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Кіріспе

Ұлы Абай дың шы ғар ма шы лық мұ ра сы – хал қы мыз дың 
ға сыр лар бойы ма ңы зын жой май тын ру ха ни қа зы на сы. Абай 
сө зі – қа зақ тың бойтұ ма ры. Абай ды та ну, ба ға лау, на си-
хат тау, оқы ту қо ғам дық ой-са на да тың сер пі ліс тер ту ғы зып, 
жа һан да ну үр ді сін де гі мақ сат кер лік ке жұ мыл ды ра ды.

Абайдың «Өлсем, орным қара жер сыз болмай ма?» деп 
басталатын өлеңіндегі «Мен бір жұмбақ адаммын, оны да 
ойла» деген сөзінің астарында үлкен мағына бар. Даныш пан 
ақын «Жүрегіңнің түбіне терең бойла» деу арқылы «мыңмен 
жалғыз алысуға» тура келген күрделі тағдыры мен ұлт 
намысын қорғаған рухани биігін жіті пайымдауға, дұрыс 
қорытынды жасауға жол нұсқаған. Оның өмір сүрген дәуірі 
қазақтың ұлттық санасын ширататын қазіргі заманалық 
құбылыстармен тікелей байланысты. Сондықтан да 
ақынның келешек ұрпаққа арнаған адамгершілік жайлы 
өсиеттері мен үлгі-өнегесін оқып-үйрену Мәңгілік Елдің 
ұлттық тұғыры болып қала бермек. Арада қаншама уақыт 
өтсе де, Абай тұлғасы биіктемесе, аласарған жоқ. Қазіргі 
уақытта ұлы ақын «адамзаттың ардағы, адамзаттың ақыны, 
адамзаттың ақылгөйі» ретінде әлемдік кеңістікке тарады. 

Абай шығармаларын терең де, жан-жақты таныту 
халқымыздың тарихы мен әдебиетін, өнерін, салт-дәстүрін, 
мәдениетін, тілін ұлттық құндылық ретінде бағалайтын, 
эстетикалық талғамы жоғары, білім, білік, дағдылармен 
қаруланған, түйген ойларын іс жүзінде кәдеге жарата 
білетін, ұлттық сана-сезімі қалыптасқан, өркениетті 
қоғамда өмір сүруге лайықты, терең ойлайтын дара тұлға 
қалыптастыруға сенімділік туғызады. Абай ілімінің ұлттық 
сананы ұйытатын мүмкіншілігі мен өзектілігі де осында.

«Абай сы ны на тол ма ған сөз ді ау зы на ал май ды» екен. 
Бұл пі кір дің ма ғы на сы на «Абайтану» курсын оқу ар қы лы 
көз жет кі зу қи ын емес. Бұл үшін ғұ ла ма ның «әр бір сө зі бір 
кі тап қа жүк бо ла тын ды ғын» (Г.Бель гер) түй сі не біл се, Абай 
«ғақ лия сын» та нып, «ал дың ғы тол қын аға лар мен кей ін гі 
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тол қын іні лер дің» ісін ба ғам дау ға бо ла ды. Абай дың ақы лы 
мен өсие тін оқып-үй ре ну ба ры сын да жа һан дық құ бы лыс тар 
мен ұлт тық әде би ет тер ара сын да ғы қай талан бай тын ерек ше-
лік тер ді ба ғам дау ға мүм кін дік ту ын дай ды. Абай дың «Отыз 
же тін ші қа ра сө зін де» ай тыл ған «Қай рат сыз ашу – тұл, тұр-
лау сыз – ға шық тұл, шә кі рт сіз – ға лым тұл» де ген сө зін 
үне мі қа пер де ұс та ған адам ой сыз бол мау ға бей ім де ле ді.

«Абайтану» кур сын оқу ар қы лы мы на дай мін дет терге 
қол жет кі зе сіңдер:
1) Қа зақ сөз өне рін де гі Абай дың ор ны мен ақын дық бол-

мы сын та нып, шы ғар ма ла рын оқып, өзек ті лі гін ай -
қын дап, абай та ну ғы лы мы ның мол мұ ра сы – қа зақ өмі-
рі нің та ри хи фак то ры іс пет тес екен ді гін ұғы на сыңдар.

2) Ақын ның мұ рат-мақ сат та рын, көр кем-әде би ту ын ды-
ла рын, ғы лым, бі лім, өнер, тәр бие мә се ле ле рі ту ра лы 
өси ет те рі нің ма ңыз ды лы ғын тү сі ну ар қы лы сендердің 
ұлт тық та ны мдарың қа лып та са ды, шы ғар ма шы лық 
қия лдарың да ми ды, көр кем ту ын ды ның идея лық мә нін, 
тіл дік ерек ше лік те рін тал дап, пі кір ал ма са сыңдар, 
өмір ден өз ор ындарыңды та буға ба ғыт-бағ дар аласыңдар.

3) Абай дың ақын дық мек те бі, поэ зия сын да ғы дәс түр мен 
жа ңа шыл дық ұғы мы ның мә ні мен ма ңы зын ру ха ни 
ке мел дік тұр ғы сы нан та ни сыңдар. Ақын ның көр кем-
әде би ту ын ды ла рын да ғы ұлт тық та ным мен ру ха ни-мә-
де ни құн ды лық тар ды иге ру ар қы лы ақын идеяла рын 
күн де лік ті тұр мыс та бас шы лық қа алу мүм кін ді гі не ие 
бо ла сыңдар. Адам гер ші лік ті, иман ды лық ты, ма хаб-
бат ты, дос тық ты, әді лет ті лік ті, та ту лық ты, бір лік ті 
үл гі-өне ге ете сіңдер.

4) Абай та ну дың ке зең де рін са ра лап, шы ғар ма шы лы ғын-
да ғы тұл ға, то лық адам тұ жы ры мы на қа тыс ты өзек ті 
мә се ле лер ді оқып-үй ре не сіңдер. Ұлы ақын ның өмір ба-
ян дық тың де рек те рі не сүй ене оты рып, қа зақ әде бие тін-
де гі көш бас шы лық ор нын анық тай сыңдар.

5) Ғұ ла ма ой шыл дың фи ло со фия лық ақыл-на қыл сөз де-
рі нің мән-ма ғы на сын ашып, тә лім гер лік та ғы лы мы нан 
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үй ре не сіңдер. Қо ғам дық құ ры лыс, аза мат тық кө ңіл 
күй, та ри хи та ным үр ді сі ту ра лы жаз ған ғы лы ми-фи ло-
со фия лық трак тат та рын да ғы көз қа рас та ры мен та ны са-
сыңдар.

6) Ақын ның ше тел қаламгерлерінің шы ғар ма ла рын ау да-
ру да ғы ше бер лі гі, қа ра сөз де рі, өлең де рі мен поэма ла-
рын да ғы ақын дық би ік мұ рат, адам гер ші лік идеяла ры н 
үй ре не сіңдер.

7) Абай жә не қа зір гі қа зақ әде бие ті нің ру ха ни бай ла ны сын 
ғы лы ми не гіз де пай ым дай оты рып, қа зір гі абай та ну шы 
ға лым дар дың ақын шы ғар ма ла рын зерт теу, жи нақ  тау, 
жа рия лау, на си хат тау жұ мыс та ры нан ха бар дар бо  ла-
сыңдар.

 Оқу жылының аяғында «Абай та ну» кур сы таң дау пә ні  
бо й ын ша сендердің игер ген білімдеріңнің нә ти же ле рі 
тө мен де гі талап тар ға сай бо луы ке рек:

1) Абай шы ғар ма ла ры ның зерт те луін жә не ақын ның өлең, 
қа ра сөз, поэма жа зу да ғы су рет кер лік өне рі мен ау дар ма 
жа сау да ғы ше бер лік те рін бі лу;

2) Өлең де рі, қа ра сөз де рі, поэма ла ры, ау дар ма ла ры ның 
та қы ры бын, идея лық не гі зін, ма ңы зын тал дай оты рып, 
су рет теу ше бер лі гін ай қын дай алу;

3) Фи ло со фия лық тұр ғы дан жа зыл ған қа ра сөз де рі нің та-
қы рып та рын, он да ғы ав тор лық ұс та ным дар ды жә не 
ма ңы зын көр се те бі лу;

4) Ақын ау дар ма ла ры ның ұлт тық көр кем ой ды байы тып, 
ша ғын уақи ға лы поэма жа зу да ғы ше бер лі гін бі лу;

5) Абай өлең де рін тал дай оты рып, су рет кер лік ше бер лі гін, 
ақын дық қу атын, көр кем дік ше ші мін, қа зақ өле ңі не 
ен гіз ген жа ңа лы ғын ай қын дай бі лу.
«Ғы лым – Ал ла ның бір си па ты, ол – ақи қат, оған ға-

шық тық – хақ жо лы жә не адам дық жо лы» де ген Абай дың 
да на  лы ғын та ну – за ман мұ рат та ры мен үн де сіп жат қан 
міндет.

Ен ді гі ұм ты лыс – сендер дің үлес те ріңде!
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IТАРАУ.ҚАЗІРГІАБАЙТАНУМӘСЕЛЕЛЕРІ

1.1Қазіргі«Абайтану»ғылымынзерттеу
жұмыстарыныңдамубағыттары

Бү гін гі кү ні абай та ну қа зақ әде би ет та ну ғы лы мы ның бір 
са ла сы ре тін де дер бес ғы лым ға ай нал ды. 1995 жы лы «Ата мұ ра» 
бас па сы нан шық қан «Абай» эн цик ло пе дия сын да: «Абай та ну – 
ұлы ақын мұ ра сын жан-жақ ты те рең зерт теу ді мақ сат ете тін 
қа зақ әде бие ті та ри хы са ла ла ры ның бі рі» де ген тү сі нік те ме 
бе ріл ген. Әде би ет та ну ғы лы мы әде би ет та ри хы, әде би ет тео-
рия сы, әде би ет сы ны де ген үш са ла ға бө лі не тін ді гі бел гі лі.

1920 жыл дар дың со ңын да Мәс кеу де бол ған Мағ жан, Әли-
хан дар «Ал қа» ат ты әде би ұй ым құ рып, оның ай қын да ма сын да: 
«Қа зақ әде бие ті нің алы бы Абай – қа зақ да ла сы на кеу леп кі ріп 
ке ле жат қан ка пи та лизм ге, отар шыл дық қа ха лық тың қан ды 
жас тө гіп, ерік сіз шал ған бі рін ші құр ба ны», – де ген сө зін де 
үл кен ма ғы на жа тыр. Бұ дан абай та ну ғы лы мы ның қа лып та-
суы на аса үл кен күш жұм сал ға нын кө ре міз. Абай дү ние ге кел-
ген то пы рақ та ту ып, ақын мұ ра сы мен жас та  йынан ай на лыс қан 
М.Әуе зов тің та бан ды ең бе гі нің ар қа сын да 30-жыл дар дың 
ая ғын да Абай мұ ра сын тұр пайы со ци оло гия лық пи ғыл дан 
бір жо ла та ара ша лап ал ға ны мен, те ріс та ным дар дың сал қы ны 
ти мей қал ған жоқ. Жо ға ры да ғы «Бі рін ші құр ба ны» дей тін 
се бе бі Ке ңес өкі ме ті тү бе гей лі ор на ған нан кей ін Абай мұ ра сын 
маркс тік-ле нин дік жа ңа дү ни ета ным бой ын ша жа сан ды 
қа лып қа са лып, та ны ту ға ту ра кел ді. Өйт пе ген де, Ке ңес өкі ме-
ті нің құ ры ғы нан құ ты лу оңай ға соқ пас еді. Сон дық тан ол «бай-
шыл» де ген жа ла дан Абай ды ақ тап алу үшін зерт теу ле р  жүр-
гі зіп, абай та ну дың ғы лы ми не гі зін жүй елеп бер ді. Тұң ғыш рет 
Абай дәу ірі мен өс кен ор та сын нақ ты лы де рек тер мен анық та ды. 
Мұ ны те ріс та ным да ғы адам дар да амал сыз мой ын да ды. Ол 



7

1933 жы лы ақынның екі том дық ака де мия лық то лық жи на ғын 
түп нұс қа ға лай ық тап, тұң ғыш құ рас ты рып қа на қой ған жоқ, 
Абай дың тұң ғыш ғы лы ми өмір бая нын жа зу ар қы лы абай та ну 
ғы лы мын қа лып тас тыр ды. 1940 жы лы осы өмір ба ян ды орыс 
ті лін де шы ға рып, орыс тіл ді оқыр ман дар ға да жол сіл те ді. 
Орыс ті лін де гі бұл кі тап ша да Се мей де гі Абай оқы ған мед ре се 
үйі, Абай тұр ған үй, Абай қыс тауы ның су рет те рі бе ріл ген. Бұл 
құ жат тар Абай жүр ген жер лер ді қа зір гі жағ да  йымен са лыс-
ты ру үшін қа шанда ма ңы зын жой май ды.

М.Әуе зов бү кіл са на лы ғұ мы рын абай та ну та ри хы на ар нау 
ар қы лы «абай та ну дың бі ре гей біл гі рі» атан ды. Абай дың өс кен 
ор та сы, дү  ни ета ны мы, Абай дың ру ха ни нәр ал ған қай нар 
бұ ла ғы, шы ғыс пен ба тыс әде бие ті нің әсе рі, Абай дың ақын дық 
дәс тү рі, әде би ор та сы, текс то ло гия сы, т.б. М.Әуе зов зерт теу-
ле рін де көр се тіл ген күр де лі мә се ле лер ді 1940–1950 жыл да ры 
С.Мұ қа нов, Ә.Жи рен шин, Қ.Жұ ма лиев, Т.Елеуов, Ә.Қо ңы  -
рат ба ев, т.б., ал 1950–1960 жыл дар да Қ.Мұ ха мед ха нов, Т.Нұр-
та зин, Т.С.Силь ченко, Т.Тә жі ба ев, З.Ах ме тов, А.Нұр қа тов, 
М.Мыр зах ме тұлы, т.б. одан әрі жал ғас тыр ды.

Осы атал ған ға лым дар дың әрқайсысының Абай 
тақырыбында жазған мо ног ра фия лық ең бек те рі сол та қы-
рып та ғы ал ғаш қы ғы лы ми зерт теу лер бо лып та бы ла ды. 
Мә се лен, ака де мик Қа жым Жұ ма лиев 1946 жы лы «Абай 
поэ зия сы ның ті лі нен» док тор лық дис сер та ция қор ғап, 1948 
жы лы «Абай ға дей ін гі қа зақ поэ зия сы жә не Абай поэ зия-
сы ның ті лі» ат ты мо ног ра фия жаз ды.

Ғалымның 1941 жылы қорғаған «ХVІІІ–ХІХ ғасыр 
қазақ әдебиетінің тарихы» атты кандидаттық диссертация-
сында басқалармен қатар Абай шығармашылығы да арнайы 
сөз болады. Филология ғылымынан тұңғыш қорғалған осы 
диссертациялардың Абай шығармашылығына тікелей қа-
тысты болуы сол кездің өзінде-ақ ақынның жаңа өкіметке 
де танымал бола бастағанын аңғартады. Өйткені Қазақстан-
да Ғылым академиясы 1946 жылы ғана құрылғандықтан, 
қазақ ғалымдары Ленинград (қазіргі Санкт-Петербург) пен 
Мәскеуде қорғайтын. Соның өзінде 1990 жылдарға дейін 
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жұмыс Қазақстанда қорғалса да, диссерта циялар орысша 
жазылып, Мәскеудегі Жоғары аттестациялық комитеттен 
бекітіліп барып, күшіне енетін.

1945 жы лы Екінші дүниежүзілік со ғы ста же ңіс ке же тіп, 
мәр те бе сі арт қан Ке ңес өкі ме ті ен ді ел ішін де гі сая си идеоло-
гия ға қай та кө ңіл бө ле бас тай ды. 1946–1948 жыл дар ара-
лы ғын да ком му нис тік пар ти яның идеоло гия са ла сын да ғы, 
әсі ре се, Ор та лық пар тия ко ми те ті нің ор га ны Мәс кеу ден 
шы ға тын «Прав да» га зе тін де «Қа зақ стан та ри хы маркс тік-
ле нин дік тұр ғы да ба ян дал сын» де ген қау лы ла ры нан кей ін 
та ғы да сая си қу ғын-сүр гін бас тал ды.

Ке ңес тік идеоло гия ның сая си жа за лау нау қа ны на 
«Абай дың әде би ет мек те бі» бі рін ші бо лып ілін ді. Се бе бі 
мұн да бас қа сын айт па ған да, жа ла жа бу шы лар дың пі кі рі 
бой ын ша «ірі фео дал Құ нан бай дың тұ қы мы, атақ ты ха лық 
жауы Шә кә рім Құ дай бер діұлы» да бар бо ла тын. Не гі зін де 
Мұхтар Әуе зов тің «Абай дың әде би мек те бі», «Абай шә кі рт-
те рі» де ген атау ды тұң ғыш ен гі зуі оты зын шы жыл дар дан 
бас тал ған-ды. Ол 1934 жы лы «Әде би ет май да ны» жур на-
лы на «Абай ақын ды ғы ның ай на ла сы» де ген ма қа ла сын да: 
«Мұн дай ақын – төр теу. Оның еке уі Ақыл бай, Ма ғауия – 
Абай дың өз ба ла ла ры. Мұ ның еке уі де 1904 жы лы – Абай 
дү ние сал ған жы лы – қай тыс бол ған. Қал ған еке уі – Көк бай, 
Шә кә рім. Осы төрт ақын – Абай дың на ғыз то лық ма ғы на-
да ғы шә кі рт те рі. Абай дан ата лық, аға лық, ұс таз дық тәр бие 
алу дан бас қа, оның өлең мен қа ра сөз де рін әрі оқу шы, әрі 
та ра ту шы, ба ға лау шы, тұ ты ну шы бо лу дан бас қа, бұ лар 
Абай дың бас шы лы ғы мен өз де рі де жыр лар жаз ған» де ген де 
жа зу шы Шә кә рім нің 1931 жы лы «ха лық жауы» ре тін де 
жа зық сыз атыл ға ны на да қа ра май, сол кез де гі пар ти яның 
көр кем әде би ет ті қай та қа рау ту ра лы қау лы ла рын пай да-
ла нып, Шә кә рім ді ті рі лт пек бол ған-ды. М.Әуе зов тің осы 
айт қа ны бой ын ша абай та ну ғы лы мын да «Абай дың ақын 
шә кі рт те рі жә не «Абай дың әде би мек те бі» де ген екі ар на 
қа лып тас ты. Бі рақ 1951 жы лы қор ғал ған Қ.Мұ ха мед ха-
нов тың «Абай тө ңі ре гін де гі ақын дар» («Абай дың әде би ет 
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мек те бі» де ген ал ғаш қы атауы осы лай өз гер ген) ат ты дис-
сер та ция сы сол жы лы жоқ қа шы ға ры лып, өзі 25 жыл ға 
сот тал ған нан кей ін М.Әуе зов ке бұл мә се ле ні жы лы жау ып 
қоюға ту ра кел ді. 

