя ма? Адам де ген не ме нің ғұ мы ры 
ұйт қып-ұйт қып ба сы ла қа ла тын қыр дың же лін дей құр ән шей ін өт кін ші нәр се 
ға на бол са, тұ сын да со ның әр бір ұсақ-түйе гін жіп ке ті зіп тір кеп ба ға тын 
адам ның жа ды да мы на су сы ма құм дай тұр лау сыз бір де ңе екен ғой. Сон да анау 
ас пан мен мы нау жер дің ара сын да ба ян сыз дық тан бас қа еш те ңе нің бол ма ға ны 
да. Бас қа сы ның бә рі – өт кін ші, тек ба ян сыз дық қа на мәң гі лік пе? Кім бі ліп ті, 
со лай бол са со лай да шы ғар».

Әмірші ұзақ уақыт жорықта жүргенде, жұбайын сағынған Кіші ханым 
оған арнап жұртта жоқ керемет ескерткіш салдырмақ болады. Оны, әри не, АР
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Ал мас хан біл мей ді. Жо рық тан қай тып ке ле жат қан да оның көзіне алыс тан 
бір сы рық ша лы на ды. «Әл гі бір ел ден ерек се рей іп кө рін ген көк сы рық та бір-
те-бір те сел дір мұ нар ға сі ңе түс ті. Көк қой нау да ғы көп қа рай ған ай қын да ла 
бас та ды. Қар сы ал да ры нан қа рақұ рым қа лың қол кес-кес теп тұ ра қал ған дай 
зәу лім мұ на ра ла ры көк мұ нар да қал қып, бай тақ ша һар шы ға кел ді. Қақ төр де 
әл гі бір ас пан мен бой талас қан көк сы рық, ен ді бай қа ды – мұ на ра. Оны бұ рын 
бұл ша һар дан көр ме ген си яқ ты еді. Көк ма са ты көй лек ки ген әл де бір ару дың 
алыс тан арып-ашып ке ле жат қан жа ры на са ғы на қол бұл ғап, көк ке кө тер ген 
бі ле гін дей жұп-жұ мыр, сым бат ты мұ на ра жа қын да ған сай ын жалт-жұлт 
ой нап, жар қы рай түс ті».

Осы мұнараны салдыру оңайға түспейді. Кіші ханымды сыртынан көрген 
сәулетші жас жігіт оған өлердей ғашық болып қалады. Сөйтіп, мұнараның 
соңғы кетігін бітірмей жүріп алады. Кіші ханым өзінің киімін кигізіп, бір  
қызметші қызды жібереді. Шебер оған (Кіші ханым деп ойлап) ғашық екенін 
айтады. Әмірші айналасы да Кіші ханым мен шебердің арасында бірдеңе бар 
деп есептейді, бірақ ешқайсысының қаһарлы ханға айтуға жүрегі дауаламайды. 
Тек бәйбішесі – Ұлы ханым өзегін құрт жеген қызыл алманы Әміршіге 
жіберткізу арқылы оның ең сүйікті әйелі Кіші ханымның «сырын» әшкерелемек 
болады. «Мі не, бү гін де ол көп ұза май та ғы да ат қа қо на тын ке ле сі жо ры ғы 
ту ра лы ой лан ға лы ке ліп еді, есі не қай да ғы бір ал ма сап ете қал ды. Сол бір бі лі-
нер-бі лін бес жіп-жі ңіш ке пы шақ да ғы түс кен нарт қы зыл ал ма ке ше бұ ның 
ал ды нан қайт қан-ды, жа ңа та мақ үс тін де қыз мет ші әй ел ал тын та бақ қа са лып 
та ғы әке ліп ті. Ол өз ге ал ма лар жет пе ген дей, тап со ны ұс тай ап ты. Ара сын 
ашып қа рап еді, бұ лаң дап құрт шық ты. Қыз мет ші ле рі нің ал дын да мі нез 
ша қы рып жат пай тын; бай қа ма ған боп та бақ қа қоя сал ды. 

«...Бұ рын қыз мет ші ле рі не на за рын 
тік те меу ші еді, бұ жо лы тін те қа ра ды. 
Тай са ла қоя тын қыз мет ші әй ел кө рін-
бей ді. Сон да қа лай, мы на әй ел ма на ғы 
құрт шық қан ал ма ны әлі ге дей ін көр-
ме ген, біл ме ген бол ға ны ма? Көр се, 
бұ дан на ғып қы сыл май ды?

Қыз мет ші әй ел бе ті бүлк етер емес, 
дас тар қан ды рет теп бол ды да, ба сын 
иіп, тағ зым ет кен күйі есік ке жы лыс ты. 
Есік жа был ған соң ба рып, дас тар қан ға 
қа ра ды. Кө зі қақ ал дын да жат қан 
ма на ғы нарт қы зыл ал ма ға түс ті. Бұл жо лы пы шақ пен ке сіл ген сы зы ғы ақ си ып 
ай қын кө рі не ді. Өзін өз ге та ғам дар дан бө лек теп оқ шау қой ып ты. Әл гі әй ел 
бә рін бі ле ді екен!». Бұдан соң әміршінің ойы онға бөлінеді.

«Иә, көк мұ на ра ның өне бойы нан өліп-өш кен ма хаб бат ты та ну қи ын 
емес. Бір ден көз ге ұрып тұр. Бі рақ сол кім нің кім ге ма хаб ба ты? Көк мұ на ра 
алыс жо рық та ғы ері не ын ты ға қол соз ған са ғы ныш ты жар ма, жоқ алыс тан 
қол соз ған ға шық жү рек ті «мен мұн да лап» қа сы на ша қыр ған си қыр сұ лу ма, 
қай сы сы? Ма на бұл қа сы нан кө зі қи ып ке те ал май көп қа ра ған жоқ па еді, 
сон да си қыр мұ на ра өзі не тар тып тұр мап па еді? Сон да оны сал ған ше бер не ні 
бей не ле ген бол ды? Алыс та ғы жа рын күт кен са ғы ныш ты бей не ле се, қа сы на 
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бар ған да, ас қақ тап ас пан ға қа рап жа тып ала ты ны не сі, сәл алыс та саң бол ды, 
қай та дан өзі не бау рап, қа ра ған көз дің шырқ ай на лып шы ға ал май ты ны қа лай? 
Жоқ, жоқ, ше бер мұ на ра ны сал дыр ған ха ным ның алыс жо рық та ғы жа ры на 
де ген пейі лін емес, өзі нің ха ным ға де ген кө ңі лін бей не ле ген...».

Шы ғар ма да ғы қы зыл ал ма – опа сыз дық тың сим во лы. Алмас хан өзегіне 
құрт түс кен қы зыл ал ма ар қы лы отбасындағы ала уыз дық ты, күндестердің 
қылығын ғана емес, со ны мен қа тар, дүниежүзін тітіреткен атақ-даңқының  да 
адам осалдығы, пендешілігі мен се зім іне бөгет бола алмайтын дәрменсіздігін 
тү сі не ді. Алыстан әсемдігімен сиқырлана баурай көз тартып, жақындағанда 
тәкаппарси қалатын мұ на раның өзіне емес, ғашығына арналғаны оны тірідей 
жерге көмеді.  Осылайша өткір қылышымен талай жанды жер жастандырған 
Алмас хан әйелі мен қарапайым жас шеберден оңбай жеңіледі.

Жа зу шы Әміршінің бар болмысын, ішкі арпалысын соны көркемдегіш 
құралдармен оқырмандарына жеткізе білді. Бұл – жазушы стилінің өзіндік 
ерекшелігі.

Ойталқы
1. Шы ғар ма да ғы бас ты кей іп кер ге си пат та ма жа са.
2. 77-беттегі құрт түскен алманың суретін көргенде саған қандай ой 

келді?
3. Романдағы құрт түскен алма кімнің бейнесі?

Неліктен
1. Не лік тен ав тор шы ғар ма сы ның атау ын «Аңыз дың ақы ры» деп ал ған?
2. Жа зу шы не се беп ті әлеу мет тік ста ту сы әр түр лі кей іп кер лер ді жи нақ та ған?

Тобыңдаталдапкөр
1. «Даңқ», «дақ пырт» ұғым да рын Венн диаг рам ма сы ар қы лы са лыс тыр.

Даңқ Дақ пырт

2. «Аңыз дың ақы ры» романы мен та ри хи аңыз же лі сі нің ай ыр ма шы-
лы ғы қан дай? Романның тарихи және көркемдік құндылығына баға 
беріңдер.

Дәптеріңежаз
Үзін дінің астарын ашып, ав тор дың қандай ойға меңзеп отырғанын 

анықтап, дәптеріңе жаз: «Ші рі ген же міс тен жек сұ рын нәр се бар ма? Ке-
ше ға на ап пақ боп үл піл деп тұр ған гүл-ау бұл. Одан түй нек сал ды, көк 

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр
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жа пы рақ ты жөр гек қып, мы нау жа та ған ағаш тар жан-тә нін са лып әл ди ле-
ген кіш ке не түй нек жер қой науы нан нәр еміп, ас пан тө сі нен нұр еміп, өсе 
бер ді. Са ры ал тын дай құл пы рып, көз ге түс кен ше асық ты. Бол ды-тол ды... 
Бол ға ны-тол ға ны осы, си рақ та ры сал тақ-сал тақ мы на бір мал ғұн дар ға жем 
бол ды. Миуа ның қа ді рі, шір кін, кө зі ңе от боп ба сы лып, би ік те тұр ған да 
ғой... Би ік тен бір құ ла ған соң, мы нау өрік тер дей аяқ ас ты ла нып қор бо ла-
сың... Жұрт ая мақ тү гі лі ты жы ры нып жиір ке не ді... Ке ше гі бал шы рын ға 
то лып бал бы ра ған тәт ті мәуе еке нің ді не қыл сын. Бұ тақ қа біт кен же міс ке 
бұ лай өз бә сін өзі тү сі ріп, би ік тен құ ла мас қа Құ дай та ға ла ақыл бер ме ген... 
Ал тыр мы са-тыр мы са би ік ке шық қан адам ның өзі құ ла ға ны – өл ге ні...».

Түйінде
1. Шы ғар ма ның жа зы лу ерек ше лі гі не мән бе ре оты рып, ав тор дың қол-

таң ба лық ерек ше лі гін, сти лін анық та.
2. Романның сю жет тік-ком по зи ция лық құ ры лы сын қа рас ты рып, идея-

лық маз мұ нын түй ін деп жаз.

Қалайойлайсың?
1. Көр кем шы ғар ма да ғы кей іп кер лер әре ке тінің бү гін гі күн  мен са бақ тас-

ты ғы бар ма?
2. Та ри хи тұл ға лар өмі рі жай ын да ғы шы ғар ма лар қа зір гі таң да оқыр ман 

қа  уымның қы зы ғу шы лығын тудыра ма?

Үйдеорында
«Кей іп ке кі ру» әді сі бой ын ша ав тор кей пі не еніп, шы ғар ма ға де таль ді 

анық та ма бер. Ро ман ның по зи тив ті түр де аяқ та луы үшін Кі ші ха ным ға 
қан дай қа бі лет тер же тіс пе ді?

Білгенгемаржан
Әмір Темір (Темір бінТарағай Барлас. 8 сәуір 1336 жыл, ҚожаИлғыр ауылы, 

қазіргі Шахрисабз – 18 ақпан 1405 жыл, Отырар) – атақты моңғол және түркітектес 
халықтарының билеушісі, Темір әулеті империясының негіздеушісі. Ол 1370 жылы 
Мәуереннахрды басып алып, 1405 жылға дейін 35 жыл билік құрған, 27 мемлекетті 
қол астына бағындырған «әлем жаулаушысы». Шайқастардың бірінде Темірдің екі 
саусағы кесіліп, бір аяғы жаншылады. Аяғы өмір бойы сырқырап ауырып, ақсақ 
болып қалған. Ол Темирлан (дұрысы Темирленг, «ленг» парсыша – ақсақ) – Ақсақ 
Темір атанады. 

XIV ғасырдың 70жылдары оның қолбасшылық дарыны толық ашылып, атақ
даңқы жер жүзіне тарады. Осман империясы мен Орталық Азия аймағында ол «Aksak 
Tіmur» (Ақсақ Темір), ирандықтарға Тимурленг, еуропалықтарға Тамерлан есімімен 
белгілі болды. Әмір Темірдің әскерлерінің тегеурінді шабуылдары арқасында Хорезм 
мемлекеті (1372–1388), Шығыс Түркістан (1376), Герат (1381), Хорасан (1381), 

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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Қандағар (1383), Сұлтания (Оңтүстік Әзербайжан, 1384), Тәбріз (1384), Иран және 
Ауғанстан толық бағындырылды. Әмір Темірдің Алтын Орданы талқандауы Ресейдің 
тәуелсіздік алуына оң жағдай жасады.

«Ұлттықэнцклопедия»

Әдебиеттеориясы

Психологизм – әде би ет те гі пси хо ло гизм – шы ғар ма ның эс те ти ка лық 
әле мін құ рай тын кей іп кер дің іш кі ой ын, тол ға ны сын, ру ха ни күй зе лі сін те рең 
әрі де таль ді түр де бей не леу.

Типтендіру (гр. typus – үл гі) – әде би ту ын ды да кей іп кер дің мі нез ерек
ше лі гін бел гі лі бір қо ғам дық топ қа тән бел гі, ны шан дар ар қы лы көр се ту.

Ішкімонолог – кей іп кер дің іші нен ай ты ла тын сөзі, іш тей сөй ле суінің, 
(өзі менөзі нің сыр ла су ы, өзінөзі іш тей са ра лау) кө рі ні сі.

Стиль (лат. stylus, гр. stylos – жа зу ға ар нал ған та яқ ша) – қа лам гер дің жа зу 
мә не рі, ой түй інін ашу тә сі лі, об раз дар жүй есі нің тұ рақ ты бір лі гі.

Мінез – әр адам ның өзіндік әрекетінен, тәртібінен байқалатын 
психикалық және рухани қасиеттерінің жиынтығы.

Трагедия – дра ма лық жанр дың бір тү рі. Тра ге дия ал ғаш ежел гі 
грек мә де ние тін де қа лып та сып, сах на өне рі мен қа тар да мы ған. Тра ге
дия ның жанр лық ерек ше лі гі – өмір де гі шие ле ніс кен тар тыс ты, бірбі рі не 
қа ра мақар сы күш тер дің ымы ра ға кел мес кү ре сін, қақ ты ғы сын су рет теу. 
Тра ге дия да қо ғам да ғы түр лі көз қа рас ты ұс тан ған күш тер дің, топ тар дың 
ара сын да ғы тар тыс бей не ле не ді. Өмір де гі ау ыр жағ дай мен қи ынқыс тау 
ке зең де гі адам зат ба сы на түс кен ау ырт па лық ба ян да лып, шы ғар ма кө бі не 
не гіз гі кей іп кер дің қа за ға ұшы рау ымен аяқ тала ды. Бі рақ же ке адам ның 
тра ге дия лық хал ге ұшы ра уы оның үмі ті ке сі ліп, ар ма ны орын дал ма ды 
де ген сөз емес, ке рі сін ше, ол ғұ мы рын ар на ған ар манмақ сат тың би ік те 
зор екен ді гін та ны та ды.

З.Қабдолов«Сөзөнері»

Әде би ет тео рия сын да бе ріл ген ұғым дар са ны на қа рай бір не ше топ қа 
бө лі нің дер. Әр топ осы ұғым дар ға сай мы сал дар ды романнан тау ып, 
сипаттамалық эс се жа за ды.

Кітап–асылқазына

1. Ке кіл ба ев Ә. Он екі том дық шы ғар ма лар жи на ғы. – Ал ма ты: Өл ке, 1999.
2. Әбіш Ке кіл ба ев: Өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы жай лы. // Қа зақ әде бие ті нің та ри хы: 

Он том дық. 9т. Ке ңес дәу ірі (1956–1990). Ал ма ты: Қа зАқ па рат, 2005.

Қолданыпкөр
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«Прозадағыкөркемой»бөлімібойыншажиынтық
бағалауғадайындықтапсырмалары

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 Ж.Ай мау ытұлы ның қа зақ әде бие ті не қос қан жа ңа лы ғы:
А) поэма жа зу
В) ро ман-эпо пея жа зу
С) про за да ғы ақ өлең үл гі сін жа зу
D) ау дар ма жа сау
Е) ма қа ла жа зу

 Ж.Ай мау ытұлы қай жер де қыз мет іс те ме ді?
А) Се мей де 
В) Түркістанда
С) Қар қа ра лы да
D) Шым кент те
Е) Пав ло дар да

 Ж.Ай мау ытұлы ның тәр бие ту ра лы ұс та ны мы: «Бі лім ді ор ны на жұм-
сай тын ... .
А) адам гер ші лік
В) тәр биелілік
С) мейі рім ді лік
D) кө зі ашық тық
Е) ра қым шы лық

 Ж.Ай мау ытұлы қан дай му зы ка лық ас пап ты мең гер ме ген?
А) рояль
В) ск рип ка
С) дом бы ра
D) ги та ра
Е) күй сан дық

 «Жү сіп бек – көр кем сөз дің өрен жүй рік зер ге рі» де ген кім нің сө зі?
А) М.Әуе зов
В) Қ.Мұ ха мед ха нов
С) С.Сей фул лин
D) С.Қи ра ба ев
Е) Р.Нұр ға ли

 Ж.Ай мау ытұлы ның тұң ғыш ро ма ны – ... .
А) «Қарт қо жа» 
В) «Ақ бі лек» 
С) «Сы лаң қыз»
D) «Кү ні кей дің жа зы ғы»
Е) «Шер нияз»АР
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 «Әбіш Ке кіл ба ев – за ма ны мыз дың заң ғар тұл ға сы» де ген кім нің сө зі?
А) С.Қи ра ба ев
В) Г.Бель гер
С) Қ.Сұл та нов
D) Р.Нұр ға ли
Е) Ф.Оң ғар сы но ва

 Әбіш Ке кіл ба ев тың 5-сы нып та жаз ған сы ни ма қа ла сы қан дай мә се ле ге 
ар нал ған?
А) ав тор лық құ қық мә се ле сі не
В) мек теп қа быр ға сын да ғы тәр бие мә се ле сі не
С) от ба сы мә се ле сі не
D) оқу лық тар мә се ле сі не
Е) ау ыл ша руа шы лы ғы мә се ле сі не

 Әбіш Ке кіл ба ев ау дар ған «Өмір» ро ма ны ның ав то ры кім?
А) И.Бу нин
В) Л.Толс той
С) Ш.Айт ма тов
D) Ги де Мо пас сан
Е) В.Шекс пир

 Әбіш Ке кіл ба ев тың «Аңыз дың ақы ры» ро ма ны қанша бө лім нен тұ ра ды?
А) 3
В) 4
С) 1
D) 5
Е) 2

2. «Ке кіл ба ев да ры ны – мейі лін ше ғиб рат ты да рын. Оның ке ңіс ті гі нің өзі нен 
ұғым тал кө кі рек пен жі ті кө зі адуын өнер дің мі не зін кө ре ді» де ген Ас қар 
Сү лей ме нов тің сө зін пай да ла нып, «Аңыз дың ақы ры» ро ма нын да ғы 
Ақ сақ Те мір дің 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. «Ақ бі лек» ро ма нын да ғы бір үзі н ді ні алып, он да ғы көр кем де гіш құ рал дар 
мен ай шық тау амал да ры ның қыз ме тін тал дап, түй ін де.

4. «Про за да ғы көр кем ой – іш кі сөз» де ген та қы рып та Ж.Ай мау ытұлы мен 
Ә.Ке кіл ба ев тың шы ғар ма шы лық та рын қам тып, пре зен та ция жа са.
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Халықаралықзерттеулерформатындағытапсырмаларүлгілері

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

Өс ке мен нің ар жа ғын да, Бұқ тыр ма ның оң жа ғын да әлем ге аян Ал тай бар.
Сол Ал тай дың күн гейі нен құ бы ла жақ қа құ лай ақ қан, құ лай ағып Ер тіс 

түс кен, күр-күр ет кен Күр шім бар.
Ал тай Күр ші мі – не за ман нан қа лың Най ман ме ке ні. Сол Ал тай мен сол 

Күр шім нің қы сы қыс пақ, жа зы са мал, күн жылт ет се, төрт тү лік мал қа ра-
ғай лы қарт Ал тай дың, Ал тай сын ды ана сы ның кө кі ре гін ай ма ла сып, ты раң-
да сып, мәй ек ба сып, ма мыр ла сып жат қа ны.

Қарт Ал тай дың қақ ба сын да, ала қан ның ая сын да, бал та ты ған ай на су лы, 
тү рі де ас пан, сы ры да ас пан, ша рап су лы Мар қа кө лі. Мар қа көл ді ал қа ла ған, ақ 
ау ыл ды Ал тай елі. Ал тай елі – ал тай жа зы тау ер ке сі – киік бо лып, өз ге ел дер ден 
би ік бо лып, Мар қа көл дің са ма лы на сай ран етіп жат қа ны. Мар қа көл дің суы 
бал дай. Мар қа көл дің суын ішіп, отын же ген са ры қа рын, тұ там ем шек жа ну-
ар дың бауы ры нан сүт сор ға лап, сүт емес-ау құт сор ға лап, кө нек-кө нек лы қыл-
дай ды; қа ра са ба емі зік теп, қою, сал қын, са ры қы мыз, бы жыл да ған дә рі қы мыз 
ша ра-ша ра шы пыл дай ды. Бір ша ра сын іш кен адам дәл хор қы зын құш қан дай 
боп, бе ті ши қан дуыл дай ды; ау ызы қо быз гуіл дей ді; мас бо ла ды, жас бо ла ды; 
жел жет пес ке мі ніп алып, Ал тай тау ын дүр сіл де тіп, тау дың та сын кү тір ле тіп, 
көк пар, жа рыс, алыс-жұ лыс асыр са лып жат қа ны.

Әл гі Ал тай дың ару ла рын ай ту ға тіл жет пей ді. Ал тын, кү міс – Ал тай ке-
ні; ал тын сыр ға ал ты қа рыс алып тү сіп құ лақ та рын, жү зі Ал тай дың ай ын дай 
боп, кө зі құ ра лай ын дай боп, күл кі сі ат қан та ңын дай боп, бойы Қо па та лын-
дай боп, былқ-сылқ етіп бұ раң да сып, күл бі ре сіп, кө лең де сіп, езу тарт са, есің 
ке тіп, сұң қыл қақ са, шым-шым етіп, бой ың бо сап, ой ың бо сап, қия лың қи ян 
ке зе ді.

1. Мә тін де елі міз дің қай ай ма ғы сөз бо ла ды?
А) Сол түс тік Қа зақ стан 
В) Се мей
С) Са ры ар қа
D) Шы ғыс Қа зақ стан
Е) Ар қа же рі

2. Мә тін де қан ша су кө зі әң гі ме ге ар қау бо ла ды?
А) 4
В) 1
С) 2
D) 5
Е) 3

3. Ги пер бо ла қол да ныл ған сөй лем:
А) ша рап су лы Мар қа кө лі 
В) Мар қа көл дің са ма лы на сай ран етіп жат қа ныАР
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С) ал тын сыр ға ал ты қа рыс алып тү сіп құ лақ та рын
D) бы жыл да ған дә рі қы мыз ша ра-ша ра шы пыл дай ды
Е) ой ың бо сап, қия лың қи ян ке зе ді

4. Мә тін де ай тыл ма ған іс-әре кет ті көр се тің дер.
А) күр-күр ет кен Күр шім бар
В) Ал тай дың ару ла рын ай ту ға тіл жет пей ді
С) Ал тай тау ын дүр сіл де тіп, тау дың та сын кү тір ле тіп
D) қа сы қар лы ғаш тың қа на тын дай бо лып
Е) ау ызы қо быз гуіл дей ді

5. Мә тін де не ше ыдыс ту ра лы ай ты ла ды?
А) 4
В) 3
С) 2
D) 5
Е) 6

6. Ал тай ай ма ғы ту ра лы жар на ма жа сау үшін мә тін ді қа лай пай да ла нар 
едің?

 «Аңыз дың ақы ры» ро ма ны ту ра лы Ш.Айт ма тов тың пі кі рін оқып, сұ рақ-
тар ға жау ап бер.

Тала нт ты қа зақ про за игі Әбіш Ке кіл ба ев ми фо ло гия лық жүйе лер мен 
құ ры лым дар ды иге ру ар қы лы өт кен мен бү гін гі нің ма ңыз ды мә се ле ле рін қоз-
ғай біл ген. Бұл кі тап – ой шыл дық тың жо ғар ғы са ты сы нан қа ра ған да да, аңыз-
әң гі ме лер мен бү гін гі күн нің, өт кен мен бү гін гі күн дер тә жі ри бе сі нің қо рыт-
па сы, осы ком по не нт тер дің бар лы ғы (әри не, мұ ның ішін де про за ик тің талан ты 
да бар) қо сы ла ке ле, біз дің пі кі рі міз ше, бұл шы ғар ма лар дың маз мұ нын ға на 
байы тып қой май, оның көр кем дік қа сие тін де арт ты ра түс кен.

1. Пі кір ге атау қой. 
2. Ш.Айт ма товтың Ә.Ке кіл ба ев  туралы пі кіріне қандай баға бе рер едің?
3. Осы пі кір мен та ныс қан оқыр ман ның бі рі ро ман тек аңыз ға құ рыл ған, 

бү гін гі нің оған қа ты сы жоқ де ген ой да. Бұл дұ рыс па? Ой ды өз дә ле лің 
ар қы лы қош та не қар сы пі кір біл дір.

4. Осы пі кір ді өзің қол да на алар ма едің? Қай кез де? Не лік тен? Жа уа бың ды 
тү сін дір.
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АҢЫЗБЕН
ӨРІЛГЕН
КӨРКЕМСӨЗ

Аңыз әң гі ме лер – ха лық ше жі ре сі.
Мұх тар Әуе зов
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Ме ні жа зу шы лық ең бек ке же те ле ген – 32жыл ғы азап.
МұхтарМағауин

 МҰХТАРМАҒАУИН

МұхтарМағауинніңөміріменөскенортасы
жайлынебілесің?

Мұх тар Мұ қа нұлы Ма ғауин – та рих шы, жа-
зу шы, қа зақ тың ау ыз әде бие тін зерт теу ші  ға лым. 
Фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, Мем ле-
кеттік сый лы қтың лау реаты (1984 ж.), Қа зақ-
стан ның ха лық жа зу шы сы. 1940 жы лы 2 ақ пан да 
қа зір гі Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы ның Шұ бар тау 
ау да нын да ту ған. 1962 жы лы қазіргі әл-Фараби 
атындағы Қа зақ ұлттық уни вер си те ті нің фи ло ло-
гия фа куль те тін, 1965 жы лы оның ас пи ран ту ра-
сын бі ті ріп, ең бек жо лын бас тай ды. 

Мұхтар Мағауин «Қа зақ әде бие ті» га зе тін де 
бө лім мең ге ру ші сі, «Жа зу шы» бас па сын да бас 
ре дак тор дың орын ба са ры, одан соң Қа зақ КСР 
Ғы лым ака де мия сы ның М.Әуе зов атын да ғы Әде-

би ет жә не өнер инс ти ту тын да аға ғы лы ми қыз мет кер бо лып іс тей ді. Мәс кеу де 
М.Горь кий атын да ғы Әде би ет инс ти ту тын да қа зақ фоль кло ры мен қа зақ әде-
бие ті та ри хы бо  йын ша ар найы лек ция лық курс тар жүр гіз ді. Бұ ған ке зін де 
Ол жас Сү лей ме нов: «Мұх тар Ма ғауин біз дің жаз ба поэ зия мыз дың та ри хын 
бір не ше ға сыр ға те рең де тіп, әде би ет жә не өнер инс ти ту ты ның бар лық жұ мы-
сын жал ғыз өзі ат қа рып шық ты», – деп әділ ба ға бер ді. 1983–1984 жыл да ры 
ер кін шы ғар ма шы лық қыз мет те болса, 1984–1986 жыл да ры «Жа зу шы» бас па-
сы ның бас ре дак то ры қыз ме тін ат қа ра ды. 1987 жы лы ер кін шы ғар ма шы лық 
қыз мет те бол са, 1988–2006 жыл да ры «Жұл дыз» жур на лы ның бас ре дак то ры 
қыз ме тін ат қар ды. Қа зір шетелде тұ ра ды.

Жазушыныңқандайтуындыларыментаныссың?