Қай ым Мұ ха мед ха нов  1951 жы лы М.Әуе зов тің же тек-
ші лі гі мен «Абай дың әде би ет мек те бі» де ген та қы рып та 
кан ди дат тық дис сер та ция қор ғай ды. Осы жұ мыс тан кей ін 
оған «М.Әуе зов тің ғы лым да ғы кө лең ке сі» де ген ай ып та-
ғы лып, қу ғын ға ұшы рады. Тек тәу ел сіз дік ал ған нан кей ін 
ға на 1993–1997 жыл да ры оның «Абай дың ақын шә кі рт те рі» 
ат ты 4 кі тап тан тұ ра тын зерт теу ең бе гі жа рық көр ді. Бұл ба-
сы лым да Абай мек те бі нің тала нт ты шә кі рт те рі: Ақыл бай, 
Ма ғауия, Тұ ра ғұл, Шә кә рім, Кә кі тай, Көк бай, Әубә кір, 
Уәйіс, Әріп, Әсет, Мұ қа, Тай ыр, Ыды рыс жә не т.б. ақын дар 
ту ра лы Қ.Мұ ха мед ха нов тың кө лем ді зерт теу ле рі жа рия лан-
ды. Ал оның 1959 жы лы «Абай шы ғар ма ла ры ның текс то ло-
гия сы» ту ра лы жаз ған ғы лы ми ең бе гі абай та ну ға қо сыл ған 
зор үлес бол ды.

Қ.Мұ ха медха нов «ғы лым кан ди да ты» де ген ата ғын 
1956 жы лы рес ми түр де қай та рып ал ған мен, жа зу шы ның 
кө зі ті рі сін де орын дай ал май кет кен осы ар ман ға ара да 
қырық жыл дан ас там уа қыт өт кен де ға на қол жет кі зе ді.

1953 жы лы Ке ңес өкі ме ті нің қаһарлы кө се мі И.В.Ста-
лин нің қай тыс бо луы М.Әуе зов тің де, бас қа лар дың да ті рі 
қа лу ына се беп бол ды. Бұ дан кей ін өкі мет ба сы на кел ген 
Н.С.Хру щев же ке адам ға та бы ну шы лық пен дү ниежү зі лік 
мә де ни ет тен оқ шау ұс тау ды сы нап, де мок ра тия ға жол ашу-
ға ты рыс ты. Орыс та ри хын да «Хру ще вс кий от те пель» деп 
атал ған, қа зақ тар «Жы лы мық» де ген бұл ке зең де қа зақ әде-
бие ті нің әр түр лі жанр да өріс теуі не не гіз жа сал ды. 

Ака де мик Зә ки Ах ме тов 1954 жы лы «Абай жә не Лер-
мон тов» де ген та қы рып та қор ға ған кан ди дат тық дис сер та-
ция сы не гі зін де сол жы лы же ке кі тап шы ғар ды. Бұл жұмыс 
ке йіннен монографиялық қомақты зерттеулерге ұласты. 
Мамандығы тарихшы болса да, Абай шығармаларын ұзақ 
уақыт зерттеген Әбіш Жиреншин «Абай және оның орыс 
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достары» (1949), «Абай Құнанбаев қазақ халқының ұлы 
ақыны және ойшылы» (1950), «Абай және орыстың рево-
люционер-демократтары» (1959) деген зерттеу еңбектер 
жазды. Ол 1961 жылғы Абайдың бір томдық толық жинағын 
құрастырып, жаңадан табылған бес өлеңін қосып, толық-
тырулар енгізді.

Ака де мик Мит ро фан Се ме но вич Силь ченко 1957 жы лы 
«Твор чест во и биог ра фия Абая» де ген та қы рып та док-
тор лық дис сер та ция қор ғап, осы жы лы атал мыш ат пен 
кі тап шы ғар ды. Абай та ну шы ға лым Рә би ға Сыз ды қо ва 
1959 жы лы «Абай про за сы ті лі нің мор фо ло гия лық ерек ше-
лік те рі» де ген та қы рып та кан ди дат тық, 1971 жы лы «Абай 
шы ғар ма ла ры ның ті лі» де ген та қы рып та док тор лық дис сер-
та ция лар қор ға ған. Бел гі лі про фес сор ға лым дар Те мір ға ли 
Нұр та зин нің «Абай дың ақын дық ше бер лі гі» (1954), Тө ле ген 
Тә жі ба ев тың «Фи ло со фс кие, пси хо ло ги чес кие и пе да го ги-
чес кие вз гля ды Абая Ку нан ба ева» (1957), Ай қын Нұр қа-
тов тың «Мұх тар Әуе зов твор чест во сы» (1965), «Абай дың 
ақын дық дәс тү рі» (1966) ат ты ғы лы ми-зерт теу ең бек те рі – 
абай та ну та ри хы на қо сыл ған қо мақ ты үлес. Бұ лар қы лы-
шы нан қан та мып, ұлт тық әде бие ті міз дің қа лып ты ар на мен 
да муы на ке сір-ке са па тын ти гіз ген Ке ңес өкі ме ті нің ком му-
нис тік идеоло гия жағ дай ын да өмір сүр се де, абай та ну дың 
дұ рыс ба ғыт алу ына жол аш ты.

Осы атал ған әде би ет ші ға лым дар дың іші нен тәу ел сіз дік 
за ма ны на жет кен Қ.Мұ ха медха нов, З.Ах ме тов, М.Мыр зах-
ме тұлы со циалис тік реа лизм әді сі тұр ғы сы нан тал да нып 
кел ген абай та ну дың ай та ал ма ған, же тіл ді ре ал ма ған тұс-
та рын ба рын ша ай қын дап, қа зір гі ұлт тық көз қа рас тұр ғы-
сы нан жүй елеу дің не гі зін сал ды.

Абай дың тұң ғыш ака де мия лық жи на ғын құ рас ты рып, 
Абай ту ра лы мо ног ра фия жа зып, «Абай» пьеса сын, Абай 
опе ра сы ның либ рет то сын, атақ ты «Абай жо лы» ро ман-эпо-
пея сын жаз ған М.Әуе зов тің «Мен Абай те ре ңі нен шө міш теп 
қа на іш тім» де ген сө зі нің ма ғы на сы тек тәу ел сіз дік та ңы мен 
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бір ге ашыл ды. Қа зір гі абай та ну мә се ле ле рі нің да му ба ғыт та-
ры осы атал ған ға лым дар дың ең бек те рі нің не гі зін де да мып 
ке ле ді.

ХХІ ға сыр да ғы із де ніс тер. ХХ ға сыр дың ба сын да Алаш 
арыс та ры нан бас тал ған Абай ту ра лы зерт теу жұ мы сын 
М.Әуе зов те рең пай ым да п, абай та ну ғы лы мын қа лып тас-
тырды. Бұ дан кей ін Зә ки Ах ме тов, Қай ым Мұ ха мед ха нов, 
Ақ жан Ма ша ни, Ме кем тас Мыр зах ме тұлы, Тө кен Иб ра ги-
мов, Тө ле ген Тә жі ба ев, Рә би ға Сыз ды қо ва, Ға ри фолла Есім, 
Балтабай Әбдіғазыұлы, Бауыржан Ердембеков си яқ ты т.б. 
көр нек ті ға лым дар Абай шы ғар ма ла рын әр қы ры нан зерт-
теп, ма ңыз ды мо ног ра фия лық ең бек тер жаз ды.

Абай ды та ну ХХІ ға сыр да да өз жал ға сын тап ты. «Жа зу-
шы» бас па сы нан 2002, 2005 жыл да ры Абай дың екі том дық 
шы ғар ма лар жи на ғы қай та ба сы лып шық ты.

З.Ах ме тов Абай ту ра лы бұ рын ғы зерт теу ле рін то лық-
ты рып, «Поэ зия шы ңы – да на лық» (2002) де ген ең бек жаз-
са, М.Мыр зах ме тұлы ар қы лы Абай ды жа ңа ша та нып-бі лу 
ке зе ңі ту ды. Ақын ның шы ғыс тық әле мі тәу ел сіз дік көз-
қа рас тұр ғы сы нан қай та са ра ла нып, Ке ңес өкі ме ті тұ сын да 
то та ли тар лық жүйе жол бер ме ген Абай дың «има ни гүл» (үш 
сүю), «жәуан мә рт лік», «то лық адам» си яқ ты күр де лі фәл са-
па лық ой ла ры те рең тал да нып, «Шын Ха кім, сө зің асыл – 
ба ға жет пес» деп, Мағ жан Жұ ма ба ев жыр ға қос қан Абай 
ха кім ді гі ай қын дал ды. Бұл тұр ғы да М.Мыр зах ме тұлы ның 
2014 жы лы екі үл кен кі тап бо лып, Аста на қа ла сы нан шық-
қан 1000 бет ке жу ық «Абай та ну» ең бе гі нің ма ңы зы зор. 
М.Мыр зах ме тұлы нан бас тау ал ған зерт теу жұ мы старды 
Жа бал Шой ын бет , Мақ сат Әліп хан , Сай да лы Ора за лиев, 
Жанғара Дәдебаев, Мырзатай Жолдасбеков, Тұрсынжан 
Шапай, Болат Жүнісбекұлы т.б. одан әрі те рең дете түс ті.

Сондай-ақ Жанғара Дәдебаев, Мырзатай Жолдасбеков, 
Серік Негимов, Дандай Ысқақұлы, Болат Жүнісбеков, Тұр-
сынжан Шапай, Қайрат Раев т.б. жекелеген зерттеулерін 
атауға болады. ҚР ҰҒА Әдебиет және өнер институтындағы 
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Абайтану бөлімі, әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ-дегі «Абай 
институты», Абай атындағы ҚазҰПУ-дегі «Хакім Абай 
институты» бұл салада ауқымды үлес қосып келеді. 2015 
жылдан бастап, «Абай институты» абайтану туралы осы 
уақытқа дейін жазылған зерттеу еңбектерді жинақтап, 38 
томын шығарды. Қалған 12 томды шығару жоспарда тұр.

Сөздік:
Реп рес сия – жа за, жа за лау ша ра сы.
Жы лы мық – қыс та күн нің аз дап жы лы нуы де ген ма ғы на 
бе ре тін сын есім.

лу»

1. Әде би ет та ну ғы лы мы не ше ге бө лі не ді?
2. Абайтанудың негізі қашан қаланды?
3. Абай та ну ғы лы мы ның не гі зін қа ла ған кім?
4. М.Әуе зов Абай Құ нан бай ұлы ту ра лы қан дай ір ге лі ең-

бек тер жаз ды?
5. Қ.Мұ ха мед ха нов абай та ну ға қан дай үлес қос ты? 
6. Қа зір гі абай та ну шы лар кім дер?

»

1. Абай та ну қалайша дер бес ғы лым ға ай нал ды?
2. Не се беп ті Абай дың шы ғар ма шы лы ғын әде би ет те гі елеу-

лі құ бы лыс дей міз?
3. Мұхтар Әуе зов абай та ну дың ғы лы ми не гі зін қа лай  жү-

йеле ді?
4. М.Әуе зов абайтану ғылымының негізін салғанына қара-

мастан, неліктен ай ып тал ды?
5. Қ.Мұ ха мед ха нов не үшін қу ғын дал ды?

1. Мәтін бойынша және тарих пәнінен алған білімдеріңе 
сүйеніп, абай та ну ғы лы мын зерттеушілер ту ра лы хро-
но ло гия лық кес те тол ты рың дар.

Білу

Түсіну

Қолдану
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Абай та ну ғылымын  
зерт теу ші лер 

Ең бек те рі 
Жа рық көр ген 

мер зі мі 

2. Абай дың ақын шә кі рт те рі не си пат та ма жа зың дар.

1. М.Әуе зов тің Абай өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғын жаз ған 
кез де гі жағ дай ын «SWOT-тал дау» әді сі мен тал даң дар.

 Күш ті жақ та ры Әл сіз жақ та ры 

Мүм кін дік тер Қау іп тер

2. «Дер бес пі кір ай ту» әді сі бой ын ша М.Әуе зов тің абай та-
ну ға қа тыс ты шы ғар ма шы лы ғын тал дап, ой ла рың ды 
ор та ға са лың дар.
1) Өзін дік пі кір (ой, идея).
2) Дә лел.
3) Өз пі кі рін ай ғақ тай тын мы сал.
4) Өз пі кі рі не қар сы дә лел.
5) Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы сал.
6) Қо ры тын ды.

1. https://abaialemi.kz/сайтына кіріп, Абай ды зерт теу ші-
лер дің ең бек те рі нің ма ңы зын са ра лап, та ныс ты ры лым 
жа саң дар.

2. М.Әуе зов тің «Мен Абай те ре ңі нен шө міш пен ға на іш-
тім» де ген сө зі не деректер ді жи нақ тап, «Түр тіп алу» 
кес те сі не тол ты рың дар.

V –  
«бі ле мін»

– «мен үшін 
тү сі нік сіз»

+ «мен үшін  
жа ңа ақ па рат»

! «ме ні  
таң ғал ды ра ды»

Талдау

Жинақтау
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 Қ.Жұбановтың: «Абай – қазақ әдебиетінің классигі» де-
ген сол заман үшін батыл пікіріне баға беріңдер.
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Бағалау
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ІІТАРАУ.БІЛІМДІДЕНШЫҚҚАНСӨЗ

2.1«Өзіңненөзіңесепал»:Онбесіншіқарасөз

«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» де ген Абай дың 
да ныш пан ды ғы сон да, ол қо ғам да муы ның қай шы лы ғын 
тү сін ді ріп қа на қой ған жоқ, одан шы ғу дың жо лын нұс қа ды. 
Осы ар қы лы тек қа зақ қа на емес, бү кіл адам зат ба ла сы құ лақ 
аса тын дай ақыл ай тып, адам ға тән өмір сү ру қа ғи да ла рын 
үй рет ті. Адам ды екі ге жа ра тын бір-бі рі не қа ра ма-қар сы 
«Адам емес» жә не «Адам си яқ ты адам» де ген ұғым дар дың 
мән-ма ғы на сын ашып бер ді. Осы «Бі лім ді ден шық қан сөз» 
де ген өле ңін де адам ның «жү ре гі – ай на, кө ңі лі – ояу» бо лып, 
«тү зу сөз ге» се ну қа жет ті гін ерек ше тап сыр ды.

Бұл жол да Абай ғы лым, бі лім, өнер та қы ры бы на ерек ше 
ден қой ып, шы ғар ма ла ры ның не гіз гі ар қауы на ай нал-
дыр ды. Оның «Ғы лым тап пай мақ тан ба», «Жа сым да ғы лым 
бар деп ес кер ме дім», «Ин тер нат та оқып жүр» си яқ ты өлең-
де рі мен «Се гі зін ші», «Он же тін ші», «Жи ыр ма бе сін ші», 
«Отыз екін ші» т.б. қа ра сөз де рін де ғы лым, бі лім та қы ры бын 
адам гер ші лік, иман ды лық, адал дық, па ра сат ты лық, ең бек-
қор лық, қа йырым ды лық ой ла ры мен ұш тас тыр ды.

Абай дың ғы лым, бі лім, өнер та қы ры бы на ар нал ған 
шы ғар ма ла ры ту ра лы айт қан да, ең ал ды мен, «Өзің нен өзің 
есеп ал!» де ген сө зін үне мі ес те ұс тау ке рек. Мы са лы,  «Он 
бе сін ші қа ра сө зін де» Абай адам ның өзін-өзі тәр бие леуі, 
жақ сы-жа ман нәр се нің пар қын пай ым дауы, адам ның өмі-
рі ту ра лы, өза ра қа рым-қа ты нас мә де ние ті, ақыл ды жә не 
ақыл сыз кі сі нің пар қы, өмір ге қы зы ғу шы лық, мас тық, 
есер лік си яқ ты ұғым-тү сі нік тер ді ба ғалай ке ле: «Кү нін де 
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бір мәр те, бол ма са жұ ма сын да бір, ең бол ма са, ай ын да бір 
өзің нен өзің есеп ал!», – дей ді.

1893 жы лы жа зыл ған Абай дың осы «Он бе сін ші қа ра-
сө зін» то лық оқиық.

«Ақыл ды кі сі мен ақыл сыз кі сі нің, ме нің бі луім ше, бір 
бел гі лі пар қын көр дім.

Әу елі – ол пен де адам бо лып жа ра тыл ған соң, дү ние де 
еш бір нәр се ні қы зық көр мей жү ре ал май ды. Сол қы зық ты 
нәр се сін із де ген ке зі өмі рі нің ең қы зық ты уа қы ты бо лып 
ой ын да қа ла ды. Сон да ес ті адам орын ды іс ке қы зы ғып, құ-
мар ла нып із дей ді екен-да ғы, кү нін де айт са – құ лақ, ой ла-
са – кө ңіл сүй сін ген дей бо ла ды екен. Оған бұл өт кен өмір дің 
өкі ні ші де жоқ бо ла ды екен.

Екін ші – есер кі сі ор нын тап пай, не бол са сол бір ба ян сыз, 
ба ға сыз нәр се ге қы зы ғып, құ мар бо лып, өмі рі нің қы зық ты, 
қым бат ты ша ғын ит қор лық пен өт кі зіп ала ды екен-да ғы, 
кү нін де өкін ге ні пай да бол май ды екен. Жас тық та бұл 
қы зық тан соң жә не бір қы зық тау ып ала тын кі сім сіп, 
жас ты ғы тоз бас тай, буы ны бо са мас тай кө ріп жү ріп, бі рер 
қы зық ты қу ған да-ақ мой ны қа тып, буы ны құ рып, екін ші 
талап қа қай рат қы лу ға жа ра май қа ла ды екен.

Үшін ші – әр бір нәр се ге қы зық пақ тық. Ол өзі бой ға 
құ мар лық пай да қы ла тын нәр се екен. Әр бір құ мар лық 
өзі не бір дерт бо ла ды екен, әр түр лі құ мар бол ған нәр се ге 
жет кен де, яки әне-мі не, же тер-жет пес бо лып жүр ген де, бір 
түр лі мас тық пай да бо ла ды екен.

Әр бір мас тық бой дан оғат ты көп шы ға рып, ақыл дың 
кө зін бай лап, тө ңі рек те гі қа рау шы лар дың кө зін ашып, 
«ана ны-мы на ны» де гі зіп, бой ды сы на та тұ ғын нәр се екен. 
Сол уа қыт та ес ті кі сі үл кен есі шық пай, ақыл ды қол дан 
жі бер мей, бой ын сы нат пай жү ріп із де не ді екен. Есер кі сі 
ер-то қы мын тас тап, бөр кі тү сіп қа лып, ете гі аты ның к...н 
жау ып ке тіп, екі кө зі ас пан да, жын ды кі сі ше ша ба бе ру ді 
бі ле ді екен, со ны көр дім.

Егер де ес ті кі сі лер дің қа та рын да бол ғың кел се, кү нін де бір 
мәр те, бол ма са жұ ма сын да бір, ең бол ма са ай ын да бір, өзің нен 
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өзің есеп ал! Сол ал дың ғы есеп ал ған нан бер гі өмі рің ді қа лай 
өт кіз дің екен, не бі лім ге, не ахи рет ке, не дү ние ге жа рам ды, кү-
нін де өзің өкін бес тей қы лық пен өт кі зіп пі сің? Жоқ, бол ма са, 
не қы лып өт кіз ге нің ді өзің де біл мей қа лып пы сың?», – дей ді.

лу»

1. Интернеттен «Бі лім ді ден шық қан сөз» өлең інің маз мұ-
нымен танысыңдар. Өлеңді жаттап алыңдар.

2. Абай адам бо лу үшін қан дай жол нұс қа ды?
3. Ақын бі лім, оқу та қы ры бы на қан дай шы ғар ма ла рын ар-

на ған?
4. Абай қан ша тіл ді қа лай мең гер ген?

»

1. «Бі лім ді ден шық қан сөз» не се беп ті ма ңыз ды?
2. Не лік тен адам ның «жү ре гі – ай на, кө ңі лі ояу бо луы» ке-

рек?
3. Адам ның өз-өзі нен есеп алуы не үшін қа жет?

1. «Бі лім ді ден шық қан сөз» өле ңіндегі бі лім ді кім? Талап-
ты кім?

2. Ақыл ды кі сі мен ақыл сыз кі сі ні Абай дың қа лай са ра ла-
ға нын си пат таң дар.

3. «Ақыл ды», «ақыл сыз» сөз де рі нің си но ним де рін жа зың-
дар.

 « Он бе сін ші сөз ді» оқып, «Рөл де гі оқу шы лар» әді сі мен 
тал даң дар.

 1-қа дам: топ мү ше ле рін рет тең дер.
 Ба ян дау шы – қа ра сөз дің та қы ры бы, идея сы на тал дау 

жа сай ды.
 Сөзтап қыш – қа ра сөз де кез дес кен зат есім дер ге тү сі нік 

бе ре ді.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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 Бей не леу ші-су рет ші – қа ра сөз дің маз мұ ны бой ын ша су-
рет тер са ла ды.

 Дә не кер – қа ра сөз дің мә ті нін қа зір гі өмір мен ұш тас ты-
ра ды.

 2-қа дам: бе ріл ген тап сыр ма лар ды топ ішін де тал қы лаң-
дар.

 3-қа дам: тал қы лан ған тап сыр ма лар дан та ныс ты ры лым 
жа сап, қор ғаң дар.

1. Ақыл ды кі сі мен ақыл сыз кі сі нінің Абай айтқан сипа-
тын Венн диаг рам ма сын да са лыс ты рың дар:

Ақыл ды кі сі                   Ақыл сыз кі сі

2. ХХІ ға сыр да ғы бі лім ді кі сі нің си па тын жа зың дар.

 Бір ап та да не іс те ге ндерің ту ра лы өз-өздері ңе есеп бе-
ріп, дәп те рлері ңе жазып, нә ти же сін ақын пі кі рі мен са-
лыс тырыңдар. Ақын ның пі кі рі мен ке лі се сіңдер ме? Өз 
өмі рлерің де кім ді бі лім ді, кім ді талап ты са най сыңдар? 
Талаптарың мен қарекеттеріңе көңілдерің тола ма?

2.1Отызбіріншіқарасөз

Абай «Отыз бі рін ші қа ра сө зін де»: «Ес ті ген нәр се ні 
ұмыт пас тық қа төрт түр лі се беп бар: әу елі – кө кі ре гі бай лау-
лы бе рік бол мақ ке рек; екін ші – сол нәр се ні ес ті ген де я көр-
ген де ғиб рәт ла ну ке рек, кө ңіл де ніп, тұ шы нып, ын та мен ұғу 
ке рек; үшін ші – сол нәр се ні іші нен бір не ше уа қыт қай та рып 

Жинақтау

Бағалау



19

ой ла нып, кө ңіл ге бе кі ту ке рек; төр тін ші – ой ке се лі нәр се-
лер ден қа шық бо лу ке рек. Егер кез бо лып қал са, са лын бау 
ке рек. Ой ке сел де рі: уай ым сыз сал ғырт тық, ой ын шы-күл кі-
шіл дік, я бір қай ғы ға са лы ну, я бір нәр се ге құ мар лық пай да 
бо лу се кіл ді. Бұл төрт нәр се – күл лі ақыл мен ғы лым ды тоз-
ды ра тұ ғын нәр се лер», – деп осы ой ды жал ғас тыр ды. Мұн-
да Абай ғы лым, бі лім, өнер ді мең ге ріп, үй рен ген нен кей ін 
жү зе ге асы ру қа жет ті гін ай тып отыр. Ол үшін, ең ал ды мен, 
осы ның бә рін ес те сақ тау ке рек, ал ес те сақ тау үшін не іс теу 
ке рек? Оған Абай «Өзің нен өзің есеп алу» ке рек деп жау ап 
қа та ды. Мі не, Абай дың жас тар ға арт қан мін де ті осын дай.

«Отыз бі рін ші қа ра 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.

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, мей ір 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, «Отыз екінші сөзінде» 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.

Абай «Отыз екінші сөзінде» ғылымға ұмтылатын жанға 
қандай мінез керек екенін көрсетеді. «Ғы лым ды» ақыл ды 
сақ тайтұ ғын 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. 
Қо яр 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, 
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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 мінезбен ұстауын 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.

Сөздік:
Хұ зур ха сил – ты ныш тық, ра хат шы лық.
Ба хас ха суд ші лік – күн деу, күн деу ші лік.
Хирс ла ну – аш қа рақ та ну, қо ма ғай ла ну, са раң бо лу.
Ғу рур лық – мен мен дік, ірі лік.
Мұ ла ха за – ой ла су, пі кір алы су.
Мұ ха фа за – сақ тау, қор ғау.
Жа һа тін де – бар лық күш ті жұм сау, ты ры су.
Зин һар – қа лай да, әй теу ір.

лу»

1. «Отыз бі рін ші қа ра сө зді» мұ қи ят оқып шы ғың дар. 
2. Бұл қа ра сөз дің идея сы қан дай?
3. Ой ке сел де рі де ген не?
4. Ақыл мен ғы лым ның сау ыты на Абай не лер ді жат қы за-

ды?

»

1. Абай осы қа ра сөз де не ні жет кіз гі сі кел ді? 
2. Не лік тен ақын ой ке сел де рі не уай ым сыз сал ғырт тық 

пен ой ын шы-күл кі шіл дік ті жат қы за ды?
3. Не лік тен ақын «ес ті ген нәр се ні ұмыт пау ға төрт түр лі се-

беп бар» дей ді?
4. Не үшін ақыл мен ғы лым ның сау ыты на Абай бір сөз ді-

лік, ұс там ды лық, тұ рақ ты лық ты жат қы за ды?

Білу

Түсіну
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 Ин тер нет же лі сі ар қы лы ес те сақ тау қа бі ле ті н арттыру 
әдіс те рін зерт тең дер. Бұл әдіс тер ақын тұ жы ры мы мен 
сәй кес ке ле ме?

 Та қы рып бой ын ша ал ған бі лім де рі ңе сүй ене оты рып,  
«Борт ты журнал» кес те сін тол ты рың дар.

Бол жам Жа ңа ақ па рат 
Та қы рып бой ын ша бұ рын нан 
не бі ле мін? Бұл ту ра лы не бі-
луім ке рек?

 Бұл ту ра лы ен ді не біл дім? 
Қан дай ма ңыз ды сәт тер ді 
мен ен ді анық та дым?

 «Ой лан, бі рік, бө ліс!» әді сі ар қы лы «Отыз бі рін ші сөз-
ден» түй ген ой ла рың ды жа зың дар (Ой лан). Одан кей ін 
өз идеяла рың ды топ та ғы сы нып тас та рың мен бі рік ті рің-
дер (Бі рік) жә не со ңын да бү кіл сы нып пен идеяла рың ды 
бө лі сің дер (Бө ліс).

 Ақынның қай сөзін болашақта үлгі ете аласыңдар?  
Не себепті?

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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ІІІТАРАУ.ҚАЛЫҢЕЛІМ,ҚАЗАҒЫМ,
ҚАЙРАНЖҰРТЫМ

3.1Осыменөзім–қазақпын.
Тоғызыншықарасөз

Осы та рау ға та қы рып бо лып отыр ған «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» (1892 ж.) деп бас тала тын өле ңін де Абай 
отар ел де гі жа ңа дан қа лып тас қан қо ғам дық са на ны ша мыр-
қа на жыр лай ды. «Өз де рің ді тү зе лер дей ал май мын, Өз 
қо лың нан кет кен соң ен ді өз ыр қың» де ген іш кі қы жы лын 
да жа сыр май, ашық ай та ды. Жал пақ жұрт қа ар нал ған 
осы өлең де өз би лі гі өз қо лы нан шы ғып кет кен хал қы ның 
бо ла ша ғы на алаң дай оты рып, ежел гі салт-дәс түр дің кө мес-
кі ле ніп, жа ңа за ман ға қа рай мың құ был ған, бей ім дел ген, 
икем дел ген пси хо ло гия лық өз ге ріс тің ке рі кө рі ні сін көл-
де нең тар та ды.

М.Әуе зов тің «Абай өмір бая нын да» (1950) жаз ған мы на 
сө зі осы та қы рып тың ма ғы на сын толықтай аша ды: «Пат ша 
өкі ме ті нің қыр да ғы өкіл-ұлық та ры, бұ рын аға сұл тан, 
бе рі де бо лыс, би, елу ба сы, стар шын де ген ор та ның өзі де 
өз ге ше нәр сіз, ші рік ор та бо ла тын. Абай дың бер тін де жаз-
ған: «Бо лыс бол дым, мі не ки», «Бол ды да пар тия», «Бө тен 
ел де бар бол са», «Қа лың елім, қа за ғым» де ген си яқ ты көп-
теген өлең де рі не көз са лып, ой лап қа ра сақ, сол ор та ның 
жи ре ніш ті, құ нар сыз су рет, мі нез де рін, әдет-ма шық та рын 
анық та ны та ды. Пат ша лық тың па ра қор ұлық, жан да рал, 
ояз, на чальник те рі не, ад во кат, чи нов ник, тіл маш та ры на 
та бын ған жа ңа ғы ат қа мі нер лер қо ғам ды лай ла ған, не ше 
алу ан мін мен дерт ке то лы еді. Бұл күй, бұл қа лып бір 
ға на Абай кө ріп жүр ген то бық ты ішін де ға на емес, қа зақ 
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са ха ра сы ның бар лы ғын бас қан тұ ман ды тү нек тей, қа лың 
дерт бол ды. Ол пат ша ның отар шы лық сая са ты нан ту ған күй 
бо ла тын. Пат ша лық тың ел ішін де гі өкі лі, әкі мі, сүйе ні ші – 
бай, жу ан нан шық қан бо лыс, би, елу ба сы лар. Олар үшін 
ру шыл дық ты, ес кі тәр тіп ті сақ тап, сол ар қы лы өз үс тем-
ді гін жүр гі зу қа жет. Қа зақ си яқ ты Ре сей де гі көп бұ ра та на 
ел ді би леу де пат ша лық өкі ме ттің өзі де жа ңа ғы ру шыл дық, 
ес кі шіл дік қа лып ты нық сақ тап отыр ды. Бұл ел дер де өмір 
өр кен де сін, мә де ни ет да мы сын де ген ой он да мүл де бол ған 
жоқ. Қай та жа ңа ғы ес кі лік тің кер тарт па құ ры лы сын өз 
ке ре гі не пай да ла на жү ріп, со ны мыз ғыт пай сақ тап отыр ды. 
Сон дық тан да бо лыс тық, стар шын дық би лік үшін ел жу ан-
да ры қыр қыс са, со ны пат ша лық ұлық та ры әдейі қоз ды ра 
тү се тін. Бұл – тек сая сат тық қа на тә сіл емес, сол күн де гі 
Ре сей бур жуазия сы ның пай да сы үшін де ке рек» бол ған.

Мі не, қазақ тіршілігінің дәл осы жағ дайы Абай шы ғар-
ма ла ры ның не гіз гі өзе гі бо лып та бы ла ды. Ақын «Кө зі нен 
бас қа ойы жоқ» деп қат ты айт са да, «Қа лың елім, қа за ғым, 
қай ран жұр тым» деп, жүрегі қарс айырылса да, «Қа си ет 
тұ тып, ой ға ұм тыл» деп өси ет, ақыл, ұс таз дық етіп айт са да, 
құ лақ асар жан тап па ған. Сон дық тан «Ішім өл ген, сыр тым 
сау... Бү гін гі дос – ер тең жау, Мен не қыл дым, япыр мау?!» 
де ген сөз дер ді ай ту ға мәж бүр бол ған. Ақын ның осын дай 
кө ңіл күйі қа ра сөз де рін де де одан әрі те рең дей түс кен. 

«То ғы зын шы қа ра сө зін де»: «Осы мен өзім – қа зақ пын. 
Қа зақ ты жақ сы кө рем бе, жек кө рем бе?» – деп, оқыр ман ға 
сау ал тас тай оты рып, қа зақ хал қы ның, оның тұр мыс-тір ші-
лі гі нің кем ші лік тұс та рын сы най ды. Мұн да ха кім Абай дың 
та ным-тү сі ні гі не сай өмір фи ло со фия сы ның қа ғи да ла ры 
кө рі ніс бе ре ді.

«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. Уә әр не шік бой ла ры нан адам жақ сы кө рер лік, 
кө ңіл ге ти янақ қы лар лық бір нәр се тап сам ке рек еді. Со ны 
не үміт үз бес тік ке, не оны сы бол ма са, мұ ны сы бар ғой деп, 
кө ңіл ге қу ат қы лу ға жа рат сам ке рек еді, он дай ым жоқ. 
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Егер жек көр сем, сөй лес пе сем, мә жі ліс тес, сыр лас, ке ңес тес 
бол ма сам ке рек еді, то бы на бар май, «не қыл ды, не бол ды?» 
де мей жа ту ке рек еді, ол мүм кін бол ма са, бұ лар дың ор та-
сы нан кө шіп ке ту ке рек еді. Бұ лар ды жөн дей мін деу ге, жөн-
де лер, үй ре нер де ген үмі тім де жоқ. Бұ лар дың бі рі де жоқ. 
Бұл қа лай? Бұл айт қан ның бі рін тұт пай бол мас еді.

Мен өзім ті рі бол сам да, анық ті рі де емес пін. Ән шей ін 
осы лар дың ыза сы нан ба, өзі ме-өзім ыза бол ға ным нан ба, 
яки бө тен бір се беп тен бе? – еш біл мей мін. Сыр тым сау бол са 
да, ішім өліп қа лып ты. Ашу лан сам, ыза ла на ал май мын. 
Күл сем, қу ана ал май мын, сөй ле ге нім – өз сө зім емес, күл-
ге нім – өз күл кім емес, бә рі де әл де кім ді кі. Қай рат ты кү нім де 
қа зақ ты қи ып бө тен жақ қа кет пек тү гіл, өзін жақ сы кө ріп, 
үміт етіп жү ріп пін. Қа шан әб ден бі ліп, үмі тім ді үз ген кез де, 
өз ге жақ қа ба рып, жат ты өз қы лып, үй ір бо лар лық қай рат, 
жа лын сө ніп те қал ған екен. Сол се беп тен бір жүр ген қу ыс 
кеу де мін. Те гін де ой лай мын: бұ да жақ сы, өлер кез де «әт те-
ге н-ай, сон дай-сон дай қы зық та рым қал ды-ау!» деп қай ғы лы 
бол май, ал дың ғы ті леу бол ма са, арт қа алаң бол май өлу ге».

лу»

1. Абай заманында халықтың жағдайы қандай еді? 
2. Бұл қа ра сөз дің идея сы қан дай?
3. Абай қа зақ ту ра лы не дей ді?
4. Абай  өмір сүр ген ке зе ң дегі қо ғам да ғы сая си-әлеу мет тік 

жағ дай лар туралы не білесіңдер?

»

1. Абай не се беп ті қа зақ тар дың қы лық та ры на ашы на ды?
2. Пат ша ның сая са ты не үшін қа зақ тар ара сын да жік са лу-

ға ба ғыт тал ды?
3. Ақын не ге «ішім өл ген» дей ді?

 «Топ тық тер геу» әді сі бой ын ша топ тар ға бө лі ніп, жұ мыс 
іс тең дер.

Білу

Түсіну

Қолдану
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 «Ба ян дап бе ру ші лер» то бы – қа ра сөз дің маз мұ нын ба ян-
дай ды.

 «Зерт теу ші лер» то бы – қа ра сөз де гі не гіз гі ой ды зерт тей ді.
 «Сұ рақ құ рас ты ру шы лар» то бы – кей іп кер лер дің об раз-

дық тұл ға сын аша тын сұ рақ тар дай ын дай ды.
 «Жа зу шы лар» то бы – «Ата-ба ба дәс тү рі» та қы ры бы на 

ша ғын эс се жа за ды.
 «Дә не кер ші лер» то бы – қа ра сөз де гі ай тыл ған кі сі мі не-

зін бү гін гі күн мен бай ла ныс ты ра ды.

 Қа ра сөз де гі 2 не гіз гі ой ды тал дап, өз ой ла рың ды да қо-
сып, кес те ні тол ты рың дар.

Адам қан дай  
бо луы ти іс?

Абай за ман дас та-
ры ның кем ші лі гі 

қан дай еді?

Қа зір гі адам дар 
қан дай?

1. «Ішім өл ген, сыр тым сау» өле ңін ин тер нет тен тау ып 
оқып, «То ғы зын шы қа ра сөз бен» са лыс тырыңдар. 

2. Қа ра сөз бен өлең де кө те ріл ген мә се ле лер ді ұлт тық мүд-
де тұр ғы сы нан ашып, қо ры тын ды лап жа зың дар.

 Абай қа зір ор та мыз да бол са, адам дар ға қан дай ба ға бе-
руі мүм кін еді?

3.2«Қалыңелім,қазағым,қайранжұртым»өлеңі

1886 жы лы он бір бу ын ды қа ра өлең ұй қа сы мен жа зыл ған 
бұл өлең де ең бек ші 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 

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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«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», – дейді.

Абай дер ті – ел ді гі нен ай ры 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 көп қа сі рет әкел ді. Пат ша 
са мо дер жа вие сі нің 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, тер ри-
то рия лық тұ тас тық тан ай ыр ға нын кө ре міз. Әсі ре се, 1868 
жыл ғы Ре сей пат ша лы ғы ның 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-ақ 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 – сол тұс-
та ғы әлеу мет тік құ ры лым ға бай ла ныс ты ту ын да ған пі кір. 
Ал бір ұр ты май бо ла тын се бе бі, ол – өз елі. 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 
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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 дық тан, яғ ни ша ла сау ат ты лар дан 
құ рал ған то быр дың тай тала су ға өре сі де таяз. Осын дай 
қа зақ тың өз іші нен шық қан «өң кей қи қым нан» құ рал ған 
шен құ мар, ман сап қор сат қын дар дың са ны ар тып, күн нен-
күн ге кө бей ді. Сон дық тан Абай ел ішін де гі ала уыз дық қа, 
бе ре ке сіз дік ке, екі жүз ді лік ке, тұр лау сыз дық қа зы ғыр-
да ны қай нап, «мұр тың, ұр тың, сыр тың, қыр тың, ұй қың, 
тыр тың, бұр тың, қи қым, си қын, ыр қың, бұр тың, 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. 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 руа сы жоқ, 
ты ғы рық тан шы ғу дың жо лын да із де мей ді. Осы ны ой ла-
ған да шер лі ақын ашу-ыза дан жа ры лып ке те жаз дай ды. 
Амал жоқ, 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.

Қалыңелім,қазағым,қайранжұртым

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,
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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.