«Мұх тар Ма ғауин сіз қа зір гі қа зақ ру ха ния ты ның ас па ны әл де қай да кө мес-
кі кө рі нер еді... Қа дым за ман дар та қы ры бы на ал ғаш қа лам тарт қан ға лым ре-
тін де ұлт тық көр кем ой дың ең ке мел күш те рі нің төл та ри хы мыз дың кен же 
зер де ле ніп ке ле жат қан ке зең де рін көр се ту ге жап пай жұ мы лу ына түрт кі бол-
ды. Өзі де сол бәй ге де озып шы ға ал ған жүл де лі жүй рік», – деп Әбіш Ке кіл ба ев 
айт қан дай жа зу шы ның қа зақ әде бие ті мен та ри хы на қос қан үле сі ұшан-те ңіз. 
«Қо быз са ры ны» ат ты ғы лы ми мо ног ра фия сы нан бас тап, «Ала са пы ран» 

МұхтарМағауин 
(1940 жылы туған)
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та ри хи ро ман-ди ло гия сы, «Шың ғыс хан» роман-эпо пея сы, «Тас қа ба сыл ған 
қол жаз ба лар», «Жар мақ» жә не т.б. та ри хи та қы рып қа жа зыл ған шы ғар ма ла-
ры автордың тала нт ты тұл ға еке нін аң ғар та ды.

Со ны мен қа тар «Бір ата ның ба ла ла ры», «Көк мұ нар», «Ша қан-Ше рі», 
«Мен», «Құ мы рс қа-қыр ғын», «Ұлт сыз да ну ұра ны» си яқ ты көп те ген кі тап-
та ры жа рық көр ген. Шы ғар ма ла ры ның кө бі ше тел тіл де рін де ба сыл ған.

«Ала са пы ран» та ри хи ро ман-ди ло гия сы үшін Қа зақ КСР-інің Абай атын-
да ғы Мем ле кет тік сый лы ғы бе ріл ді. Сон дай-ақ Мұх тар Ма ғауин – Қа зақ-
стан ның Ха лық жа зу шы сы, Түр кия ның Ха лы қа ра лық «Түр кі дү ние сі не қыз-
мет» сый лы ғы ның лау реаты.

МұхтарМағауинніңшығармаларынанқандайжаңашылдықкөреаламыз?

«Мұх тар Ма ғауин ана ті лі міз дің бай лы ғын, 
ора лым ды, ас тар лы әрі от-жа лын ды, әрі нә зік те 
биязы бояу-сыр ла рын ал ғаш қы адым да ры нан 
бас тап-ақ көр се те ді. Ті лі міз дің ора лым ды ғын 
те рең де ту ге қос қан үле сі де аз емес», – деп Ға бит 
Мү сі ре пов жо ға ры ба ға ла са, ал жа зу шы ның 
қа лам гер ре тін де өсу жо лын Тұр сын Жұрт ба ев 
бы лай ша си пат тай ды: «Шын ды ғын да да, «Қос 
ағаш» жа зыл ған ға дей ін гі жа зу шы Мұх тар 
Ма ғауин бір бас қа да, «Та мыз әң гі ме ле рі нен» 
кей ін гі жа зу шы Мұх тар Ма ғауин бір бас қа. 
Мұн да жа зу шы ның «Ме ні» бас ты кей іп кер 
дә ре же сі не кө те ріл ген, ал не гіз гі, қо сал қы, 
үс те ме, жа на ма сю жет тер сол «Мен ге» қыз-
мет ете ді. Жа зы лу мә не рі – әр түр лі ыр ғақ қа 
құ рыл ған, ба ян дау тә сі лі – құ был ма лы, әде би 
әдіс те рі – ал ма ғай ып, ал ма сып оты ра ды, шен-
дес ті ру ле рі – ши рақ әрі күр де лі, тұс пал да ры 
тыл сым, емеу рі ні – екі-үш мән ге ие, ны са на сы – 
әрі би ік, әрі те рең, оқи ға ға өзін де, өзің ді де 
ара лас ты рып, уа қыт  пен ке ңіс тік тің же лі сі мен 
же тек теп, қи лы-қи лы әсер де қал ды ра ды...».

Ойталқы
1. Мұх тар Ма ғауин шығармаларының негізгі тақырыбы қандай?
2. Оның қан дай шы ғар ма ла рын оқы дың?

Неліктен
1. Ма ғау ин нің за ман дас та ры не се беп ті оған жо ға ры ба ға бер ді?
2. Не лік тен жа зу шы ны шы ғар ма ла рындағы мәселелерді ұлттық мүдде 

тұрғысынан ашқан қаламгер деп айта аламыз?

Тіл, стиль жө ні не кел сек, 
Ма ғауин қол таң ба сы ба
рын ша ай қын, оның жай 
мә ті ні ненақ еш кім мен ша
тас тыр май та нып алу ға бо
ла ды. Он да қо сақ ара сын
да бос жү ре тін, ба сы ар тық, 
бұ рал қы сөз кез дес пей ді. 
Кө бен сі ген кө бі гі жоқ, бі рың
ғай бұл шық ет тен тұ ра тын 
та за про за. Мұх тар шы ғар
ма ла ры ның бас қа тіл ге ау
да рыл ған да азай ыпап шы
май, қал пын сақ тап қа ла ты
ны да сон дық тан. Мұх тар да 
біз дің кө бі міз де же тіс пей тін 
тастүй ін жи на қы лық, бас
та ған ісін ая ғы на жет кіз бей 
тын бай тын қай сар та бан
ды лық бар...

ҚабдешЖұмаділов

Зергерсөз

Ойталқы

Себебінанықта?
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Тобыңдаталдапкөр
М.Ма ғауин Шың ғыс хан ды басқыншы болса да, ке мең гер бас шы са на-

ған. Жа зу шы ның көз қа ра сын те рең тар қа тып тал дап кө рің дер.

Дәптеріңежаз
Мұх тар Ма ғауин өмі рі нің хро но ло гия лық кес те сін жа са.

Жылдар Маңыздыоқиғалар

Түйінде
Мұх тар Ма ғауин нің өмірі мен шығармашылығы туралы білгеніңді 

жинақтап, түй ін де.

Қалайойлайсың?
Мұх тар Ма ғауин: «Ме ні жа зу шы лық ең бек ке же те ле ген – 32-жыл ғы 

азап», – дей ді. Егер «32-жыл ғы азап» бол ма са, жа зу шы бол мауы мүм кін бе еді?

Үйдеорында
«Төрт сөй лем» тә сі лі бой ын ша Мұх тар Ма ғауин нің жа зу шы лық 

портре 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.

Міне,қызық!

Мұх тар Ма ғауин қа зақ әй елі ту ра лы: «Әлем де гі ең сұ лу – қа зақ әй елі: ме нің жа рым, 
ме нің анам, ме нің қы зым. Қа зақ ты қа зақ қыл ған осы әй ел бо ла тын, сұ лу ға на емес, 
сым бат ты, мі нез ді, ақыл ды, адал жар, аб зал ана, ағай ын ға қам қор, ау ылай мақ қа құт, 
ер дің мақ та ны, ел дің көр кі», – деген екен.

Кітап–асылқазына

1. Та ри хи тұл ға лар. Та ным дықкөп ші лік ба сы лым. – Ал ма ты: Ал ма ты кі тап, 2006. – 376 б.
2. Ма ғауин М. Шы ғар ма лар жи на ғы: Он үш том дық. 1960–2002 жж. / 8том – Ал ма

ты: Қа ға нат, 2002. – 742 б.
3. Ғаб дул лин Н. Мұх тар Ма ғауин. / 1том – Ал ма ты: Жа зу шы, 1990. – 468 б.
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«Шақан-Шері»романы

Адамды кейде баршылық сынайды, 

Кейде жоқшылық сынайды.

Ма�ал

Адамның негізгі міндеті – күнелту емес, өмір сүру.

Джек Лондон

Шақан-Шерідегенкім?

Қа зақ әде бие ті нің көр нек ті жа зу шы сы Мұх тар Ма ғауин нің «Ша қан-Ше рі» 
ро ма ны – ұлт тық құн ды лық тар дың ма ңы зын ай қын дау ға мән бе ре оты рып, 
өте күр де лі, шым-шы ты рық сю жет ке құ рыл ған шы ғар ма. Ро ман 3 та рау дан 
тұ ра ды. Ал ғаш қы сы «Қа мыс та ғы үй» деп атала ды. Бұл та рау өз ішін де 5 кі ші 
тар мақ ша  ға бө лін ген. 2-та рау – «Жол ба рыс жы мы» 7 тар мақ ша бол са, соң ғы 
«Са ры құм ның шап қы ны» та ра уы 10 тар мақ ша дан тұ ра ды. 

Шы ғар ма да түз та ғы сы – жол ба рыс Ша қанның от ба сын қы рып тас тай ды. 
Жа зу шы жолбарыстың кү шін көр се ту үшін аң пат ша сы – арыс тан ды да өз 
ме ке ні нен ығыс ты рып шы ғар ға нын си пат тай ды. Өз бау ыр еті ба ла ла ры – шөн-
жік те рі нен ай ырыл ған жол ба рыс адам зат қа өші гіп, бас кей іп кер дің әй елі мен 
ба ла сын өл ті ре ді. Осы лай ша жү ре гі нен қай ғы ның қа ны сор ға ла ған Ша қан 
жол ба рыс тың те рі сін жа мы лып, жырт қыш қа ай на лғандықтан, ел арасында 
Шақан-Шері атанады.
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ШығармакейіпкеріШақанныңіс-әрекетінеқандайбағаберередің?

Ав тор кей іп ке рі ар қы лы ада ми бол мыс тың іш кі күй зе лі сі кез кел ген жан-
ның қат ты өз ге ріс ке тү суі не се беп кер бо ла ты нын аң ғар та ды. Адам жа ны ның 
нә зік те жұм бақ құ бы лыс та рын көр се ту де бас ты об раз – Ша қан ның әре кет те рі 
со ның ай ға ғы. Де ген мен ав тор дың ұтым ды әді сі қан ша ма қай ғы ны ба сы нан 
өт кіз се де, ыза лы, кек ті адам ның бо  йынан да са на лы түй сік ті тау ып, адам дық-
тың, із гі лік тің жұр на ғы қа латынын, адам ды жырт қыш тан ай ыра тын да осы 
ада ми із гі қа си ет тер еке ні н ба яндайды. Ав тор дың идея сын тү сі ну үшін ро ман-
ды бір рет оқып шы ғу жет кі лік сіз. Сон дық тан Ша қан-Ше рі ал ға шын да аңыз, 
ер те гі лер де гі дию, жын-пе рі дей, қор қы ныш ты ма құ лық бо лып кө рі нуі мүм кін. 
Алай да жа зу шы өз идея сын жет кі зу үшін Ша қан-Ше рі об ра зын сим вол ре тін-
де ал ған. Ша қан-Ше рі – бі рін ші ден, өз от ба сын шек сіз сүйе тін кә дім гі адам. 
Екін ші ден, өз Ота ны на (Отан – от ба сы) ау ыз са лу шы ға, яғ ни отар лап алу шы ға 
қар сы қа сық қа ны қал ған ша кү ре се тін ер жү рек ба тыр. «Ше рі» де ген сөз дің 
өзі «жол ба рыс пе рі сі» де ген ұғым ту ды ра ды. Бұл шы ғар ма да ғы Мұх тар дың 
жол ба ры сы – им пе рия лық өк тем дік тің, зұлым дық тың сим во лы. Осы тұр ғы да 
Ша қан – өз Ота ны ның тә  уел сіз ді гі үшін кү рес кен ба тыр.

Мұн да Ша қан ба сын да күн кө ріс қа мы мен ұсақ-түй ек аң ау лап жүр ген 
қа ра пай ым аң шы бол са, ең қымбаты – ба ла-ша ға сы нан ай ырыл ған соң өлім нен 
қо рық пай, жырт қыш пен жырт қыш ша алы са тын та ғы-адам кей пі не кө те рі-
ле ді. Бұл пси хо ло гия да аг рес сор мен иденти фи ка ция ла ну (қар сы ла сы ның рө лі-
не, об ра зына кіріп, оны мен бі те қай на су) деп атала ды. 

Жа зу шы ның ше бер лі гі нің ке ле сі бір қы ры – гра да ция тә сі лін ұтым ды қол-
да нуы. Де ген мен адам ның аты – адам, оның төрт аяқ ты хай уан нан ар тық шы-
лы ғы – са на лы лы ғын да. Сон дық тан Ша қан бір кү ні өзі не ке зік кен шөн жік ті 
өл тір мей, асы рай ды. Жол ба рыс тың бе кер ден бе кер ге адам ға ша бу ыл жа са май-
ты нын уа қыт өте ке ле тү сі не ді. Әри не оған дей ін не бір қау іп-қа тер ге то лы 
ке зең дер ді бас тан ке ші ре ді. Бұ дан біз Ма ғауин нің адам пси хо ло гия сы ның қыр-
сы рын өте жетік мең гер ген қа лам гер еке ні н көреміз.

Эпи ло гта ав тор қа зақ да ла сын да Ша қан-Ше-
рі аты мен аңыз ға ай нал ған көптеген ер ле рі міз дің 
бол ға нын, бә рі де елі үшін еңі ре ген елеу лі аза мат-
тар еке ні не тоқ тала ды. Ха лық тың бір лі гі не, ел ді гі-
не үн де ген шы ғар ма да сал мақ ты ой, те рең ма ғы на 
бар. Ұр пақтың кек қу май, ең се сін тү сір мей, ұлт-
тық құн ды лық тар ды ұлық тап, қа зақ халқының 
қа сие тін арт ты ру ға ұмтылғанын қалайды.

Ойталқы
1. Ро ман кей іп кер ле рін ата.
2. Шы ғар ма ға бас қа ша қа ндай атау берер едің?

Неліктен
1. Не се беп ті Ша қан-Ше рі түз та ғы сы на ай нал ды?

Үзін ді де гі соң ғы жол
ба рыс тың тағ ды рын ға
лам дық, эко ло гия лық 
проб ле  ма мен бай ла
ныс ты қа рас тыр.

CD05

Ойталқы
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2. Үзін ді де бе ріл ген адам мен хай уан ның ай ыр ма сын бү гін гі күн мен бай-
ла ныс ты ра оты рып, ой қоз ға. Не лік тен эко ло гия мә се ле сі осы за ман да 
ға на өзек ті бо лып отыр?
«...Құ дай ым адам ға өз ге ше ту ыс бер ген... Қай ра ты кем бо лар, қа жы ры 

ар тық. Ай ла сы кем бо лар, ақы лы ар тық. Аң ның ті сі мен тыр на ғы ға на бар. 
Се нің бой ың да бес қа ру. Алыс тан ата сың, жа қын нан ша ба сың. Күш пен 
құ рал, па ра сат пен амал өз ал ды на, адам мен ай бар талас ты рар ма құ лық 
жоқ... Адам ның аруа ғы ас қар тау дан да би ік... Хай уа нат атау лы жан үшін, 
та мақ үшін алы са ды, ал кі сі ұлы ның ке ре гі бас қа. Пен де нің қа сие ті де, қа-
сі ре ті де осы...».

Тобыңдаталдапкөр
Ша қан-Ше рі нің ба сын да ғы жағ дай ды «Оп ти мис тер», «Пес си мис тер», 

«Реа лис тер» болып үш топқа бөлініп, тал даң дар. 
1-топ – «Оп ти мис тер». Олар Шақан-Шеріге қандай кеңес береді?
2-топ – «Пес си мис тер». Олар Шақан-Шеріге қандай кеңес береді?
3-топ – «Реа лис тер». Олар Шақан-Шеріге қандай кеңес береді?
Ал автордың шешімі қандай болды? Қорытынды жасаңдар.

Дәптеріңежаз
Үзін ді де бе ріл ген кей іп кер дің порт рет тік си па тын не гіз ге ала оты рып, 

түз та ғы сы на ай нал ған Ша қан-Ше рі ге мі нез де ме жаз:
«Жел қақ қан қо ңыр қай. Мо ма қан. Тек сал қын ұш қын ат қан жа на ры 

ға на өжет кей іп, ер мі не зін та ныт қан дай. Бай сал ды кең дік бар. Қай ра-
ты на, қа жы ры на сен ген, еш кім ге ырық бер ме ген асау жан ның сал қам 
бі ті мі. Бі рақ бұл – оң жа ғы нан қа ра ған да ға на. Сол жақ тан... Сол жақ 
бет те – са май дан иек ке түс кен бұ жыр-ты жыр, те рең үш қа тар тыр тық. 
Қиы ғы ке міс, ыза лы ше гір көз ша пы раш та на түйіле ді. Ұр ты да жы рық. 
Әп пақ, өт кір сой дақ ті сі жар қы рап тұр. Адам шо шыр лық. Қар сы ал ды нан 
қа ра ған да адам шо шыр лық. Әйт се де құ бы жық емес, өз ге ше тұр пат ты 
пен де».

Түйінде
Ро ман дағы және шынайы өмірдегі материалдық және рухани 

құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, кө те ріл ген мә се ле лер дің 
жа ңа шыл ды ғы на сы ни тұр ғы дан ба ға бе ріп, пі кі рің ді түй ін де. 

Романдағыматериалдық
жәнеруханиқұндылық

Шынайыөмірдегіматериалдық
жәнеруханиқұндылық

Заманауилығы

Жаңашылдығы

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде
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Қалайойлайсың?
Ро ман да ай тыл ған «Тө рі не тар ғыл жол ба рыс ілін бе ген үй де най за ұс-

тар ұл ту май ды» де ген пі кір дұ рыс па? Қа зір гі ұл қан дай бо лу ға ти іс?

Үйдеорында
Ша қан-Ше рі нің мо но ло гін оқып, о ның пси хо ло гия лық жай-күйі не ба-

ға бер.
«...Мен бар екем, – деп ой ла ды. – Бар екем. Кө рім қа зыл ған жоқ. Атым 

өш кен жоқ. Сон да қа лай... Жоқ. Мен – өл гем. Мен ал ды мен ба лам ды, со-
дан соң әй елім ді өз қо лым мен ажал ға бер ге мін. Көз ал дым да же гіз дім. Өзім 
же дім. Со дан соң өл дім. Ал мы на мен – түр геп тұр ған, жа ны жоқ, сүл де рі 
бар, аты жоқ, аруа ғы бар – Ша қан емес, тар ғыл жол ба рыс, ен де ше, ме нің 
атым – Ше рі!».

Не себепті Шақан өзін өлген адамға теңейді? Осыған ұқсас оқиғаны 
бастан кешірген адамдар не істегені, кіммен кеңескені жөн?

Білгенгемаржан
Жолбарыс (лат. pantheratigris) – сүт қо рек ті лер кла сы ның мы сық тар тұ қым да

сы на жа та тын ірі жырт қыш аң.

Түзтағысы–жолбарыс

ХХ ға сыр дың 50жыл да ры на дей ін Тұ ран жол ба ры сы Қа зақ стан да Сыр да
рия ның тө мен гі ағы сын да ғы қа лың қа мыс ты, то ғай лар ды ме кен де ген. Осы өңір де 
соң ғы жол ба рыс 1933 жылы, ал Бал қаш жа ға ла уын да 1948 жылы атыл ған.

Кө зі нің қа ра шы ғы ашық са ры түс ті. Сой дақ тіс те рі өте ірі әрі өт кір, иіл ген тыр
нақ та ры мық ты, ал дың ғы ая ғы арт қы ая ғы нан жақ сы же тіл ген. Кө бі не се, қо ныс 
ау ыс ты рып, же ке жү ре ді. Жа байы шош қа, бұ ғы, ма рал, елік т.б. тұ яқ ты жа ну ар лар ды 
ұс тап жей ді, кей де мал ға, қас қыр ға, ит ке де ша ба ды. Жол ба рыс 2–3 кү шік туа ды. 
Та би ғи жағ дай да 40–50 жыл дай тір ші лік ете ді. Дү ниежү зін де жол ба рыс тың са ны 
жыл дан жыл ға азаюда. Қа зір гі уа қыт та жа байы ор та да (13 мем ле кет те) ме кен дей тін 
жол ба рыс тар дың са ны 3200 ша ма сын да ға на қал ды. Сон дық тан жол ба рыс тың 

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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бар лық тү рі қор ғау ға алы нып, Ха лы қа ра лық та би ғат қор ғау ода ғы ның «Қы зыл кі та
бы на» ен гі зіл ген. 

Жол ба рыс ты қа зақ хал қы ежел ден күш ті лік тің сим во лы са на ған. ХІІ–ХІІІ ға сыр
лар да Тоқ та мыс хан соқ тыр ған ти ын да жол ба рыс бей не сі са лын ған.

«Қазақэнциклопедиясы»

Әдебиеттеориясы

Градация (да мы ту) – ал дың ғы сөз ден соң ғы сөз дің, ал дың ғы ойпі
кір ден ке  й ін гі ле біз дің, әдеп кі құ бы лыс тан екін ші құ бы лыс тың ек пін қу аты ның 
кү шей іп, өсіп оты руы. Бұл көр кем дік тә сіл құ ры лыс, жүй есі ұқ сас бі рың ғай 
сөй лем дер дің ірік те ліп шы ғуы на, ойпі кір дің өт кір, әсер лі ай ты лу ына әрі 
ма ғы на лық өріс тің ке ңеюіне мол өріс аша ды. «Ша қанШе рі» ро ма нын да гра
да ция бас кей іп кер дің бой ынан үне мі кө рі ніп оты ра ды. Ол күн де лік ті күй бең 
тір ші лік ті қа на ғат тұт қан қа ра пай ым жан нан ай бар лы, қа ты гез та ғыадам 
об ра зы на кі ре ді. Ал әб ден ке гін алып, ашуыза сы ба сыл ған нан кей ін, тә жі
ри бе лі аң шы ға на емес, көп ті көр ген да на ға ай нал ды.

Хронотоп (уақыт және кеңістік) – уақыт пен кеңістік белгілерінің бір 
шеңберде табиғи көрініс табуы. Орыс әдебиеттанушысы М.Бахтин «хро
нотоп» деген атау беріп, анықтамасын жазған. Ал қазақ әдебиетіне мұны 
әдебиеттанушы ғалым Б.Майтанов «мекеншақ» деп енгізді. 

Пролог(гр. prologos) – көр кем шы ғар ма ның оқи ға маз мұ ны  мен мә нін 
оқыр ман ға та ныс ты ра тын кі ріс пе бө лі мі.

Эпилог – көр кем шы ғар ма ны қо ры тын ды лай тын ком по нент.
«Қазақәдебитілініңсөздігі»

Әде би ет тео рия сын да бе ріл ген ұғым дар са ны на қа рай бір не ше топ қа 
бө лі нің дер. Әр топ осы ұғым дар ға сай мы сал дар ды ро ман нан тау ып, 
анықтамалық эс се жа за ды.

Шығармашылықтапсырма

Ақын Қ.Мыр за лиев тің «Қы зыл кі тап» ту ын ды сы нан бе ріл ген үзін ді ні пай да ла нып 
жә не эко ло гия мә се ле сі нің адам дар ға да қа ты сы жө нін де ой ла на оты рып, «Та би ғат 
пен адам эко ло гия сы» де ген та қы рып та шы ғар ма жаз.

...Жақ сы лық тың ал дын да бас ие тін,
Ба ба лар дың не іс тей міз өсие тін?
Жер жо ға лт са, не бол мақ пер зент те рін?
Ер жо ға лт са, не бол мақ қа сие тін?!

Қолданыпкөр
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Тү гел жыр тып,
Тас тақ ты ай да ған дай
Отыр мын мен,
Отыр мын ой ға қан бай:
Адам ды ғын жо ға лт сақ адам дар дың
Хай уа нат ты жоқ тау дан пай да қан дай?!

Оты ра ал мас ұл шы дап,
Қы зың шы дап.
Жо ғал ған дар ті зі мі ұзын шұ бақ.
Қы зыл кі тап –
Мез гіл сіз кет кен дер дің
Бас та ры на қой ыла тын қы зыл шы рақ!

Ке ле ді кез,
Күр де лі біз дің бұл кез!
Жау таң дай ды адам ға түз де мың көз.
Қы зыл кі тап –
Опат боп кет кен аң ның
Бас та ры на қой ыл ған қы зыл күм без.

Міне,қызық!

• М.Ма ғауин нің әлем дік дең гей де гі клас си ка лық ту ын ды сы – «Ша қанШе рі» ро ма
ны ның же лі сі бой ын ша Гол ли вуд та ки но тү сі рі ле тін бол ды.

• Дү ниежү зі лік жа байы та би ғат қо ры мен Қа зақ стан Үкі ме ті Тұ ран жол ба ры сын 
ІлеБал қаш өңі рі не қай та жер сін ді ру бағ дар ла ма сын іс ке асы ру ту ра лы ме мо
ран дум ға қол қой ды. Ол үшін «ІлеБал қаш» та би ғи ре зер ва ты құ ры ла тын бол ды. 

• Әйгі лі ак тер Лео нар до Ди Кап рио – жол ба рыс тың әлем дік по пу ля ция сын құт қа
ру ға ат са лы сып жүр ген жан дар дың бі рі. Сон дық тан оны «жол ба рыс тар ел ші сі» 
деп атай ды.

Кітап–асылқазына

М.Ма ғауин. Ша қанШе рі, Ал ма ты: Жа зу шы, 1993.
М.Ма ғауин. Ша қанШе рі, Ал ма ты: Атамұра, 2005.
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Шың ғыс Айт ма тов – бү кіл түр кі әле мі нің мақ та ны шы.
ҒарифоллаЕсім

 ШЫҢҒЫСАЙТМАТОВ

Жазушыныңөміріменқызметіжайлы
небілесің?

Шың ғыс Тө ре құ лұлы Айт ма тов 1928 жы лы 12 
жел тоқ сан да Қыр ғыз Рес пуб ли ка сы Та лас өңі рі, 
Ше кер ау ылын да дү ние ге кел ген. Қыр ғыз с тан ның 
ха лық жа зу шы сы, Қыр ғызс тан Ғы лым ака де мия-
сы ның, Еуро па Ғы лым ака де мия сы ның ака де ми гі, 
Со циалис тік Ең бек Ері, мем ле кет қай рат ке рі.

Жазушы 1948 жы лы Жам был зоо тех ни ка-
лық-мал дә рі гер лік тех ни ку мын, 1953 жы лы 
Қыр ғыз ау ыл ша руа шы лы ғы инс ти ту тын бі тіріп,  
Қа зақ стан ның Жам был об лы сын да зоо тех ник бо-
лып істеген. 1956–1958 жыл да ры  Мәс кеу де гі  Жо-
ғар ғы әде би ет кур сын  бітірген. 1959–1960 жыл да-
ры «Ли те ра тур ный Кир гиз  стан» жур на лы ның ре-
дак то ры, 1960–1965 жыл да ры «Прав да» га зе ті нің 
Қыр ғыз  стан да ғы мен шік ті тіл ші сі, 1965–
1986 жыл да ры Қыр ғызс танның Ки не ма тог ра фис-
тер ода ғы ның тө ра ға сы, 1986 жы лы Қыр ғызс тан 
Жа зу шы лар ода ғы бас қар ма сы ның тө ра ға сы, 
1988 жы лы «Иност ран ная ли те ра ту ра» жур на лы-
ның Бас ре дак то ры, 1990 жы лы КСРО-ның Люк-
сем бург те гі ел ші сі, 1994–2006  жыл дары 
 Қыр ғызс тан ның  Бенилюкс елдеріндегі  тө тен ше 
жә не өкі лет ті ел ші сі қыз мет те рін ат қар ды. 

ШыңғысАйтматовтыңқандайшығармала-
рыментаныссың?

«Ас па лы кө пір», «Жә ми ла», «Ал ғаш қы ұс таз», 
«Қош бол, Гүл са ры», «Ер те гі ден соң», «Ер те қайт-
қан тыр на лар», «Қы зыл ал ма», «Ақ ке ме», та ғы 
бас қа әң гі ме, по вес ть жи нақ та ры, «Жан пи да», «Бо-
ран ды бе кет» («Ға сыр дан да ұзақ күн»), «Кас санд ра 
таң ба сы» т.б. ро ман да ры жа рық көр ді. Жа зу шы 
шы ғар ма ла ры ның не гіз гі та қы ры бы – гу ма низм. 
Жақ сы лық пен жа ман дық, із гі лік пен зұлым дық, 

ШыңғысАйтматов 
(1928–2008)

Ш.Айт ма тов – шы ғар
ма ла рын да өзі нің шы
ғар ма шы лық по зи ция сы 
мен өмір ге көз қа ра сын 
жа ңа бір би ік тен та ны тып, 
адам гер ші лік не гіз де рін 
зерт теу де, адам ның та
би ғи қа сие тін та ны ту да 
ше бер қаламгер еке нін 
дә лел де ген  жа зу шы.