Ағай ын жоқ нәр се ден етер бұр тың,
Оның да ал ған жоқ па құ дай құл қын?
Бір лік жоқ, бе ре ке жоқ, шын пей іл жоқ,
Са пы рыл ды бай лы ғың, бақ қан жыл қың.
Бас та ми, қол да мал ға талас қыл ған,
Күш сы нас қан күн дес тік бұз ды-ау шыр қын.
Оңал май бой да жүр се осы қыр тың,
Әр жер де-ақ жа зыл май ма, жа ным, тыр қың?
Қай же рің нен кө ңіл ге қу ат қыл дық,
Қыр ар тыл мас бол ған соң, мін се қыр қың?
Ти янақ сыз, бай лау сыз бай ғұс қыл пың,
Не тү сер құр күл кі ден жыр тың-жыр тың.
Ұғын ды рар кі сі ге кез кел ген де,
Пыш-пыш де мей қа ла ма ол да ас тыр тын?

лу»

1. Өлең нің та қы ры бы қан дай? Өлеңнің ерекшелігі неде?
2. Өлеңді жаттап алыңдар.
3. Абай «қа лың елі», «қа за ғы на» не ай тып ты?

»

1. Абай не лік тен «Қа лың елім – қа за ғым, қай ран жұр тым» 
деп толғанады?

Білу

Түсіну
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2. Не се беп ті ақын өмір сүр ген за ман да шен құ мар, ман сап-
қор адам дар кө бей іп кет кен?

 Өлең де гі кей іп кер лер жүй есін жи нақ тап жазыңдар.

 Өлең де гі мұр тың, ұр тың, сыр тың, қыр тың, ұй қың, 
тыр тың, бұр тың, қи қым, си қын, ыр қың, бұр тың, құл-
қын, бай лы ғың, шыр қын, қыр қың, қыл пың, жыр тың-
жыр тың, ас тыр тын сөз де рі нің қыз ме тін тал даң дар.

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

 Қа зір гі кез де қо ғам да ғы осын дай мәселелер болмау үшін 
не істеу керек?

3.3«Жақсылықұзақтұрмайды»өлеңі

1892 жы лы жа зыл ған Абай бұл өле ңін де бір-бі рі не ке ре-
ғар ұғым дар ар қы лы қо ғам өмі рін де гі әлеу мет тік жағ дай ға 
си пат та ма бе ре ді. Өлең де бір ға на кей іп кер бар, ол – жер 
қо ры ғыш жел гек шал. Бұл адам өмір ден қан ша ма қия-
мет-қа й ым көр се де, жел мая ға мі ніп, же рұй ық із де ге нін 
қой ма ған көш пен ді лер фи ло со фы Асанқай ғы бей не сін көз 
ал ды мызға әке ле ді. Қы тай мен Ре сей им пе рия сы нан қау іп-
тен ген Асанқай ғы за ма ны нан бас тала тын азат тық идеясы 
ара да қан ша ма қи ян-кес кі со ғыс тар са лып, ХІХ ға сыр дың 
бі рін ші жар ты сын да же ңі ліс пен аяқ тал ған-ды. Абай өмір 
сүр ген ке зең пат ша лық Ре сей өкі ме ті нің бір не ше ға сыр ға 
со зыл ған отар лау әре ке ті нің то лық аяқ тал ған ке зі не ту ра 
ке ле ді.

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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«Қа лың елім, қа за ғым, қай ран жұр тым» де ген өле ңін де 
Абай «Бет бер ген де шы рай ың сон дай жақ сы, Қай дан ға на 
бұ зыл ды сарт ша сыр тың» деуін де сыр ты өз гер ген мен, аман-
сә ле мі, бол мыс-бі ті мі бұ зы ла қой ма ған қа зақ тың шы найы 
бет-бей не сі елестейді. Ке зең шын ды ғын ашу үшін ав тор 
жақ сы лық пен жа ман дық, үміт пен уай ым, қай ғы мен 
талап си яқ ты қа ра ма-қар сы ұғым-тү сі нік тер ді бір-бі рі мен 
са лыс ты ра ды. Мы са лы, жақ сы лық қа қа ра ма-қар сы ұғым – 
жа ман дық. Абай дың пай ым дау ын ша, «жақ сы лық ұзақ 
тұр май ды, жа ман дық та әр кез тоз бай ды». Үміт те сол си яқ-
ты. Қан ша шап қы лап, «қос теп кі ні сал саң да, уай ым нан 
оз бай ды». Ал бір қай ғы жүз қай ғы ны қоз ғай ды. Осы ның 
бә рін ба сы нан өт кі зіп, же ліп жүр ген «жер қо ры ғыш жел гек 
шал» бә рі бір өмір ден үмі тін үз бей ді. Өйт ке ні ас пан ды қап-
та ған бұлт сей іл мей, күн нің кө зі кө рін бес; үр пи ген, до да-
лан ған, ұйыс қан жү рек ба сыл май, талап ты кө ңіл елер мес, 
ша лық та мас; қай ғы-қа сірет сей іл мей, ке зер ген ерін ге күл кі 
үйі ріл мес; осы ның бә рі не есің ді қа шыр май, шы да саң да, 
күш ті, әл ді жа ғы әб ден құл бо лып, қор бол май ын ша жі бер мес 
де ген түй ін түйеді. Қай уа қыт та да ау ыр азап пен қат-қа бат 
қай ғы кез кел се, кез кел ген ді қаң ғырт пай қой мас, қа зір гі 
жағ дай ын да ғы кө мек шің, са ған мүл де жат, сон дық тан оның 
жы мыс қы лы ғы «күң кіл деп бе рер са заң ды» дей ді. Осын дай 
тө бе ден тө ніп тұр ған бұлт ты сей іл ту ге әре кет жа са ған ның 
ор ны на қай та бар лы ғы ба тыр сы нып, ма за ны ала тын ды ғын 
қай тер сің де ген ой ды мең зей ді.

Кө ле мі 26 жол дан тұ ра тын бұл өлең бастан-аяқ 8 бу ын нан 
құралып, қа ра өлең ұй қа сы мен жа зыл ған. 1909 жыл дан бе рі 
Абай шы ғар ма ла ры ның жи на ғын да жа рия ла нып ке ле ді.

Жақсылықұзақтұрмайды

Жақ сы лық ұзақ тұр май ды,
Жа ман дық әр кез тоз бай ды.
Үміт тің аты еле ріп,
Қос тіз гін ді соз бай ды.
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Қос теп кі ні сал саң да,
Уай ым нан оз бай ды.
Бір қай ғы ны ой ла саң,
Жүз қай ғы ны қоз ғай ды.
Жер қо ры ғыш жел гек шал,
Же ліп жү ріп боз дай ды.

Құр са ған бұлт ашыл май,
Ас пан ның жү зі кө гер мес.
Үр пей ген жү рек ба сыл май,
Талап ты кө ңіл елер мес.
Шы рай ды қай ғы жа сыр май,
Күл кі нің ер ні ке зер мес.
Шы да саң ес ті қа шыр май,
Құл да тып, қор қып жі бер мес.

Кез кел се қай ғы қат-қа бат,
Қаң ғырт пай қой мас адам ды.
Қа си ет сіз ту ған – ол да жат,
Күң кіл деп бе рер са заң ды.
Бә рі нен де сол қым бат,
Қай тер сің өң кей на дан ды.
Сы пы ра ба тыр сұм құр бәт,
Мақ тан мен ал ды ма зам ды.

Сөздік:
Үр пей ген (үр пек) – үр пи ген, до да лан ған кө рі ніс. Кө бі не се  «Үр пек 
бас. Ша шы та рал май, үр пек те ніп кет кен» де ген ма ғы на да 
қол да ны ла ды.
Құр бәт, кәр бәт (пар сы ша) – жа қын дық, ту ыс қан дық.

лу»

1. Жақ сы лық де ген не?
2. Жа ман дық де ген не?
3. Өлең де гі ли ри ка лық кей іп кер кім?

Білу
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»

1. Ақын не үшін ли ри ка лық кей іп ке рі ре тін де «жел гек 
шал ды» ал ған? Ол не ге же ліп жү ріп, боз дай ды? Не се-
беп ті жер ді қо ри ды?

2. Не лік тен
«Бір қай ғы ны ой ла саң,
Жүз қай ғы ны қоз ғай ды», – дей ді?

1. Оқу лық та ғы сөз дік ті кө ші ріп жа зып алып, ма ғы на сын 
ес те сақ таң дар. 

2. Өлең ті лі ту ра лы «FILA» кес те сін тол ты рың дар.
 F / Де рек/ – өлең нің ше бер ті лін көр се те тін де рек тер жи нау; 
 I / Пі кір/ – өлең де гі ме та фо ра лар ту ра лы өз де рің нің  

ой-пі кір ле рің;
 L / Сұ рақ/ – ақын ның ше бер лі гін аша тын сұ рақ тар; 
 A / Іс-әре кет/ – ақын ның өлең де гі қол дан ған тә сі лі.

1. Жақ сы лық ты ұзақ тұр ғыз бай тын не? 
2. Күл кі нің ер ні қа шан ке зе ре ді?
3. Жа ман дық тың ал дын алу ға бо ла ма?
4. Екі топ қа бө лі ніп, жақ сы лық пен жа ман дық ты кім дер 

ту ды ра ты нын тал даң дар.

 «Төрт сөй лем» тә сі лімен тапсырманы орындаңдар.
1. Пі кір. Өлең ту ра лы өз пі кір ле рің ді жа зың дар. (1 сөй лем) 
2. Дә лел. Өз ой ла рың ды ар гу мент пен дә лел дең дер. (1 сөй лем)
3. Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы сал 

кел ті рің дер. (1 сөй лем) 
4. Қо ры тын ды. Өзін дік қо ры тын ды шы ға рың дар. (1 сөй лем)

 Ақын ның осы өлең ді жа зу да ғы мақ са ты на ба ға бе-
рің дер.

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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3.4«Бөтенелдебарболса»өлеңі

«Бө тен ел де бар бол са» (Көжекбайға) өле ңін де Абай 
қа зақ қау ымын да етек ал ған ат қа мі нер лер ара сын да ғы 
басараз дық, ба қас тық со лар мен іш тей ас та сып жа та тын 
ағай ын ара сын да ғы ки кіл жің, дүр да раз дық кө рі ніс тер ді 
сы най ды.

«Бөтен елде бар болса» өлеңіндегі кейбір кейіпкерлер пси-
хологиясы 1891 жылы жазған «Үшінші қарасөзінде» айтылған 
оймен астасып жатыр. Мысалы, «...әрбір жалқау кісі қорқақ, 
қайратсыз тартады; әрбір қайратсыз қорқақ, мақтаншақ ке-
леді; әрбір мақтаншақ қорқақ, ақылсыз, надан келеді; әрбір 
ақылсыз надан, арсыз келеді; әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, 
өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады».

1886 жы лы жа зы лып, кө ле мі 168 жол дан тұ ра тын бұл 
өлең 1909 жыл дан бе рі Абай жи нақ та рын да жа рия ла нып 
ке ле ді. «То бық ты ішін де ма май ру ынан шық қан Кө жек бай 
Жа ман тай ұлы (1847–1916) де ген кі сі ге ар нал ған» де ген 
де рек 1933 жыл ғы М.Әуе зов құ рас тыр ған то лық жи нақ тан 
бас тала ды. М.Әуе зов бас шы лық жа са ған 1957 жыл ғы 
жи нақ та да «Кө жек бай ға» деп бе ріл ген. Бұл мағ лұ мат ты 
М.Әуе зов ке Тұ ра ғұл Абай ұлы бер ген. Ол бы лай: Абай 
«Са быр сыз, ар сыз, ерін шек» де ген өле ңін жа зып бо лып, 
ең ал ды мен қа сын да атын ерт теп бе ре тін Қа ра са қау (шын 
аты – Құ сай ын) атан ған ат қос шы сы на оқып бер ген де ол: 
«Кө жек бай қал ды ғой» деп ті. Сол сөз қам шы бо лып, «Бө тен 
ел де бар бол са» өле ңі Кө жек бай ға ар нал ған деп ай ты ла ды. 
Осы де рек ті «Әкем Абай ту ра лы» де ген ес те лі гін де жа зып 
отыр ған Тұ ра ғұл дың ай туы бой ын ша, Кө жек бай дың әке сі 
Жа ман тай Құ нан бай мен Ұл жан ға өкіл ата бо лып ты. Ту ыс-
та ры жер ге тала сып, Жа ман тай ды өл тір ген де, Құ нан бай 
қа жы оның құ нын ке ліс ті ріп алып бе ріп, ер те же тім қал ған 
Кө жек бай бас та ған үш ба ла сы на да кө мек те сіп, «қа нат ты ға 
қақ тыр май, тұм сық ты ға шо қыт тыр май» өз ба ла сын дай 
етіп өсір ген. Кей ін Кө жек бай Құ нан бай ба ла ла ры ның жауы 
жа ғы на шы ғып, бо лыс бол ған Күн ту мен құ да бол ған да 
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«Кім нің жү гі би ік бол са, со ған қар ғып шық қан мы сық» 
атан ған.

«Бө тен ел де бар бол са» өле ңі не тү сі нік жаз ған М.Әуе зов тің 
«Ел ішін де гі ат қа мі нер бү лік тің атын «Кө жек бай» деп атап 
тұ рып, со ның бар мі не зін, іс-әре кет, қи мыл-құ бы лы сын да ғы 
бей не сін си пат тап бер ген» де ген сө зі ар қы лы Кө жек бай дың 
тип тік бей не сін кө ре міз. Өйт ке ні ол – ел ішін де гі бү лік ті, 
қан дай да бір дау-да май ды шы ға ра тын да, бас тай тын да ке сел-
ді адам. Бұл жер де «ат қа мі нер» де ген сөз ді би-бо лыс тар деп 
ұқ пау ке рек. М.Әуе зов бұл сөз ді «бай шыл» де ген көз қа рас-
тан қа шу үшін де әдейі алуы мүм кін. Ат қа мі нер – «бү лік тің» 
эпи те ті, яғ ни бү лік ті анық тай тын сөз. Екін ші жа ғы нан, бұл 
сөз ден Кө жек бай дың өсек та су ар қы лы бас қа лар мен те ңе сіп, 
«ат қа мі нер» бол ғы сы ке ле тін та ғы бір мі не зі аң ға ры ла ды. Бұл 
жер де Кө жек бай жоқ, бі рақ бү лік шы ға ра тын сон дай бір ке сел-
ді адам дар дың тип тік бей не сі өмір де бар еке нін ұғы ну ке рек.

Бір кез де ақын мен бір ге ту ған-ту ысын дай ара ла сып, дос-
жа ран бол ған мен, кей ін нен ке лең сіз мі не зі не кө зі әб ден жет кен 
соң, он сыз да «Кім нің жү гі би ік бол са, со ған қар ғып шық қан 
мы сық» атан ған Кө жек бай бей не сін елес те те оты рып, ақын сын 
өлең дер жа за бас та ған. Мұ ның ал дын да жаз ған «Кө жек бай ға» 
де ген бір шу мақ эпиг рам ма сын да оның сө зін де тұ рақ жоқ, 
ай ла-шар ғы, өті рік-өсек ке жа қын ды ғы мен екі жүз ді лі гін:

«Жа ман тай дың ба ла сы Кө жек де ген,
Әр кім ге өсек та сып бе зек те ген.
До сын ке ліп до сы на жа ман дай ды,
Шір кін де ес бол сай шы се зед де ген», – дей ді. Бұл эпиг-

рам ма лық өлең М.Әуе зов құ рас тыр ған 1933 жыл ғы жи нақ та 
тұң ғыш жа рия лан ды. Осы бір шу мақ ар нау өлең нен бас қа 
атын атап, тү сін түс теп жаз ба ға ны мен, Кө жек бай де ген кі сі – 
ақын ның бас қа көп те ген өлең де рі не ар қау бол ған ан тұр ған, 
аз ғын кей іп ке рі нің бі рі. Со ның бі рі – «Бө тен ел де бар бол са» 
өле ңі. Ту ын ды 1933–1957 жыл дар ара сын да М.Әуе зов құ рас-
тыр ған жи нақ тар да «Кө жек бай ға» деп атал ға ны мен, қа зір гі 
жи нақ тар дан бұл атау алы нып тас тал ған. Сон дық тан бұл 
өлең нің шы ғу та ри хын оқыр ман көп жағ дай да бі ле бер мей ді.
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Бұл шы ғар ма да ел дің құр ме ті не бө ле ніп, ел жақ сы сы 
атан ған адам дар дың ба сы на іс түс кен де ма ңай ын да ғы 
көз ге елеу сіз жүр ген жан дай шап тар дың ке лең сіз мі нез-
құл қы ашы ла ды. «Ашып бе рер жауыңа, Өзі көр ген қой-
ма сын» деп, бұ ған қар сы ай ла-шар ғы жа сап, жау ла ры мен 
ау ыз жа ла са ты ны, оны мен де тұр май, бұ ған қай та ке ліп, 
« Жауың нан сыр ал ға лы әдейі іс те дім» деп, та ғы да ал да мақ 
бо ла тын екі жүз ді лік әре кет те рі ше не ле ді. Бір ге ту ма са 
да, бір ге ту ған дай боп өсіп, ар ты нан со ның бә рін ұмы тып, 
көп тен сы рың ды бі ле тін қас көй дің іш тар лы ғы қо зып, 
жауы ғып ке туі – өте қа  у іп ті жайт. Оның қау іп ті лі гі сон да, 
ол «до сың мын» деп ант-су іше жү ріп, жы мыс қы әре ке тін 
астыртын жа сау дан жа лық пай ды. «Кө рін ген ді аз ғы рып», 
ел-жұрт қа мұ ны «өті рік ші, аяр» етіп көр се тіп, ма ңай ына 
елді жуыт пай ды. Қа зақ тың «Іш тен шыққан жау жа ман» 
де ген сө зі осы өлең нен анық кө рі не ді.

Автор ел ба сы на күн ту ған да «жау жа ға дан ал ған да, бө рі 
етек тен» тар та тын ағай ын дар дың па сық  қы лық та рын тіз-
бек теп сы най ды. Бұл жер де «жай уа қыт та ау ыз жап пас, той 
де ген де өлең тап пас» де ген ге ке ле тін адам дар дың да бей не сі 
кө рі ніс бе ре ді. Олар үй ле рін де оты рып ау ыз да ры мен орақ 
ор ған да, ал да ры на жан сал май ды жә не ел дің жұрт ау зы на 
ілік кен жақ сы-жай саң да рын дат тап, жа ман да ған да ау ыз    бір-
ші лік те рі ұс тап, бі рі ге қа ла ды. Ел жақ сы сын жауы нан бе тер 
жа ман дап, қа ра күйе жа ғу ға кел ген де, ау ыз да ры-ау ыз да ры на 
жұқ пай ды. Ал мұн дай адам дар шын ту айт қа кел ген де, ар мен 
на мыс сы на лар тұс та, халықты бы лай қой ып, бір ге ту ға нын да 
са тып ке те ді. 

Бұ лар – Абай си пат та ған ке сел ді аз ғын дар. За ман тү зе ліп, 
жа ңа ғы қыс пақ қа түс кен адам ның аты қай та оза бас та са, әл гі 
«ан тұр ған дар» қол ма-қол құ бы лып, опа сыз дық та рын ұмы-
тып, жа на шыр лық сы ңай та ныт қан дай бо ла ды. Осы тұр ғы-
сын да та ғы та бан ті реп тұ ра ал май, екі жақ тың сойы лын қо са 
со ғып, шы ға ке ле ді. Мұн дай ан тұр ған дар ды Абай «иман жү зін 
тоз дыр ған» «құ дай сыз дар ға» те ңей ді.
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Бұл өлең де бір Кө жек бай жоқ, мұн да «ке лер ме нен ке-
тер ді біл мей тін» та ту лық қа, дос тық қа, адал дық қа қаяу 
тү сі ре тін қыр сық, то пас, та сыр, то мы рық, тен тек, пә ле қор 
Кө жек бай лар жүр. «Ел бү лі гі То бық ты, көп пы сық қа мо-
лық ты» дей ті ні де со дан. Бұ рын ғы «Ке ле лі ке ңес пен ел мен 
ел ді жал ға ған би лер жо ғал ған» за ман да «ел сы быр ға» кө-
шіп, арам за бі тім ші дел дал дар ар қы лы орыс қа жем бол ған 
мо мын ел, «адал ма лын» ала ал май, «бо ры шын тү гел бе ре 
ал май», кө рін ген ге обық ты. Ал «қа зақ тың ма лын са пы рып, 
көп бә ле ге ша тыл ған дар» ке са пат қа жо лық ты. Ел жақ сы ла-
ры мұ ны тү зей ал май зо рық са, «бө тен ел дің» сау да гер ле рі 
бұ дан қа шу ға мәж бүр.

Осын дай «на ны мы жоқ, ан ты бар, ел нұс қа сы кет кен» 
за ман нан то рық қан Абай ел дің сал ты на тө ніп ке ле жат қан 
ала пат ты жа ны мен се зі ніп, уай ым жей ді. Өз үй ін де ше-
шен сіп, сар тыл дап сөй леп, ал бас қа ның ал дын да, сөз та ба 
ал май қал тыл да ған; қал жың ға шор қақ, жау ға қор қақ; жай 
уа қыт та ызақор, тар қыл да ған то мы рық; са сық бол са да паң-
сы ған; қырт мақ тан шақ; өзі нің жа ман ісін бас қа ға жау ып, 
бі реу дің жақ сы сын пай да ла нып, кі сім сі ніп жал пыл да ған; 
«жат ай бы нар ісі жоқ, жау ай ды нар кү ші жоқ» тоң мой ын, 
то пас, то мы рық, аш көз адам дар ды сы нау ар қы лы қо ғам ның 
қа сі ре тін ұқ ты ру ға, жа ман дық тан жи рен ді ру ге ты ры са ды. 
Өлең нің «На ны мы жоқ, ан ты бар, Ел нұс қа сы кет ті ғой, 
Ел мін де ген сал ты бар. Әлі күн ге уай ым, Қыл ған жан жоқ, 
ұял май» деп аяқ та лу ын да өз за ма ны на дей ін гі жә не ал да ғы 
жүз жыл да қа зақ қо ға мы ның тәл кек ке түс кен тағ ды ры тұр. 
Осы өлең де гі «На ны мы жоқ, ан ты бар» де ген бір жол ар қы-
лы та рих қой науы на те рең деп тал дау жа сау ға бо ла ды. Мұ ны 
Әбіл қай ыр хан ның ақ пат ша ға бер ген ан ты нан бас тау ке рек.

Сөздік:
Эпиг рам ма (грек ше – жа зу) – сы қақ өлең, же ке адам ға ар на лып 
ай ты ла ды.
Тип – бір не ше адам ның мі нез ерек ше лік те рін көр се те тін 
жи нақ тық бей не.
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Бөтенелдебарболса

Бө тен ел де бар бол са,
Ежет те сің, сый ла сың,
Сы быр лас, сыр лас көп бол ған,
Көп тен та ту қи ма сың.
Ба сы ңа жұ мыс түс кен күн
Та ту лық ты бұ рын ғы
Не қы лып ол ой ла сын?
Ашып бе рер жауыңа
Өзі көр ген қой ма сын.

Же лік кен жауың кез бол са,
Араз ды ғы сөз бол са,
«Бә ре кел ді, ба тыр» деп,
«Мық ты боп ба ра жа тыр» деп,
Мақ тап-мақ тап қоз ды рар.
Ес кі до сын көр ген де,
Есе бі жоқ ант ішіп,
Аруақ, құ дай ай ты сып,
«Сыр ал ға лы айт тым» деп,
«Жауың ды ал дап қайт тым» деп,
Құ дай дан қо рық пай, ан тұр ған
Иман жү зін тоз ды рар.
Ке ліп-ке тіп көп жү ріп,
Мен до сың мын деп жү ріп,
Дұс пан ды ғын оз ды рар.
Ал дай ды деп жауыңа,
Ел тарт тыр май бауы ры ңа,
Кө рін ген ді аз ғы рар.

Ке сел ді бо лып бі те ді
Жақ сы ға біт кен жа қын дар.
Жау жа ға дан ал ған күн
Өз де рі ит тей та қым дар.
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Үй де оты рып ес кен де,
Бә рі ше шен қа қыл дар.
Ау лақ қа шы ғып бі рі не
Бі рі сө зін ма құл дар.
Жау көп бол са ба сың да,
Бі рі қал мас қа сың да,
Же тек те сең, та бан дар.
Да ла ға шы ғып, өзің ді
Жау дан бе тер жа ман дар.
Жал ба ры нып күн кө ріп,
Жа қы нын са тып, жөн кө ріп,
Қал таң-құл таң амал дар.

Ту ыс қан ға кек ші лі
Жас ба ла дан бе тер-ді,
Ой лау да жоқ, бі лу жоқ
Ке лер ме нен ке тер ді.
Жа қын ға еріп, мал сал май,
Жау ды кө ріп, жан сал май,
Қай дан ға на бі ле ді
Ау ыр ме нен же ңіл дің
Ара сы мен өтер ді?
Жол дас аз боп сас қан да,
Әу ел со нан есі те сің
«Ат үс ті нен кө тер ді».
Ау ыр жұ мыс кез бол са,
Араз ды ғы сөз бол са,
Араз кі сі бол ған сып,
Сыл тау етер бе кер ді.
Үй рен бей ді кі сі ден,
Кір жің деп жү ріп ке кер ді.

Оңа лып егер ал ды ңыз
Әр жер ден-ақ кө бейер
Ажар лы ңыз, мал ды ңыз.
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Пә лен ше ні ұрам деп,
Тү ген ше ні қы рам деп,
Тар шы лық та қай раң дап,
Кең ші лік те ой ран дап,
Көп ба тыр ға қал ды ңыз.
Егер ті лін ал са ңыз,
Бі рі қал мас кі сі ден,
Егер ті лін ал ма саң,
Бық сып ші рір іші нен.
Әр кім де-ақ бар ғой ту ыс қан,
Қай сы сы жау ды қу ыс қан?
Күн жау ған да қой ның да,
Күн ашық та мой ның да,
Арыл мас мін дет бол ған соң,
Әр кім нің көң ілі суыс қан.

Жақ сы ға біт кен ағай ын
Өз үйін де ке зек сіз
Ше шен ке лер сар тыл дап.
Бі реу бі лер жер кел се,
Сөз та ба ал мас қал тыл дап.
Қал жың ға ке лер шор қақ тау,
Жау ға ке лер қор қақ тау,
Ер кін жер де ызақор,
То мы рық ке лер тар қыл дап.
Әдеп пе нен та мыл жып,
Мі не зі тәт ті бол май ды,
Са сық паң дау ке ле ді,
Қырт, мақ тан шақ оң бай ды,
Кі сім сі ніп жал пыл дап.
Бі реу ге өк тем іс қыл са,
Өз кү шім деп ой лай ды.
Егер кү ші жүр ме се,
Ба ға на ғы жақ сы ның
Қыл ға ны деп қой май ды.
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Жат ай бы нар ісі жоқ,
Жау ай бы нар кү ші жоқ,
Өз ер кі не жі бер сең,
Еш нәр се ге той май ды.

Қал жы ңы – те ріс, сө зі – ұрыс,
Айт қан сөз ге көн бей ді,
Өз тен те гін көр мей ді,
Қа зан бұ зар бір қы рыс.
Сон дай ке сел ту ыс қан
Қай же рі нен бо ла ды
Кө ңіл ге ме деу, ол ты ныс?
Жа лы ғу ды пә ле ден
Жұрт ұмыт ты бір жо ла.
Шы ны ме нен та мам ел
Ке те ме екен ит бо ла?
Іш ке ні мас, же ген тоқ,
Уай ым ай тар бі реу жоқ,
Тым бол ма са бол ма ды
«Бұлт ала, жер шо ла».

Ке ле лі ке ңес жо ғал ды,
Ел сы быр ды қол ға ал ды.
Ел ішін де бі тім ші
Тү гел алып қайт пай ды
Сұ рай кел ген бір мал ды.
Ел жа ма ған би лер жоқ,
Ел қы ды рып сан дал ды.
Ас тыр тын ба рып жол ғас қан,
Ақ ша бе ріп жал ғас қан,
Ақы сын әрең сол ал ды.

Орыс сыяз қыл дыр са,
Бо лыс елін қар май ды.
Қу стар шын, аш би лер
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Аз жү ре гін жал ғай ды.
Орыс сыз жер де топ бол са,
Ша қыр ған кі сі бар май ды.
Бі тім қы лып бір кі сі
Адал ма лын ал май ды.
Қы зы ғы кет кен ел ба ғып,
Қи сы ны кет кен сөз ба ғып,
Ен ді гі ат қа мін ген дер
Күн де ер тең ге тал май ды.

Бас қо сыл са арыс қа,
Кім ша ба ды на мыс қа?
Жат қа қа рар бе ті жоқ,
Жа лын бай тұ рар к... жоқ,
Ісі ке тер ша лыс қа.
Ел бү лі гі То бық ты
Көп пы сық қа мо лық ты.
Мал ды ның ма лын кө ре ал май,
Бо ры шын тү гел бе ре ал май,
Кө рін ген ге обық ты.
Қа зақ тың ма лын са пы рып,
Көп бә ле ге ша ты лып,
Ке са пат қа жо лық ты.
Өзі нен шық қан жақ сы лар
Тү зей ал май зо рық ты.
Тын ба ған соң ара мы,
Кө ңі лі әб ден то рық ты.

Сау да гер қаш ты бұл ел ден,
Не сие сін жия ал май.
Бұ рал қы лар сан дал ды,
Жу ан дар ға сыя ал май.
Се нім сіз бол ды алаш қа,
Ба рым та сын тыя ал май.
На ны мы жоқ, ан ты бар,
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Ел нұс қа сы кет ті ғой,
Ел мін де ген сал ты бар.
Әлі күн ге уай ым,
Қыл ған жан жоқ, ұял май.

лу»

1. Ақын өле ңін де қан дай адам ту ра лы жаз ған?
2. «Қой ма» сө зі қан дай ма ғы на да жұм са лып тұр?
3. Абай қан дай жа ман дық тан сес ке не ді?

»

1. Абай не се беп ті ада ми қа си ет тер та қы ры бы на көп өлең-
дер мен қа ра сөз де рін ар на ды?

2. Не лік тен ақын мы сық ты ме та фо ра ре тін де ал ған? Бас қа 
жа ну ар мен ал мас ты ру ға бо ла ма?

 «Бө тен ел де бар бол са» өле ңі нің маз мұ ны бой ын ша бе-
ріл ген кес те ні тол ты рың дар.

Өлең нен қан дай әлеу мет тік-
қо ғам дық мә се ле лер  

бай қа дым?

Оны қай үзін ді лер мен  
дә лел дей ала мын?

 «Дой бы» әді сі бой ын ша өлең ді тал даң дар. Ол үшін екі 
топ қа бө лі нің дер. Екі оқу шы дой бы тақ та сын да ғы тас-
тар ды сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып жыл жы та ды. 
Үшін ші оқу шы олар дың жау ап та рын же тіс тік кри те-
рийі бой ын ша ба ға лап, тек се ріп оты ра ды.
1. Өлең нің идея сы мен маз мұ ны қан дай?
2. Қай сөз дер мен сөз тір кес те рі та қы рып маз мұ нын ай-

қын дай ды?

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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3. Өлең со ңын да ақын қан дай бай лам ға кел ді?
4. Өлең нің қай жол да ры ерек ше әсер қал дыр ды?

 Өлең идея сын ма қал-мә тел мен түй ін деп жа зың дар.

 Бұл өлең де  си пат тал ған кей іп кер лерге айналмау үшін 
не істеу керек?

Сөздік:
Ежеттес – пікірлес

3.5«Сегізаяқ»өлеңі

«Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» деп тілінен 
зар төгілген Абай «Сегіз аяқ» өлеңінде (1889) де еңбекші 
халықтың мүддесін, қоғамның тарихи шындығын, заманның 
кемшілік-қайшылықтарын ашына сөз етеді. «Қалың елім, 
қазағым, қайран жұртым» деген өлеңінде «Бас-басына би 
болған өңкей қиқым» десе, мұнда «Көп наданнан түңілдім» 
дей отырып, «Талаптың дәмін татуға» үйретеді, халықты 
мәдениет пен прогрестік даму жолына бағыттайды. Бұл өлең 
жанры тұрғысынан сатиралық шығарма болғанмен, мұнда 
қоғамның әлеуметтік тыныс-тіршілігі туралы ой басым. Абай 
әрбір сөзіне пәлсапалық мән бере отырып, қоғамдық қатынас 
пен адам арасындағы қайшылықты барынша терең ашып 
көрсетеді. Ол қоғам мен адам туралы өзекжарды ойларын 
«Толғауы тоқсан қызыл тіл» арқылы жеткізуге тырысады.

Алыстан сермеп, 
Жүректен тербеп, 
Шымырлап бойға жайылған.
Қиуадан шауып,
Қисынын тауып,
Тағыны жетіп қайырған.

Жинақтау

Бағалау
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Толғауы тоқсан қызыл тіл, 
Сөйлеймін десең, өзің біл.

Өткірдің жүзі, 
Кестенің бізі
Өрнегін сендей сала алмас. 
Білгенге маржан, 
Білмеске арзан,
Надандар бәһра ала алмас.
Қиналма бекер, тіл мен жақ, 
Көңілсіз құлақ – ойға олақ, – деген терең 

астармен басталатын өлеңде Абай дәуірі және сол тұстағы 
қоғамдық-әлеуметтік мәселелер кеңінен қамтылған. 
«Қиналма бекер, тіл мен жақ, Көңілсіз құлақ – ойға олақ» 
десе де, уайым мен үміт қатар қойылады. «Ғылымды іздеп, 
Дүниені көздеп, Екі жаққа үңілген» Абай:

Басында ми жоқ,
Өзінде ой жоқ
Күлкішіл кердең наданның.
Көп айтса көнді, 
Жұрт айтса болды,
Әдеті надан адамның. 
Бойда қайрат, ойда көз 
Болмаған соң, айтпа сөз, – деп санасыз, ойсыз 

адамнан бойын қанша аулақ салғысы келсе де, қаны қайнап, 
жаны удай ашыса да, олардың әлеуметтік өмірде тигізетін 
зиянды әрекеттерін ашып бергенді жөн санайды. Сондықтан 
қалың көпшілікті «жан аямай кәсіп» қылуға, «ынсап, ұят, 
терең ой» ойлауға шақырады. «Еңбек қылсаң ерінбей, 
Тояды қарның тіленбей» деген ақыл айтады. 

Егіннің ебін,
Сауданың тегін
Үйреніп, ойлап, мал ізде.
Адал бол  – бай тап,
Адам бол  – мал тап,
Қуансаң қуан сол кезде. 
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Біріңді, қазақ, бірің дос 
Көрмесең, істің бәрі бос...

Тамағы тоқтық,
Жұмысы жоқтық
Аздырар адам баласын.
Таласып босқа,
Жау болып досқа,
Қор болып, құрып барасың.
Өтірік шағым толды ғой,
Өкінер уақтың болды ғой...

Келер заманның дұрысы мен бұрысын, асылы мен 
жасығын ажырата алмай, «қор болып, құрып бара 
жатқанын» түсінбей, құр босқа өсек тасып далақтаған елінің 
етекбастылығына тағы да қамығады. 

Жартасқа бардым, 
Күнде айғай салдым,
Онан да шықты жаңғырық. 
Есітіп үнін, 
Білсем деп жөнін,
Көп іздедім қаңғырып.
Баяғы жартас – бір жартас,
Қаңқ етер, түкті байқамас.

Жаяуы қапты,
Аттысы шапты,
Қайрылып сөзді кім ұқсын.
Іште дерт қалың, 
Ауыздан жалын
Бұрқ етіп, көзден жас шықсын.
Күйдірген соң шыдатпай,
Қоя ма екен жылатпай?..

Өз сөзінен басқа сөзді ұққысы келмейтін надан тобырға 
налып, халқының болашақ тағдырына жаны күйінеді, 
көкірегі қарс айрылып, аузынан жалын ата күрсінеді, 
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көзінен бұрқ етіп жас шығады, бірақ сол «баяғы жартас бір 
жартас, қаңқ етер, түкті байқамас». Өлең:

Атадан алтау,
Анадан төртеу,
Жалғыздық көрер жерім жоқ. 
Ағайын бек көп,
Айтамын ептеп,
Сөзімді ұғар елім жоқ. 
Моласындай бақсының,
Жалғыз  қалдым – тап шыным! – деп аяқталады. 

«Сегіз аяқ» өлеңінің шумақтық өрнегі қазақ поэзиясы-
на жаңа түрдің туып, қалыптасуына негіз жасады. Өлеңнің 
өзі сегіз тармақты 25 шумақтан тұрады. Мұндағы басты 
ерекшелік – әр шумақтың сегіз жолдан қайырылуында.  
Өлеңнің «Сегіз аяқ» аталуы да сол себептен. Бұл шығар-
маның ырғақтық құрылысы да өзгеше. Шумақ 5 буынды 
тармақтар мен 7–8 буынды тармақтардың жүйелі түрде 
үйлесуі арқылы түзілген. Мұнда 4 түрлі дыбыс үндестігіне 
негізделген «а а б в в б г г» деген үйлесім бар.

Сөздік:
Бәһра (парсыша) – пайда, білімнен үлес

лу»

1. Өлең нің ерек ше лі гі не де?
2. Өлең нің идея сы қан дай?

»

1. «Се гіз аяқ» өле ңі не се беп ті қа зақ поэ зия сы на жа ңа лық 
әкел ген бо лып са на ла ды? 

2. Абай өлең де рі нің кей бір сөз де рі не ге афо ри зм ге ай на-
лып кет кен?

 «Се гіз аяқ» өле ңі си яқ ты қа зақ әде бие тін де 8 тар мақ тан 
тұ ра тын шы ғар ма бар ма? Зерт теп кө рің дер.

Білу

Түсіну

Қолдану
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 Өлең ді «Са ты лай ке шен ді тал дау тех но ло гия сы» бой ын-
ша тал даң дар.
1. Ав то ры.
2. Та қы рып.
3. Жанр тү рі.
4. Идея сы.
5. Шу мақ.
6. Тар мақ.
7. Бу нақ.
8. Буын.
9. Те ңеу.
10. Эпи тет.
11. Ме та фо ра.

 «Үш сұ рақ» тә сі лі бой ын ша сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, та-
қы рып ты қо ры тын ды лаң дар.

1. Абай дың осы өлең ді жа зу да ғы мақ са ты не де деп ой лай-
сың дар?