ЗейноллаҚабдолов

Зергерсөз
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мейі рім ді лік пен қа ты гез дік си яқ ты ан то го нис тік қа ра ма-қай шы лық тар ға құ-
рыл ған жа зу шы шы ғар ма ла ры оқыр ман да ры нан оң ба ға сын алып, көп ти раж бен 
та ра тыл ды. Айт ма тов сти лі нің ерек ше лі гі – миф тік шы ғар ма лар ды пай да ла на 
оты рып, олар дың дең гей ін жа ңа бе лес ке кө те ріп, за ма науи та қы рып та сөй ле туі.

Шың ғыс Айт ма тов шы ғар ма ла ры фран цуз, не міс, жа пон, араб, тү рік 
жә не т.б. әлем нің көп те ген тіл де рі не ау да рыл ды. Қыр ғызс тан да, Қа зақ стан да 
жә не Ре сей де Ш.Айт ма тов тың көптеген шы ғар ма лары эк ран да лып, сах на да 
қо йыл ды. Бел гі лі ре жис сер Ә.Мәм бе тов «Ға сыр дан да ұзақ күн ді» 1983 жы лы 
М.Әуе зов атын да ғы Қа зақ мемлекеттік академиялық дра ма теат рын да, 1984 
жы лы Мәс кеу дегі Е.Вах тан гов атын да ғы Мемлекеттік академиялық дра ма 
теат рын да қой ды. Айтматовтың дра ма тург Қ.Мұ ха мед жа нов пен бі рі гіп жаз-
ған «Көк те бе де гі кез де су» ат ты спек так лі 1974 жы лы ака де мия лық театр  да 
тұсауы кесіліп, өзге де елдердің театрларында қойылды.

Ға зи за Жұ ба но ва «Бо ран ды Еді ге не ме се Айт ма тов аңыз да ры» ат ты опе ра 
жаз ды. Бел гі лі ре жис сер Ар дақ Әмір құ лов Айт ма тов тың шы ғар ма сы бой ын ша 
«Қош бол, Гүл са ры» ат ты көр кем фильм тү сір ді.

Айт ма тов – КСРО Мем ле кет тік сый лық та ры ның, Ле нин дік сый лық тың, көп-
те ген ха лы қа ра лық сый лық тар дың, оның ішін де түр кі әле мі нің да муы на қос қан 
ерек ше үле сі үшін ТҮР КСОY та ғай ын да ған ха лы қа ра лық көр нек ті сый лық тың да 
тұң ғыш лау реаты. Ха лық тар дос ты ғы ор де ні мен, 1-ші дә ре же лі «Ма нас» ор де ні-
мен, «Дуст лық» ор де ні мен (Өз бе кс тан), То ки ода ғы Шы ғыс фи ло со фия сы инс ти ту-
ты ның «Әлем де бей біт ші лік пен өр ке ни ет игі лі гі жо лын да ғы мә де ни ет пен өнер дің 
да муы на қос қан зор үле сі үшін» Құр мет ме да лі мен т.б. ма ра пат тал ған.

Жазушыныңқазақәдебиетіменбайланысыбарма?

Шың ғыс Айт ма тов әр қа шан қа зақ әде бие-
ті мен жә не оның көр нек ті өкіл де рі – М.Әуе зов , 
З.Қаб до лов , Ш.Мұр та за және т.б. қа лам гер лер мен 
шы ғар ма шы лық бай ла ныс та бол ды. Шы ғар ма-
ла ры ның кей бі рін осы ұс таз да ры на, за ман дас та-
ры на ар на ды. Айт ма тов екі ел ара сын да ғы дос тық 
қа рым-қа ты нас тар ды ны ғай ту ға қос қан ең бе гі 
үшін Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің 
қау лы сы мен 1993 жыл ғы Бей біт ші лік пен ру ха ни 
та ту лық сый лы ғы ның лау реаты атан ды.

Ойталқы
1. Шың ғыс Айт ма товтың қан дай шы ғар ма ла рымен таныссың? 
2. Оның шығармалары қан дай тақырыпта жазылған?

Неліктен
1. Шың ғыс Айт ма тов тың за ман дас та ры не се беп ті оған жо ға ры ба ға бер ді?
2. Жа зу шы  шы ғар ма ла рының әлем нің көп те ген тіл де рі не ау да рыл у 

себебі неде?

Жал пы тәу ел сіз ел дер 
дейт ін ке ңіс тік те гі бай 
әде би ет тің ерек ше да
муы на, өріс теуі не, жа ңа 
би ік тер ден кө рі нуі не, жа
ңа ай дын дар ға шы ғуы на 
се беп кер бол ған үл кен 
мек теп жа са ды.

НұрланОразалин

Зерделіой

Ойталқы

Себебінанықта?
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Тобыңдаталдапкөр
Жа зу шы ның адам зат қа тән мә се ле лер ді ұлт тық мүд де тұр ғы сы нан 

ашу ше бер лі гін тал дап кө рің дер.

Дәптеріңежаз
Шың ғыс Айт ма тов өмі рі нің хро но ло гия лық кес те сін жа са.

Жылдар Маңыздыоқиғалар

Түйінде
Шың ғыс Айт ма тов   туралы білгеніңді жинақтап, түй ін деп жаз.

Қалайойлайсың?
Ға ри фол ла Есім нің «Шың ғыс Айт ма тов – бү кіл түр кі әле мі нің мақ та-

ны шы» де ген пі кі рі мен ке лі се сің бе?

Үйдеорында
Қо сым ша ақ па рат көз де рі не сүй еніп, «Адам зат тың Айт ма то вы – ға сыр 

мақ та ны шы» де ген та қы рып та эс се жаз.

Білгенгемаржан
Жа зу шы ны ал ғаш әлем ге та ныт қан таң дау лы ту ын ды сы – әй гі лі «Жә ми ла» 

по ве сі (1958). Мұх тар Әуе зов пен фран цуз жа зу шы сы Луи Ара гон осы шы ғар ма 
ар қы лы Айт ма тов да ры нын жо ға ры ба ға лап, пі кір айт қаннан бастап оның шы ғар ма
лары ерек ше құ бы лыс бо лып са на лып, оның қа ла мы нан ту ған әр бір ту ын ды сы әлем
де гі мың сан оқыр ман асы ға кү тіп, қол дан қол ға ти гіз бей оқи тын құр мет ке ие бол ды.

«Ұлттықэнциклопедия»

Білгенүстінебілетүс

 1964 жы лы Ә.Мәм бе тов «АнаЖер ана» қой ылы мын М.Әуе зов атын
да ғы қа зақ дра ма теат рын да тұң ғыш рет сах на ла ды. Атал мыш спек такль 
Алматы Мемлекеттік қуыршақ театрының репертуарына да енді.

Міне,қызық!

Тұ рар Рыс құ лов Шыңғыстың әке сі Тө ре құл ды қо лы нан же тек теп жү ріп, Таш кент ке 
оқу ға тү сір ген екен. Осылайша Тө ре құл Айт ма тов Т.Рыс құ лов тың ті ке лей тәр бие сін 
көр ген шә кір ті бол ған. Ол кей ін қыр ғыз дың көр нек ті қо ғам қай рат ке ріне айналады.

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Кітап–асылқазына

1. Оты рар. Эн цик ло пе дия. – Ал ма ты: Арыс, 2005.
2. «Қа зақ стан»: Ұлт тық эн цик ло пе дия / Бас ре дак тор Ә.Ны сан ба ев. – Ал ма ты: «Қа зақ 

эн цик ло пе дия сы» Бас ре дак ция сы, 1998, 1том.
3. М.Әуе зов. Путь доб рый. Шы ғар ма лар жи на ғы, 1том, Ал ма ты, 1985.
4. Ә.Ке кіл ба ев. Мәң гі лік пен үн дес тік. Ал ма ты: Жалын, 1988.

«Алғашқыұстаз»повесі

Бұлардың қайсысына тоқтаймын, 

салған суретім қандай болып шығады, 

мен оны әлі білмеймін. Менің көзім 

жеткен бір нәрсе ғана бар: ол – талмай, 

тайынбай іздену.

Шы� �ыс Айт ма тов

Атын әлем та ны ған қыр ғыз хал қы ның көр нек ті жа зу шы сы Шың ғыс Айт-
ма тов тың «Ал ғаш қы ұс таз» ат ты шы ғар ма сы ел ден де, жол дан да жы рақ тау 
бау рай ын да ғы ша ғын қыр ғыз ауы лын да бол ған бір үл кен оқи ға ны су рет тей ді. 
Бұл жағдай Ке ңес өкі ме ті нің ен ді ға на ор нап, жа ңа за ман ның та ла бы на сай 
ел дің сауатын ашу ке зе ңі мен тұс па-тұс ке ле ді.

По вес ть сю же ті сол оқи ға ның кейіпкерінің бірі бол ған Ал ты най Сү лей ме-
но ва де ген ака де миктің әңгімені ба ян дау шы ға жаз ған ха ты бо  йын ша өр би ді. 
Шы ғар ма ның экс по зи ция сы сол ау ыл да ту ып-өс кен су рет ші нің қия лы нан 
бас та ла ды. Ол әу елі «Дүй сен мек те бі» деп атал ған жер мен-жек сен бол ған 
қо ра сы бар тө бе ні, оған та қау жер де мәу елеп өсіп тұр ған қос те рек ті кө ріп, 
үне мі со ның су ре тін сал ғы сы ке ліп, ой ға бе рі ле ді. Де ген мен су рет ші бұл 
ойы нан қай та ды. Бұ ған фи ло со фия ғы лы мы ның док то ры, Мәс кеу уни вер-
си те тін де ка фед ра мең ге ру ші сі бо лып, ше тел ге шы ғып лек ция оқып жүр ген 
та ны мал ға лым Ал ты най Сү лей ме но ва ның жаз ған ха ты се беп бо ла ды. Осы-
лай ша суретші «Дүй сен мек те бі» мен ау ыл ға кір ген бет те көз ге тү се тін қос 
те рек тің та ри хын ашу үшін оның су ре тін салмай, болған оқи ға ны халыққа 
хат мазмұнымен таныстыру арқылы жеткізгенді жөн са най ды.

Бір кү ні ау ыл адам да ры жа ңа мек теп тің ашы лу сал та на ты на бел гі лі 
су рет ші мен осы ау ыл дан шық қан ғалымды қа тар ша қы ра ды. Ме ре ке ке зін де 
пош та та су шы Дүй сен де ген кі сі әр жер ден кел ген құт тық тау те лег рам ма сын 
бе ре ді де, кідірмей ке тіп қа ла ды.

Ал ты най Сү лей ме но ва Дүй сен нің атын ес ті ген де дег бі рі нен ай ыры лып, сол 
кү ні ұй ым дас ты рыл ған бас қа ша ра лар ға да қа ра май, асы ғыс Мәс кеу ге ат та нып 
ке те ді. Бі раз уа қыт өт кен нен кей ін су рет ші ге Сү лей ме но вадан «Дүй сен мек-
те бі» мен қос те рек тің та ри хы жа зыл ған хат ке ле ді.

Хат та жа зыл ған дай, 1924 жы лы Ақ-Жар тауы ның ете гін де ор на лас қан 
ша ғын ау ыл ға үс ті не әс ке ри ши нель ки ген бей та ныс жі гіт ке ле ді. Бұл ау ыл да 
«Мек теп, оқу» де ген ұғым дар дың өзі де ол кез де ау ыл адам да ры на он ша та ныс 
емес, жа ңа сөз дер бо ла тын. Ке ле сі кү ні «ау ыл ор та сын да ғы дөң ге жи нал сын» АР
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де ген ха бар айт ыл ғасын , ау ыл хал қы тү гел дөң ба сы на жи на ла ды. Бұ ған сол 
кез де он төрт жас та ғы же тім қыз Ал ты най Сү лей ме но ва да қа ты са ды. Дүй сен – 
те мір жол шы Тас тан бек де ген қа ра пай ым адам ның ба ла сы. Бір не ше жыл әс ке ри 
қыз мет те бо лып, хат та ны ған нан кей ін оны осы бір шет те гі ау ыл ға мұ ға лім етіп 
жі бе ре ді. Ау ыл хал қы ба сын да ба ла ла рын оқы ту ға қарсы болғанымен, Дүй сен 
өзі нің өкі мет тап сыр ма сы мен ар найы кел ген ді гін өк тем үн мен айт ып, ба ла сын 
оқыт па ған дар жа за ға тар ты ла тын ды ғын ес ке рт кен нен кей ін ға на келісуге 
мәжбүр болады. Бі рақ қай жер де, қай да оқы татынын еш кім сұ ра май ды. «Өзің 
біл» де ген кей іп пен жан-жақ қа та рап ке те ді. Со дан Дүй сен жал ғыз өзі тө бе 
ба сын да ғы бір бай дан қал ған ес кі қо ра ны жөн деп, ішін та за лап, пеш са лып, 
құ ла ған жер ле рін қай та тұр ғы зып, әу ре-сар саң ға тү се ді. «Ер те ңі не су ға бар-
ға ны мыз да кет пен, кү рек, бал та кө тер ген Дүй сен нің су ды ке шіп өтіп, тө бе 
ба сын да ғы жа ман там ға қа рай ке тіп ба ра жат қа нын көр дік. Осы күн нен бас-
тап күн де та ңер тең гі сін үс ті не қа ра ши не лін ки ген Дүй сен нің қа ра сы жо ға ры 
бір өтіп, күн ба тар да тө мен бір тү сіп жүр ді. Кей де са бан ар қа лап, кей де қу рай 
құ шақ тап та сы ды. Ау ыл да ғы лар оны көр ген де бұл кім бол ды екен деп кө зін 
кө ле гей леп қа рап, әң гі ме қы ла тын... Мұ ға лім нің ол жер де не іс теп жүр ге нін 
бі лу ге қы зы ғып, бір кү ні адыр дан те зек те ріп ке ле жат қан үш-төрт қыз сон да 
бардық. Бұл жа ман там о бас та бір бай дың ат қо ра сы бол ған. Қыс тың кө зі 
қы рау да құ лын да ған бие лер құ лын да ры мен осын да ба ғы ла ды екен. Ке ңес үкі-
ме ті ор нап, бай қа шып кет кен соң ат қо ра қа ңы рап қа лып, ай на ла сын жан тақ-
ті ке нек, жу сан дар ба сып, кі сі ба ру дан қал ған бо ла тын. Дүй сен ті ке нек тер ді 
кет пен мен қо па ра шау ып, там ның құ лап қал ған жер ле рін жөн деп жүр екен. 
Дәл өзі міз дің бой ымыз дай үл кен ала қап тар ды ар қа лап, біз осы жер ге дем алу ға 
оты ра қал ға ны мыз да, үс ті-ба сы лай, же ңін тү ріп ал ған Дүй сен там нан шы ғып 
кел ді де, біз ді кө ріп, бе ті нің те рін сүр те жы ми ып күл ді», – дей ді Ал ты най.

Қыз дар дың кел ге ні не жас ба ла ша қу ан ған Дүй сен мек теп ті қа лай жөн деп 
жат қа ны ту ра лы айт ып, олар ды оқу ға ша қы ра ды. Қыз дар дың ес ти яры Ал ты най 
бол ған дық тан, оны: «Сен өзің ақыл ды ба ла екен сің», – деп, ер ке ле те сөй леп: «Бас қа 
ба ла лар ды да мек теп ке оқиық деп ер тіп кел, жа рай ма?» – дей ді жы лы жүз бен.

Жең ге сі нің ұрып-соқ қа ны нан бас қа өмі рі жы лы сөз ес тіп көр ме ген Ал ты-
най ға мұ ға лім нің «Сен өзің ақыл ды ба ла екен сің» де ген сө зі қат ты әсер ете ді. 
«Мек теп тің ішін кө рің дер, қо рық паң дар... Мен күн бат қан ша отын ға та ғы бір 
ба рып ке ле қояйын» де ген мұ ға лім сө зі нен кей ін қыз дар үй ге қай ту ға жи на ла ды. 
Сол кез де Ал ты най: «Мек теп ке отын ке рек екен, те зе гі міз ді там ның тү бі не тө гіп 
ке тейік, іш ке өзі кір гі зіп алар» де ген ұсы ныс ай та ды. Бі рақ бас қа қыз дар бұ ған 
көн бе ген соң, өзі нің бір қап те зе гін там тү бі не тө гіп ке те ді.

Әң гі ме осы те зек тен бас та ла ды. Өйт ке ні Дүй сен мұ ға лім мұ ны Ал ты най дың 
тө гіп кет ке нін іш тей се зе ді. Бір де ба ла лар дың су ды жал дап өт пеуі үшін ат та ғыш 
тас тө се ген мұ ға лім ге кө мек те сем деп Ал ты най дың ая ғы тар ты лып қа ла ды. 
Жа ға да жат қан ши не лі мен Ал ты най дың ая ғын орап та мы рын жаз ған нан кей ін 
«Әт тең, қо лым нан ке ліп, се ні үл кен ша һар лар дың бі рін де оқыт сам, ә-ә! Адам 
боп шы ғар едің!» – дей ді Дүй сен қи ял ға бе рі ліп. «Бая ғы да те зек ті сен тө гіп ке тіп 
пе едің? – деп сұ ра ған да, «иә» деп жау ап бер ген Ал ты най ға: «Мен де со лай деп 
ой лап едім» де ген дей ба сын изеп, мәз бо лып қа ла ды. Ау ыл да ғы бір де-бір ере сек 
адам ның мек теп қа быр ға сын кө те рі су ге өре сі жет пе ген де, қар ша дай қыз дың 
қо лы нан кел ген аз ға на кө ме гі, әри не, мұ ға лім жа нын те бі ре нт ке ні анық.АР
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«Мен сон да не үшін сөйт ке нім ді осы күн ге дей ін тү сін бей мін. Әл де қыз дар 
ме нің сө зі ме көн бей қой ға ны на на мыс тан дым ба, я бол ма са қар ша дай ым нан 
со рым қай нап, қа ғу-со ғу кө ріп, жал тақ өс кен дік тен, ме ні бұ рын көр ме ген, біл-
ме ген адам ның жү ре гім ді жы лы та мей ір лі қа рап: «Сен өзің ақыл ды екен сің» – 
деп екі ау ыз сөз айт қа ны жүй кем ді бо са тып кет ті ме, ай та ал май мын. Бі рақ 
қа зір ой лап-ой лап оты рып, ме нің на ғыз тағ ды рым осы бір қап те зек тен бас-
тал ды ма деп те қа ла мын. Өйт ке ні сол кү ні бұл жо ры ғым ның ая ғы не бо лар 
екен деп тар тын бай бел бай лап, өмі рім де ал ғаш рет өзім дұ рыс деп тап қан 
ой ым ды орын да дым» деп жа за ды. Ал ты най жал ғыз өзі жан та ла сып, қайта 
те зек те рем де ген ше қа раң ғы тү сіп ке тіп, бі реу ұс тап алар дай қо рық қан ынан 
ау ыл ға қа рай жа нұ шы ра тұ ра жү гі ре ді. Сол кү ні жең ге сі нен оң дыр май та яқ 
же ген Ал ты най дың кө ңіл сіз күн де рі өтіп жа та ды. Екі күн нен кей ін үй -үй ді 
ара лап, мек теп ке оқу шы жи нап жүр ген Дүй сен Ал ты най дың да үйі не ке ле ді. 
Жең ге сі нің ұрыс шы ға рып, қар сы бол ға ны на қа ра май, ту ыс қан аға сы Ал ты-
най дың мек теп ке ба ру ына рұқсат береді.

Дүй сен жай қа ра та ны ға ны бол ма са, көп оқы ға ны жоқ. Тіп ті қо лын да әліп-
пе сі де жоқ. Де се де, бар біл ге нін оқу шы лар ға үй ре тіп, әйт еу ір әріп та ны ту ға 
ша ма сы ке ле ді. Ке ңес өкі ме ті нің кө се мі В.И.Ле нин ту ра лы қы зық ты әң гі ме 
айт ып, ол қайт ыс бол ған да кө зі не жас алып, қай ғыр ға ны оқу шы лар дың көз 
ал дын да өте ді. Дүй сен нің әке сі мен бір ге шой ын жол да іс теп жү ріп, Ми ха ил 
Се ме но вич де ген қарт мұ ға лім нің қо лын да екі қыс оқып жүр ге нін, әс кер ге бар-
ған ын, ақ тар мен со ғыс қанын, үл кен қа ла лар да ғы бұ лар ға бей мә лім қы зық ты 
өмір ту ра лы айт қа нын ба ла лар ұй ып тың дай ды.

Алғашқыұстаз–ДүйсенАР
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Мек теп ке ба рар жол да ғы ар на сы ша ғын су ды ба ла лар жал дап өте тін дік тен, 
көп ші лі гі нің си ра ғы қақ сап ау ыра бас тай ды. Сол кез де Дүй сен жал ғыз өзі су ық 
су ды ті зе сі мен кешіп жү ріп, ба ла лар дың бі рін кө те ріп, бі рін ар қа лап, бі рін же тек теп 
өт кі зіп жү ре ді. «Адам дар дың сон да ғы қа раң ғы лы ғы ма, әл де тү сін бес ті гі ме, біл-
мей мін, Дүй сен нің мұ ны сын ке ле ке етіп кү ліп жүр ді... Қа зір ой лап отыр сам, сон да 
ау ыл да ғы лар-ақ екі ағаш тас тап бі ті ре қоя тын жұ мыс, бі рақ он да оқу дың мә ні сін 
тү сін бе ген жұрт Дүй сен ді іс тейт ін ісі жоқ әпен ді дей кө ріп, шы да саң оқыт, бол ма са 
қой де ген дей, ат ке шіп өт кен жер ге кө пір са лып көр ме ген не ме лер өз де рі не ке ре гі 
жоқ бол ған соң, біз дің жайы мыз ды ес те рі не де ал мап ты. Бі рақ олар дың не ме не ге 
осын ша азап ше гіп, ма зақ бо лып, бі реу ден ар тық бол ма са еш кем емес, осы жас 
жі гіт қо лы нан кел ген бар лық әре ке тін іс теп, жұрт тың ба ла ла рын оқы тып жүр екен 
де ген ді ой ла ну ла ры ке рек еді» деп жа за ды Ал ты най ха тын да.

Бір кү ні Дүй сен екі тал жас ағаш әкеп тө бе ба сы на отыр ғы за ды. Ол бұл 
те рек тер ді Ал ты най дың бо ла ша ғы на ар на ға нын айт ып, осы ағаш өс кен сай ын 
шә кір ті нің де өмір де гі жо лы өсе бе ре ті нін, хал қы на қа лау лы, елі не елеу лі адам 
бо лып шы ға ты ны на үл кен се нім біл ді ре ді.

Дүй сен мұ ға лім мен Ал ты най по вес тің бас ты кей іп кер ле рі бол са, оқи ға ны 
ба ян дап отыр ған су рет ші мен Ал ты най дың аға-жең ге сі жә не Қар таң бай шал мен 
Сай қал кем пір (Сай қал қыр ғыз хал қын да «сұ лу ым», «жа ным» де ген жақ сы ма ғы-
на да қол да ны ла ды) – жа на ма кей іп кер лер. Дүй сен мұ ға лім осы шал мен кем пір дің 
үй ін де тұ ра ды. Олар шы ғар ма да мейі рі мі мол қам қор адам дар ре тін де су рет те ле ді.

Ал ты най дың жең ге сі өзі нің жиен ту ыс та ры мен ас тыр тын сөй ле сіп, қыз ды 
сыр ты нан екін ші әй ел дік ке са тып жі бе ре ді. Жең ге сі бас таған үш-төрт адам 
мек теп те са бақ оқып отыр ған Ал ты най ды күш теп алып шы ғып, жа нұ шы ра 
қар сы лық көр сет кен Дүй сен ді қан ға бөк ті ріп, тар тып әке те ді. Жы лап, шу ла ған 
ба ла лар мұ ға лім нің ай на ла сын да қа ла ды. Бұл оқи ға дан үш күн өт кен соң, қо лы-
ба сын дә ке мен та ңып ал ған Дүй сен екі ми ли цио нер мен ке ліп, Ал ты най ды құт-
қа рып ала ды. Көп ұза май Қар таң бай ақ са қал мен Сай қал кем пір бас та ған бү кіл 
ау ыл тұр ғын да ры, бір ге оқы ған ба ла лар Ал ты най ды Таш кент те гі ба ла лар үйі не 
шы ға рып са ла ды. Ал жас қыз ға обал жа са ған адам түр ме ге жабы ла ды.

Алтынайғалымбұлхаттынесебептіжазды?

Өйт ке ні жа ңа дан са лын ған мек теп тің ашы лу сал та на тын ең ал ғаш сол 
ау ыл ға «мек теп» де ген ұғым ды қа лып тас тыр ған тұң ғыш мұ ға лім Дүй сен 
ат қа руы ке рек еді. Ұй ым дас ты ру шы лар бұл та рих ты біл мейт ін дік тен, ауылдан 
шыққан белгілі адам дар ды ғана ша қы рып, Дүй сенді ес ке ру сіз қа лдыра ды. 
Сон дық тан Ал ты най Сү лей ме но ва өз ха тын да ав тор ға жа ңа мек теп Дүй сен нің 
аты мен ата луы ке рек де ген ұсы ныс жа сай ды.

Ал су рет ші бол са, ту ған ауы лы ның бі рін ші мұ ға лі мі, кей ін нен хат та су шы 
бо лып жүр ген Дүй сен ақ са қал ға ар нап осы оқи ға ны толық баяндай ала тын дай 
су ре т са ла тын ды ғы на кә міл се не ді.

Ойталқы
1. Повесте гі оқиға қай жерде өтеді?
2. Шығармадағы терек ағашы ненің символы?

Ойталқы
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Неліктен
1. Дүйсен мұғалім болмаса да, жа зу шы шы ғар ма ны не лік тен «Алғашқы 

ұстаз» деп ата ған? 
2. Шың ғыс Айт ма тов не се беп ті оқиғаны екі кейіпкердің атынан баяндау 

тәсілін таңдаған?

Тобыңдаталдапкөр
1. Аймауытұлының Ақбілегі мен Айтматовтың Алтынайын салыстырып, 

тал дап кө рің дер. Олардың ұқсастығы неде?
2. Оқушылар бірнеше топқа бөлінеді. Әр топ төмендегі бөліктер бойынша 

шығарманың жанрлық ерекшелігіне (көлемі, сюжеті, кейіпкерлері) 
талдау жасап, сюжеттік-композициялық жоспар жасайды:
• оқиғаның басталуы;
• оқиғаның дамуы;
• оқиғаның шиеленісуі;

• оқиғаның шарықтау шегі;
• оқиғаның шешімі.

Дәптеріңежаз
Шығармада ғы бас ты кей іп кер лер дің порт ре ттерін жаз.

Түйінде
Графикалық органайзерді пайдаланып, берілген тақырыптардың бірін 

таңдап, автор идеясын түйіндеп, әдеби сын жазып, түйінде.
Талданатын тақырыптар:
1. «Алғашқы ұстаз» повесінің әлеуметтік құндылығы;
2. «Алғашқы ұстаз» повесінің қоғамдық құндылығы;
3. «Алғашқы ұстаз» повесінің психологиялық құндылығы.

Қалайойлайсың?
Монетада повесть мазмұны тұтас бейнеленген бе?

Үйдеорында
Хрестоматиядан үзіндіні оқып, интернеттен «Первый учитель» 

фильмін көріп, екеуін салыстыр. Өз дәуірі үшін Дүйсен еңбегінің маңызы 
қандай болды? Ой ың ды қо ры тын ды лап, аргументті эс се жаз.

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында
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Шығармашылықтапсырма

«Креативті жазу» әдісімен Дүйсеннің өмірін қысқа түрде басқаша баянда: ол да 
Алтынай сияқты атақты ғалымдардың бірі болады.

Білгенгемаржан
Шың ғыс Айт ма тов тың «Ал ғаш қы ұс таз» по ве сі бой ын ша ре жис сер Анд рей 

Кон ча ло вс кий то лық мет раж ды фильм тү сір ді. Бұл ту ын ды 1966 жы лы «Со ве тс кий 
эк ран» жур на лы ның сый лы ғын, Ве не ция да ғы Озел ла кү міс ме да лін, сон дайақ Рим
де гі «Ка пи тол дық Юпи тер» сый лы ғын ал ды. Ал әй ел дің (Ал ты най дың) рө лін үз дік 
сом да ған На талья Арин ба са ро ва Ве не ция да ғы «Во ло ни ал тын ку бо гі» ки но фес ти
ва лі нің Бас жүл де сі нің ие ге рі атан ды. Сол жы лы бұл жүл де ге Джейн Фон да, Инг рид 
Ту лин, Джу ли Крис ти си яқ ты әлем де гі бел гі лі жұл дыз дар да та лас қан бо ла тын.