2. Абай «Тол ғауы тоқ сан қы зыл тіл» деп не ге айт қан?
3. Өлең не лік тен «Се гіз аяқ» деп атала ды?

1) Пі кір. Ақын ның идея сын бір сөй лем мен жет кі зің-
дер. 

2) Дә лел. Өлең нен үзін ді кел ті ре оты рып, өз пі кір ле рің-
ді бір сөй лем мен дә лел дең дер.

3) Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы-
сал кел ті рің дер.

4) Қо ры тын ды. Та қы рып бой ын ша қо ры тын ды шы ға-
рың дар.

1. «Се гіз аяқ» әнін ин тер нет тен жүк тең дер. Ән ді тың дап, 
әуені не ба ға бе рің дер.

2. Адам қалай білімді, зайырлы болады?

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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3.6«Ішімөлген,сыртымсау»өлеңі

Бұл лирикалық өлеңіндегі (1889) ақынның көңіл күйі 
«Сегіз аяқ» өлеңімен үндес. Десе де мұнда адамның мі-
нез-құлық психологиясын сипаттаудағы шеберлігі басқа 
қырынан көрінеді. Абай опасыз, сатқын, аяр, екіжүзді жан-
дарға риторикалық сұрақ бере отырып, «Бүгінгі дос – ертең 
жау, Мен не қылдым, япырмау?!» деп тікелей тіл қатады. 
Заман дағдарысын түсіне алмай, өзгеріске түскен адам 
мінезін шенеу арқылы «Мұндай ма едің ана күн, Мұның 
қалай, бәтір-әу?» дейді. Астарлы кекесінмен қалжыңдап 
отырған сияқты көрінгенмен, «ұрлық пен қулыққа» келген-
де, алдарына жан салмай кететін мінездерін сынға алады. 
«Берерменге бесеу көп, аларманға алтау аз» деген мақалды 
да түрлендіре қолданып, аз беріп, көп қамтуға тырысатын 
қылықтарын да тікелей бетіне басады. Қолданыста жиі 
ұшырасатын «Аларманның алтауы» деген сөздің мағына-
сын білген абзал. 

Белгілі ақын, атбегі, этнограф Қажытай Ілиясұлының 
талдауы бойынша аларманның алтауына «сүйінші, байғазы, 
ерулік, көрімдік, серне, сауға» жатады, ал «берерменнің бе-
сеуі дегенде» осылардың біреуі кем болады. 

Абай өлеңінде бұл жалпы алыс-беріс мағынасына ие бол-
ған. Өлең жүз тарау дау туып, топқа түскенде «ханталауға» 
түсіп қалма, «жетілсең де, жетсең де, қайтып келер есігіңді 
қатты серіппе» деген мағынамен аяқталады. 

Ішімөлген,сыртымсау

Ішім өлген, сыртым сау,
Көрінгенге деймін-ау:
Бүгінгі дос – ертең жау,
Мен не қылдым, япырмау?!
Өз үйінде өзендей,
Күркірейді, айтса дау.
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Кісі алдында кірбеңдеп,
Шабан, шардақ және шау.
Мұндай ма едің ана күн,
Мұның қалай, бәтір-әу?
Үш күн арқаң босаса,
Бола қалдың бас асау.
Жан қысылса, жайтаңдап,
Жанды еріткен жайдары-ау.
Жан жай тапса, сен неге
Жат мінезсің жабырқау?
Ұрлық пенен қулыққа,
Байлағанда, кестің бау.
Берерменде бесеусің,
Аларманда және алтау.
Топ болғанда көрерсің
Түрлі дауды жүз тарау.
Аяғында сендейлер,
Көрмей жүр ме қанталау?
Қайтып келер есікті,
Қатты серіппе, жарқын-ау!
Жетілсең де, жетсең де,
Керек күні бір бар-ау.

Сөздік:
Шабан, шардақ – дәрменсіз, тосырқап, тоқырап қалу
Шау – қартаң тартқан адам
Қанталау – бұл жерде ту-талақай болу, талау деген мағынада 
қолданылған. Түбірі «ханталапай» деген ұлттық ойыннан 
шыққан. Ханталапай – сақа омпа түссе ғана, ортада жатқан 
асықтарды жапа-тармағай талап алатын қазақтың асық 
ойынының бір түрі

лу»

1. Өлең ді оқып шы ғып, идея сын анық таң дар.
2. Бұл өлең ақын ның бас қа қай шы ғар ма сы мен үн дес?

Білу
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3. Өлең нің та қы ры бын ашу ға қан дай ма қал-мә тел дер қол-
да нар едің дер?

»

1. Ли ри ка лық кей іп кер дің не ге «сыр ты сау бол ға ны мен, 
іші өл ген»?

2. Не лік тен ақын ри то ри ка лық сұ рақ қоюға мәж бүр?
3. «Қай та ке лер есі гің ді қат ты жап па» де ген қай кез де қол-

да ны ла ды?

1. Сөз дік ті кө ші ріп жа зып алың дар, ма ғы на ла рын ес те 
сақ таң дар.

2. Өлең де бе ріл ген алар ман ның ал тауы ның ма ғы на сын тү-
сін дір ме сөз дік тен қа рап жа зың дар.

Алар ман ның ал тауы Ма ғы на сы

 «Ра ди оға қо ңы рау ша лу» әді сі бой ын ша өлең де кө те-
ріл ген мә се ле лер ту ра лы ра диосұх бат жүр гі зің дер. Төрт 
қо нақ рөл дік кар точ ка алып, сол кар точ ка да ғы дай рөл-
де рін ой науы ти іс. Мы са лы, ақын, жүр гі зу ші, пси хо лог 
жә не ли ри ка лық кей іп кер.

 Өлең де гі ақын ның адам мі нез-құ лық пси хо ло гия сын си-
пат тау да ғы ше бер лі гін түй ін деп, әде би эс се жазыңдар.

 Қа зір гі за ман да ба сы на қи ын дық түс кен жан кім дер ден 
ақыл сұ ра уы на бо ла ды?

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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3.7«Қажымасдосхалықтажоқ»өлеңі

Абай дың адам гер ші лік ті ту ет кен фи ло со фия лық ой-пі-
кір ле рі бұл өлең де (1889) әділ дік, қай ырым ды лық, адал дық, 
дос тық пей іл ту ра сын да сөз еті ле ді. Мұн да күн де лік ті өмір де 
кез де се тін ке лең сіз әре кет тер ді сы нап, дос тық, та ту лық, 
қа дір-құр мет, кең пей іл ді лік жай ын да пай ым дау лар жа сай ды. 
«Жақ сы лы ғың күн де ұмыт, Бір жа ңыл саң, бол ды кек» деп 
бір рет кез дей соқ кет кен қа те лік ті ке ші ре ал май тын тар өріс ті 
адам дар ды сы най ды. Өзім шіл дік ті, өсек-өті рік ті, қу лық-сұм-
дық ты сын ға ала ды. «Сый ла сар лық тек ті нің, Кім та ны мас 
нұс қа сын? Күн де өзім шіл еп ті нің, Не сін адам ұс та сын?» де ген 
соң ғы шу мақ та оның адам гер ші лік тала бы ның дең гейі анық 
кө рі не ді. Өлең нің тә лім-тәр бие лік ма ңы зы да осын да жа тыр.

Қажымасдосхалықтажоқ

Қа жы мас дос ха лық та жоқ,
Ай ны мас серт қай да бар?
Ал да көр ген арт та жоқ,
Мыс қыл, өсек, ай ла бар.

Жақ сы лы ғың күн де ұмыт,
Бір жа ңыл саң, бол ды кек.
Пай да сы нан бой суыт,
Өзі ти мей жүр се тек.

Пай да, мақ тан өзі нен
Ар ты ла ма ант ұрып?
Жа ры са өсек сө зі нен,
Ай та бер сін шарқ ұрып.

Кім ге дос тық көп ет тім,
Тү бі бол ды бір кейіс.
Жақ сы өмі рім әуара ет тің,
Жар та ба ал май бір те гіс.
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Жау қо жаң дап бұр тай ып,
Дос құ бы лып, әу ре етер.
Кі мі тен тек, кім де ай ып,
Тек се ре ал май өмір өтер.

Сый ла сар лық тек ті нің,
Кім та ны мас нұс қа сын?
Күн де өзім шіл еп ті нің,
Не сін адам ұс та сын?

Сөздік:
Әуара (пар сы ша) – қаң ғы ру, сер гел дең ге са лы ну.

лу»

1. Өлең кім ге ар нал ған?
2. Кім ді сы нап отыр?
3. Өлеңді жаттап алыңдар.
4. «Абай жо лы ның» қай та ра уын да Абай дан дос та ры сырт 

ай на ла ды?

»

1. Ақын не се беп ті қа жы мас дос ты із дей ді?
2. Не лік тен ақын қо ғам тір ші лі гін сы най ды?

 «Қа ра ма-қар сы эле ме нт тер» әді сі бой ын ша дос тық пен 
қастықты си пат тап, кес те ге тол ты рың дар.

Дос тық Қастық (дұш пан дық)

 Топ қа бө лі ніп, «Әде би шең бер» әді сі мен мы на рөл дер дің 
бі рін таң дап, ав тор дың фи ло со фия лық ой-пі кі рін тал-
даң дар.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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1) Тал қы се беп ші сі – өлең бой ын ша (кей іп кер ле рі, қа рым-
қа ты на сы, ав тор по зи ция сы т.б.) 10 сұ рақ құ рас ты ра ды.

2) Бел гі леу ші – өлең нің ең ма ңыз ды деп са най тын бө лік те-
рін бел гі леп, ой ын дә лел дей ді.

3) Бай ла ныс ты ру шы – жағ даят тар ды таң дап, өмір мен бай-
ла ныс ты ра ды.

4) Қо ры тын ды лау шы – кө те ріл ген мә се ле лер ді қо ры тын-
ды лай ды.

 «Ше ринг» әді сі ар қы лы ой бө лі су. Шең бер бой ымен оты-
рып, жүр гі зу ші бас тап, ке зек пен бар лы ғың да та қы рып 
бой ын ша түй ін ді ой ды қо ры тын ды лаң дар. Идея лар қай-
талан бауы ке рек.

 Қа жы мас дос та рың бар ма? Өз де рің қан дай дос сың дар?

3.8Жиырмаекіншіқарасөз

Абай «Жи ыр ма екін ші қа ра сө зін де» (1894 ж.) бай ды 
мақ тап, ке дей ді дат тай тын дай кө рі не ді. Бұл – ХХ ға сыр дың 
20-жыл да рын да «Абай ды шон жар дың тұ қы мы, бай шыл 
ақын» деу ге ті рек бол ған сөз. Ал мә тін ді оқып, бай ыбы на 
те ре ңі рек бар ған адам мұ ның қа те еке ні не көз жет кі зе ді. 
Мұн да ғы Абай дың не гіз гі айт па ғы қо ғам дық аху ал ға бай ла-
ныс ты. Абай за ма нын да қа зақ тұр мы сы ның ежел ден қа лып-
тас қан әлеу мет тік құ ры лы мы бұ зы лып, жат ел дің тәр ті бін, 
би лік жүй есін қа был дау жү зе ге аса бас та ған бо ла тын. 

Мі не, Абай осы ке зең де гі адам дар пси хо ло гия сы на тал-
дау жа сай ды. Сол кез дің байы мен мыр за сы ның, би мен 
бо лы сы ның, ес ті сі мен есе рі нің, ға ріп-қа са ры ның, қу мен 
сұ мы ның ор нын анық тап, «Дәл осы күн де қа зақ тың ішін-
де кім ді жақ сы кө ріп, кім ді қа дір лей мін деп» ой лай ды. 
«Бай ды қа дір лей ін де сең, бай жоқ. Бай бол са, өз ба сы ның, 

Жинақтау

Бағалау
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өз ма лы ның ер кі өзін де бол мас па еді? Еш бір бай дың өз 
ма лы ның ер кі өзін де жоқ. Кей бай өзі бі реу мен күш талас-
ты ра мын деп, жүз кі сі ге қор ға ла уық ты ғы нан жа лы нып, 
ма лын үлес ті ріп жүр. Ой лай ды: жа лын тып бер дім деп, 
ақы мақ ты ғы нан. Жоқ, өзі жа лы нып бе ріп жүр. Қай ыр да 
емес, мыр за лық та емес, өз елі мен, өз же рі мен ой ран да сып, 
ой сыз дар ға қой нын ашып, ма лын ша шып жүр. Кей бай лар, 
ел де гі құт ты лар, сүт ті лер бе ре ке ле се ал ма ған соң, ке сел ді 
қу лар кө бей іп ке тіп, көп қор қы тып, із де ген нәр се сі жоқ, 
ерік сіз кім бол са со ған же міт бо лып жүр» деп не өз ба сы на, 
не ма лы на ер кі жоқ бай лар дың, өз ма лы на өзі ие бо ла ал май, 
әлеу мет тік құ ры лым ға бай ла ныс ты кө бей іп кет кен ке сел ді 
қу лар ға жем бо лып, ал да нып жүр ге ні не қын жы ла ды.

«Мыр за лар ды қа дір лей ін де сең, осы күн де анық мыр за 
ел де жоқ, мал бер гіш мыр за ит тен көп. Бі реу бір пай да ма 
кел ті рем деп мыр за бо лып жүр. Бі реу лер к...не құ рым ки із ді 
тұз ға мал шып тық қан соң есі шы ғып, мыр за бо лып жүр» 
деп ке теуі кет кен мыр за лар дың қа ра бас тың қа мы үшін ға на 
мыр за сы нып жүр ге нін, бая ғы ның мыр за сын дай жа ны жай-
саң, те гі жо ға ры мыр за ның қал ма ға нын ашы на ай та ды.

«Бо лыс пен би ді құр мет тей ін де сең, құ дай дың өзі бер ген 
бо лыс тық пен би лік ел де жоқ. Са тып ал ған, жа лы нып, бас 
ұрып ал ған бо лыс тық пе нен би лік тің еш бір қа сие ті жоқ» 
деп құ дай дың қа ла уы мен емес, па ра бе ріп са тып ал ған қыз-
мет тің тұ рақ сыз ды ғын бет ке ба са ды.

«Мық ты ны құр мет тей ін де сең, жа ман шы лық қа ел дің 
бә рі мық ты, жақ сы лық қа мық ты кі сі ел де жоқ» деп жақ сы 
ісі мен көз ге тү сіп, ел ау зы на ілік кен, мәрт, ер жү рек, ба тыл-
ды ғы мен та ныл ған адам ның жоқ еке нін, ал сол кез де жа ңа-
дан пай да бо ла бас та ған «шо лақ бел сен ді лер дің» қап тап өсіп 
ке ле жат қан ды ғын аң ғар та ды.

«Ес ті кі сі ні тау ып құр мет тей ін де сең, әді лет, ұят, ны сап-
қа ес ті кі сі ел де жоқ. Қу лық, сұм дық, арам дық, амал ға ел-
дің бә рі де ес ті» деп қа дір тұ та тын ес ті кі сі нің қал ма ға нын, 
қу лық, сұм дық, арам дық, амал-ай ла қу ған адам ның жо лы 
бо лып, со лар дың ес ті кі сі са на лып ба ра жат қа нын жа за ды.
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«Ға ріп-қа сар би ша ра ны құр мет тей ін де сең, жат қан 
түйеге мі не ал ма са да, ол мо мын дық қа есеп емес. Егер мі-
нер лік жайы бол са, бір де ме ні еп теп ілер лік те жайы бар» 
деп олар дың жат қан түйеге мі нер лік қау қа ры жоқ еке нін, 
бар бол са, бір де ңең ді қыс ты рып, ұр лап ке те тін жай ын ай-
тады.

«Ен ді қал ды қу мен сұм, олар өзі де қуарт пай, суалт пай 
ты ныш тық кө рер емес» деп бұ лар дың ел ді де, өзін де құрт-
пай, жү дет пей, қи на лт пай ты ныш тық тап пай ты нын жа за-
ды.

«Жә, кім ді сүй дік, кім нің ті леуін ті ле дік? – деп Абай 
оқыр ман ға сау ал тас тай ды.

Уа қыт ша тұ ра тын жо ға ры қыз мет пен пат ша дан ала тын 
шен-шек пен ге ша шыл ған «бо лыс-би лер бы лай тұ ра тұр сын» 
деп, «Ырыс бақ қан дау бақ пас» де ген ма қал ға тоқ тала ды. 
Бұл – жан пен де ге зи яны жоқ, «мо мын ды ғы нан» дау бақ-
пай, ырыс бақ қан адам. Сон дық тан «бер ге ні мен жа ға ал май, 
жа ры мын бе ріп, жа ры мын ты ныш ты ғы мен ба ға ал май, ұры, 
за лым, қу лар ға же міт бо лып жүр ген шын мо мын бай лар ды 
ая ма саң һәм со ның ті леуін ті ле ме сең бол май ды. Со нан бас-
қа ны та ба ал ма дым» де ген қо ры тын ды ға ке ле ді.

Абай ең әу елі не өз ба сы на, не ма лы на ер кі жоқ бай лар 
ту ра лы те гін ай тып отыр ған жоқ. Се бе бі ел би лі гі түп теп 
кел ген де бас қа ның қо лын да, бұл жер де отар шыл дар мүд де сі 
бас ты орын да тұр. 

Ежел ден бе рі қа зақ ты асы рап кел ген қа зақ бай ла ры қол-
да ғы ба ры нан, ата-ба ба сы нан қал ған дәу ле ті нен ай ыры лып 
қа лу қаупі тө ніп ке ле ді, се бе бі заң ды түр де сақ тау құ қы ғы 
жоқ. Қа зақ бай ының өз ма лы на өзі ие бо ла ал май тын се бе бі 
сол. Сон дық тан орыс әкі мі не, оның ел де гі өкіл де рі бо лыс-
би лер ге, ара да жү ре тін қу ме нен сұм дар ға, одан қа ла бер-
се, ұры-қа ры ға жем бо лып отыр ған қа зақ бай ла рын Абай 
ежел ден ырыс бақ қан мо мын ға те ңеп, жа ны аши ды.

Бұл қа ра сөз дің ерек ше лі гі сон да, Абай мұн да қа зақ 
тұр мы сы ның әлеу мет тік ор нын анық тап бер ген. Се бе бі 
көш пен ді лер сал ты бой ын ша бай мен мыр за ның, би мен 
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жақ сы-жай саң ның, ес ті мен есер дің, ға рып-қа сар дың, қу 
мен сұм ның әр қай сысы ның ел ішін де өзін дік ор ны, бел гі лі 
тәр тіп-жүй есі бол ған.

Сая си бас ер кі нен ай рыл ған нан кей ін гі қо ғам дық 
жүйе де әлеу мет тік құ ры лым ның бұ зы лу ына бай ла ныс ты 
ал дың ғы қа тар ға шық қан ұры-қа ры, за лым, қу лар дан дәу-
ле тін қор ғап қа лу ға ты рыс қан бай лар ды жақ тауы Абай 
дү ни ета ны мы ның кең ді гін аң ғар та ды. Се бе бі то лық отар 
ел ге ай нал ған ға дей ін қа зақ да ла сын да ғы мал мен бай лық та 
есеп бол ма ған. 