Әдебиеттеориясы

Психологиялық параллелизм – адамның көңіл күйін табиғат 
құбылысымен салыстыра суреттеу. Әдебиеттегі бұл тәсіл адамның 
психологиялық жағдайын бейнелі де дәл суреттеуге мүмкіндік береді. 

«Қазақәдебитілініңсөздігі»

Жо ға ры да бе ріл ген ұғым ға бай ла ныс ты шығармадан мы сал дар кел тір.

Міне,қызық!

Шың ғыс Айт ма тов Жам был мал дә рі гер лік тех ни кум ында оқып жүр ген де төрт 
тү лік мал мен бір ге есек жай лы да қосып оқы та ды. Бір де сту   дент тер оқы ту шы мен 
кө ше де ке ле жат қан да ұс та зы тұрған есек тің жа нын да кілт тоқ тап, осы жануар 
ту ра лы Шыңғыстың білімін тексереді. Айт ма тов бө гел мес тен есек жайында сар тыл
да тып айт ып бе ре ді. Сөйт се, бұл есек тің ие сі ау ыл адам да ры бо лып шы ға ды. Осы
дан соң ауылда «Тө ре құл дың ба ла сы есек тің оқуын оқып жүр екен» де ген қауе сет 
та рап ке теді.

Кітап–асылқазына

1. Ақ кеме. Бетпебет. Алғашқы ұстаз: әңгімелер / Ш. Айтматов; құраст. О.Асқар. – 
Алматы: Балауса, 2006. – 480 с.

2. Ш.Айт ма тов. Ға сыр дан да ұзақ күн. – СПб.: Аз бу каклас си ка, 2004.

Білгенгемаржан

Қолданыпкөр
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Ұлық бек тің әр өле ңі – зәм зәм суы құй ыл ған құ ты дай,
өр тен ген жа ның ның бір дер ті не дә ру боп да рып жат қан дай.

Ә.Кекілбаев

 ҰЛЫҚБЕКЕСДӘУЛЕТ

ҰлықбекЕсдәулетқайөңірдетуып-өсті?

Көр нек ті қа зақ ақы ны, эс се ші, әде би ет та-
ну шы, ау дар ма шы Ұлық бек Ораз бай ұлы Ес дәу лет 
1954 жы лы 29 сәу ір де Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы 
Зай сан ау да нын да ту ған.

1977 жы лы әл-Фа ра би атын да ғы Қа зақ ұлт-
тық уни вер си те ті нің жур на лис ти ка фа куль те тін, 
1985 жы лы Мәс кеу де гі М.Горь кий атын да ғы 
Әде би ет инс ти ту ты ның Жо ға ры әде би курс та рын 
бі тір ген. Қа зақ стан Жа зу шы лар ода ғы ның, Қа зақ 
ПЕН-клу бы ның, ЮНЕС КО жа нын да ғы Әлем дік 
өнер жә не мә де ни ет ака де мия сы ның мү ше сі.

Га зет, бас па, те ле ди дар ре дак ция ла рын да 
әде би ет, әде би сын бө лім де рін де, Сырт қы іс тер, 
Мә де ни ет жә не ақ па рат ми ни стр лік те рін де бө лім 
бас ты ғы, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Үкі ме ті нің 
ап па ра тын да мә де ни ет сек то ры ның мең ге ру ші сі, 
т.б. жау ап ты қыз мет тер ат қар ған. «Жас қа зақ», 
«Қа зақ әде бие ті» га зет те рі нің бас ре дак то ры бол-
ған. 2008 жыл дан бе рі Қа зақ стан Жа зу шы лар 
ода ғы бас қар ма сы ның хат шы сы, «Жұл дыз» 
әде би жур на лы ның бас ре дак то ры болып істеді. 
2018 жылы Жазушылар одағының төрағасы 
болып сайланды. 

Қа зақ стан Жас тар ода ғы сый лы ғы ның («Ақ 
ке ру ен» кі та бы үшін, 1986 ж.), «Алаш» әде би 
сый лы ғы ның («За ман-ай» кі та бы үшін, 1999 ж.), 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Мем ле кет тік сый лы ғы-
ның лау реаты («Киіз кі тап» үшін, 2002 ж.), Қа-
зақ стан ның ең бек сі ңір ген қай рат ке рі (2013 ж.) 
ата ғын ал ған, «Құр мет» ор де ні нің ие ге рі.

Қа зақ стан Жур на лис ти ка ака де мия сы ның 
то лық мү ше-ака де ми гі, Гу ма ни тар лық ғы лым дар 
ака де мия сы ның құр мет ті ака де ми гі, М.Әуе зов 
атын да ғы Мем ле кет тік уни вер си тет тің құр мет ті 
про фе ссо ры.

ҰлықбекЕсдәулет 
(1954 жылы туған)

Ұлық бек ер те көз ге түс ті. 
9сы нып та оқып жүр ген
де бір топ өле ңі мен «Ле
нин шіл жас» (қа зір гі «Жас 
алаш») га зе ті нің жар ты 
бе тін алып жарқ ете қал
ған да, әде би ет ке те геу
рін ді тала нт тың кел ге ні н 
үл кенүл кен ақ са қал да
ры мыз дан бас тап, есім де
рі міз көп ші лік ке ен діен ді 
та ны ла бас та ған біз дер ге 
дей ін тү гел мой ын да дық. 
Со дан кей інақ Ұлық бек 
қа ла мы нан өлең сүйер 
қау ым ды там сан тып, тән ті 
ет кен жыр лар жиі жиі, то
лас сыз туа бас та ды.

ТемірханМедетбек

Зергерсөз
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Ре сей дің Л.Толс той, М.Лер мон тов, С.Есе нин атындағы, Қыр ғызс тан ның 
«Же ті Мен» тәу ел сіз сый лы ғы ның жә не Б.Сар но ғаев ал тын ме да лі нің ие сі. 
Халықаралық өнер жә не мә де ни ет ака де мия сы ның Ал тын ме да лі нің лау реаты.

ҰлықбекЕсдәулетшығармашылығыныңерекшелігінеде?

Қа зақ поэ зия сын да ақ өлең жә не вер либр жан ры ның не гі зін са лу шы-
лар дың бі рі. 13 жа сы нан өлең де рі бас па сөз бе ті не жа рия ла на бас та ған ақын ның 
тұң ғыш кі та бы 20 жа сын да жа рық көр ген. «Қа нат қақ ты» (1974 ж.), «Көз де-
рі ңе ға шық пын» (1974 ж.), «Жұл дыз жа ры ғы» (1977 ж.), «Ал тай дың ал тын-
та мы ры» (1979 ж.), «Ұлыс тың ұлы кү ні» (1982 ж.), «Ақ ке ру ен» (1985 ж.), 
«Жа ра ты лыс» (1989 ж.), «Жү рек те гі жа ры лыс тар» (1995 ж.), «Ал тай асу ла ры» 
(1988 ж.), «За ман-ай» (1999 ж.), «Киіз кі тап» (2001 ж.), «Ахил лес тің өк ше-
сі» (2003 ж.), «Ын тық зар» (2009 ж.) т.б. кі тап та ры ның ав то ры. 2006 жы лы 
«Қа зы ғұрт» бас па сы нан 5 том дық шы ғар ма лар жи на ғы жа рық көр ді.

Өлең кі тап та ры жә не бір қа тар шы ғар ма ла ры тү рік, қы тай, орыс, қыр ғыз, 
моң ғол, ис пан, ағыл шын, жа пон, өз бек, та тар, га гауз, Бал тық бойы елдерінің, 
ук ра ин, бе ларусь, бол гар т.б. тіл дер де жа рық көр ген. Сах на лар да қойы лып 
жүр ген «Бей ба рыс» опе ра сы либ рет то сы ның, «Қа ра пи ма» дра ма лық поэма-
сы ның, «Зе ре» дра ма сы ның ав то ры. «Әбіл хаят» ат ты эс се лер мен ес те лік тер 
кі та бы соң ғы онжыл дық та ғы ең көп оқы ла тын таң дау лы 10 кі тап тың қа та ры на 
кір ген.

Ұлық бек Ес дәу лет М.Лер мон тов, А.Блок шы ғар ма ла рын, сон дай-ақ тү рік, 
араб, қыр ғыз т.б. ел дер дің ақын да ры өлең де рін қа зақ ті лі не ау дар ған.

Ақын шығармаларының не гіз гі идея сы – Отан, ел ге, ау ыл ға де ген сүй іс-
пен ші лік. Мы са лы,

Қа зақиям – азат ұям,
Қо ңыр жұр тым, ұлы елім.
Қаң қыл да ған қаз аты нан
Сөз сап та ған сү лей ім.

Не ме се
То пы рақ тың та бын сез дім,
Жү гір дім де жы ғыл дым.
Отан де ген на зым сөз дің,
Мә нін се нен ұғын дым, –

деп елін, же рін шек сіз сүйеті нін біл ді ре ді. Мем ле ке ті міз дің тәу ел сіз ді гін пір 
тұ та ды:

Аяла ған азат ты ғым
Бұл-бұл ұш са ба сым нан,
Кім ге ке рек қа зақ ты ғым
Мақ тан ет кен жа сым нан?

Ұлық бек Ес дәу лет тің қа ла мы нан шық қан әр бір шы ғар ма ұлт тық рух пен 
аза мат тық са рын ға то лы. Ақын бір де Мір жа қып Ду ла тұлы си яқ ты:

Най за мен қан ша түрт се де,
Жа тыр сың, қа зақ, оян бай.АР
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Мұн ша қа лың ұй қы ны,
Бер дің біз ге ой, Ал ла-ай, –

жал қау лы ғы мыз ға әрі күйі не ді, әрі таң ға ла ды, 
хал қын бейжай лық тан оят пақ бо ла ды. Эко ло гия 
мә се ле сі де ақын қа ла мы нан тыс қал ма ған: ше тел ге 
де ке ңі нен та рал ған «За ман-ай» өле ңі нен бас қа бір-
не ше өле ңі ан тияд ро лық ба ғыт та жа зыл ды.

Жи де бай да жа рыл са талай атом,
Жыр лап жүр ген біз со ны – са рай ақын.
Ұр па ғы ңа «Тоқ тат!» – деп тоқ там айт шы,
Бар еді ғой ар дақ ты Абай атың!

Ұ.Ес дәу ле т тің ке ле сі бір топ өле ңі та ри хи 
та қы рып ты қам ти ды. «Қоб да. Иса тай ба сын да», 
«Күр шім. Жа ра лы Ба рақ ба тыр», «Біз түр кі-
лер міз» жә не т.б. өлең де рін  ақын жау ын гер ата-
ба ба ру хына бағыштай ды.

Ойталқы
1. Ұлық бек Ес дәу лет тің 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. Ұлық бек Ес дәу лет не лік тен Қа зақ стан ның соң ғы 60 жыл ішін де гі ең 

таң дау лы 10 ақы ны ның қа та ры на еніп отыр?
2. Ақын  шы ғар ма ла рының көп те ген тіл дер ге ау да рылу себебі неде?

Тобыңдаталдапкөр
«Ұлық бек тің әр өле ңі – зәм зәм суы құй ыл ған құ ты дай, өр тен ген жа-

ның ның бір дер ті не дә ру боп да рып жат қан дай» де ген Ә.Ке кіл ба ев тың сө-
зін тү сі ніп оқып, тал дап кө рің дер.

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

V–«Білемін» –«Менүшін
түсініксіз»

+«Менүшін
жаңаақпарат»

?–«Мені
таңғалдырады»

Түйінде
Ұлық бектің ақындық шеберлігі туралы ой ың ды түй ін деп жаз.

Ұлық бек ақын – өлең 
тех ни ка сы ның озық үл гі
ле рін қалт қы сыз мең гер
ген қа лам ие сі. Ру баят 
ұй қас та ры ның та би ға ты 
жа сан ды емес, ха лық тық, 
сон дық тан же ңіл ұй қа
сып, оңай сыр ла сып ке те 
бе ре сің. Жал пы, ха лық ті
лі не жүй рік, асыл қа зы на
сын бой ына сі ңі ріп өс кен 
дүл дүл шай ыр ру ба ила
ры қи ын дық сыз тез жат
тала ды.

ДидарАмантай

Зерделіой

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз
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Қалайойлайсың?
Ұлық бек Ес дәу лет не лік тен ақ өлең не ме се вер либр жан рын таң дап 

алып отыр?

Үйдеорында
Ұлық бек Ес дәу ле т тің ға лам дық мә се ле лер ді кө те ру дең гейі не ба ға бе-

ріп, әде би сын жаз.

Білгенгемаржан
Әде би ет пор та лы сайты жұртшылыққа арнап, «Қа зақ тың 10 үз дік ақы ны» де ген 

сау ал на ма жүр гі зе ді. Бұл – бі рін ші ден, оқыр ман ның қа зақ поэ зия сы на де ген қы зы ғу
шы лы ғын ояту, екін ші ден, шын мә нін де гі қа зақ өле ңі нің май тал ма ны бо лу ға лай ық 
ақын дар ға көр се тіл ген жа рия құр мет, үшін ші ден, әлеу мет тік же лі де гі түр лі хал ту ра ға, 
«бе ті мен кет кен поэ зия ға» тос қау ыл қою, оқыр ман ды та за поэ зия мен та ныс ты ру, 
су сын да ту, төр тін ші ден, әде би ет тің ағ за сы на қан жі бе ру, жан бе ру, қоз ға лыс жа сау 
мақ са тын да қол ға алын ған ша ра. 55 ақын ның іші нен Ұ.Ес дәу лет көр кем ті лі мен, 
об раз ашу ше бер лі гі мен, ұлт тық құн ды лық та ры мен «Қа зақ тың 10 үз дік ақы ны» қа та
ры на еніп отыр.

adebiportal.kz/kz/news/view/

Әдебиеттеориясы

Верлибр – (фр. verslibres–ер кін) дәстүр лі өлең түр ле рі не ба ғын бай тын 
ли ри ка жан ры. Вер либр де бу ын сан да ры тең бол май, ұзын дықыс қа лы 
бо лып ке луі мүм кін, кей де бір сөз дің өзі де бір қа тар ды аң да та ды. Ақын өз 
пі кі рін ер кін біл ді ру үшін вер либр ді қол да на ды. Вер либр, не гі зі нен, ХХ ға сыр
да ғы еуро па лық поэ зия ға тән бо лып ке ле ді.

«Қазақәдебитілініңcөздігі»

Қо сым ша де рек көз дер ден Ұлық бек Ес дәу лет тің вер либр жан рын да 
жа зыл ған бір өле ңін із деп тау ып, оның атал мыш жанр ға жа та ты нын нақты 
мысалдармен дә лел де.

Міне,қызық!

Ұлық бек Ес дәу лет өле ңін жаз ған «За манай» әні ан тияд ро лық қоз ға лыс гим ні не 
ай нал ған, жа пон ті лі не ау да ры лып, же ке ком пакт дис к бо лып шық қан жә не жа пон 
ка ра оке сі не кір ген.

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан

Қолданыпкөр
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Кітап–асылқазына

Қа зақ әде бие ті. Эн цик ло пе дия лық анық та ма лық. – Ал ма ты: «Ару на Ltd.» ЖШС, 
2010.

«Бiз–түркiлермiз»өлеңі

«Киіз кітап» деген тамаша жыр жинағымен 

оқырман жүрегінен орын алған Ұлықбек 

ақын қазақ руханиятының қараша үйіне 

қаршадай бала боп кіріп, бүгінде, міне, 

қара шаңырақтың төрінде отыратын  

ақсақалымызға айналды.

Дәулеткерей Кә п�лы

Түркілергеқандайхалықтаржатады?

1996 жы лы жа зыл ған «Бiз түркiлермiз! Көк ас пан дай жар қыл дап, 
күркiрермiз» деп ас қақ па фос пен бас тала тын өлең сан ға сыр лық та ри хы бар 
қа зақ хал қы ның өт кен өмі рі мен қа зір гі жағ дай ынан сыр шер те ді. «Біз түр кі-
лер міз» де ген бір ау ыз сөз – өр лік пен қай сар лық тың сим во лы іс пет ті. Түр кі-
лер дің ер те за ман да ғы ме ке ні Ал тай ай ма ғы бол ған. Ар хе оло гия лық қаз ба лар 
бой ын ша түр кі қор ған да ры Бай кал өңі рі нен Дон мен Ду най ға дей ін со зы ла ды. 
Мах мұд Қаш қа ри дың «Түр кі тіл де рі нің лұ ға тын да» Түр кі де ген атау ды «Ұлы 
Тә ңір» (Тенг ри) бер ген ді гі ту ра лы ай тыл ған.

Түр кі лер соң ғы үш мың жыл дық та Қы тай да, Үн діс тан да, Таяу Шы ғыс та 
Еги пет ке дей ін жә не Еуро па да би лік жүр гіз ген. Ғұн пат ша сы Ат ти ла 
«Құ дай дың қам шы сы» атан ған. Түр кі лер жау лап ал ған жер лер інде ха лық-
тар ды жап пай қы рып-жой ып, ге но цид жа са ған жоқ. Өйт ке ні түр кі лер ал ды мен 
үл кен ді сый лап, аруақ қа тағ зым ет кен жә не зұлым дық де ген ді біл мей тін 
та би ғат ді ні – Тә ңір ге та бын ған. Кей ін нен адам ды ұл ты мен нә сі лі не бөл мей, 
бар лы ғын ағай ын деп қа рай тын мұ сыл ман ді нін ұс тан ды. Ұ.Ес дәу лет тің «Біз 
түр кі лер міз» де ген бір ау ыз сө зін де осын дай ма ғы на бар.

Түр кі лер дің Ал тай өңі рі нен шық қа ны ту ра лы жыр лан ған ер те де гі 
«Көкбө рі» дас та нын да қыс Тә ңі рі нің қы зы нан ту ған тұң ғыш ұл аса күш ті, 
қай сар бол ған дық тан, оған «Түр кі» (күш ті, мық ты, ер жү рек) де ген ат қо  йып, 
ата-те гін бө рі деп та ны ған. Түр кі мем ле кет те рі нің ту ла рын да бей не лен ген «Көк 
Тә ңі рі», «Көк ас пан», «Көкбө рі» – бә рі түр кі лер үшін қа си ет ті ұғым дар бол ған. 
Көкбө рі ні түр кі лер өз де рі нің пі рі са на ған. Ақын ның «Көк бөрiден ту ға ны мыз 
рас бол са, Көк Тәңiрден қу ат ап, бiр тү лермiз» де ген сө зін де «Көкбө рі» ту ра лы 
аңыз-дас тан дар дың со ра бы жат са, екін ші ден, тәу ел сіз ді гі міз дің жар қын бо ла-
ша ғы бой көр се те ді. 250 жыл дан ас там уа қыт отар ел ге ай нал ған қа зақ тың 
«өк тем үнін» ға сыр лар «жұ тып қой са» да, «Кеу демiздi би ле ген ас қақ ар ман» 
жой ыл май ды, өйт ке ні «Та ри хы мыз дас тан боп тас та қал ған».

Өлең де гі та ғы бір ерек ше лік – қа зақ тың ат қа мін се, «аруақ та нып, ай-
бат та нып» ке те тін мі не зін дәл ба суы. «Қа зақ та ри хы – жыл қы та ри хы» 

Өлең де гі кө те ріл ген мә
се ле лер ді ұлт тық мүд де 
тұр ғы сы нан аш.
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де ген ма қа ла жаз ған бел гі лі ақын Қа жы тай 
Ілиясұ лы: «Уа, да ри ға, не ден ай ырыл ма-
дық?! Қа зақ тың қай ран, тұл пар ла ры-ай!.. 
Ұлы да ла ның о, ше ті мен бұ, ше ті не көш пелі 
ал тын дай қо па ры лып, көк те ңіз дей са пы-
рыл ған қа зақ ұлы сы ның мыңжыл дық тан 
мың  жыл дық қа ірік теп, ға сыр дан ға сыр ға 
сұ рып та ған ең үл кен ол жа сы да, ең қа ру лы 
қа на ты да тұ қы мы оз ған тұл пар ла ры еді-ау! 
Әрі де оны өте қас тер ле ген ата-ба ба ла ры-
мыз бей не сін тас қа қа шап, аңыз-ер те гі лер ге 
ілік тір се, бе рі де гі ле рі ер-тұр ма ны на дей ін 
ал тын мен ап тап, кү міс пен күп теп, ие сі нің 
сүйе гі мен бір ге жер ле ме ді ме?! Ат бәй ге сін 
қа зақ да ра қы лық тан жа са ма ған, қан дай 
жер де қан дай тұл пар дың тұ қы мы бар, со ны 
бі лу үшін ат ай да ған» («Жас �а за�», 2007) 
де ген сө зі нен де жыл қы мен бі те қай нас қан 
қа зақ та ри хын та ну ға бо ла ды.

Ақын «На мы сым дай ешкiмге тап тат па-
ған, Түркiстан ның күм безi ас қақ та ған» деп 
V–VІ ға сыр лар да ір ге та сы қа ла нып, «Кі ші 
Мек ке» атан ған Қа зақ хан ды ғы ның ас та на-
сы – Түр кіс тан қа ла сын өзі нің на мы сы на те-
ңей ді. Ха лық да на лы ғын да «қо ян ды қа мыс 
өл ті ре ді, ер ді на мыс өл ті ре ді» де ген сөз те гін 
ай тыл ма ған. Түркістан күмбезі дегені – 
ХІV ға сыр да Ақ сақ Те мір сал дыр ған Қо жа 
Ах мет Ясауи ке се не сі. Қа зір гі мә лі мет бой ын-
ша мұн да қа зақ тың 21 ха ны мен 110-ға жу ық 
би ле рі мен ба тыр ла ры жер лен ген. Бұ лар дың 
ішін де біз бі ле тін Абы лай хан, Есім хан, Хақ-
на зар хан, Тәуке хан, Қаздау ыс ты Қа зы бек 
би, Қан жы ға лы Бө ген бай ба тыр, Ма май ба тыр 
т.б. көр нек ті тұл ға лар бар. Бір ес те бо ла тын 
нәр се, ке се не ге қа зақ тар кез кел ген адам ды 
жер леу ге рұқ сат бер ме ген, тек қа на үш жүз ге 
даң қы жай ыл ған хан дар мен би лер, ба тыр лар 
мен қай рат кер тұл ға лар ға на алыс тан ар найы 
әке лі ніп жер ле не тін бол ған. «Ба ба ла рым жа-
тыр ғой ба та берiп, Аруақ тар ама на тын ақ тап 
ба ғам» деп осы ке се не де жат қан әр бір тұл ға-
ның «елі міз дің құт-бе ре ке сін қа шыр мау ға, 
же рі нің ше ті не жау ая ғын ти гіз беу ге, дұш-
пан ды ба сын дыр мау ға, ба сы нан сөз асыр мау-
ға» ти гіз ген ық па лы на бас иіп, тағ зым етіп 
отыр.

Елқорғаны–ержігіт

Ұлық бек Ес дәу лет тің «Киіз 
кі та бы нан» із де ген нәр сең
нің бә рін та бу ға бо ла ды. Бұ
дан қа зақ тұр мы сы мен қа зақ 
жан  дү ние сі нің талай та бын 
та ба ала сыз, талай қат па ры
на үңі ліп, ой жү гір те ала сыз.

ӘбішКекілбаев

Зерделіой

Ұлық бек Ес дәу ле т – өз тұс
тас та ры нан әде би ет ке әл де
қай да ер те ке ліп, жұрт кө зі не 
ер те ілік кен жі гіт. Ол шә кі рт
тік мек теп тен шұ ғыл түр де 
өт ті де, өлең де гі өз жо лын, өз 
үнін бір денақ бел гі леп ал ды. 
Үне мі із де ніс үс тін де жү ре тін 
бұл ақын өлең де рі де бү гін
де бұ рын ғы дан да ау қы мын 
ке ңей тіп, бұ рын ғы дан да те
рең дей түс ті. Оның өлең де рі 
ен ді қа зір гі қа зақ поэ зия сы
ның прин цип те рі сәт ті лік те рі 
мен перс пек тив ті тен ден ция
ла ры на ар нал ған ең бек тер
де сөз бо ла ала тын дай дең
гей ге кө те ріл ді дей ала мыз.

ТемірханМедетбек

Зергерсөз
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Өлең нің «Көк бөрiлi көк бай рақ көк ке шық са, Қай дұш пан ның ал дын да 
iркiлермiз?» де ген ас қақ үн мен аяқ та луы бү гін гі жар қын күн де гі жа рық бо ла-
шақ ты мег зей ді. То ны көк не гі зін қа ла ған «Мәң гі лік Ел» ұғы мы – тә  у ел сіз дік 
ру хы, азат тық идея сы. Тү рік ше жі ре сін де «Мәң гі» сө зі «Тә ңір», «Құ дай», «Ал-
ла» сөз де рі мен ма ғы на лас қол да ны ла ды. Елбасы Н.Ә.На зар ба ев тың бас та ма-
сы мен ас қақ ру хы мыз бен мәң гі лік мұ рат та ры мыз ды көр се те тін «Мәң гі лік Ел» 
идея сы ның мем ле кет тік идеоло гия ға ай на луы – ба ба ла ры мыз ар ма ны ның 
сал та нат құ руы, бо ла ша ғы мыз дың ба ян ды еті луі. Ал ақын ның «Көк бөрiлi көк 
бай рақ көк ке шық са» де ге ні – түр кі әле мі нің ке мел кел бе ті.

Ойталқы
1. Қан дай түр кітіл дес ұлттарды білесің?
2. Өлең нің та қы ры бын оқы ған да көз ал ды ңа не елес тей ді?

Неліктен
1. Ақын не лік тен өлеңнің атауын «Біз түр кі лер міз» деп алған?
2. Не се беп ті ақын қа зақ ат қа мін се, «аруақ та нып, ай бат та нып» ке те ді 

дейді?

Тобыңдаталдапкөр
«На мы сым дай ешкiмге тап тат па ған,
Түркiстан ның күм безi ас қақ та ған.
Ба ба ла рым жа тыр ғой ба та берiп,
Аруақ тар ама на тын ақ тап ба ғам», –

де ген шу мақ ар қы лы өлең де кө те ріл ген мә се ле ні ұлт тық мүд де тұр ғы сы-
нан ашып кө рсетің дер. Өлең де гі көр кем де гіш құ рал дар дың қолданысын 
талдай отырып, автор стилін анықтаңдар.

Дәптеріңежаз
Жү сіп бек Ай ма  уытұлы ның «Ар ғы атам – ер тү рік, Біз қа зақ елі міз» 

деп жыр ла ған «Ұран», «Түр кіс тан – екі дү ние есі гі ғой, Түр кіс тан – ер 
тү рік тің бе сі гі ғой» де ген Мағ жан Жұ ма ба ев тың «Түр кіс тан», Ұлық бек 
Ес дәу лет тің «Біз – түр кі лер міз!» де ген өлең де рін са лыс ты рып, Венн диаг-
рам ма сын тол тыр.

 Түр кіс тан Біз – түр кі лер міз

Ұран

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз
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Түйінде
«Көк Тәңiрден көңiлге нұр тiлермiз, Көк ас пан дай әлi де күркiрермiз» 

де ген өлең жол да ры бой ын ша түй ін жа са.

Қалайойлайсың?
Өлең де кө те ріл ген мә се ле ні бү гін гі күн мен қа лай бай ла ныс ты рар едің?

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.

Шығармашылықтапсырма

Мағ жан Жұ ма ба ев тың «Түр кіс тан» ат ты өле ңін де гі Тұ ран, Те ңіз, Арал, Ыс тық көл, 
Оқыс, Яқ сартЖей хун, Сей хун, Бал қаш, ТяньШань, Хан тә ңі рі, Тар ба ға тай, Па мир, 
Ал тай, Қа зы ғұрт, Са ры ар қа си яқ ты жерсу ат та ры мен Нұх пай ғам бар, Аф ра сияб хан, 
КейҚы сы рау, Зұл қар най ын, Шың ғыс хан, Ша ға тай, Үкі тай, Жо шы, Тө ле, Жол ба рыс 
Сұ пы тай мен көк жал Же бе, Та ра ғай би, Ақ сақ Те мір, Ұлық бек, ибн Си на Әбу ға ли, 
әлФа ра би, Қас қа жол ды Қа сым хан, На зар, Есім, Тәуке, Абы лай, Ке несары си яқ ты 
кі сі ат та рын қо сым ша та ри хи де рек көз дер мен са лыс ты ра оты рып, қа зақ та ри хы ның 
хро но ло гия лық тіз бе сін жа сап, кес те ні тол тыр.

Білгенгемаржан
Түрікқағанаты(552–603жж.).(VІғ.ортасы).Түрікқағанатыныңжераума-

ғы,этникалыққұрамы. Ал тай дан бас тап, Кас пий те ңі зі не дей ін гі ара лық та же рі міз
де гі ең ал ғаш қы ірі мем ле кет Тү рік қа ға на ты деп атал ды. Хал қы ның не гіз гі құ ра мы 
түр кітіл дес ұлттар еді. Ішін де гі ең кө бі те ле тай па ла ры бол ды. Қы тай де рек те рі 
б  ойын ша «те ле» сө зі нен «тү рік» атауы қа лып тас қан, оның құ ра мы на 30дан аса те ле 
тай па сы ен ген. Түріктердіңтәуелсіздікжолындағыкүресі.Саясижағдайы. Тү рік 
қол бас шы сы на 545 жы лы қы тай ел ші сі ке ліп, бей біт қа рымқа ты нас ор нат ты. Тү рік 
қол бас шы сы Бу мын 552 жы лы Жу жан қа ға ны Ана ғұй ды же ңіп, осы же ңіс тен кей ін 
«Елхан» де ген атақ ала ды. Тү рік тер ал ға шын да жу жан дар ға те мір өн ді ріп, олар ға 
тәу ел ді бол ған. Жу жан дар дың же ңі луі Мұ қан қа ған (553–572) ке зін де тү рік тер дің 
Ұлы да ла ның қо жа сы на ай на луы на жол аш ты. Тү рік қа ға на ты ның оң түс тікшы ғы сын
да ғы Қы тай би леу ші ле рі Мұ қан ға сыйсия пат жа сап, өз жақ та ры на тар ту ға әре кет 
жа сай ды. Тү рік тер 563–567 жыл да ры эф та лит тер ді (Кас пий жа ға ла уы нан Сол түс тік 
Үн діс тан мен Шы ғыс Түр кіс тан ға дей ін гі жер ді алып жат қан Ор та Ази яның оты рық шы 
тай па ла ры) жау лап ал ды. Бу мын қа ған ның іні сі Иш те ми дің ке зін де VІ ғасырдың 
70жыл да ры Тү рік қа ға на ты ның үс тем ді гі Сол түс тік Кав каз бен Қа ра те ңіз дің сол түс тік  
жа ға ла уы на дей ін жет ті. Түр кі лер Ор та Ази яны жау лап ал ған нан кей ін Же рор та те ңі
зі не дей ін ба ра тын Жі бек жо лы на ие лік ет ті.

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



112

Шаруашылығы. Тү рік тер не гі зі нен көш пе лі жә не жар ты лай көш пе лі мал ша
ру ашы лы ғы мен ай на лыс ты. Ор та Ази яның оты рық шы ла ры мен ара ла сып, олар дың 
кей бі реу ле рі оты рық шы лық қа кө ше бас та ды.

Мәдениеті. Олар дың мә де ние ті ша ру ашы лық тү рі не бай ла ныс ты еді. Бас па на
ла ры кө шіпқо ну ға ың ғай лы ки із үй бол ды. Бас ты кө лік жыл қы бол ған дық тан, олар 
түр лі атәб зел де рін т.б. ке рек ті зат тар жа са ған. Жер леу рә сім де рі нің ал ғаш қы кез де
рін де мәйіт ті өр теп, кү лін қой ған ды ғы бай қа ла ды. Ол от қа та бы ну шы лық тан ту ған.

Түрік қағанатының ыдырау себептері. Қа ған әу ле ті ара сын да би лік үшін 
та лас, бас қа ха лық тар дың тәу ел сіз дік те рі үшін кү ре сі ел ге зи янын ти гіз ді. Оның 
үс ті не кең байт ақ жер ді алып жат қан ха лық тар дың сая си не эко но ми ка лық жа ғы нан 
бір лік те бол мауы жә не 581 жы лы олар дың өз ішін де гі со ғы сы ел ді әл сі рет ті. Осы ны 
пай да лан ған Қы тай жә не бас қа мем ле кет тер дің ша бу ылы Тү рік қа ға на ты ның бө лі
нуі не әке ліп со ғып, 603 жы лы Ба тыс жә не Шы ғыс Тү рік қа ға на ты бо лып, екі ге бө лі ніп 
тын ды.

БатысТүрікқағанаты(603–704жж.).Жераумағы,этникалыққұрамы,орда-
сы.Оң түс тікшы ғы сын да Іле, Шу өзен де рі нен бас тап, сол түс тікба ты сын да Еділ мен 
Ку бань, сол түс тікшы ғы сын да Есіл мен Ер тіс, оң түс тікба ты сын да Әму да рия ға дей ін гі 
ара лық ты алып жат ты. Аста на сы Суяб қа ла сы бол ды. Қа ға нат тың эт ни ка лық құ ра мы 
оноқ бұ дун тай па ла ры еді, оған бес ну ше би мен бес ду лу (Шу, Іле өзен де рі бой ын да 
өмір сүр ген) тай па ла ры ен ген. VІІ ға сыр дың 40–50жыл да рын да ғы ну ше би лер мен 
ду лу лар дың өза ра со ғы сы нан Ба тыс Тү рік қа ға на ты әл сі реп, олар дың жер ау ма ғы 
Шы ғыс Қа ра тау дан Жоң ға рия ға дей ін гі ара лық та (Же ті су) ға на қал ды.

Қағанаттың саяси жағдайы. Ба тыс Тү рік қа ға на ты ның сая си кү шей ген ке зі 
Ше гу (610–618 жж.) мен Тон (618–630 жж.) қа ған дар дың би лік құр ған мез гі лі бол ды. 
Тон қа ған ба тыс та ғы ел дер ді жау лап алу ды ой лас ты рып, Ор та Азия мем ле кет те рі не 
қа таң сая си ба қы лау ор нат ты. Тон қа ған Ви зан тия ның Иран ға қар сы кү ре сін қол дап, 
кө мек бе ру үшін 627 жы лы әс кер ат тан дыр ған. Алай да қа ға нат ішін де 630 жы лы би лік 
үшін та ластар тыс бас тал ды.

Қағанаттың әлеуметтік жағдайы. Жо ғар ғы би леу ші жә не әс кер ба сы қа ған 
деп атал ды, би лік мұ ра гер лік пен бе рі ліп отыр ды. Қа ға нат та ғы яб ғу, шад, ел те бер 
си яқ ты атақ тар қа ған руы нан шық қан ақ сүй ек тер ге ға на бе ріл ді. Жер гі лік ті жер лер де 
қа ған ның не гіз гі ті ре гі бек тер бол ған. Сот іс те рін бұ рық тар мен тар хан дар ат қар ған. 
Қа ра пай ым ха лық ты «қа ра бұ дун дар», ал құл дар ды «тат» деп ата ған.

ШығысТүрік (Шығыстағытүріктер) қағандығы (682–744жж.). Шы ғыс та ғы 
тү рік тер би лік үшін кү рес тің сал да ры нан әл сі реп, бі раз уа қыт қы тай би лі гін мой ын
дау ға мәж бүр бол ған. Олар 682 жы лы Моң ғо лия же рін де Құт лық қа ған ке зін де өз 
мем ле кет те рін қал пы на кел ті ріп, Қа па ған қа ған ке зін де қу ат ты мем ле кет ке ай нал ды. 
Айма ғын Шы ғыс Қа зақ стан, Ор та лық Азия (Моң ғо лия), Шы ғыс Түр кіс тан, Оң түс тік 
Сі бір жер ле рі алып жат ты. Күл те гін мен Біл ге қа ған дар дың ке зін де Қы тай мен ти ім ді 
шарт тар ға қол жет кі зіл ді. Тү рік жау ын гер ле рі нің даң қын шы ғар ған То ны көк қол бас шы 
бол ды. Бі рақ 741 жы лы Біл ге қа ған нан кей ін әл сі реп, ыды рай бас та ды.

«Қазақстантарихы»анықтамалығы
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«Аңызбенөрілгенкөркемсөз»бөлімібойыншажиынтық
бағалауғадайындықтапсырмалары

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 М.Ма ғауин ту ра лы бұ рыс ақ па рат ты көр сет.
А) жа зу шы 
В) ға лым
С) про за ик
D) ақын
Е) тіл ші

 М.Ма ғауин ... үшін Абай атын да ғы мем ле кет тік сый лық ал ды. 
А) «Бір ата ның ба ла ла ры» 
В) «Ұлт сыз да ну ұра ны»
С) «Шың ғыс хан»
D) «Тас қа ба сыл ған қол жаз ба лар» 
Е) «Ала са пы ран» 

 М.Ма ғауин нің «Ша қан-Ше рі» ро ма ны қанша та рау дан тұ ра ды?
А) 3 
В) 4
С) 2
D) 7 
Е) 5 

 Ш.Ай ма тов қай өзе ннің ма ңын да дү ние ге кел ген?
А) Шу 
В) Та рым
С) На рын
D) Талас
Е) Аму да рия

 Ш.Айт ма тов тың қай шығармасында қазақ жеріндегі оқи ға  желісі баянда-
лады?
А) «Жә ми ла» 
В) «Ал ғаш қы ұс таз»
С) «Бо ран ды бе кет»
D) «Ақ ке ме»
Е) «Жан пи да» 

 Ш.Айт ма тов тың «Алғашқы ұстаз» шы ғар ма сы ның не гіз гі та қы ры бы:
А) ма хаб бат 
В) ту ған жер
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С) май дан
D) гу ма низм
Е) та ри хи

 Ш.Айт ма тов тың шы ғар ма сы бой ын ша Ар дақ Әмір құ лов тү сір ген көр кем 
фильм:
А) «Ақ ке ме» 
В) «Жә ми ла» 
С) «Ға сыр дан да ұзақ күн»
D) «Ал ғаш қы ұс таз»
Е) «Қош бол, Гүл са ры» 

 Ұ.Ес дәу лет тің шы ғар ма ла ры қанша жа сы нан бас па сөз бе тін де жа рия ла на 
бас та ды?
А) 14
В) 11
С) 10
D) 13
Е) 12

 Ұ.Ес дәу лет қа зақ әде бие тін де гі қай жан рдың не гі зін са лу шы?
А) қа ра өлең
В) по ли фо ния
С) ру баят
D) эле гия
Е) вер либр

 Ұ.Ес дәу лет тің ан тияд ро лық қоз ға лыс гим ні не ай нал ған өле ңі:
А) «За ман-ай» 
В) «Жа ра ты лыс» 
С) «Қа зақиям»
D) «Ота ным»
Е) «Жа нар тау» 

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

3. «Аңыз бен өріл ген көр кем сөз» де ген та қы рып та М.Ма ғауин, Ш.Айт ма тов, 
Ұ.Ес дәу ле тов шы ғар ма шы лық та рын қам тып, пре зен та ция жа са.
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Халықаралықзерттеулерформатындағытапсырмаларүлгілері

 Мә тін ді оқып, сұ рақ тар ға жау ап бер.
 «Қа зақ аңыз да ры ның ер те гі лер ден ерек ше лі гі сол – бар лы ғы да та рих та 

бол ған адам дар жай ын да ай тыл ған, ха лық шы ғар ған көр кем әң гі ме бо-
лып ке ле ді. Кей ін олар ға қос па лар қо сы ла ды да, ха лық шы ғар ма шы лы-
ғы ның ерек ше бір са ла сын құ рай ды» де ген Мұх тар Әуе зов тің пі кі рін пай-
да ла нып, М.Ма ғауин нің «Қып шақ аруы» шы ғар ма сы нан бе ріл ген үзін ді ні 
(ес ке рт кіш тас тың сөй ле ге ні) тал да.

...Сен – Ба ба. Мен – өзің кей іп те ген Ана. Еке уі міз ді би ік қо рым ның қа сы-
на, күн шы ғыс бет ке, ен да ла ның тө сі не қа та ры мыз бен ор нат ты. Қай та қо сыл-
дық. Мәң гі ге. Тоз бас аруақ, аз бас кие ре тін де. Кей ін гі әу лет ете гі міз ге құр бан 
шал ды, ба сы мыз ға тәу ет ті. Ел дің құ ты, жер дің еге сі ре тін де, маң ғаз да ла да, 
кеу де міз ді ке ріп... аз ба, көп пе, ту ра ал ты жүз жыл тұр дық...» «Иә, – де дім. – 
Бә рі есім де. Ал ты ға сыр бойы мыз ғы май тұр дық. За ман – құт ты еді. Ел – қу ат-
ты, біз – аруақ ты едік. Ақы ры за ман аз ды, құт тай ды, аруақ әл сі ре ді. Қай ран 
қып шақ да ла сы на қап тай тө гіл ген қа ра дұш пан – кү ні ке ше ға на са ны да кем, 
ер лі гі де тө мен бол ған, атың ды ес ті ген де ті ті реп тұр ған, ен ді есе сі то лып, ебі 
ас қан, әб ден кү шей ген ра қым сыз жау тұм ша лай бас ты. Ерің же ңі ліс тап ты, 
же рің қа раң қал ды. Талай сыз жұрт тың оқ пен от тан аман шық қан аз  ға на жұ-
ра ға ты Үзе да рия ны да, Таң да рия ны да тас тап, бей-бе ре кет ық ты. Бір па ра 
қау ым әу елі Қы рым ға өт ті, одан ары Ақ те ңіз ге ас ты. Көп ші лік жұрт жай қын 
Еділ ді ке се көк тей, Шы ғыс Қып шақ қо ны сы на ау ды. Сөйт іп, ежел гі ме кен – 
ұй ық ты, дар қан да ла ады ра қал ды – жау та ба ны на түс ті. Ал біз... еке уі міз ға на 
емес, бү кіл Бал бал аруақ, – еш қай да кө ше ал май тын едік, сол, әу ел гі бе кіт кен 
же рі міз де, қай ғы жұ тып, қаң қай ып қа ла бер дік. Бі рақ көп тұр ма дық. Хал қы-
мыз дың қыр ға нын қы рып, қал ға нын қа шы рып, бет қа рат пай жең ген дұш пан, 
жаз ғы жай лау, қыс қы қыс тау – не ше мыңжыл дық құт ты қо ныс ты өр теп, қи ра-
тып, та ба ны на тү сір ген соң, қып шақ қа тие сі лі қа ла атау лы ны қал қи ған қа быр-
ға сы на дей ін тү гел құ ла тып, тоз бас кір пі ші нен өз де рі не жай лы, жа ңа ме кен, 
қа мал мен шір кеу ле рін тұр ғы зып, бір жо ла ор нық қан соң, ке зек біз ге – қу тас қа 
же тіп ті. Ше ті міз ден жы ға бас та ды. Бөл шек теп қи ра тып, құ ры лыс қа сал ды, ау-
зын, мұр нын бұ зып, мой нын жұ лып, қол, ая ғын сын ды рып, қа тар дан бір жо ла 
шы ға рып, боқ тық қа көм ді, мер тік ті ріп, мү ге дек, кем тар етіп, шош қа қо ра сы-
на қа рақ шы ға қой ды, ба сы нан ай рыл ған құр кеу де ні мыл тық атар ны са на ға ай-
нал ды рып, ма зақ қа ұшы рат ты...» «Иә. Ма зақ қа... Се ні... тү бі рің мен қо па рып, 
мой ны ңа бұ ғау са лып, қос ат қа же гіп, сүй ре тіп әкет ке нін бі лем. Бұ дан соң... 
сі рә, жар қа лап ша ғып тас та ған шы ғар. Сөйт іп, се нің жа ның бір жо ла бос тан 
бо лып, ара да та ғы да жүз жә не елу үш жыл өт кен де қай та дан дү ние ге кел дің. 
Өс тің, жет тің, жан-жа ғы ңа қа ран дың. Ең ал ды мен тә ңі рі бер ген өне рің ді тап-
тың. Со дан соң ме ні!..» «Ал сен ше? Сен? – деп пін ыш қы нып. – Сен – әлі күн ге 
тас сың ғой...» «Тас пын. Жә не тас емес пін... – дей ді Айсұ лу. – Тас кей пім де, 
мер тік сем де аман қал дым. Құ ла ған, қи ра ған қал пым да. Көп ұза май үс тім ді 
то пы рақ бас ты, тө ңі ре гі ме қа лың ағаш шық ты. Тас тұл ғам за қым дан ды, алай-
да бір жо ла өл ген жоқ, кө міл ді, бі рақ мен азат қа шы ға ал ма дым, бет-бей нем 
әу ел гі көр кін сақ та ған, ана лық ны са ным қал пын да, еш қай да ке те ал май тын АР
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едім, жіп сіз ар қан да лып, сол тө ңі рек те жүр дім де қой дым. Бә рін көр дім, бә рін 
біл дім, тек дү ние ісі не ара ла сар дәр мен жоқ. Ақы ры, біз ді жең ген, өсіп-өніп, 
қи сап сыз кө бей ген жат жұрт жайы лым ды тү гел жыр тып, тө ңі рек ті те гіс қа-
зып, жа ңа құ ры лыс, быж-тыж қа ла лар са лып, жер дің ас тын үс ті не шы ға ра 
бас та ған да... қай та та был дым. Тә ңі рі сый ла ған, сен таң ба ла ған көр кім өш кен 
ел дің жұр тын да ғы жа ңа жа рық қа жет кіз ді. Қо ра сы ның ас ты нан қой ма қаз-
ған да ме ні тап қан қа ба са қал ды, жай ын ау ыз, қу шық бет, са ры жүз ді мо мын 
ша руа та ңыр қап тұр ды да, одан әрі қи рат пай, ке рі сін ше, ба сым ды кеу де ме 
жал ғап, кең қор шау лы тұр ғын үйі не ір ге лес бақ ша ның бір ше ті не әкеп ор нат-
ты. Одан ау ыл мұ ға лі мі көр ді. Га зет ке шы ғар ды. Ақы ры, му зей ге жет тім. Одан 
ғы лы ми кі тап қа.

1. Үзін ді ні қан дай бел гі сі не қа рап, аңыз ға жат қы зу ға бо ла ды? 2–3 сөй лем-
мен дә лел де.

2. Осы аңыз ға ав тор дың қос қан үле сі қан ша бо луы мүм кін? Ав тор дың 
ма ман ды ғын ес кер.

3. Бе ріл ген М.Әуе зов тің пі кі рі не сүй еніп, кей іп кер ді та рих та бол ған адам деп 
дә лел дей ала сың ба? 

4. Үзін ді де гі оқи ға ның же лі сі та ри хи мә лі мет пен үй ле се ме? Жа уа бың ды 
дә лел де.

5. Мә тін де ай тыл ма ған ой ды бел гі ле:
А) Біз қай та қо сыл дық
В) Ау ыл мұ ға лі мі га зет ке шы ғар ды
С) Се нің ес ке рт кі шің бұ зыл май сақ тал ды
D) Ме ні сұ лу қыз етіп жа рат ты
Е) Ал ты ға сыр бойы мыз ғы май тұр дық
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 ІVТАРАУ

ЗАМАН,
ДӘУІРТҰЛҒАСЫ

За ман тол қы ны та рих те ңі зі нің жа ға ла уын да ғы көр кем 
өнер дің, әде би ет тің ба ға жет пес ме руерт-мар жан да рын 
қал дыр ды.

Мұхтар Әуе зов
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Ме нің қа ла мым ды қоз ғау шы күш – шын дық ты ай ту ға құш
тар лық.

Қ.Жұмаділов

 ҚАБДЕШЖҰМАДІЛОВ

ҚабдешЖұмаділовқайжердетуып-өсті?

Қа зақ стан ның ха лық жа зу шы сы, Мем ле-
кет тік сый лық тың лау реаты, тәу ел сіз «Тар лан» 
сый лы ғы ның ие ге рі Қаб деш Жұ ма ді лов 1936 
жы лы 24 сәу ір де Тар ба ға тай тауы ның күн гей 
бе тін де гі Шәуе шек ша һа ры нан елу ша қы рым 
Мал ды бай бұ ла ғы дей тін жер де дү ние ге кел ген. 
Шы ғыс хис са сы не гі зін де қой ыл ған Ар нұ ра шит 
де ген аға сы на ұй қас ты рып, ата-анасы оған Қаб-
ды ра шит де ген есім береді. Бі рақ ағай ын-ту ған, 
ау ыл-ай ма ғы ер ке ле тіп Қаб деш атан дыр ған. 
Жа зу шы – 1690 жыл да ры жоң ғар шап қын-
шы лы ғы ке зін де ер лік пен қа за тап қан Бұ қа 
ба тыр дың онын шы ұр па ғы. Ал Бұ қа ба тыр дың 
не ме ре сі, төр ту ыл елі не ұран бол ған Бай мұ рат 
ба тыр жа зу шы ның не ме релес туысы еді, яғни 
Қ.Жұ ма ді лов Бай мұ рат ба тыр дың ту ған аға сы 

Бай мәм бет тен та рай ды. Қы тай же рін де гі қа зақ ру ла ры ның Ман шың әс ке рі 
бас қын шы ла ры мен жә не сон да ғы ой рат тар дың қал ды ғы мен үз дік сіз шай қа сы, 
Ре сей мен Қы тай Қа зақ стан же рін ен ші леп, шекара бө ліс кен кез де гі та ри хи 
оқи ға лар жа зу шы құ ла ғы на жас тай ынан сі ңіс ті бол ған дық тан, та ри хи ро ман-
да ры ның не гіз гі өзе гі не ай нал ған.

Жазушықайжердебілімалып,қызметістеді?

1947 жы лы Мал ды бай қыс тауы на жа қын Сі бе ті де ген жер де гі өз әке сі сал-
дыр ған төрт клас тық бас тау ыш мек теп ке се гіз жа сы нан бар ға ны мен, ем ти хан 
ал ған да әліп пе ні та қыл дап оқып, қис са, дас тан дар ды жат қа ай тып тұр ған 
ба ла ны бір ден екін ші сы нып қа қа был дай ды. Үшін ші сы нып тан бас тап дін 
са ба ғын да қо сым ша оқы та ды. Сі бе ті мек те бін 1947 жы лы үз дік ба ға мен бі ті ріп, 
1949 жы лы Шәуе шек қа ла сын да оқуын жал ғас ты ра ды. 1952–1956 жыл да ры 
Шәуе шек гим на зия сын да оқи ды. Тұр сын, Шә кен, Сейіт бек, Дәуіт бек, Үр кін ші 
си яқ ты же тек ші мұ ға лім дер ден дә ріс ала ды. Кей ін осы адам дар жа зу шы шы ғар-
ма ла ры ның кей іп ке рі не ай на ла ды. Әсі ре се ха лық жауы ре тін де жа зық сыз 
жа па ше гіп, өлім жа за сы на ке сіл ген Тұр сын мен Шә кен бей не сі «Соң ғы көш» 
ро ма нын да ерек ше сезіммен сом да ла ды.

ҚабдешЖұмаділов 
(1936 жы лы ту ған)

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



119

Қ.Жұ ма ді лов тің ал ғаш қы шы ғар ма сы Жа ңа 
жыл ға ар нал ған өлең нен бас тала ды. «Шың жаң га-
зе ті не» шыққан осы өлең нен кей ін ай мақ тық 
«Тар ба ға тай га зе ті» мен өл ке лік «Шұ ғы ла» жур-
на лы на үз бей өлең де рі басылып тұ ра ды. Ал тұң-
ғыш про за лық шы ғар ма сы – 1956 жы лы «Шұ ғы-
ла» жур на лы ның бі рін ші са нын да жа рия лан ған 
«Жа мал» ат ты әң гі ме сі. Ал Қа зақ стан да ғы ал ғаш-
қы шы ғар ма шы лық қа да мы өлең мен бас тал ған. 
1957 жы лы «Қа зақ әде бие ті» га зе ті не бір топ өле ңі 
ба сы ла ды. Қа лам гер осылайша  әде би ет ай ды ны на 
өлең мен кел се де, қа зақ хал қы на ақын емес, та-
лантты жа зу шы ре тін де та ныл ды.

1956 жы лы ар найы өкі мет жол да ма сы мен Қа-
зақ стан ға, Ал ма ты қаласына ке ліп, қа зір гі әл-Фа ра-
би атын да ғы Қа зақ ұлт тық уни вер си те ті фи ло ло гия 
фа куль те ті не тү се ді. Алайда Қы тай өкі ме ті 2-курс та 
оқып жатқан ше тел де гі сту дент тер ді қай та ша қыр-
тып ала ды. Жа зу шы өмі рі 1958–1962 жыл да ры сая-
си қу ғын-сүр гін ге ай на ла ды. Қ.Жұ ма ді ловке «ба ла 
жа сы нан ұлт шыл» де ген ай ып та ғы ла ды. 1957 жы-
лы «Іле га зе ті» бе тін де ал фа вит ту ра лы пі кір талас қа 
өз ой ын біл ді ріп жаз ған ма қа ла сы га зет бе ті не шық-
пай жа тып, Үрім ші де гі «стиль тү зе ту» шта бы на жі-
бе рі ле ді. Оған сол кезде «Гим на зия да оқып жүр ген де 
тіл та за лы ғы жай ын да мә се ле кө те ріп, ұлт тар ара сы-
на жік сал ған. Қа зақ тың ба сын қо су жө нін де «Әр ел-
де гі қа зақ тар дың түп-та мы ры бір ге. Сон дық тан 
Шың жаң қа зақ та ры Қа зақ стан ал фа ви ті не кө шуі 
ке рек» де ген маз мұн да жаз ған ма қа ла сы бар. Қа зақ 
ұлт шыл да ры ның идео лог та ры Қа жы ғұ мар Шаб да н-
ұлы мен Жағ да Ба ба лы қов ты ежел ден та ни ды. 
Қ.Жұ ма ді лов – жай ға на ұлт шыл емес, марк сизм ге 
қар сы адам» де ген тұр ғы да жа ла жа бы лады.

1962 жы лы ол өл ке ні бір жо ла тас тап, ше ка ра 
ма ңын да ғы тұ тас кө те ріл ген ел ді бас тап, бер гі бет-
ке өтіп кет кен нен кей ін 1971 жы лы «Соң ғы көш» 
ро ма нын жа за ды. Осы жыл дар (1962–1965) ішін де 
Қ.Жұ ма ді лов (әл-Фа ра би атын да ғы ҚҰУ-дегі) үзі-
ліп қал ған оқуын жал ғас ты рып, уни вер си тет ті бі-
тір ген соң, әу елі «Қа зақ әде бие ті» га зе тін де, со сын 
1967 жы лы «Жа зу шы» бас па сы ның про за бө лі мін-
де 1976 жыл ға дей ін аға ре дак тор бо лып жұ мыс іс-
тей ді, 1976–1981 жыл дар ара лы ғын да Мем ле кет тік 
Бас па сөз ко ми те тін де қыз мет ат қа ра ды. 1981 жыл-
дан бас тап, қа зір гі уа қыт қа дей ін тек шы ғар ма шы-
лық жұ мыс пен ға на ай на лы сып ке ле ді.

Қаб деш Жұ ма ді лов – 
біз дің бу ын дағы өмір бая
ны аса бай жа зу шы.

ӘкімТарази

Зергерсөз

Әде би ет тің бі рін ші шар
ты – тіл. Қаб деш те осы 
тіл дің бай лы ғы бар. Ав тор 
сан қуу үшін сөз тер мей
ді, тер ген сөз ді шы ғар ма
сы на зор лап те лі мей ді. 
Сон дық тан да әр сө зі қа
ла уын тап қан қар дай жа
ра сып тұ ра ды.

ТәкенӘлімқұлов

Зерделіой

Әді лін айт қан да, Қаб
деш Жұ ма ді лов қа зақ та
ри хи ро ма нис ти ка сы ның 
бү гін гі таң да ғы ең бе дел ді 
өкі лі нің бі рі бо лып отыр. 
Бұл – оның Қа зақ стан ның 
бер гі бет, ар ғы бе тін де
гі до сы да, дұш па ны да 
мой ын да ған шын дық.

РымғалиНұрғалиев

Зергерсөз
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Қ.Жұ ма ді лов – Қа зақ стан ның ха лық жа зу шы сы, Қа зақ стан Жа зу шы лар 
ода ғы сый лы ғы ның жә не Пла ти на лы «Тар лан» сый лы ғы ның, Абай атын да ғы 
Мем ле кет тік сый лық тың жә не М.Әуе зов атын да ғы әде би сый лық тың ие ге рі, 
Шығыс Қазақстан облысындағы Тар ба ға тай, Ая гөз жә не Үр жар ау дан да ры ның 
құр мет ті аза ма ты.

Қаламгерқандайтуындылардыдүниегекелтірді?