Бі реуін де аз, бі реуін де көп әр қай сысы ның өз ал ды на 
мал-мүл кі ен ші сі бол ған. 1917 жы лы ор на ған Ке ңес өкі ме-
ті қа зақ тың қа лып тас қан әлеу мет тік құ ры лы мын бұ зып, 
ел ішін де гі ұры-қа ры, за лым, қу лар ды пай да ла нып, бай-
лар дың ма лын күш теп тар тып ал ды да, өз де рін тен ті ре тіп, 
ит жек кен ге ай дап жі бер ді. Сондықтан Ке ңес өкі ме ті тұ-
сын да тү сі ріл ген кей бір ки но лен талар да ғы ашар шы лық 
пен сұр қы кет кен ке дей ау ыл дары осы зұлматтан кейін 
пайда болды.

Бұл жер де Абай ке ле сі ға сыр зұл ма тын ал дын ала 
се зін ген дік тен, кім болса да, адал ең бек пен күн көр ген та за 
мо мын адам ды жақ тап отыр. Абай дың па   йым дау ын ша, ол 
сол ке зең де гі дағ да рыс қа түс кен бай лар еді.

лу»

1. «Жиыр ма екін ші қа ра сөз де» не ше кей іп кер бар?
2. Қарасөздің тақырыбы мен идеясы қандай?

»

1. Не лік тен Абай ды ке ңес үкі ме ті ке зін де «бай шыл ақын» 
деп қа ра ла ған?

2. Не се беп ті ав тор әлеу мет тік жағ дайы әр түр лі жан ның 
бар лы ғын да сы най ды?

3. «Жа ман шы лық қа мық ты адам, жақ сы лық қа кел ген де 
мық ты емес» де ген ді қа лай тү сі не сің дер?

Білу

Түсіну
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 Қа ра сөз ді ке зек пен дау ыс тап оқып, бір-бі рің нің оқы-
лым да ры ңа қыс қа ша си пат та ма бе ре оты рып, кес те ні 
тол ты рың дар.

 Тал қы лау шы Мә тін нің та қы ры бын, идея сын, ма ғы на-
сын ай та ды.

 Бел гі леу ші Мә тін маз мұ ны бой ын ша сұ рақ тар  
да  йын дай ды.

 Бай ла ныс ты ру шы Мә тін нің ма ғы на сын өмір мен бай ла ныс-
ты ра ды.

 Топ ше ше ні Мә тін нің маз мұ ны на сәй кес өз ой ын ай та ды.
Қо ры тын ды лау шы Мә тін нің құн ды лы ғын ай тып, ба ға бе ре ді 

 «Дәл осы күн де қа зақ тың ішін де кім ді жақ сы кө ріп, 
кім ді қа дір лей мін?» де ген Абай сұ ра ғын «Жо лау шы ның 
қой ын дәп те рі» әді сі бой ын ша өмір шын ды ғы мен бай ла-
ныс ты тал дап кө рің дер.
1) Топ қа бө лі ну.
2) Қа ра сөз ден сұ рақ қа жау ап бе ре тін үзін ді лер ді жа-

зып алу.
3) Осы үзін ді лер дің түр лі кә сіп ке әсе рін топ ішін де тал-

қы лау.
4) Өз әсер ле рін жа зу.
5) Ав тор орын ды ғын да жаз ған пі кі рін оқу.

 Қа ра сөз дің идея сы на сай кей іп кер лер жүй есін анық тап, 
та қы рып бой ын ша кей іп кер лер ді сөй ле тің дер. 

Би-бо лыс тар Қу мен сұм дар Ес ті-есер лер Ға ріп-қа сар лар

 «Кім ді сүй дік, кім нің ті леуін ті ле дік?» де ген ақын сұ ра-
ғы на жау ап та рың бар ма?

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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IVТАРАУ.АБАЙ–САТИРИК

4.1«Болысболдым,мінеки»,
«Мәзболадыболысың»өлеңдері

Абай талан ты ның ерек ше қы ры – са ти ра. М.Әуе зов тің 
пай ым дауы бой ын ша Абай күл кі мен қал жың қы лып айт-
қан өлең ді ба ла кү ні нен бас та ған. 12 жа сын да бір жо лау шы 
қа тын ға айт ты де ген бір ау ыз өлең – бұ ған дә лел. Сол уа қыт-
та-ақ мі не гіш, мыс қыл шыл кіш ке не Абай бо ла шақ үл кен 
са ти рик Абай ды та ныт қан дай. Кей ін ай та тын са ти ра лық 
өлең нің бар лы ғы да осы бағытпен өсе ді. Осы мен әр жыл-
да, әр жер де, кей де ұзақ тау бол са, кей де бі рер ау ыз ға на әр 
та қы рып ты өлең дер ай тып, жа зып жү ріп, Абай жа ңа ғы ел 
жу ан да рын жең ген жыл дар ға ке ле ді. Бұл уа қыт та ол ес ті, 
ба ға лы кі сі ата нып, айт қа ны кім ге бол са да бұл ды бо лар лық 
дә ре же ге же те ді. Бо лыс бо лып бас қа лар жүр се, Абай ел дің 
ішін де гі әділ дік ті, ту ра жол ды ба ға тын кі сі бо ла ды. Шын ел 
қам қо ры бол ған адам гер ші лік, кі сі лік тұт қа сы Абай бо ла-
ды. Қа лың ел дің мо мын көп ші лі гі нен шық қан дос атау лы 
да Абай ба сы на үйі рі ле ді. Ел ор та сы ның дау-ша рын сол 
бұ қа ра көп ші лік тің ті ле гі бо  йын ша кей де өзі ат қа рып, өзі 
бас қа ра ды. Оның қа ла мы на тән сын шыл дық реа лизм қа зақ 
мі нез-бі ті мін тип тік жағ дай да көр се ту ге жә не қо ғам дық 
өмір де гі қай шы лық тар ды сын ға алу ына се беп бол ды. 

Белгілі ғалым, сатира сыншысы Темірбек Қожекеев «Са-
тираны күштілер қаруы» деп атап, сатира да, юмор да сын 
құралы, екеуінің де негізі комизм (күлкі ету) екендігін айта 
келіп: «Сатира, юмор – фактіні көре алатын, оны жинақтап 
типтендіре білетін, болмыс-құбылыстардың әлеуметтік 
мәнін көркем де бейнелі тілмен ашып, суреттеп беретін әде-
биет саласы» деген анықтама береді. Екеуінің де негізі бір 
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болғанымен, юморда жекелеген жағымсыз құбылыстарды 
қайырымды қуақы әзіл-ажуамен, көңілге қаяу салмас зіл-
сіз күлкімен келемеждеу басым болады. Юмор сындарлы 
сатираға апаратын жол іспетті. Ал сатира сөз етіп отырған 
нысанасын түгелдей мансұқ етіп, жоққа шығарады. 

Сатираға ашы сын, кекесінге толы улы тіл, кермек күлкі, 
мазақ ету, келемеждеу тән. Сонымен бірге күрсініс пен 
үміт, күйзеліс пен үкім қатар жүреді. Сол себепті ғалымдар 
сатира мен юморды қарама-қайшылықтардың бірлігінен 
туындатады. 

Сатира – қоғамдық дерт пен қасіретті келемеж ете 
отырып, әшкерелейтін өлең, әңгіме, фельетон, эпиграмма, 
роман, т.б. түрінде жазылған әдеби жанр. Абай бұл жанр да 
«Болыс болдым, мінеки», «Мәз болады болысың», «Сабыр-
сыз, арсыз, еріншек», «Бойы бұлғаң», «Менсінбеуші ем на-
данды, «Адасқанның алды – жөн, арты – соқпақ», «Көзінен 
басқа ойы жоқ», «Бай сейілді», «Байлар жүр жиған малын 
қорғалатып», т.б. сықақ өлеңдер жазған. Біреу ді қалжың 
қылған, мысқыл, мазақ, күлкі аралас «Күлембайға», «Көк-
байға», «Қара қатынға», «Ғабидоллаға», «Рахым    шалға», 
«Күйісбайға», «Дүйсенқұлға», «Разақ қа», «Масақ байға» 
сияқты эпиграммалары да бар. Біреуге арнайы қаратыла 
айтылған бұл әзіл өлеңдерінің көпшілігі оның жастық ке-
зін танытады. Сондай-ақ И.А.Кры ловтан аударған мысал 
өлеңдері де – сатира жанрына қосылған қомақты үлес. Бұл 
туралы еске түсіру үшін 9-сыныпқа арналған «Абайтану» 
оқулығындағы «Абайдың аудармадағы шеберлігі және он-
дағы биік мұрат пен адамгершілік идея» деген тараушаны 
қайталап оқып шығу қажет.

«Кө зі нен бас қа ойы жоқ, адам ның на дан әу ре сі» де ген 
си пат тау – ақын шы ғар ма шылығы на тән құ бы лыс. Сатира 
жоғары деңгейдегі сөз тапқырлығын қажет етеді. Өйткені 
таласа отырып, тұқырту, күнәсі мен мінін бетіне баса отырып, 
мойындату, жөнге жығу оңай шаруа емес. Дәуір үнін, заман 
лебін ой таразысынан өткізе білген Абай келеңсіз құбылыстарды 
өлеңдерінде ғана емес, қарасөздерінде де зілді тілмен сөгіп, 



60

сықақтап, әшкерелей білді. Бұған төменде сөз болатын – 
«Он бірінші», «Қырық бірінші қарасөздері» айқын мысал.

Осы ар қы лы Абай қа зақ әдебиетінде сын шыл дық реа лизм ді 
бе рік ор нық ты рып, өзі нен кей ін ХХ ға сыр дың бас ке зін де осы 
тә сіл ді да мыт қан А.Байт ұр сы нұлы, М.Ду ла тұлы, Ж.Ай ма-
уытұлы си яқ ты 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 билікке таласқан пенденің әлеуметтік-психологиялық 
бейнесін 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 да, «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 дәу ір дің бо лы сы емес, үс тем тап-
тың бо лы сы ре тін де си пат тал ды. «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 әшкерле ді. Өлең бас тан-аяқ 
бі рін ші жақ тан ба ян да лып, мо но лог тә сі лі мен бе ріл ген. Бұл 
өлең «Бо лыс тың мо но ло гі» де ген ат пен қан дай да бір көр кем дік 
тә сіл ге мы сал ре тін де кел ті ру ге сұ ра нып тұр.

Өлең 1883 жылы бұрынғы Семей губерниясының Ақшатау 
деген жерінде өткен болыс сайлауына байланысты туғандығын, 
жалғыз Күлембай болысқа ғана қатысты деген пікірдің қате 
екендігін М.Әуезов жазған (1957). Бұл – билік десе, ішкен асын 
жерге қоятын, жеке басынан басқа өзге нәрсені күйттемейтін 
мансапқор адамның типтік образы. 

Мұнда болыстың мансапқа құмарлығы сонша, екі өкпе-
сін қолына алып, күн батқанша далақтап шабудан шарша-
майды. Оның бүкіл іс-әрекеті, екіжүзді мінез-құлқы ащы 
сарказм, улы мысқылмен шебер беріледі. Орыс патшасынан 
шен таққан болыстардың дүниеқоңыз, мансапқұмар мінезі 
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«Мәз болады болысың» өлеңінде де шебер әшкереленеді. Екі 
өлеңнің де өзара үндестігі ел үстінен күн көріп, ар-ұятын 
сатқан арамза, залым болыстардың жағымсыз іс-әрекеті 
арқылы ашылады. Түбінде «Көп асқанға бір тосқан» бола-
тындығын ақын білгірлікпен болжап, оны билікке, мансап-
қа, атаққа таласқан болыстардың әлеуметтік-психология-
лық бейнесі арқылы ашып көрсетеді.

ХХ ға сыр дың бас ке зін де «Ал ғаш ұлт әде бие ті не өр нек 
бер ген, әлеу мет тұр мы сын то лық тек сер ген, идеал ға сіл те-
ген Абай бол ды» деп әділ ба ға бер ген Қош ке Ке мең ге рұлы 
«Қа зақ та ри хы нан» (1924) ат ты зерт теу ең бе гі мен «Ең бек ші 
қа зақ» (1.12.1926) га зе ті не жа рия лан ған «Көр кем әде би ет 
ту ра лы» ма қа ла сын да Абай са ти ра сы («Мәз бо ла ды бо лы-
сың», т.б.) ту ра лы да ар найы тал дау жа са ды. 

Тө мен де бе ріл ген Абай дың са ти ра лық өлең де рі нің бар-
лы ғы да 1909 жыл дан бе рі Абай өлең де рі нің жи на ғын да 
жа рия ла нып ке ле ді. «Бо лыс бол дым, мі не ки», «Қай ғы шы-
ғар ілім нен», «Бойы бұл ғаң», «Мәз бо ла ды бо лы сың» 1889 
жы лы жа зыл ған.

Болысболдым,мінеки

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.
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Жай жүр ген де бір кү ні
Ат ша бар кел ді ле піл деп:
«Ояз шық ты, сияз бар»,
«Ылау» деп, «үй» деп ді кіл деп.
Са сып қал дым, күн ты ғыз,
Жү рек кет ті лү піл деп.
Тың тұ яқ кү нім сүйт се де,
Қар баң да дым өкім деп.
Стар шын, би ді жи ғыз дым:
«Бе ре ке қыл» деп, «бе кін» деп,
«Ат жа рам ды, үй жақ сы
Бол сын, бә рің кү тін» деп.
Қай рат та нып хал қы ма
Сөз ай тып жүр мін кү піл деп:
«Құ дай қос са, жұр тым ның
Ақ тар мын осы жол сү тін» деп,
Қай рат ты сып, қам қор сып,
Сай ма ным ды бү тін деп.
Оңа ша да ояз ға
Мақ та май мын елім ді,
Өз елі ме ай та мын:
«Бер гем жоқ» – деп, – бе лім ді».
Мақ та на мын кі сім сіп,
Ояз ға сө зім се нім ді.
«Көр сет тім» дей мін, ым дай мын
Кә дік қы лар же рімдi.
Сөз кө бей ді, ұл ғай ды,
Мақ тан ның к... кө рін ді.

Қа зақ ты же ген қай рат ты «ер»
Ұрын ды да бе рін ді.
Әр лі-бер лі тар ты сып,
Ісі ара мы же ңіл ді.
Ал қы ны күш ті асау лар
Ноқ та ға ба сы кі ріл ді.



63

Үл кен-кі ші ақы ның
Бә рі сөз боп те ріл ді.
Қай ра уы жет кен қат ты би
Қай ры лып нет сін кө ңіл ді.
Өз ма лым деп қой ған мал
Ие сі не бе ріл ді.

Ақыл ды жан дар қа ма лап,
Кеп тір ді сон да ерін ді.
Арыз шы лар кө бей ді,
Бо лыс тың к ... шө мей ді,
Қайт сін бай ғұс де мей ді,
Бір кеп тір мей те рім ді.
Күн бат қан ша ша ба мын
Әр лі-бер лі дал пыл дап.
Етек кет кен жайы лып
Ат к ... жал пыл дап.
Ояз ға жет сін де ген боп,
Боқ тап жүр мін бар қыл дап.
Кей бі реу ге тая ғым
Ти іп те кет ті бар тыл дап.
Пы сық тың кө бі бұ ғып жүр,
Бет те се ал май шаң қыл дап.
Ашы лып омы рау, күн ыс тық,
Қой ын кет ті ал қыл дап.
Елі жөн ді бо лыс тар
Мақ та нып жүр тар қыл дап.
Күл кі сі бө лек қар қыл дап,
Үні бө лек сар тыл дап.
Сөй ле се кет се бір жер де,
Ағы ны қат ты аң қыл дап.
Ояз ға кір се, өз ге ден
Ме рейі үс тем жар қыл дап.
Елің бұ зық бол ған соң,
Ояз жа тыр шар тыл дап.
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Та ба ның нан то за сың,
Құр жү гі ріп тар пыл дап.
Ан тұр ған мын өзім де,
Бір мі нез бен өт пей мін.
Мо мын дық күш ті еке нін
Көр сем да ғы, күт пей мін.
Сияз дан соң елім ді
Қы сып алып кет пей мін.
Әу ел де к ... бос кә пір,
Мық ты ға не қып бет тей мін.
Жу ан ды қой ып, жуас ты
Бі раз ға на шет тей мін.
Ояз бар да ғы қы лық ты
Ояз жоқ та ет пей мін.
Кә кір-шү кір, көр-жер ді
Пай да кө ріп еп тей мін.
Мы нау арам, тен тек деп,
Еш кі сі ні теп пей мін.
Өзім дік бол деп ел жиып,
Құ рас ты рып, сеп тей мін.
Бұ за қы ның бү лі гін
«Жақ сы ақыл» деп, «құп» дей мін.

Сүйе гім жа сық, бу ын бос,
Бі раз ға на ай лам бар.
Ай лам құр сын, бі ле мін –
Бо лыс тық тың жо лы тар.
Қайт іп кө мек бо ла ды,
Ан тұр ған өң кей ұры-қар?
Көр ге нім әл гі, ой ла шы,
Ұят, на мыс, қал ды ма ар?
Ен ді гі сай лау бол ған да,
Тү се ме деп та ғы шар,
Бұл кү ні ме бір кү ні
Бо ла мын ғой деймiн зар,
Ақыл ай тар ту ған дар,
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Бұл сө зім ді ой лаң дар.
Кә те леш ке кө бей ді,
Сө гіс ес тіп тоз ды ажар.
Мы нау ел ді ұс тар лық
Кі сі емес пін, кел құт қар!
Қол дан кел мес қор лық қа
Не ге бол дым мұн ша ің кәр?
Ел жай ыл ды, жет пей ме
Ояз ға да бір ха бар?
Та ғы бүйт іп кет тің деп
Қоз ғау са лар, қол ға алар.
Қат ты қы сым қыл ған соң,
Ба сым сот қа ай на лар.
Кір лі бо лып түс кен соң,
Көр ген кү нім не бо лар?
Өзі не мә лім, тен тек тер
Өз бе ті мен не та бар?
Қа ғаз бе рер, қар ма нар,
Ая ғын да сан да лар.

Бұ рын ғы дай дәу рен жоқ,
Ұлық жо лы та рай ды.
Өті рік бер ген қа ғаз дың
Ал ды-ар ты на қа рай ды.
Өз қа ға зы өз кө зін
Жо ғал ту ға жа рай ды.
 Тау ып алып жал ға нын,
Қыл мы сың ды са най ды.
Өзі за лым за күн шік
Та нып ал ды талай ды,
Көр мей тұ рып құсамын
Те мір көз ді са рай ды.

Сөздік:
Құсамын – қапамын, қайғыланамын деген мағынада.
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лу»

1. Абай за ма нын да ғы бо лыс тың қыз ме ті қан дай бол ған? 
2. Ақын бо лыс тар ға ар нап қан дай өлең дер жаз ды?
3. Абай өзі бо лыс бол ған ба?
4. Ақын са ти ра сы қай кез де со циалис тік реа лизм тұр ғы сы-

нан тал дан ды?

»

1. Абай не лік тен бо лыс тар ту ра лы көп жаз ды?
2. Не се беп ті са ти ра ға жо ға ры дең гей де гі сөз тапқырлығы 

ке рек?
3. Қай кез де жә не не ге ақын са ти ра сы сын шыл реа лизм 

тұр ғы сы нан тал дан ба ды?

 Та қы рып бой ын ша кес те тол ты рың дар.