Жа зу шы ның «Бір түп то раң ғы» (1981 ж.), «Сәй гү лік тер» (1982 ж.), 
«Қа рау ыл» (1983 ж.) си яқ ты по вес ть-хи каят та ры мен «Кө кей кес ті» (1968 ж.), 
«Соң ғы көш» (1-кі тап, 1974; 2-кі тап, 1981 ж.), «Са ры жай лау» (1977 ж.), «Тағ-
дыр» (1988 ж.), «Да ра боз» (1994 ж., 1-кі тап; 1996 ж., 2-кі тап), «Таң ға жай ып 
дү ние» (1999 ж.), «Про ме тей ала уы» (2001 ж.), «Қыл кө пір» (2002 ж.), «Ата-
ме кен» (2003 ж.) ат ты ро ман да ры қа лың жұрт шы лық қа ке ңі нен та ны мал. 
«Көк жал да ғы» – Ос пан ба тыр, «Абы лай дың ақыр ғы күн де рін де гі» – Абы лай, 
«Абы лай дың ақыр ғы ба ты рын да ғы» – Бер ді қо жа, «Хан ның ба сы қан ша тұ ра-
ды да ғы» – Ке не са ры, «Ақ қу ды ат пас бо лар да ғы» – Шә кә рім, «Қан ды қақ пан-
да ғы» – Мұ ха мет қа ли үкір дай, «Ака де мик тің көз жа сын да ғы» – Қ.Сәт ба ев, 
«Ша мыр қан са, шарт сы на тын тек ті лер де гі» – Қ.Аман жо лов пен М.Ма қа таев, 
«Қыс қа өмір де гі қы рық құ был ған дү ние-ай да ғы» – С.Мұ қа нов, «Аға лар дың 
ала қа нын да ғы» – С.Шай мер де нов, «Әріп пен Са ра» т.б. та ри хи эс се та би ға-
ты мен жа зыл ған хи каят та ры – тың дү ние лер.

Жазушытуралыжазылғандүниелербарма?

Қ.Жұ ма ді лов тің шы ғар ма шы лы ғы ту ралы жаз ба ған әріп тес те рі кем-
де-кем: «Қа зақ қа ра  сө зі нің да ра бо зы» (Б.Ша ра хым бай), «Соң ғы көш тің 
қа ра на ры» (Н.Қа зы бе ков), «Тағ ды ры бө лек тар лан боз» (А.Нү сіп ха нұлы), 
« Тәу ел сіз дік жыр шы сы» (Ш.Елеу ке нов), «Тағ дыр» мен «Соң ғы көш» ро ман да-
ры – жұрт на за рын ау да рар лық құ бы лыс» (Р.Бер ді ба ев), «Қа зақ про за сы ның 
мұз тауы» (Т.Ах мет жан), «Жа ны күй ген хал қы ның тағ ды ры на» (Н.Ақыш), 
«Тағ дыр та мыр шы сы» (Қ.Ыс қа құ лы), «Мұ ра ты би ік су рет кер» (М.Хам зин), 
«Тағ дыр лы тұл ға» (Т.Жұрт бай), «Ұлт жа зу шы сы» (Ә.Мең де ке), «Да ра боз жа-
зу шы» (Ж.Ел ші бек), «Соң ғы көш тің со ны сар ба зы» (Ә.Дәу лет хан), «Ұлт тық 
та ри хи са на әліп пе сі» (А.Егеуба ев), «Қ.Жұ ма ді лов – қа зір гі за ман да ғы қа зақ 
әде бие ті нің хас ше бе рі» (Д.Ыс қа құ лы).

Ойталқы
1. Қаб деш Жұ ма ді лов қай жер де дү ние ге кел ді?
2. Оның қан дай шы ғар ма ла рын бі ле сің?

Неліктен
1. Жазушы не се беп ті оқуын тас тау ға мәж бүр бол ды?
2. Қаб деш Жұ ма ді лов не лік тен «Тағ ды ры бө лек тар лан боз» жа зу шы атан ды?

Ойталқы

Себебінанықта?
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Тобыңдаталдапкөр
Егер Қ.Жұ ма ді лов ақын дық ты таң да ған да та ри хи та қы рып тар ды ке-

ңі нен аша алар ма еді? «Көшпелі бекет» тәсілі бойынша төрт топқа бөлініп, 
жазушы туралы мәліметті талқылаңдар:

1-топ: Қ.Жұмаділов – қа зақ қа ра  сө зі нің да ра бо зы;
2-топ: Қ.Жұмаділов – қа зақ та ри хи ро ма нис ти ка сы ның бе дел ді өкі лі ;
3-топ: Қ.Жұмаділов – ерен еңбек иесі;
4-топ: Қ.Жұмаділов – ұлтжанды жазушы.

Дәптеріңежаз
Қаб деш Жұ ма ді лов өмі рі нің хро но ло гия лық кес те сін жа са.

Жылдар Маңыздыоқиғалар

Түйінде
Қаб деш Жұ ма ді лов тің порт ре тін ұлт тық мүд де ні көз де ген қаламгер 

ре тін де түй ін де.

Қалайойлайсың?
Жа зу шы ның та ри хи шы ғар ма ла рын Қа зақ стан ның та ри хының бір 

бөлшегі ре тін де қа был дай ала мыз ба?

Үйдеорында
Қаб деш Жұ ма ді лов тің Абы лай, Ке не са ры, Шә кә рім си яқ ты т.б. ірі 

тұл ға лар ды шы ғар ма ла ры на ар қау ет ке ні не тал дау жа сап, әде би эс се жаз.

Білгенгемаржан
«...Сөйт іп мен 22 жа сым да «ұлт шыл» атан дым. Бұл – ме нің им пе рия лық өкі мет 

бер ген тұң ғыш ата ғым еді. Әу ел де құ лақ қа түр пі дей ти ге ні мен, ке леке ле етім үй ре ніп, 
бұл ат тан он ша үрік пей тін бол дым. Тіп ті, мақ та ныш ету ге де бо ла тын дай. Ала яқ, сат
қын, ұрықа ры, қа рақ шы атан бай, ұлт шыл атан ға ны ма мың бір тәуба! Әри не, кей ін 
абы рой ға же тіп, ел ге та ныл ған ке зім де ха лық бер ген, үкі мет бе кіт кен бас қа да атақдә
ре же ле рім бар. Сол қа тар да жас тай та ғыл ған «ұлт шыл» де ген ай дар ды да да ла ға тас
та ғым кел мей ді.Те гін де, қай ел де бол ма сын, отар шыл өкі мет тің «ха лық жауы» де ген
де рін – «Ха лық қа һар ма ны», «ұлт шыл» деп ата ған да рын «елін сүй ген пат риот» деп 
ұқ сақ, қа те лес пей міз». Ке ңес өкі ме ті  ала шор далықтарды «ұлт шыл» деп атағандықтан 
«отаншыл», «халықшыл» деген сөздермен салыстырғанда әлі күнге дейін құбыжық 
сияқты көрінетіндіктен, бұл сөздің «қор қы ныш ты» си па ты нан арыл май ке ле жат қан
ды ғын Қ.Жұ ма ді лов «Таң ға жай ып дү ние» ат ты өмір ба ян дық кі та бын да ашы на жа за ды.

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Міне,қызық!

Қ.Жұ ма ді лов М.Әуе зов ті ұс таз тұт қан. Ең ал ғаш Шың жаң да М.Әуе зов ті 1949 
жы лы араб әр пі мен ба сыл ған «Абай» ро ма ны ар қы лы бі ле ді. Қаб деш тің бас тау ыш 
мек теп ті бі тір ген он үш те гі ке зі екен. Оқу дан қай тып ке ле жат қан Абай дың да он үш те 
бол ға ны оған ерек ше әсер ете ді.

Кітап–асылқазына

1. Қа зақ әде бие ті. Эн цик ло пе дия лық анық та ма лық. – Ал ма ты: «Ару на Ltd.» ЖШС, 
2010.

2. Жұ ма ді лов Қ. Таң ға жай ып дү ние: ғұ мыр на ма лық ро ман. – Ал ма ты: Та мыр, 
1999. – 624 бет.

3. Дәу ір жә не әде би ет. Алматы, 1996.

«Тағдыр»романы

Бір халық – бір ел – бір тағдыр. 

Н�рс�лтан Назарбаев

Романнеліктен«Тағдыр»депаталған?

«Тағ дыр» ро ма нын да ғы не гіз гі оқи ға қа зір гі Шың жаң ай ма ғы ның Шәуе шек 
қа ла сын да ХІХ ға сыр дың екін ші жар ты сын да өмір сү ріп, ХХ ға сыр дың 
ба сын да дү ние ден өт кен «мың мен жал ғыз алыс қан» қа һар ман тұл ға Де ме жан 
ай на ла сын да өр би ді. Шың жаң ай ма ғы на та ны мал Де ме жан мен Шо қан, Ыбы-
рай, Абай дың ұқ сас жақ та ры көп. Бі рін ші ден, төр теуі де за ман дас, екін ші ден, 
төр теуі де отар лау шы ел дің ті лі мен ді лін жақ сы біл ді, үшін ші ден, төр теуі де 
ту ған хал қын жа ңа за ман ның прог рес тік жақ та ры на ұм тыл ды ру үшін ал ға 
сүй ре ді. Ай ыр ма шы лы ғы Шо қан, Ыбы рай, Абай дың прог ресс құ ра лы қа ға зы 
мен қа ла мы бол са, Де ме жан же ке ба сын бәй ге ге тік ті. Бі рақ Де ме жан қай тыс 
бол ған нан кей ін ол туралы қан ша ма та ри хи жыр-дас тан дар дың дү ние ге ке луі 
ха лық тың ұлт тық на мы сы мен сол кез де гі қо ғам дық-та ри хи фак тор лар дың 
ма ңыз ды лы ғын көр се те ді.

Романсюжетіқандай?

Ро ман «Жол то ра бы», «Тағ дыр тал қы сы», «Уа қыт ке ру ені», «Дар аға-
шы» де ген төрт бө лім нен, қы рық та рау дан жә не эпи лог пен тү сі нік тер ден 
тұ ра ды.

Шы ғар ма сю же ті, не гі зі нен, екі ар на да бір-бі рі мен же лі лес да мып оты-
ра ды. Оның бі рі – та ри хи оқи ға лар мен нақ ты лы де рек тер не гі зін де өр бі се, яғ ни 
Ежен хан (Цин-Қы тай им пе ра то ры на жер гі лік ті қа зақ тар дың қой ып ал ған аты) 
мен Ақ пат ша ның (Ре сей) ара сын да ғы шекара бө лі сі, одан ке  йін гі ел тағ ды ры, АР
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отар шыл дық ез гі ге қар сы ұлт-азат тық қар сы лық, ұлт тық бө лі ну ту ра лы мә се ле 
бол са, екін ші сі – Де ме жан ның же ке өмі рі мен бай ла ныс ты. Мұн да ғы бір ерек-
ше лік, жа зу шы Де ме жан ның шыр етіп жер ге түс кен кү ні нен бас тап, қай тыс 
бол ған ға дей ін гі жар ты ға сыр лық өмір жо лын тұ тас қам ти ды. Өйт ке ні Де ме-
жан ның өмір ге ке луі нің өзі – жат қан бір хи кая.

Ро ман сол өл ке ге бел гі лі Құр бан қа жы ның қы зы Би бі ха ным ның ұй қы сы 
құж дың (алып күш ие сі) ұй қы сы нан да қат ты, құ дай қос қан қо са ғы, бас 
кейіп кер Де ме жан ды ояту дан бас тала ды. Би бі нің сұ лу си па ты, Шәуе шек қа ла-
сы ның ке ліс ті та би ға ты көр кем тіл мен на ным ды ба ян да ла ды.

«Тағ дыр» ро ма нын да ер те ден ке ле жат қан би лік жүй есі нің жал пы сі ле мі 
сақ тал ған. Мұн да хан дар ға на жоқ, бас қа ла ры ның аты бас қа бол ған мен, за ты 
бір. Мы са лы, үкір дай – аға сұл тан дә ре же лі ла уа зым бол са, зәң гі – бо лыс дә ре-
же лес ла уа зым, бас қа ла ры осы лай ша тө мен деп, ре ті мен ке те бе ре ді.

Цин (Қы тай) им пе рия сы ның жо ға ры дә ре же лі өкі лі, Тар ба ға тай жә не 
Ал тай ай мақ та ры ның гу бер на то ры Ши-ам бы ға Ке рім бай зәң гі ба ла сы Де ме-
жан ды 13 жа сын да ама нат қа тап сы ра ды. Ол уа қыт та ру кө сем де рі өз ба ла ла-
рын бауы ры нан жы рып, ұлық қа әкеп бе ру ге ти іс бол ған. Тү бін қу ып кел ген де 
Де ме жан – Ке рім бай дың өз ба ла сы емес, оның Гүл де рай ым де ген жал ғыз қа-
рын да сы нан ту ыл ған жие ні. Төр ту ыл ру ының бо лы сы Ке рім бай дың ау лы на 
ке рей дің мер кіт ру ынан бір қашқын жі гіт ке ліп сі ңе ді. Өте сым бат ты, көр кі 
көз той ды ра тын дай өң ді жі гіт де ген Ке рім бай дың бой же тіп отыр ған сұ лу қа-
рын да сы Гүл де рай ымға ға шық бо лып, сөз байласады. Алай да бұ лар көз де ген 
ар ман да ры на же те ал май ды. Қаш қын ның ізі не тү сіп жүр ген дер оның қай да 
еке нін анық та ған соң, бір түн де жыл қы шы ны тұт қын ға ала ды. Со дан қай тып 
орал май ды. Ар тын да ая ғы ау ыр Гүл де рай ым еңі реп қа ла бе ре ді. Жас ба ла сы 
бар Ке рім бай дың әй елі Ажар ба ла ны бау ыры на са лып, атын өз ба ла сы Сүйе-
жан ға ұй қас ты рып, Де ме жан қоя ды. Ке ле сі жы лы Гүл де рай ым қай тыс бо ла-
ды.

Де ме жан қы тай-маньчжур ба ла ла ры мен Ши-ам бы ның қо лын да гим на-
зи яны бі тір ген соң, тіл маш қыз ме тін де қа лып қоя ды. Ши-ам бы Де ме жан ды 
шекара бө лі сі не қа ты са тын ко мис сия ның құ ра мы на кір гі зе ді.

Де ме жан ның әке сі Ке рім бай да, оқу оқыт қан Ши-ам бы да та рих та бол ған 
адам дар. Ке рім бай Төр ту ыл ру ының ал ды мен зәң гі сі, одан соң 1884 жы лы 
қайтыс болғанша үкір дайы бо ла ды. Ке рім бай бай ға да, ке дей ге де бір дей қа-
рай тын әді лет ті, жар лы-жа қы бай ға қам қор лы ғы мол, адам гершілік қа сие ті 
өте жо ға ры, ел ішін де үл кен бе дел ге ие құр мет ке бө лен ген адам ре тін де та ны-
ла ды.

Ши-ам бы – шын аты Ши Лун. Ел ара сын да Ши жә не Ши-ам бы де ген ат-
тар мен та ныл ған. 1878 жыл дан бас тап, Тар ба ға тай ай ма ғы ның ам бы сы (князь, 
гу бер на тор) бо ла ды.

Бұ лар дан бас қа Ыс май ыл, Бал ка шин, Әсет Тә ңір бер ге нов, Ке рім бай, Бор 
ба тыр, Кү де рі, Әсет Най ман ба ев, Ма мыр бек тө ре т.б. си яқ ты ке  йіп кер лер де 
ро ман да өз аты мен алын ған.

Жа зу шы отар лау сая са ты нан зар дап шек кен қа зақ хал қы ның қы тай дан 
көр ген те пе рі шін де, орыс тан көр ген зор лы ғын да та ри хи де рек тер ге сүй ене 
оты рып, ашы на жа за ды. Пат ша лық Ре сей отар шыл да ры XIX ға сыр дың 
60-жыл да ры Қа зақ стан ды то лық жау лап ал ған нан кей ін екі им пе рия АР
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ара сын да ше ка ра мә се ле сі ту ын дап, қа зақ да ла-
сы на тала су дау-да майы бас тал ды. Қы тай-Цин 
пат ша лы ғы мен пат ша лық Ре сей өкі мет те рі нің 
өкіл де рі 1861 жыл дан бас тап, өз де рі нің ше ка ра-
ла рын қа лай бел гі леу туралы ке ліс сөз жүр гізе ді. 
1864 жы лы Шәуе шек қа ла сын да «Қы тай-Ре сей 
ба тыс сол түс тік ше ка ра ны бел гі леу ке лі сі мі не» 
қол қой ыла ды. Қа зақ тың же рі нің Қы тай ға ти ген 
бө лі гін де отыр ған қа зақ тар же рі мен бір ге Қы-
тай ға, Ре сей ге қара ған өңір де гі қа зақ тар же рі-
мен бір ге Ре сей дің бас қа ру ына қа ра ды.

«Тағ дыр» ро ма нын да ғы ұлт-азат тық кө-
те рі ліс ке бай ла ныс ты кел ті ріл ген де рек тер 
та ри хи нақ ты де рек тер мен сәй кес ке леді. Де-
ме жан – та ри хи кей іп кер. Ол Тар ба ға тай жә не 
Ал тай ай мақ та ры ның гу бер на то ры, Цин им пе-
рия сы ның жо ға ры дә ре же лі өкі лі Ши-ам бы ның 
қа ра ма ғын да тіл маш бо лып жұ мыс іс тей ді. Бұ-
дан кей ін төр   туыл ру ы ның үкір дайы Ке рім бай 
қай тыс бол ған нан кей ін Де ме жан Тар ба ға тай 
ай ма ғын ме кен дей тін сол ру ға үкір дай бо ла ды. 
1880 жыл да ры екі ел дің ше ка ра бө лі сі тұ сын-
да ко мис сия ның құ ра мын да бо лып, ше ка ра 
сы зы ғы жү ре тін ме же ні нақ ты ай қын дау да, 
қыр ғын бо лып ке те тін талай қи ын-қыс тау сәт-
тер де шешімін тауып отыра ды. Не ден бол са да 
та  йын бау ға дай ын тұр ған қа ру лы қа зақ тар ға 
іс тің мән-жай ын тү сін ді ріп, қан тө гіс тен сақ-
тап қал ады. Ал шека ра бойына жақын отыр ған 
қа зақ тар дың екі ел дің ішінен өздері таңдаған 
жағынан өріс-қо ныс бе рі лу мә се ле сі нің ше ші-
луі не де ық пал жа сай ды.

Ши-ам бы ның ор ны на кел ген Мә тен-ам бы ның 
сая са ты на Де ме жан бір ден қар сы шы ғып, жайы-
лым жер ді жөн сіз егін ші лік ке ай нал ды руға, сон-
дай-ақ егін ші лік жер лер мен су ды хал дай лар дың 
ие лі гі не бе ру ге ба тыл қар сы лық біл ді ре ді. То ған 
сал ды ру ға үкі мет та ра пы нан рұқ сат қа ға зы бар 
екен ді гін кө ре тұ ра, бұ ған жол бер гі сі кел ме ген 
хал дай лар дың жү ре гін қай та ру үшін кеу де соқ-
қан бел сен ді сі До хал дай дың тоқ пақ тай ай да рын 
тай кү зе ген дей дәл тү бі нен борт ет кі зіп ке сіп ала-
ды. Мә тен-ам бы ның па ра қор лы ғын әш ке ре лей ді. 
Мә тен-ам бы өз қыл мы сын қа лай да жа сы рып қа лу 
үшін қол дан кел ген қас ты ғын ая май, ең ал ды мен 
Қы зыл ба ла ның Ыс қа ғы мен келісіп, оны 

...Бір ел де ту ыпөсіп, 
есей ген ша ғын да екін ші 
бір ел ге ке ліп, сол ел ту
ра лы көр кем шы ғар ма 
жа зу – екі нің бі рі нің қо
лы нан ке лер же ңіл нәр
се емес. Бі рақ Қаб деш 
бұл сын нан сү рін бей өт ті. 
Оған бұл жо лы да өзі нің 
та би ғи талан ты мен қо са 
өмір тә жі ри бе сі кө мек тес
ке ні анық. Оның бас қа ла
ры мыз дан бір ар тық шы
лы ғы – өзі көр ген екі түр лі 
өмір ді, екі түр лі қо ғам дық 
фор ма ция ны са лыс ты ра 
зерт теу ге мүм кін ді гі бар. 
Осы қа сие ті Қаб деш ті жа
зу шы ре тін де тез есейт ті. 
Біз дің кө зі міз үй ре ніп, еті
міз өліп кет кен көп мә се
ле ге ол тың көз бен, сұң
ғы ла реа лис тің кө зі мен 
қа рай біл ді...

ӘкімТарази

Зергерсөз

«Тағ дыр» де ген сөз: 
Жа зу шы Тағ ды ры, Ұлт 
Тағ ды ры, Тіл Тағ ды ры, 
Ел мен Жер Тағ ды ры, Сіз 
бен біз дің Тағ ды ры мыз. 
Әде би ет те, жа зу шы да бұ
лар дан ар тық қан дай би ік 
мұ рат бол сын.

АсқарЕгеубаев

Зерделіой
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қа ру лан ды рып, Де ме жан ға жа бы ла тын жа ла ның се беп ке рі ре тін де пай да ла на-
ды. Ыс қақ тың та са да тұ рып ат қан оғы ие сі не ти мей, иті не ти іп, ойлаған қас-
тан ды ғы жү зе ге ас пай қал ған дық тан, ен ді бұ лар жа ңа жо ба жа сай ды. Бе ре ке сі 
ай ран дай ұйы ған қа зақ тың бі реуін екін ші сі не ай дап са лып, өзін-өзі мен құр ту 
де ген отар шы лар дың әк кі сая са ты дәл осы тұс та ай дан ай қын кө рі не ді. Ыс қақ 
Де ме жан тұр ған үй ді по ли цей лер ге қор ша тып, жа нын да қал ған бір жас по ли-
цей ді де реу өл тір те ді де, оның қо ра сын да ғы тал дың тү бі не кө міп ке те ді. Қас кү-
нем дер дің мұн да ғы есе бі «Де ме жан өзін ұс тау ға бар ған по ли цей лер ге қар сыласу 
барысында өкі мет ада мын өл тір ді» де ген жа ла ны жа бу бо ла тын. Ке лі сім бо-
йын ша ер те ңін де одан да көп по ли цей мен тер геу ші лер то бын әке ліп, өз де рі 
көм ген дай ын өлік ті «тау ып ал ған» бо лып, Де ме жан ды де реу тұт қын дай ды. 
Де ме жан ды ақ та ған ха лық аты нан жа зыл ған арыз ды тек се ру ге Құл жа қа ла сы-
нан шық қан өкіл – князь Дуаньді Мә тен-ам бы бас та ған хал дай лар жә не сол 
хал дай лар дың ық па лы нан шы ға ал май тын Ма мыр бек тө ре, Ыс қақ бас та ған 
қа зақ тар Ше пей зі де ген жер ден қар сы ала ды. Жа зу шы ның су рет теуін де бұл 
өңір – ұрт там суы жоқ, сек сеуіл мен жың ғыл ға на өсе тін, жер гі лік ті ха лық «То-
зақ – же теу, Ше пей зі мен се гіз» дей тін алыс жол. Оның үс ті не жан шы дат пай-
тын ма са сы бар. Жол аза бы нан әб ден қа жы ған князь Дуаньді бә рі ор та ға алып, 
Де ме жан ды қа ра лай тын қа ғаз ға қол қой ды рып ала ды. Ал өкіл ге Шәуе шек ке 
ба ра тын ен ді гі жол өкіл дің ба сып кел ген жо лы нан да ау ыр еке нін ай тып, үрей 
ту ды ра ды. Сөйт іп ал дау ға түс кен өкіл Де ме жанға тағылған айыптың ақ-қа-
расын ашу дың ор ны на хал дай лар мен ау ыз жа ла сып, іс ті жа  уып ке те ді. Де ме-
жан ның ісі ақ бол ған ымен, осын дай қол дан жа был ған жа ла ның құр ба ны бо-
лып, 1907 жы лы көк тем де дар ға асы ла ды. Бі рақ Де ме жан дай ха лық ба ты ры-
ның ру хы сөз тү сі не тін, сөз ұс тай тын, ерін ар дақ тай тын ел де мәң гі өл мей ті нін 
ав тор Әсет ақын ау зы мен айт ты ра ды.

«Тағ дыр» ро ма ны ның не гіз гі сю же тін құ рай тын бас ты оқи ға лар:
– Де ме жан си яқ ты ха лық қай рат ке рін дар ға асып өл тір ген пат ша лық Цин 

өкі ме ті нің 1911 жыл ға дей ін гі бір не ше ға сыр ға со зыл ған өт кен та ри хы, хал-
қы ның құ ра мы, салт-са на сы, өмір сү ру дағ ды сы ро ман да та ри хи құ жат тар 
не гі зін де ре ті мен кі рік ті рі ліп, осы ар қы лы сол ке зең нің қо ғам дық-әлеу-
мет тік жағ дай ла ры мен уа қыт ты ны сы жан-жақ ты көр кем ай на лым ға 
тү суі;

– Шың жаң ның Тар ба ға тай ай ма ғын да ғы қа зақ тар дың ор на ла су тәр ті бі мен 
би лік жүй есі, ел би леу ші ам бы, үкір дай лар мен зәң гі лер дің об ра зы;

– ро ман да ғы бас кей іп кер дің есі мін төр ту ыл елі нің үкір дайы Ке рім бай 
қа рын да сы Гүл де рай ым нан ту ған ба ла ны өз ба ла сы Сүйе жан ға ұй қас-
ты рып, Де ме жан қоюы;

– Де ме жан он жас қа тол ған да әке ор ны на әке бол ған Ке рім бай дың ай мақ 
әмір ші сі Ши-ам бы ға қа рас ты мек теп ке қы тай ша оқу ға бе руі;

– бас кей іп кер дің оқу бі тір ген соң тіл маш бо луы, одан шекара бө лі сі не 
қа ты суы, әке сі қай тыс бол ған нан кей ін оның ор ны на төр ту ыл елі не үкір-
дай лық қыз мет ке сай ла нуы;

– ел ді ди қан шы лық қа үй ре тіп, Де ме жан зай мке сі нің ата ғы жер жа руы;
– Де ме жан ның өз қо лы мен отыр ғы за тын жал ғыз тал қа ра ға шы ның үл кен 

бау-бақ ша ға ай на луы;АР
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– Тар ба ға тай дың те ріс кей ін де гі (Зай сан) ата ғы екі өл ке ге де ке ңі нен жайыл ған 
атақ ты бай Құр ман қа жы ның қы зы, әй елі Би бі ха ным ның ағай ын ара сы на, 
абы сын-ажын ға жай лы лы ғы, қай ырым-мейі рі мі, ба ла ла рын ала ла май 
дұ рыс тәр бие леуі, осы ның бә рі жи на лып ке ліп Де ме жан бе де лін би ік те те 
бе руі.

Ойталқы
1. Та ри хи ро ман де ген не?
2. Ро ман оқи ға сы қай жер де бол ған?

Неліктен
1. Не лік тен ро ман «Тағ дыр» деп атал ған?
2. Не себепті Де ме жан  жабылған жаладан құтыла алмады?

Тобыңдаталдапкөр
Ро ман да кө те ріл ген мә се ле лер ді ұлт тық мүд де тұр ғы сы нан қа рас ты-

рып, «Де ме жан кім?» де ген сұ рақ ты «Рөлдегі оқушылар» әдісімен топтарға 
бөлініп, та қы рып бой ын ша тал дап көріңдер.

1-топ:  Із қуушы – кейіпкерлердің ізін қуады.
2-топ: Кейіпкерді сипаттаушы – кейіпкерлердің мінезін, сыртқы 

тұлғасын сипаттайды.
3-топ: Бейнелеуші-суреттеуші – оқиғаларға байланысты шығарма-

лардан суреттер салады.
4-топ: Жазушы – романдағы маңызды деген мәселе төңірегінде хат, 

хабарлама, шағын эссе жазады.
5-топ: Дәнекер – роман мазмұнын  қазіргі қоғаммен байланыстырады.

Дәптеріңежаз
Шо қан, Ыбы рай, Абай қай рат кер лі гі  мен Де ме жан об ра зын са лыс ты-

рып, дәп те рі ңе жаз.

Түйінде
Де ме жан ның ұлт тық тұл ға сын «Уа қыт ке ру ені» бө лі мі нен алын ған 

үзін ді бо йын ша түй ін деп, «Тағ дыр» ро ма нын да ғы та ри хи дәу ір шын ды ғы» 
де ген та қы рып та эс се жаз.

Қалайойлайсың?
«Қа һар ман тұл ға» де ген ді қа лай тү сі не сің? Жа зу шы бұ л атқа лай ық па?

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?
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Үйдеорында
«Тағ дыр» де ген сөз: Жа зу шы Тағ ды ры, Ұлт Тағ ды ры, Тіл Тағ ды ры, Ел 

мен Жер Тағ ды ры, Сіз бен біз дің Тағ ды ры мыз. Әде би ет те, жа зу шы да бұ-
лар дан ар тық қан дай би ік мұ рат бол сын» – де ген Ас қар Егеуба ев тың сө зін 
эпиг раф ре тін де алып, өз пі кі рің ді қо сып, ша ғын шы ғар ма жаз.

Әдебиеттеориясы

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.

«Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі»

Ро ман ның та ри хи шын дық қа құ рыл ға ны на 3 дә лел кел тір, бұ лар ды 
3 фак ті мен не гіз де.

Шығармашылықтапсырма

Қ.Орын ба са рұлы ның, Т.Құ сай ынұлы ның, А.Та та най ұлы ның, Ә.Қоң қаұлы ның, 
Ә.Әмі рұлы ның Де ме жанға арналған жыр ла рын оқып, текс то ло гия лық тал дау жа сап 
көр. Бұған Ұ.Б.Аяз ба ева ның «Ұлтазат тық кө те рі лі сі ту ра лы та ри хи жыр лар» (Қы тай
да ғы қа зақ тар дың ХІХ ға сыр дың екін ші жә не ХХ ға сыр дың бі рін ші жар ты сын да ту ған 
та ри хи жыр ла ры бой ын ша) (2007) ат ты ең бе гін де қол да ну ға бо ла ды. 

Міне,қызық!

Қаб деш Жұ ма ді лов ті әріп тес те рі «Қа ра сөз дің қа ра ге рі», «Тағ ды ры бө лек тар
лан боз», «Да ра боз жа зу шы» деп ыл ғи ша ша сы на шаң жұқ тыр мас қа си ет ті жыл қы ға 
те ңе ген.

Кітап–асылқазына

Жұ мадiлов Қ. Тағ дыр / Қ. Жұ ма ді лов. – Ал ма ты: Жа зу шы, 1988.

Үйдеорында

Қолданыпкөр
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Құ мы рс қа тау биі гін біл мей ді.
    Ш.Құсайынов

ШАХИМАРДЕНҚАБИДЕНҰЛЫҚҰСАЙЫНОВ

Ш.Құсайыновқандайсалалардабілімалды?

Т.Жүр ге нов атын да ғы Қа зақ ұлт тық өнер 
ака де мия сы ның про фес со ры, бел гі лі дра ма тург-
жа зу шы, ұс таз-ға лым Ша хи мар ден Қа би де нұлы 
1952 жы лы 6 сәу ір де тау-кен ин же не рі жә не 
эко но мист от ба сын да Қа ра ған ды қа ла сын да 
дү ние ге кел ген. 1969 жы лы ту ған же рін де гі 
№ 3 ор та мек теп ті бі тір ген нен кей ін Қа ра ған ды 
Мем ле кет тік ме ди ци на лық инс ти ту ты на тү сіп, 
1975 жы лы бі ті ріп шы ға ды. Осы жы лы Мәс кеу 
ғы лы ми-зерт теу инс ти ту ты ның әлеу мет тік жә не 
пси хи ат рия Ресейдегі бі лім же тіл ді ру кур сы нан 
өте ді. Бұ дан кей ін Қо ста най жә не Қа ра ған ды 
қа ла ла рын да әр түр лі ме ди ци на лық ме ке ме лер де 
жұ мыс іс тей ді.

Ш.Құсайыновтыңәдебиеткекелуіненесебеп
болды?

1979 жы лы сол кез де гі Қа зақ стан ның ас та-
на сы, мә де ни ет пен әде би ет тің ал тын ор да сы 
Ал ма ты ға қо ныс ау да руы оның осы са ла ға бір-
жо ла бет бұ ру ына се беп бо ла ды. Жас тай ынан 
әде би ет ке құ мар бо лып, түрлі әдебиеттерді, әдеби 
кітаптарды көп оқып, көп із ден ген Ша хи мар ден 
Қа би ден  ұлы 1980 жы лы Мәс кеу де гі М.Горь кий 
атын да ғы Әде би ет инс ти ту ты ның дра ма тур гия 
фа куль те ті не тү се ді. Осы лай ша оның әде би өмі рі 
бас тала ды.

Ш.Құсайыновтың ең ал ғаш қы «Сүй ін ші» де ген про за лық шы ғар ма сы Әде-
би ет инс ти ту тын да өт кі зіл ген кон курс та бі рін ші орын ды же ңіп ала ды. Оқу ды 
бі тір ген нен кей ін 1988 жы лы Қа зақ стан ға ке ліп, әр жыл да ры Қу ыр шақ теат-
рын да жә не «Қа зақ фильм» ки нос ту дия сын да сце на рист бо лып жұ мыс іс тей ді. 
Қа зақ стан Жа зу шы лар ода ғы ның мү ше лі гі не өтіп, Әде би ет үй інің ди рек то ры 
бо ла ды.

2013 жы лы дра ма тург-жа зу шы ға «Қа зақ стан ның ең бек сі ңір ген қай рат ке-
рі» ата ғы бе ріл ді.  Шы ғар ма ла рын орыс жә не қа зақ ті лдерін де жа за ды.

ШахимарденҚабиденұлы
Құсайынов 

(1952 жы лы ту ған)

Сыр қал таң да,
Қал та сыр тың да.

Тіс тіл ге тиеді,
Тіл діл ге тиеді.

Кек тің кө зі өт кір,
Кек шіл адам со қыр.

Ар тық бол са, 
жыр тық бо ла ды.

Ш.Құсайынов

Зерделіой

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



129

Ұстаздықжолғақалайтүсті?

2000 жыл дан бас тап Темірбек Жүр ге нов атын да ғы Қазақ ұлт тық өнер 
ака де мия сын да дра ма тур гия, дін та ри хы, ми фо ло гия бой ын ша лек ция оқып, 
ұс таз дық қыз мет ке ауы са ды. Мұн да «Ки но те лед ра ма тур гия» ма ман ды ғын да 
оқи тын сту де нт тер ді да яр лау дың бас ше бе рі не ай на ла ды. Театр, ки но, те ле-
ви де ние са ла сы бой ын ша жо ға ры оқу орын да ры на ар нап «Дра ма тур ги чес кое 
мас терс тво» жә не «На пи сать пьесу/сце на рий» ат ты оқу лық тар жа за ды.

Ғылымсаласынақандайүлесқосты?

2004 жы лы М.О.Әуе зов атын да ғы Әде би ет жә не өнер инс ти ту тын да «Агиог-
ра фия в ка за хс ком фоль кло ре» де ген та қы рып та фи ло ло гия са ла сы бо  йын ша 
кан ди дат тық дис сер та ция қор ғай ды. 

Ш.Құсайынов 2006–2009 жыл да ры Р.Б.Сү лей ме нов атын да ғы Шы ғы ста ну 
инс ти ту ты ның док то ран ту ра сын да оқып, жо ға ры мек теп ма ман да рын да яр лау ква-
ли фи ка ция сы ның то лық кур сы нан өте ді. Осы жыл дар ішін де Қо жа Ах мет Я сауи 
ту ра лы ғы лы ми жур нал дар мен кон фе рен ция лар ға 60-тан ас там ма қа ла жа зып, 
оның 221 хик ме тін араб ті лі ндегі түп нұс қа сынан тікелей орыс ті лі не ау да ра ды. Бұл 
кітап Мә де ни ет жә не спорт ми ни ст рлі гі мен «Әзі рет сұл тан» му зей інің қол дау ымен 
2015 жы лы же ке кі тап бо лып шы қты. 25 жыл уа қы тын Ах мет Я сауи мұ ра сы на ар-
на ған Ша хи мар ден Қа би де нұлы ның осы са ла да ғы ең бе гі ұшан-те ңіз. Сон дай-ақ осы 
жы лы «Агиог ра фия и су физм в Ка за х стане» ат ты мо ног ра фия сы жа рық кө рді.

Қандайшығармаларжазды?

Дра ма тург-жа зу шы ның «Сад над го ро дом» әң гі ме лер жи на ғы (1988 ж.), 
«За пис ки кор рес пон ден та «Санкт-Пе тер бургс ких Ве до мос тей» (1992 ж.), «Ка-
за хи» (1989 ж.), «Ск ры тый хан» (1999 ж.), «Хро ни ка ком му та то ра» (2002 ж.) 
ро ман да ры, «Биог ра фии ис то ри чес ких лич нос тей Ка за х ста на» (2001 ж.) көр кем 
анық та ма лы ғы, «Про за раз ных лет» (2012–2013 жж.) деп аталатын екі том ды ғы, 
«Тюркс кий ка зан» (2015 ж.) деген тү рік та ға мы ту ра лы құнды ең бе гі Ал ма ты 
жә не Мәс кеу бас па ла ры нан жа рық көр ген. Сон дай-ақ Ж.Ай ма у ытұлы ның 
«Ақ бі лек» жә не «Қарт қо жа (2007 ж.) ро ман да рын орыс ті лі не ау дар ған.

Ш.Құсайыновтыңқандайпьесаларыбар?

Ша хи мар ден Құ сай ынов бел гі лі жа зу шы-дра ма тург Қа ли хан Ыс қа қов пен 
бір ле сіп, «Ма зар», «Двое в сте пи», «Два ча са му же ст ва», «Қыл кө пір» ат ты 
пьеса лар жаз ған. «Два ча са му же ст ва» деген пьесасы 1984 жы лы Мә де ни ет 
ми ни с т рлі гі нің бірінші сый лы ғын же ңіп ал ған. Осы жы лы Ш.Құ сай ынов тың 
«Мя теж» де ген пьеса сы М.Ю.Лер мон тов атын да ғы Мем ле кет тік ака де мия лық 
орыс дра ма теат рын да сахналанады.

2000 жы лы та ри хи та қы рып қа жа зыл ған «То ми рис» пьеса сы М.О.Әуе зов 
атын да ғы Қа зақ мем ле кет тік ака де мия лық дра ма теат рын да қойылып, ха лық-
тың ри за шы лы ғы на бө лен ді. Осы жы лы С.То рай ғы ров тың «Қа мар сұ лу» ро ма-
ны не гі зін де сах на лан ған пьеса сы театр кон кур сы ның бірінші сыйлығын ұтып АР
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ал са, 2004 жы лы «Қа зақ тар» тра ге дия сы Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Мә де ни ет 
ми нис  т рлі гі нің бірінші сый лы ғын ием де не ді. Сах на да қой ыл ған да ры нан бас қа 
«ТеатрKZ» жур на лы на жа рия лан ған «Би лер», «Царь Со ло мон», «За ман дас-
тар», «Май ра» си яқ ты пьеса ла ры бар.

Қаламгернешекөркемфильмніңсценарийінжазған?

Ш.Құ сай ынов «Қа зах фильм» ки нос ту дия сын да тү сі ріл ген то лық мет-
раж ды 10 көр кем фильм нің сце на рийін жаз ған. Оның ішін де «Бал кон» (ре жис-
сері Қ.Са лы қов, 1990 ж.) жә не «Не бо моего детс тва» (ре жис сері Р.Әб ді ра шев, 
2012 ж.) фильмдері жұрт шы лық қа ке ңі нен та ны мал. Бұ лар Қа зақ стан ки но 
өне рі «Ал тын кол лек ция сы ның» «100 үз дік филь мі» қа та ры на ен ген.

Ойталқы
1. Ша хи мар ден Құ сай ынов не ше ма ман дық тың ие сі?
2. Орыс ті лі не қан дай шы ғар ма лар ды ау дар ған?

Неліктен
1. Не лік тен Құ сай ынов 25 жыл уа қы тын Ах мет Ясауи мұ ра сын зерт теу ге 

ар на ды?
2. Оны қа лың көп ші лік не се беп ті дра ма тург ре тін де та ни ды?

Тобыңдаталдапкөр
Жү сіп бек Ай мау ытұлы ның «Ақ бі лек» ро ма нындағы қыздың қасқыр-

лармен арпалысын Құсайыновтың орыс шаға қалай аударғанын хрестома-
тиядан түпнұсқасымен са лыс ты рып оқып, талдаңдар.

Дәптеріңежаз
Ша хи мар ден Қа би де нұлы өмі рі нің хро но ло гия лық кес те сін жа са.

Түйінде
Қ.Ыс қа қов тың «Жан қи мақ», Иран-Ғай ып тың (Иран бек Ораз ба ев) 

«Шың ғыс хан», «Ес тай дың Қор ла ны», О.Дас танов тың «Әзі рет Сұл тан», 
С.Сма таев тың «Той үс тін де то па лаң»,  А.Бек бо сы нов тың «Соң ғы се зім», 
Б.Әбіл даұлы ның «Тө ле би», Ә.Та ра зи дің «Ала тау сын ды алы бым» пьеса-
ла ры мен Ша хи мар ден Қа би де нұлы ның «То ми рис» пьеса сы ның та қы ры бы 
қай жа ғы нан үн де се ді?

Қалайойлайсың?
Егер жазушы-драматург болмағанда, Ша хи мар ден Қа би де нұлы нан 

жақ сы дәрігер шы ғар ма еді?

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?
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Үйдеорында
Ш.Құ сай ынов тың адам ана то мия сын, пси хо ло гия сын (тә ні мен жа-

нын) кә сі би дең гей де бі луі де оның ше бер жа зу шы-дра ма тург бо луы на се бе-
бін ти гіз ді. Осы ны дә лел деп, дис кус сив ті эс се жаз.

«Томирис»пьесасы

Кі реуке де ген пар сы ның,

Қа нын әзір төк кем жоқ.

Ұлым ның ке гін ала мын,

От бо лып мен жа на мын.

Ме� ді бай Әбі л�лы

Томирисдегенкім?

Біз дің дәу ірі міз ге дей ін гі VІ ға сыр да ата-ба ба ла ры мыз дың ме ке ні ұлы сақ 
да ла сын би ле ген Тұ мар пат шайым дү ниежү зі не грек та рих шы сы Ге ро дот тың 
«Та рих» деген кі та бы не гі зін де То ми рис де ген ат пен та ныл ған. Себебі Геродот 
сақ тың Тұ мар де ген сө зін «То ми рис» деп жазған.

Ша хи мар ден Қа би де нұлы шығарма атауын осы әлем дік нұс қа сы бой ын ша 
ал ған. Шы ғар ма дағы Кир пат ша ға құ пия жол мен ба ра тын «Шұ ғы ла» – ой дан 
алын ған есім. Бұл – То ми рис тің екін ші аты емес.

Қа зақ қыз да ры ның ба тыр лық жо лы осы То ми рис-Тұ мар ха ным нан бас-
тау ала ды. Шы ғар ма ның не гіз гі сю же ті біз дің дәу ірі міз ге дей ін гі 530-жыл дар 
ша ма сын да өмір сүр ген, біз дің ар ғы те гі міз – сақ тар дың пат ша сы То ми рис тің 
қа зір гі өмір сү ріп отыр ған же рі міз ді жау қо лы нан қор ғап қал ған ерен ер лі-
гі не бай ла ныс ты өр би ді. То ми рис «Төрт құ бы ла ның тұ тас би леу ші сі» атан ған, 
«же ңі лу ді біл мей тін» пар сы пат ша сы Кир дің  шап қын шы лы ғы нан көш пен-
ді лер да ла сын қор ғап қа на қой май ды, оның әс ке рін тү гел ге жу ық тал қан дап, 
Кир дің ба сын өз қо лы мен қан ға ба ты ра ды.

Пьеса да Кирді өз елі «пат ша лар дың пат ша сы – ұлы Кир» деп атай ды. Кел ген 
ел ші лер ге де со лай атау ды талап ете ді. Ав тор «мас сақ» деп ал ған біз ге та ныс «мас-
са гет» – сақ тай па сы ның ба ла ма сы, яғ ни сақ-мас са гет де ген ұғым ды бе ре ді. Мас-
са гет тер (гр. massagetaі) – ежел гі грек ав тор ла ры ның де рек те рі бо й ын ша Кас пий 
мен Арал те ңі зі ара лы ғын ме кен де ген тай па лар то бы ның ор тақ атауы. Ға лым дар-
дың кей бі реуі мас са гет атауы «masyo» – «ба лық» де ген сөз ден шық қан, сон дық тан 
«ба лық же гіш тер» де ген ұғым ды біл ді ре ді деп жо ра мал да са, екін ші ле рі «мас», 
«са ка» жә не «та» де ген сөз дер ден құ ра лып, «ұлы сақ (скиф) ор да сы» де ген ма ғы-
на ны біл ді ре ді дей ді. Ен ді бі реу ле рі «ма за – гет тер», «ұлы гет тер» деп тү сін ді ре ді. 
Осы лар дың іші нен ав тор «ұлы сақ ор да сы» де ген ма ғы на ны ал ған.

Томиристуралынебілесіңдер?

То ми рис – пар сы пат ша сы Кир дің ке сіл ген ба сын қан ға ба ты рып, әс ке рін 
тас-тал қан ету ар қы лы аты аңыз ға ай нал ған та ри хи тұл ға. Ақы лы на көр кі сай 
ал ғыр да ер жү рек әй ел ежел гі сақ тай па сы ның би леу ші сі ре тін де Ор та Азия 

Үйдеорында

Мә тін де гі То ми рис порт
ре тін дра ма да ғы об раз
бен са лыс тыр. 

CD07
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же рі не көз тік кен жау дың арам пи ғы лын ал дын ала се зіп, со ған қар сы әре кет 
жа сап отыр ған. Пьеса да Кир дің жан-жа ғын да ғы ел ді тү гел жау лап, ен ді көш-
пен ді лер да ла сы на көз ті гіп отыр ға ны ту ра лы мәлімет То ми рис тің жал ғыз ба-
ла сы Спар га пис еке уі нің диало гі ар қы лы бер ілген. Же ті су елі не пат ша бо лу ды 
көз де ген ба ла сы на қар сы бо лып: «На ға шым ның есіл-дер ті ме нің әкем нің кө зін 
жою еді. Ақы ры оның ша ңы ра ғын өр теп тын ды да, ме нің кін ді гім от ішін де ке-
сіл ген. Анам бай құс тіл сіз жау дың құр ба ны бол ды. Ұлы Тұ ран ды өрт жал ма ған! 
Жау дың өр ті емес, дау дың өр ті, бақ талас тық пен ба қас тық тың, той ым сыз дық 
пен то пас тық тың өр ті жал ма ған. Же ті су ға бар саң, қа ру ұс тап емес, қа рын дас-
ты ғың ды ал ға тар та сың! Ман сап із деп емес, қан аң сап емес, ағай ын ды аң сап 
ба ру ың ке рек! Қы зыл бас тың Кир пат ша сы түс ті гі міз ді тү гел жау лап, ен ді біз ге 
көз алар тып отыр. Аға  йын мен одақ бол ма сақ, ома қаса құ лай мыз!», – дей ді.

Шы ғар ма да ғы жа сы жүзден асып кет кен Елес де ген кей іп кер, не гі зі нен, 
бә рін бі ліп оты ра тын бол жау шы, кө ріп кел ре тін де кө рін ге ні мен, ол сақ 
патшайымының тү сі нік-түй сі гін, ал ғыр лы ғын, се зім тал ды ғын, ақыл ды лы ғын 
та ны ту үшін ға на алын ған. Сон дық тан «жә ді гөй кем пір» То ми рис тің қа сы нан 
бір елі қал май ды. Ха лық ұғы мын да «жә ді гөй – аса ай ла кер» де ген ұғым ды 
бе ре ді. «Бұл кем пір – Тә ңір дің құ лы. Жер мен бір ге жа ра тыл ған. Жер мен бір ге 
кін дік тес ән би ді (әу лие) қуа ал май сың» де ген То ми рис тің сө зі нен де Елес тің 
те гін адам емес еке нін бай қау ға бо ла ды.

Осы әу лие-ән бие кем пір ар қы лы То ми рис Кир дің тау мен тас ты қо па рып, 
көш пен ді лер да ла сы на қа рай жол са лып, Аракс (Аму да рия) өзе ні не кө пір 
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тұр ғы зып жат қа нын ес ти ді. Осы дай ын дық ты өз кө зі мен кө ру үшін То ми рис 
пар сы пат ша сы ның ал ды на Шұ ғы ла есім ді ел ші бо лып ке ле ді. Осы кез де су 
кө рі ні сі нен мы сал кел ті рейік.

Кир: Со ны мен атым Ш� �ы ла де ші. То ми рис хан ша етек ті ні� көр ке мі 
деу ші еді. Бі ра� кө рік жа �ы нан се ні мен те� де сер ме екен?

Ш� �ы ла: Екеу міз бір ана ны� с� тін іш кен ем шек тес, те лі ме ту ыс пыз. 
Со нан да бо лар, бір-бі рі міз ге �� сас пыз.

Кир: Пат шай ым �а ай та бар: пат ша лар ды� пат ша сы на бас исін, же рін 
сау �а �а бе ріп, елі ете гі ме ке ліп ты �ыл сын!

Шұ ғы ла бұ ған То ми рис хан шай ым ның көн бей ті нін ай тып, «Қан нан 
қо рық пай сың ба» де ген сұ рақ қоя ды. Хан өзі нің еш те ңе ден қо рық пай тын-
ды ғын ай тып мақ тан ған да, Шұ ғы ла оның қан жа рын сұ рай ды. Кир: «Оны 
қай те сің?», – де ген де Шұғыла: «Пат ша лар дың пат ша сы, мен де қор қы ныш 
се зі мі жоқ де ге нің қай да?», – дей ді. Сөз ден то сыл ған Кир амал жоқ, қан жа рын 
суы рып бе ре ді. Сол кез де Шұ ғы ла ала қа нын ке сіп, қа нын құ ты да ғы ша рап қа 
то сып тұ рып: «Біз дің да ла жұр тын да осын дай бәс бар. Бәс ке тек жү рек 
жұт қан дар ға на тү се ді. Мә, қан жа рың ды ал да, қо лың ды кес, кім бұ рын 
та мы рын ба сып, қа нын тоқ та тар екен, кү те лік», – дей ді. Осы лай ша бәс тік-
кен Шұ ғы ла: «Ажал дан соң да өмір бар. Үшін ші құ ты – ажал дың сы ба ға сы. 
Ен ді мі не, екеу міз қан мен де бір-бі рі міз ге бай лан дық», – дей ке ле, Шұ ғы ла 
бе лін де гі шар шы сын ше шіп, Кир дің қо лын та ңа ды. Ол шар шы ның екін ші 
ше ті мен өзінің қо лын та ңа ды. «Бұл ой ын емес. Пат ша лар дың пат ша сы, 
се ні қи на ған – қан ның та суы. Қа ра құ сың нан қыс қан да сол. Мен се нің 
арам қа ның ды ағы зып тас та дым. Ен ді құр ат қа мін ген дей құл пы рып шы ға 
ке ле сің, ұй қың да қай та ора ла ды», – дей ді.

Ге ро дот тың «Та рих» де ген кі та бын да  Томирис Кир дің ке сіл ген ба сын қан 
тол ты рыл ған мес ке са лып жа тып: «Ей, қан құ мар, өмір бойы адам қа  н ына той-
май, су ша ша шып ке ліп едің. Ал ен ді о дү ние де де қан ға тоя тын бо ла сың. Се ні 
қан ға той ды рам деп уә де бер ген едім. Мі не, сол уә дем ді орын да дым», – де ген 
екен деп, патшайымның қайсар, ер мінезін көрсеткісі келеді.

Ал пьеса да То ми рис Кир дің басын торсыққа салып: «Аң са ға ның сақтың 
қаны еді, торсықты парсының қанына толтырыңдар да, еліне қайтарыңдар, 
қанып ішсін де, жаны жай тапсын!» деп айтады. Абай «Ес кен дір» поэма сын да 
Ес кен дір ді «бас сүй ек» ар қы лы тәубесіне келтір се, мұн да да сон дай идея бар. 

То ми рис «Адам қа нын төк пейік. Біз ме кенжай ымыз ды тас тап, үш күн дік 
жер ге ке тейік. Сен өзі ңе ке рек дү ние-мү лік тің бә рін алып, бей біт жол мен елі ңе 
қайт » де ген хат жі бер се де, Кир оған құ лақ ас пай ды. Қа си ет ті қа ра жер дің адам 
қа ны на бөк ке ні Кир ді тол ған дыр май ды, оның мас са гет тер же рін тал қан дап, 
әрі қа рай Қы тай ға ау ыз сал мақ ойы болады.

Аңызда То ми рис тің он ал ты жас та ғы жал ғыз ұлы Спар га пис ті тұт-
қын ға тү сір ген Кир сақ пат ша сы ның өзі не тұр мыс қа шы ғу ын талап ете ді. 
Оның ай ла кер ұсы ны сы на ке лі сім бер ме ген То ми рис ке кек тен ген Кир ба-
ла ны тұт қын нан бо сат пай, со ғыс жа рия лай ды. Мұн дай қор лау ға шы да ма-
ған Спар га пис өзін-өзі өл ті ре ді. Осы оқи ға дан кей ін он сыз  да сақ да ла сын 
жау лау ға бет ал ған Кир пат ша ның қа лың қо лы мен қыр ғын шай қас бо лып, 
То ми рис жау ды тас-тал қан етіп же ңе ді. Ал пьесада Кирдің басын Томирис-
ке Балхаш әкеледі.АР
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То ми рис тің күй еуі Балхаш – сақ пен ту ыс тас 
«тир га хауд» де ген тай па ның бас сар да ры. Бал хаш 
пьесаның басында сақ тай па сын тас тап, Кир мен 
одақ та сып, үне мі жау гер ші лік те жү ре тін адам 
ре тін де су рет те ле ді. Ел ші лік ке кел ген То ми рис ті 
Кир дің кө мек ші сі Мард жа ла жау ып, ұс тап қа лу  
үшін патша сарайының жасауылын әдейі 
өлітіргенімен, Балхаш оның өлі мін өз мой ны на 
алып, То ми рис ті құт қа рып жі бе ре ді. Драманың 
соңында улы  жебеден жа ра лан ған Бал хаш көз 
жұ ма ды.

Елес: Ба ла� ды ��р бан ды� �а шал ды�! Бай ды 
��р бан ды� �а шал ды�! С�й ге ні� ні� ба сын ал ды�! 
Өзі� �а на �ал ды�! Өзі �е не �ал ды?

То ми рис: Са� де ген ел �ал �ан жо� па! Са� ты� са ры да ла сы – жер �ал �ан 
жо� па!.. Жа ма �ат!..

Ті рі �ал �ан дар т� гел жи на ла ды.
То ми рис: (Кир ді� ба сын тор сы� �а �ай та са ла ды). Пат ша лар ды� пат-

ша сы – �лы Кир, �� ма рт �а ны� са� ты� �а ны еді! Жа� сы лар мен жай са� дар, 
кө сем дер мен көк с�� гі лі сар баз дар, мы нау тор сы� ты пар сы ны� �а ны на тол-
ты ры� дар да, елі не �ай та ры� дар, �а нып іш сін де, жа ны жай тап сын!.. Көк 
Тә �і рі сый ла �ан са� ты� са ры да ла сы на ен ді �ай тып еш кім бас с�� па сын! 
Т� ран ны� �а си ет ті ту ын еш кім жы� па сын!..

Пьеса осы лай ша аяқ тала ды. Егер ел ші лік ке бар ған То ми рис тің бей біт ке лі-
сі мі не Кир көн ген де сақ пат ша сы оған тұр мыс қа шы ғу ға қар сы бол мас па еді. 
Өйт ке ні шы ғар ма да Кир бет біт кен нің сұ луы, абы ройы ас қақ та ған ай бар лы 
пат ша ре тін де су рет те ле ді. Тіп ті То ми рис тің өзі оның сұ лу лы ғы на тән ті бо ла-
ды. Дегенмен сақ пат ша йымы же ке ба сы ның қы зы ғы нан гө рі ел мен жер тағ-
ды рын жо ға ры қоя ды. Жал ғыз ба ла сы да сол үшін құр бан дық бо ла ды.

Пьеса да ғы бас ты кей іп кер лер

1. То ми рис-Шұ ғы ла  – сақ пат ша сы 
2. Бал хаш  – То ми рис тің күй еуі
3. Спар га пис   – бек за да, То ми рис тің ұлы

 4. Кир   – пар сы ның пат ша сы

5. Елес  – жә ді гөй кем пір

6. Ама ға   – сар мат тар па ди ша сы

 7. Мард  – Кир дің ке ңес ші сі

8. Ар да шир  –  мас сақ кө се мі

9. Мас сақ тар кө се мі

10. Жа сау ыл дар, жен дет тер, сар баз дар, игі-жақ сы лар
11. Ама зон ка би то бы 
12. Пар сы сар баз да ры ның би то бы
13. Сақ сар баз да ры ның би то бы 
14. Аванс це на – Кир са рай ының кү зет ші сі

То ми рис: 
«Есің де бол сын ба лам, 

ат тан түс пе сең – 
сақ ты ғың! 

Ше шін бей ұй ық та саң –
жауың ның көп ті гі! 

Ше шін бей ас же сең –  
дауың ның көп ті гі».

Шахимарден
Құсайынов

Зерделіой

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



135

Ойталқы
1. «То ми рис» пьеса сы ның сю же ті қан дай ке зең ге бай ла ныс ты құ рыл ған?
2. То ми рис-Тұ мар ту ра лы қан дай шы ғар ма лар ды бі ле сің?

Неліктен
1. Не лік тен То ми рис Кир ге тұр мыс қа шы ғу ға ке лі сім бер ме ді?
2. То ми рис не се беп ті Кир дің ба сын қан ға ба ты ра ды?

Тобыңдаталдапкөр
1. Томирис патшайымының ерлігін қазақтың басқа батыр қыздарымен 

салыстырып, талдау жасаңдар.
2. Шығармада көтерілген мәселелерді «FILA кестесін толтыру» әдісі бо-

йынша ұлттық мүдде тұрғысынан талқылаңдар.
F (Дерек) – шығармадан негізгі кейіпкерлер бейнесін ашатын деректер;
I (Пікір) – кейіпкерлер туралы өздеріңнің ой-пікірлерің;
L (Сұрақ) – кейіпкерлердің образдық тұлғасын ашатын сұрақтар қою;
A (Іс-әрекет) – автордың кейіпкерлерді суреттеудегі қолданған тәсілі.

Дәптеріңежаз
Пьеса да ғы ақыл-өси ет ке, па ра сат ты ой ға құ рыл ған сөй лем дер ді дәп те-

рі ңе кө ші ріп жаз.

Түйінде
Ел мен жер тағ ды ры ту ра лы өз ой ың ды түйіндеп, эссе жаз.

Қалайойлайсың?
То ми рис тің жан тол қы ны сы са ған қа лай әсер ет ті?

Үйдеорында
Оқу лық та бе ріл ген су рет ті бас қа ақ па рат көз де рін де бе ріл ген су рет тер-

мен са лыс ты рып, бар лы ғын да ғы ор тақ ой ды тау ып, та ри хи жә не көр кем-
дік құн ды лы ғы на жаз ба ша ба ға бер.

Білгенгемаржан
Геродот (гр. Herodotus) – ежел гі дәу ір де гі грек та рих шы сы, «Та рих ата сы» деп 

та ныл ған, әй гі лі «Та рих» кі та бы ның ав то ры, жи һан кез. Ол ша ма мен б.з.б. 484–425 
жыл да ры өмір сүр ген. Ге ро дот Кі ші Азия да ғы Ка ли кар нас қа ла сын да дү ние ге ке ліп, 
жас ке зін де әмір ші лер ге қар сы топ та бол ға ны үшін елі нен қуыл ған. Бі раз уа қыт Са мос 
ара лын да тұ рып, көп жер лер ді ара ла ған, Қа ра те ңіз ге дей ін жет кен де ген мә лі мет бар.

«Балаларэнциклопедиясы»,3-том

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Білгенүстінебілетүс

 «То ми рис» – та ри хиқа һар ман дық дас тан. Дас тан ның сю же ті та рих та 
бол ған шы найы оқи ға лар ға не гіз дел ген. Ге ро дот тың жа зуы бой ын ша пар сы 
елі нің пат ша сы Кир б.з.б. 539 жы лы Ва ви лон ды жау лап ал ған соң, бір ден 
сақ тар елі не жо рық қа ат та на ды.

Дас тан ның бас ты қа һар ма ны – Тұ мар (То ми рис) өз елін іш кі жә не сырт қы 
жау лар дан қор ғау үшін жан ая май кү рес кен ер жү рек әмір ші, со ғыс өне рін же тік 
мең гер ген қол бас шы, хал қы ның қам қор шы кө се мі, сон дайақ мей ір бан ды ана.

НематКелімбетов

Әдебиеттеориясы

Драма (гр. drama – қи мыләре кет) – сах на ға ар нал ған оқи ға ны, оған 
қа ты су шы кей іп кер лер дің ісәре ке тін, кө ңіл күй ін көр се ту ар қы лы ба ян дайт ын 
әде би шы ғар ма . Дра ма да же ке адам ның ой ла нусе зі нуін те рең көр се те тін 
ли ри ка лық тә сіл мен тұ тас бір шие ле ніс кен оқи ға ны ба ян ете тін эпи ка лық 
жанр ға тән көр кем дік тә сіл қа бы сып, ұш та сып жа та ды. 

«Әдебиеттанутерминдерініңсөздігі»

«То ми рис» дра ма сын да ав тор кім нің ой ла ну ын те рең көр сет кен? Не се беп ті?

Міне,қызық!

1. Автордың «То ми рис» шы ғар ма сы әлі бір дебір рет кі тап ре тін де ба сы лып шық
па ған. Алай да М.О.Әуе зов атын да ғы Қа зақ мем ле кет тік ака де мия лық дра ма 
теат рын да қой ы лып ке ле ді. 

2. То ми рис  патшайымның құр ме ті не 1906 жы лы ашыл ған 590ас те роид қа пат
шай ым атауы бе ріл ді.

3. 2018 жылы Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» және АҚ «Сатайфильм» кино
компаниясы бірлесіп, «Томирис» фильмін түсірді.

Кітап–асылқазына

Ке лім бе тов Н. Ежел гі дәу ір әде бие ті. – Ал ма ты: Ата мұ ра, 2005. – 336 б.

Шығармашылықтапсырма

«То ми рис» пьеса сын маз мұн дас ту ын ды лар дың үл гі ле рі мен са лыс ты рып, 
та ри хи жә не көр кем дік құн ды лы ғы ту ра лы ша ғын сы ни ма қа ла жазыңдар. Ол үшін 
атааналарыңмен ақылдасып, «То ми рис» спектаклін не фильмін каникул кезінде 
көруге тырысыңдар.

Қолданыпкөр
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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») га зе ті нің, «Со циалис тік Қа зақ стан» 
(қа зір гі «Еге мен Қа зақ стан») га зе ті 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, 1989–1992 жыл да ры «Еге мен Қа зақ-
стан» га зе ті нің бас ре дак то ры, 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 лып іс те ді. ҚР 
Пар ла мен ті нің Мә жі ліс де пу та ты бол ған.

ШерханМұртазаныңқандайшығармалары
бар?

Ал ғаш қы кі та бы 26 жа сын да «Құ ры лыс шы 
Дә ку» де ген ат пен жа рық көр ген. Бұдан соң жа зу-
шы ның «Та был ған те ңіз» (1963 ж.), «Бел гі сіз 
сол дат тың ба ла сы» (1969 ж.), «Ах мет жан ның 
ан ты» (1973 ж.), «Мыл тық сыз май дан» (1977 ж.) 
по вес те рі, «Ин тер нат на ны» (1974 ж.) әң гі ме сі, 
«Қа ра мар жан» (1977 ж.), бес кі тап тан тұ ра тын 
Тұ рар Рыс құ лов тың өмі рі жай лы «Қы зыл же бе», 
«Ай мен Айша» (1999 ж.) ро ман да ры, шы ғар-
ма ла ры ның төрт том ды ғы (1990–2000 жж.), 
шы ғар ма ла ры ның 6 том ды ғы, таң да ма лы 

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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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» (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
тәржімелеген?

Қа зақ ті лі не Г.Х.Ан дер сен нің ертегіле рін, 
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 мелеген. 

Жазушықандайжетістергежетті?

«Әзи за» пьеса сы үшін Мә де ни ет жә не ақ па рат 
ми ни ст р лі гі нің гран тын же ңіп ал ды.

Шер хан Мұр та за «Қа ра мар жан» ро ма ны 
үшін 1978 жы лы Қа зақ КСР Мем ле кет тік сый-

лы ғын, сондай-ақ Қа зақ стан ның Ха лық жа зу шы сы атағын алды. Қа зақ 
КСР-нің ең бек сі ңір ген мә де ни ет қыз мет ке рі, «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.

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 рының 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, 
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

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, Көк сай дың жо лын да ғы іші 
қуыс  та нып, бе ті кеуек тен ген күр тік тей опы рыл май, 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
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Ойталқы
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 Мұр та за ны не се беп ті Қы зыл же бе ге те ңей ді?
2. Жа зу шының еңбектері неліктен тарихи тұрғыдан құнды?

Тобыңдаталдапкөр
Графикалық органайзерді пайдаланып, «Шерхан Мұртаза – шебер 

қаламгер» тақырыбына талдау жасаңдар:
• қаламгер шығармашылығы туралы пікір білдіріңдер;
• пікірлеріңе дәлелдер келтіріңдер;
• пікірлеріңе мысалдар келтіріңдер;
• пікірлеріңді қайта ұсыныңдар.

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

Жылдар Маңыздыоқиғалар

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
Шерхан Мұртазаның кең көлемді эпикалық шығармасы – «Қызыл жебе»  романы. 

Мұның хамсароман деп аталуы – бес кітаптан («Қызыл жебе» екі кітап, «Жұлдыз 
көпір», «Қыл көпір», «Тамұқ») тұратындығында. 

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан
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Хамса («бестік», «бес» деген мағына береді) – Шығыс әдебиетінде, соның 
ішінде түркітілдес халықтар әдебиетінде ертеден орныққан дәстүр бойынша бір
бірімен жалғас, сабақтас жазылатын бес туынды.

«Тұрар енді бір жиырма жылдан кейін ұлы жазушымен дос болып, өз әкесінің 
басынан өткен шытырман шындықты оған арман ағысындай етіп айтып берер. 
Содан барып «ҚарашҚараш» туар…» дегеніндей Тұрар Рысқұлов туралы ең алғаш 
қалам тартқан – М.Әуезов. Ол «ҚарашҚараш оқиғасы» повесінде Тұрардың әкесі 
Рысқұлдың кесек тұлғасын сомдаған болатын. 

Ал Ш.Мұртаза романхамсасында Тұрардың атабабасының өткен тарихынан 
бастап, оның балалық шағы мен бүкіл өмір жолын ХХ ғасыр басындағы кезең 
оқиғасына сәйкес тұтас қамтып, оны ұлт мақтанышына айналдырды. «Қызыл жебе» 
романның бірінші томында жазушы Тұрардың әкесі Рысқұлды: «Менің жүрегімде түк 
бар. Бірақ сол түкке қырау тұрып қалған. Пендеге пенде болып жүргенімде ол қырау 
ерімейді» деп сөйлету арқылы оның қайтпас, қайсар мінезін ашады. Романның екінші 
кітабында Тұрардың өсу, азамат болу, қайраткерге айналу сәттері берілген. «Жұлдыз 
көпірде» Тұрардың қайраткерлік кезеңі 1918–1920 жылдардағы Түркістан елінің 
тыныстіршілігімен байланысты суреттеледі. «Қыл көпір» мен «Тамұқта» сталиндік 
репрессияның түптамырына үңіле отырып, Т.Рысқұловтың күрескерлік тұлғасының 
соңғы кезеңін ашады. 

«Әдебиеттанутерминдерсөздігі»

Білгенүстінебілетүс

Ха лы қа ра лық ПЕНклуб 1921 жы лы Лондонда ағылшын жазушысы 
Джон Голсуори бастамасымен 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 нде «қа лам сап» де ген ма ғы на бе ре ді. Осы ПЕНклуб 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 рген 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.
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«Тәуекелтой»әңгімесі

Ба ба лар дың шоқ бас қан та ба ны мен,

Бір дей екен жақ сы сы жа ма ны мен.

Бір жа ма ны – ша руа сын  ман дыт па ған,

Бір жақ сы сы – қу лық пен жан ды ұт па ған.

�а дыр Мыр за Әлі

Әңгіменеліктен«Тәуекелтой»депаталады?

Ш.Мұр та за қо мақ ты эпо пея, ро ман, по вес тер мен бір ге ша ғын жанр – әң-
гі ме лер ді де жа зған. Мы са лы, «Ала пар мен Дин го», «Бұр шақ», « Тәуе кел той» 
әң гі ме ле рі. « Тәуе кел той» әң гі ме сі не аты ның өзі ай тып тұр ға нын дай қа зір гі 
за ман да ғы бә се ке ге ай на лып кет кен той лар дың мә се ле сі ар қау бол ған. Бақ талас-
тық пен күн дес тік тің ше гі нен шы ғып, қа сі рет ке ай нал ған адам мі не зі нің іш кі 
иі рім де рін сар казм мен әжуа лап көрсететін шы ғар ма ның тәр бие лік ма ңы зы зор. 
Өзек ті мә се ле ні қоз ғай оты рып, адам бол мы сы на нұқ сан кел ті ре тін ке сір лі әре-
кет тер ден сақ тан ды ра ды, мас қа ра лай ды, күл кі ге ай нал ды рып, кө зін жет кі зе ді.

Жа зу шы той де се жа нын са ла тын қа зақ тың бү гін де дәс түр лі той лар ды 
жо ғал тып, оны тек бә се ке ге ай нал дыр ға ны на қын жы ла ды. Өз ге ден асып тү су 
мақ са тын да ас та-төк дас тар қан жа сап, оған қы ру ар адам ша қы рып, той дан 
кей ін қа рыз ға бел ше сі нен ба тып жа туы – бү гін гі күн нің шын ды ғы. 

– Той ды қай да өт кіз бек сің? Үйің де ме?
– Жоқ, – де ді Ке рім құл шоқ ба сып ал ған дай шо шып ке тіп. – Үйге кім 

сыяды? Мен бес жүз адам ша қы ра мын.
– Не дей ді? – деп жай шы лық та са быр лы Тө кең жас тық тан ба сын кө те ріп 

ал ды.– Бес жүз ағай ын, жег жат ты қай дан тап тың?
– Тап тым. Мы на жа ғы – Жа сыл кент, мы на жа ғы – Мәу елі. Сен си яқ ты 

үй де ома лып оты рып ал май мын. Үш об лыс ты ара лап жү ріп, ағай ын, құ да, жег-
жат – бә рін тап тым. Тоқ сан бай ба ба мыз дан та ра ған үрім-бұ тақ тың өзі жүз ден 
аса ды. Біз өніп-өскен тұ қым быз ғой. Ен ді сол үр діс ті ары қа рай да мы та бе ру 
ке рек емес пе? Әрі де се, той ша шы рап кет кен ту ыс тың ба сын бі рік ті ре ді. Ей, 
Тө ке, бұл той де ген дә не кер, бі ле біл сең.

– Бай ғұс-ау, қар ға та мыр лы қа зақ та, не көп жег жат көп. Са най бер сең, 
мың нан аса ды. Ма ған де сең, мың адам ша қыр. Бі рақ ақ ша ны қай дан та ба сың? 
Әл де бая ғы Есей бай дың Қыр шын ды тауы на ты ғып кет кен ал ты нын тау ып 
ал дың ба? – деп Тө кең күйі не бас та ды.

Әң гі ме де ау ыл ада мы ның ағай ын ға ау қат ты бо лып кө рі ну үшін ға на жа лаң 
мақ тан гер лік ке са лын ға ны жә не дұ рыс ой лас тыр ма ған олақ есе бі нің со ңын да 
бар мақ тіс те ге ні ту ра лы ба ян да ла ды. 

– Бы лай өзі есе бін шы ғар дың ба? Каль ку ля тор де ген бо ла ды.
– Ой, Тө ке-ай, – деп Ке рім құл са сыр дың сояуын дай қо лын бі р-ақ сіл те ді. – 

Бес жүз адам ең құ ры ған да бес мың нан тең ге әкел мей ме? Қай та ме нің есе бім 
бой ын ша, рес то ран ның тө ле мі нен ар ты лып, өз қал там да қа ла ды.

– Ау, сон да сол той ға ша қы ра тын ағай ын ның бә рі бай деп ой лай сың ба?
Ке рім құл дың сояу дай си даң қол да ры ер бең деп кет ті. Құ рық тай мой ны ның 
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– Байы да бар, ба қу аты да бар. Сор лы емес. Мы са лы, анау Жа сыл кент те гі 
Же ңіс күл ді ал. Үш ба ла сы үш фир ма ұс тай ды. Бір ке лі ні – бан кир. Же ңіс күл 
өзі міз дің жиен қа рын да сы мыз ғой. Жа қын да Лон дон ға ба рып қайт ты. Мек ке ге 
қа жы лық қа ба рып кел ген. Ол үшін бір мың дол лар, піш ту, ше міш ке шақ қан 
құр лы емес. Со ның өзі-ақ рес то ран ның жар ты ақы сын ат қа ра ды... – деп екі-
ле ніп, ек пін деп ба рып, әрең тоқ та ды.

Бір, екі жас үл кен ді гі бар, май дан гер не ме ре аға сы Тө кең қат ты ой ла нып, 
ба сын ұс тап, оты рып-оты рып:

– Қай дам, – де ді. – Қай рес то ран ды ал мақ шы сың?
– Қай рес то ран бо лу шы еді – «Ас пан тау»! Қа ла да ғы ең мық ты сы сол.
Тө кең ба сын шай қа ды.
Бұл әң гі ме нің ке  й іп ке рі де мұ рын ас тын да ғы өз қи сы ны на өзі сен ген, ғұ ла-

ма Абай ата мыз айт қан дай, «мақ тан шақ, бе кер мал шаш пақ тың» ке бін ки ген 
тип тік ке  йіп кер. Той жа сау ға қал та сы жұ қа. Алай да ағай ын-ту ыс та ры нан қа-
лып қой мау үшін дүр кі ре тіп той жа са ғы сы ке ле ді. «Той шы ғы ны қо нақ тар дың 
әкел ген ақ ша сы мен жа бы ла ды, тіп ті өзі ме де қа ла ды» де ген іш кі есе бі бо ла ды. 
Сөйт іп тәуе кел ге ба рып, 300–400-дей адам  ды ша қы ра ды. Алай да еш кім ман-
ды тып ақ ша бер мей ді де, той ха на ға қа рыз бо лып қа ла ды.

Әң гі ме сю же ті адам бой ын да ғы қа на ғат сыз дық ты, аң ғал дық ты әш ке ре 
ету ге құ рыл ған. Осын дай жа ман әре кет тер ден ау лақ бо лу ға үн де ген ав тор дың 
өмір дің өзек ті мә се ле сі не бей-жай қа рай ал ма ға нын бай қай мыз.

Ойталқы
1. Әң гі ме нің кей іп кер ле рін ата.
2. Әң гі ме де гі той дан дәс түр лі ұлт тық салт-дәс түр ді кө ру ге бо ла ма?

Неліктен
1. Керімқұл неліктен ағасының кеңесін тыңдамады?
2. Бас ты кей іп кер дің үмі ті не се беп ті ақ тал ма ды?

Тобыңдаталдапкөр
1. «Той та быс кө зі ме?» де ген сұ рақ қа тал дау жа саң дар.
2. Әң гі ме де гі кей іп кер лер жүйе сін ту ра жә не жа на ма мі нез деу лер бо -

йын ша тал дап, кес те ге тол тырыңдар.

Кейіпкерлер Тура
мінездеу

Жанама
мінездеу

Ментаныған
кейіпкерсипаты

Дәптеріңежаз
Шы ғар ма да кез де се тін асыл тас тар мен бұй ым атау ла ры ның шы ғу си-

па ты на тіл дік тал дау жа сап, жаз.

Ойталқы

Себебінанықта?

Тобыңдаталдапкөр

Дәптеріңежаз
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Түйінде
Шы ғар ма да ғы ав тор лық идея ның өмір шын ды ғы мен бай ла ны сын 

ай қын дап, өз қо ры тын дың ды жа са. Шы ғар ма ны өзің қа лай аяқ тар едің?

Қалайойлайсың?
Әңгіме та қы ры бын өз гер ту ге бо ла ды деп ой лай сың ба?

Үйдеорында
«Кә сіп кер лік жә не биз нес не гіз де рі» са ба ғын да ал ған бі лі мі ңе сүй еніп, 

Ке рім құл дың есе бі не ба ға бер. Оның ор нын да бол саң, не іс тер едің?

Білгенгемаржан
Ха лық да на лы ғын да «Уай ым тү бі – тұң ғи ық, ба та сың да ке те сің, тәуе кел тү бі – 

жел қай ық, мінесің де, өтесің» де ген сөз дің 1962 жы лы Қа зақ стан ға екі жүз мың Шың
жаң қа зақ та ры ның өтуін де үл кен ма ғы на ға ие бол ған ды ғын Шәуе шек те ту ған бел гі лі 
са ти рик ақын Қа жы тай Ілиясұ лы жиі айт қан екен. Бі рақ тәуе кел ге ба ру оңай емес.

Әдебиеттеориясы

Диалог – екі адам ара сын да ғы сөй леу әре ке ті (егер сөй леу ші лер 
екеу ден көп бол са, он да по ли лог деп атала ды). Мо но лог тен ай ыр ма шы
лы ғы – диа лог те сөй леу мен қа тар тың дау ме ха ни зм де рі қа тар жү ретіндігі.

«Қазақәдебитілініңсөздігі»

« Тәуе кел той» әң гі ме сі нен үзін ді алып, диа лог ті мо но лог ке ау ыс ты рып 
жаз. Не бай қа дың?

Міне,қызық!

БАҚ мә лі мет те рін ше Ал ма ты да ор та дең гей де гі той жа сау үшін кем де ген де 
5–7 мил лион тең ге кө ле мін де қар жы ке рек екен. Ал дәл осы қар жы ға Шым кент те 5, 
Өс ке мен мен Орал да 3, ал Ақ тау да 2 той өткізуге бо ла ды екен.

Кітап–асылқазына

http://kitap.kz/reader/tauekel_toj

Түйінде

Қалайойлайсың?

Үйдеорында

Білгенгемаржан

Қолданыпкөр
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«Заман,дәуіртұлғасы»бөлімібойынша
жиынтықбағалауғадайындықтапсырмалары

1. Тест тап сыр ма ла рын орын да.

 Қаб деш Жұ ма ді лов тің шын есі мі:
А) Қаб ды ра шит
В) Қаб дол ла
С) Қа би ден
D) Қаб діл да
Е) Қаб ды рах ман

 Қ.Жұ ма ді лов  ҚХР-дың қай жерінде дү ние ге кел ген?
А) Құл жа
В) Сі бе ті
С) Шың жан
D) Мал ды бай
Е) Үрім ші

 Қ.Жұ ма ді лов тің «Қа зақ қа ра сө зі нің да ра бо зы» ата лу се бе бі:
А) Бұ қа ба тыр дың онын шы ұр па ғы бол ған дық тан
В) ҚХР же рін де дү ние ге кел ге ндіктен
С) Ұлт шыл бол ған дық тан
D) Қаз ҰУ-де оқы ған дық тан
Е) Ұлт тағ ды ры на ар нал ған та ри хи шы ғар ма лар ды ба тыл жаз ған дық тан

 «Тағ дыр» ро ма ны қанша бөлім, қанша тараудан тұ ра ды?
А) 3 бө лім , 20 та рау дан
В) 5 бө лім, 12 та рау дан
С) 4 бө лім, 25 та рау дан
D) 4 бө лім, 40 та рау дан
Е) 2 бө лім , 40 та рау дан

 Ш.Құ сай ынов не ше кә сіп ті мең гер ген?
А) 3
В) 5
С) 4
D) 1
Е) 2

 Ш.Құ сай ынов тың кон курс же ңім па зы бол ған ең ал ғаш қы про за лық 
шы ғар ма сы: 
А) «То ми рис»
В) «Қылкө пір»
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С) «Тюркс кий ка зан»
D) «Қа зақ тар»
Е) «Сүй ін ші»

 Ш.Құ сай ынов қай жа зу шы ның шы ғар ма ла рын орыс ті лі не ау дар ды?
А) Мұхтар Әуе зов тің
В) Жү сіп бек Ай мау ытұлы ның
С) Шер хан Мұр та за ның
D) Мағ жан Жұ ма ба ев тың
Е) Қа ли хан Ыс қа қов тың

 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

  Тәуе кел ту ра лы ма қал-мә тел ді та бың дар.
А) Тәу ел сіз дік – тәуе кел
В) Тәуе кел етіп тағ дыр ға
С) Үнім шық пай, ба ра ал ман тәуе кел ге
D) Нар тәуе кел – жол да сым
Е) Ер жол да сы – тәуе кел

2. «За ман тол қы ны та рих те ңі зі нің жа ға ла уын да ғы көр кем өнер дің, әде би-
ет тің ба ға жет пес ме руерт-мар жан да рын қал дыр ды» де ген Мұх тар Әуе-
зов тің пі кі рін пай да ла нып, 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 тын 
дә лел деп, та рау ды түй ін де.

3. «Мен қа зақ пын, мың өліп, мың ті ріл ген» де ген та қы рып та Қ.Жұ ма ді лов, 
Ш.Құ сай ынов, Ш.Мұр та за шы ғар ма шы лық та рын қам тып, пре зен та ция 
жа са.
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Халықаралықзерттеулерформатындағытапсырмаларүлгілері

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

І
Алыс ау дан нан об лыс ор та лы ғы на қа ты най тын «ИЛ-14» ұша ғы ке нет без-

ге гі ұс та ған дай қал шыл дап қоя бер ді. Бір ай дан бе рі ұмыт бо ла бас та ған мо тор 
дау сы Жар қын ның құ ла ғы на бір түр лі то сын ес тіл ді. Іле-ша ла та науы на 
жа нар май дың өт кір иі сі де мүң кіп жет ті. Ұшақ сол бе ті мен зір кіл қа тып сәл 
тұр ды да, бір за мат та се міз дуа дақ тай ыр ға лаң дап, ау ыл дың сыр тын да ғы 
теп сең ге қа рай жыл жы ды. Бі раз дан соң қой қаң дап ебе дей сіз бұ рыл ға ны  
бай қал ды.

«Ұшу ға жа рал ған не ме жү ру ге жоқ екен-ау», – деп ой ла ды Жар қын. 
Мо тор үні үдей түс кен. Мі не, те ре зе тұ сын да ғы жу сан ды боз ғылт да ла арт қа 
қа рай жыл дам су сып кө ше бас та ды. Ұшақ тың бар ек пі ні мен зыр лай жө нел-
ге ні бі лін ді. Сол-ақ екен, Жар қын екі та ба ны ның жер ге ти мей, ке нет кө те-
рі ліп кет ке нін се зіп қал ды. Тұ ла бойы нан тоқ ұр ған дай бір жа ғым сыз ді ріл 
жү гі ріп өт ті. Ұшақ қа мін ген сай ын қай тала нып, жү ре гі не май дай ти ген осы 
та ныс күй ді ол ма на дан кү тіп отыр еді. Бұ дан ары не бол ға ны да бел гі лі.  
Қай та дан қа ра жер ге та ба ның ти ген ше, жү ре гің ді әл де бір күш шең ге лі не 
алып, шым-шым дап қы са ды да оты ра ды. Ұшақ жер ден едәу ір кө те рі ліп, 
би ік теп ал ған соң, ау ыл дың үс тін қа на ты мен жай қап бір ай на лып өт ті де, 
құ бы ла ға қа рай бет тү зе ді.

Жар қын сол қа нат та ғы дөң ге лек те ре зе ден көз ал май отыр ған-ды. 
Шы ғыс тан ба тыс қа қа рай со зы ла көл бе ген Тар ба ға тай жо тала ры көп ке 
дей ін жа ры сып, қал май ке ле жат ты. Ол осы бір ор қаш-ор қаш қо ңыр тау дың 
қу ысы нан ой ға ке ше түс тен кей ін ға на тү сіп еді. Қа зір сол бір ай бойы ар ман сыз 
сай ран да ған ыс тық ме кен кө зі не от тай ба сы лып, тұ ла бой ын шым-шым дап 
жай ыл ған мұң ды са ғы ныш би леп ал ды. Бей не кел мес ке ке тіп ба ра жат қан дай, 
ар ты на жал тақ тап қа рай бе ре ді.

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 пейт ін 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», – деп мү сір кеу се зім 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 
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қай ық 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 Қабдеш Жұ ма ді лов тің «Адам ның кей бір кез де рі» жә не Шерхан 
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 жа зу шы лар дың 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.
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. «Ке ме де гі нің жа ны бір» де ген ма қал дың екі үзін ді ге де қа тыс ты еке нін 

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

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 ойының, сө зінің 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 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.АР
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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 ғитын 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.

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 АР
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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.

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.

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.АР
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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.

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.

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).

Мифтуралытүсінік
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 Көкбө рі, Ұмай 
ана, Ке лін шектау, Қор қыт ата, Қо жа на сыр, Ал дар кө се т.б. ту ра лы мифтер бар. 

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 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 АР
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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 дей міз.

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.
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.АР
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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.

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. АР
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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 де 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.

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 қосады. 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.АР
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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)

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)

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.АР
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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 
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. АР
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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, ен ді 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.

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�деу, кө �іл сіз ша ғы», – деп су рет тей ді.АР
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