Абай – са ти рик 
Абай дың ше бер са ти рик 

еке ні не 3 дә лел кел тір
3 дә лел ге  

3 дерек кел тір
1.
2.
3.

1.
2.
3.

1. Екі өлең ді «Са ты лай ке шен ді тал дау тех но ло гия сы» бо-
йын ша тал дап, са лыс ты рың дар.
1) Ав то ры. 
2) Та қы ры бы. 
3) Жанр тү рі. 
4) Идея сы. 
5) Шу мақ. 
6) Тар мақ. 
7) Бу нақ. 
8) Буын. 
9) Те ңеу.

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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10) Эпи тет.
11) Ме та фо ра.

2. Екі өлең де гі жа ғым паз бо лыс тың порт ре тін, оқи ға же лі-
сін, бо лыс тың өз аты нан ба ян дау тә сі лін тал даң дар.

1. «Ашық мик ро фон» әді сі бой ын ша би лік ке талас қан пен-
де нің әлеу мет тік-пси хо ло гия лық бей не сін бе ру тә сі лі 
жә не бо лыс тар мі не зін су рет теу де гі ше бер лі гі ту ра лы 
ой ла рың ды ашық ай тың дар. «Қа зақ әде бие ті» пә ні мен 
бай ла ныс жа сап, «Абай жо лы» эпо пея сы нан бо лыс тар 
қы лық та ры на мы сал дар кел ті рің дер.

2. Ав тор бей не сі нің шы ғар ма ның не гіз гі идея сы мен бай ла-
ны сын ай қын дап, түй ін дең дер.

1. Екі өлең ді са лыс ты рың дар, бір-бі рі нің жал ға сы деу ге бо-
ла ма?

2. Қа зір гі за ман да мұн дай мә се ле қа лай ше ші ле ді? Жем-
қор лық қа қар сы қан дай ша ра лар қол да ны ла ды?

Мәзболадыболысың

Мәз бо ла ды бо лы сың,
Ар қа ға ұлық қақ қан ға,
Шел ті рей тіп оры сың,
Шен ді шек пен жап қан ға.

Күн де жақ сы бо ла ма,
Бір қы лы ғы жақ қан ға?
Оқа лы тон то ла ма,
Ар-ұя тын сат қан ға?!

Күл мең қа ғып қас қай ып,
Са лы нып ап мақ тан ға,

Жинақтау

Бағалау
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Таң ға ла мын, қам пай ып
Жоқ ты-бар ды шат қан ға.
Үйі мәз боп, қой сой ды
Сүй ін ші ге шап қан ға.
Әу ре қыл ды, сал ды ой ды
Үй де гі ты ныш жат қан ға.

Еш нәр се емес жұ ба нар,
Ақыл көз бен бақ қан ға.
Жас ба ла дай қу анар
Бір дәм ді ні тат қан ға.

Кө зі бар лар ой ының,
Кү лер к... аш қан ға.
Қа сие тін бой ының,
Бе кер тө гіп шаш қан ға.

Қу анар лық қыз емес,
Жыл ты рау ық тақ қан ға.
Өз ге лер ді, біз емес,
Тү сір мек ші қақ пан ға.

Осы да есеп бо ла ма,
Ар, абұй ыр тап қан ға?
Миың бол са жо ла ма,
Бос же лі гіп шап қан ға.

Бір бес на дан, оң бас сың,
Нан саң, оның қос қан ға.
Жа сық, жа ман бол мас сың,
Жа ман дық тан қаш қан ға.

Ол «бол дым-ақ» дей бе рер,
Бұл ғақ қа ғып бас қан ға.
Елең қа ғып ел бі рер,
Елер тіп көз ді ас пан ға.
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Жайы мә лім шош қа ның,
Түрт ке ні нен жас қан ба.
Бір ғы лым нан бас қа ның,
Ке се лі көп ас қан ға.

Одан үміт кім қы лар,
Жол та бар деп сас қан да?
Үйт іп ас қан жо лы ғар,
Ке шік пей-ақ тос қан ға.

4.2Көзіненбасқаойыжоқ

Кө зі нен бас қа ойы жоқ, 
Адам ның на дан әу ре сі. 
Сон да да кө ңі лі тым-ақ тоқ, 
Жай қаң-қай қаң әр не сі.

Біл мей сің де се, же лөк пе,
Дей ді да ғы – тә ңі рі ісі.
Бі рі нен-бі рі бө лек пе, 
Ием нің әділ пен де сі?

Жү рек тің кө зі ашыл са,
Хақ тық тың тү сер сәу ле сі.
Іш те гі кір ді қа шыр са
Адам ның хик мет кеу де сі.

На дан ның кө ңі лін ба сып тұр 
Қа раң ғы лық пер де сі. 
Ақыл дан бойы қа шық тұр, 
Ой ын да бір-ақ ша руа сы.

Кі тап ты мол да те ріс оқыр,
Да ға ра дай боп сәл де сі.
Мал құ мар кө ңі лі – бек со қыр,
Бүр кіт тен кем бе жем же сі?

Жү рек те ай на жоқ бол са,
Сөз бол май ды өң ге сі.
Тың да ғыш қан ша көп бол са,
Сөз ұғар лық кем кі сі.

«Көзінен басқа ойы жоқ, Адамның надан әуресі» деп 
басталатын сатиралық өлеңінде де ой көзі, жүрек көзі, көңіл 
көзі, ақыл көзі жоқ адамды сынға алады. Әсіресе «сәлдесі 
дағарадай» болып алып, құранды дұрыс түсінбей, теріс-қағыс 
оқитын дүмше молдаларды сынап-мінейді. Өйткені Абайдың 
шариғатты өте жетік білетіндігі оның құранды талдаған 
қарасөздерінен де, «Алланың өзі де рас, сөзі де рас» сияқты 
өлеңдерінен айқын аңғарылады. Сондықтан да Абай құран 
сүрелерін қате оқыған молдаларды аямай сынап, кемшілігін 
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бетіне басып отырған. «Жүректе айна болмаса, Сөз болмайды 
өңгесі» деген өлең жолдарынан ақынның өнерге, оқуға үнде-
ген ағартушылық бағыттағы ойлары көрініс береді.

4.3Бойыбұлғаң

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.

Өз ой ын да,
Тұл бой ын да
   Бір мі ні жоқ пен де сіп,
Түз де мыр заң,
Үй де сыр даң,
   Сө зі қыл жаң ер ке сіп.
Бас құ ра сып,
Мал сұ ра сып,

  Бер ме ген мен ке ті сер.
Адам ау лап,
Сы пы ра сау лап,

  Бай ды жау лап же ті сер.

Сөз қы ды рт қан,
Жұрт құ ты рт қан,

  Ан тын, арын сау да лап,
Бұт ты-шат ты,
Үй са нат ты,

  Бай дан ат ты ал ма лап.
Ке дейі – ер,
Ке се лі зор,

  Мал ды бай дан сор лы жоқ.
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Аш кө мек тің,
Жем де мек тің,

  Бос қа әлек тің ор ны жоқ.
Ел қа ғын ды,
Мал са был ды,

 Ұр лық, өті рік гу де-гу.
Байы – бас пақ,
Биі сас пақ,

  Әу ле кі ас пақ сы пы ра қу.
Ақы бер ген,
Айт са көн ген.

  Ты ныш тық із дер ел де жоқ.
Ақ қа тарт қан,
Жөн ге қайт қан,

  Ақыл айт қан пен де жоқ.

Әз тұ ту ға,
Сый ла су ға,

  Қал ма ды жан бір та тыр.
Сы пы ра ба тыр,
Пә ле ша қыр.

  Бол дың ақыр тап-та қыр.

Су жұ ғар ма,
Сөз ұғар ма,

  Сы пы ра жыл маң желбуаз?
Айт ты – көн дім,
Ал ды – бер дім,

  Ен ді өкін дім – өзі ме аз.
Ал 1893 жы лы жаз ған «Бойы бұл ғаң» ат ты әр қай сы сы 

6 тар мақ ты 8 шу мақ тан тұ ра тын 54 жол са ти ра лық өле ңін де 
«бойы бұл ғаң, сө зі қыл жаң, сы пы ра жыл маң жел буаз дар-
дан» Абай дың шар ша ға ны сон дай «Бет ті бас тым, Қат ты сас-
тым, Тұ ра қаш тым жал ма-жан», – дей ді. Бұл – бү кіл са ти-
ра лық шы ғар ма ла ры ның түй іні іс пет ті өлең. «Бойы бұлғаң» 
сатирасында тұрмыстағы зиянды дерттерді өткір тілмен 
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сынай отырып, ел ішін дендеп кеткен өсек, өтірік, ұрлық, 
пәлеқор-жалақорларды «улы сия, ащы тілмен» шенейді.

лу»

1. «Кө зі нен бас қа ойы жоқ» өле ңі нің не гіз гі идея сы қан-
дай?

2. Ин тер нет тен «Бойы бұл ғаң» ро ман сын тың даң дар.
3. Ақын қан дай жан ды на дан дей ді?
4. Дүм ше мол да ның зи яны не де?

»

1. Не се беп ті «Бойы бұл ғаң» өле ңі не ком по зи тор ән-ро манс 
жаз ған?

2. Абай не се беп ті 
Жү рек те ай на жоқ бол са,
Сөз бол май ды өң ге сі, – де ген?

3. Ақын не ге дүм ше мол да лар ды сы нап-мі не ген?

 Екі өлең дегі ақын ның өнер ге, оқу ға үн де ген ағар ту шы-
лық ба ғыт та ғы ой ла рын «Креа тив ті жа зу» әді сі мен то-
лық ты рың дар.

1. Ге рольд Бель гер дің: «Абай сө зі нің шы мыр лы ғы, қу ат-
ты лы ғы, бей не лі лі гі, көпма ғы на лы лы ғы, шы нын да да, 
таң қа лар лық. Абай өлең де рі нің орыс ша ға ау да рыл ған-
да өзі нің көр кем дік дең гей ін де шық пай жа туы ның бір 
се бе бі де осы қа сие ті бол са ке рек. Абай дың кез кел ген 
бір жо лын орыс ша ға ау да рып кө рі ңіз ші. Ау да ра ал май-
сыз! Әл де не ше ва ри ант жа сап, тү сі нік те ме, сіл те ме нің 
кө ме гі мен мән-ма ғы на сын әзер тү сін ді ре сіз. Екі ға на 
сөз – «бойы бұл ғаң» де ген ді орыс ша қай тып бе ре сіз? Бір 
ака де мик «хвас тун» деп ті. Ал, шы нын да, бір «бойы бұл-
ғаң ды» орыс ті лін де гі «гу ля ка», «празд но ша тающий-

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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ся», «вооб ра жу ля», «на ряд но оде тый», «вых ва ляющий-
ся», «без дель ник», «спе си вый», «пус топ ляс» сы қыл ды 
сөз дер дің бә рі қо сы лып, ма ғы на сын бе ре ал май ды. Абай 
сө зі нің сал ма ғы де ген де мен оның осы қа сие тін ай та-
мын», – де ген пі кі рін оқып, тал қы лаң дар.

2. Екі өлең де гі көр кем де гіш құ рал дар мен ай шық тау амал-
да ры ның қыз ме тін тал дай оты рып, ав тор сти лін анық-
таң дар.

1. «Борт жур на лы» әді сі мен кес те ні тол ты рың дар.

Бе ріл ген өлең дер бой ын ша 
ма ған не бел гі лі?

Ақын ту ра лы та ғы қан дай 
жа ңа лық біл дім?

2. Абай айт қан «ой кө зі», «кө ңіл кө зі», «па ра сат кө зі» ту-
ра лы ой қо ры тың дар. Та ғы қан дай «көз» бо луы мүм кін?

 Ақын ның қа раң ғы лық қа қар сы лық біл дір ген жан ай қа-
йына қандай үн қосасыңдар?

4.4Менсінбеушіемнаданды

Менсінбеуші ем наданды,
Ақылсыз деп қор тұтып,
Түзетпек едім заманды,
Өзімді тым-ақ зор тұтып.

Таппадым көмек өзіме,
Көп наданмен алысып.
Көнбеді ешкім сөзіме,
Әдетіне қарысып.
Жан шошырлық түріне

Жинақтау

Бағалау



74

Бәрі бірдей еліріп.
Ұстай алмадым бірін де,
Кекиді кейін шегініп.

Әринемен ел кетті,
Қоқиланды, мақтанды.
Қуат бітті, күн өтті,
Жарылқа, құдай, жатқанды.

Мен – қажыған арықпын.
Қатын, бала қонағы.
Сендерге де қанықпын,
Жұртың анау баяғы.

Жарлы емеспін, зарлымын,
Оны да ойла толғанып.
Жұртым деуге арлымын,
Өзге жұрттан ұялып.

Барымта мен партия —
Бәрі мастық, жұрт құмар.
Сыпыра елірме, сұрқия,
Көп пияншік нені ұғар? 
Татулықты, тыныштықты,
Қоңыр көрер, кем көрер.
Ұрлық пенен қулықты
Қызық көрер, өңі енер.

Мұндай елден бойың тарт,
Мен қажыдым, сен қажы!
Айтып-айтпай өтті қарт,
Көнбеді жұрт, не ылажы?

«Мен сін беу ші ем на дан ды» өле ңі пси хо ло гия лық кө ңіл 
күй ли ри ка сы на жа та ды. Мұн да ақын кө ңі лі шар та рап ты 
шо ла ды. Өз за ма ны нан озып ту ған Абай дың оқы ған-то қы ға-
ны, көр ген-біл ге ні өте мол бол ған дық тан, «Мен сін беу ші ем 
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на дан ды, Ақыл сыз деп қор тұ тып» де ген. Өйт ке ні ақын өмір 
сүр ген дәу ір мен са лыс тыр ған да, қай жа ғы нан ал са да, Абай, 
ра сын да да, бас қа дан ар тық, «зор». Ол қа зақ фоль кло ры мен 
жы рау лар поэ зия сын, шы ғыс жә не орыс әде бие ті нің клас-
си ка лық шы ғар ма ла рын ға на мең ге ріп қой ған жоқ, әлем дік 
фи ло со фия ға ден қой ып, оны зер де лей біл ді. Әрі би лі гі мен 
бай лы ғын, ақы лы мен ше шен ді гін, әді ле ті мен аза мат ты ғын 
тең ұс та ған аса зор ық пал ды адам бол ды. «Тү зет пек едім за-
ман ды, Өзім ді тым-ақ зор тұ тып» дейт ін се бе бі сол.

Абай дан кей ін гі тол қын Мағ жан Жұ ма ба ев «Шір кін-ай, 
кер за ман ды күл қы лар ем, Ба та ал сам, Ба ға на лы Қой лы-
бай дан» де ген сөз ді не ге айт қан? 

Мағ жан ның да Абай си яқ ты бұ ра та на ел ге ай нал ған 
кер за ман ды тү зе ту ге ша ма сы кел мей ді. Сол се беп ті ол бәй-
ге ге қо бы зын қо сып, дү ние нің ас тан-кес те нін шы ға ра тын, 
«ба ғын дыр ған 300 жы ны бар» деп аңыз ға ай нал ған Қой-
лы бай бақ сы ның кү шін ті лей ді. Мұн да ғы мақ сат – тәу ел-
сіз дік ке қол жет кі зіп, отар лық тан құ ты лып, бас қа да мы ған 
мем ле кет тер мен тең дә ре же де өмір сү ру. 

Ал қа зақ ор та сы на ден деп кі ріп, өз де ге нін то лық жү зе ге 
асы ра бас та ған жа ңа за ман ның жы мыс қы сая са тын Абай 
ай на ла сы на тү сін дір гі сі кел се де, «әде ті не қа ры сып» «қо қи-
ла нып, мақ тан ған нан» бас қа, ақыл қо сар бір де-бі реуі жоқ. 
Тіп ті ті лін бі ліп, өне рін үй рен бек тү гі лі, тым бол ма са, бір 
ау ыз қар сы сөз ді жүй елеп ай та ал май ды. Сөйте тұ ра, «біз 
ке ре мет піз» де ген де ал ды на жан сал май ды. Қу аты тау-
сы лып, кү ні бос қа өт кен Абай дың: «Жа рыл қа, құ дай, жат-
қан ды», – деп, бір Ал ла ға ға на сиыну дан бас қа, ама лы жоқ. 

Жар лы емес пін, зар лы мын,
Оны да ой ла, тол ға нып.
Жұр тым деу ге ар лы мын,
Өз ге жұрт тан ұя лып, – 

деп ашын ған Абай дың: «Мен қа жы дым, сен қа жы!» де ген 
сө зін де те рең фи ло со фия лық ас тар бар. Ке ле сі оқы ған ұр пақ 
ен ді гі ке зек се ні кі, ал мен «көп на дан мен», яғ ни «мың мен 
жал ғыз алы сып», кө мек тап пай, қол дау көр мей, шар ша ған, 
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қа жы ған адам мын, сон дық тан ха лық тың жар қын бо ла-
ша ғы үшін «сен де кү рес, елің үшін сен де мен си яқ ты қал-
жы рап қа жы, шал ды ғып шар ша» де ген идеяны бе ріп отыр. 
Абай дан кей ін осы идеяны ұс тан ған Мағ жан ға на емес, Әли-
хан Бө кей хан, Ах мет Байт ұр сы нұлы, Мір жа қып Ду ла тұлы 
бас та ған Алаш арыс та ры те гіс Абай жа ғын да бол ған ды ғы 
та рих тан бел гі лі. 

1891 жы лы жа зыл ған бұл өлең 4 тар мақ ты 9 шу мақ тан 
тұ ра ды. Құ ры лы сы бас тан-аяқ ша лыс ұй қас тү рі не жа та ды. 
Фор му ла сы – АБАБ. 1909 жыл ғы Абай дың тұң ғыш өлең дер 
жи на ғы нан бас тап, үз бей жа рия ла нып ке ле ді. 

лу»

1. Абай дың на дан дық ту ра лы жаз ған қан дай өлең де рін бі-
ле сің дер?

2. «Мен сін беу ші ем на дан ды» өле ңі нің идея сы қан дай?

»

1. Абай не ге на дан ды мен сін бей ді?
2. Ли ри ка лық кей іп кер не се беп ті өзін «қа жы ған арық пын 

дей ді? «Қа жы ған» де ген сөз ді бұ рын қай өле ңін де кез дес-
тір дің дер? Осы өлең ді сол өлең нің жал ға сы деу ге бо ла ма?

 «Аяқ тал ма ған сөй лем» әді сі ар қы лы топ пен өлең нен дә-
лел ді үзін ді кел ті ре оты рып, сөй лем дер ді жал ғас ты рып, 
тұ жы рым ды ой ла рың ды ай тың дар.

1. Ақын:
  Тап па дым кө мек өзі ме,
  Көп на дан мен алы сып.
  Көн бе ді еш кім сө зі ме,
  Әде ті не қа ры сып, – 

де ген ді не ге айт қан?

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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2. «Гра фи ка лық ор га най зер» әдісін пай да ла нып, өлең нің 
не гіз гі идея сын тал дап жа зың дар.
• өлең ге пі кір біл ді рің дер;
• пі кір ле рі ңе дә лел кел ті рің дер;
• пі кір ле рі ңе мы сал кел ті рің дер;
• пі кір ле рің ді қай та ұсы ның дар.

1. Ақын ның қо ғам да ғы қай шы лық тар ға сы ни көз қа ра-
сы ту ра лы әде би эс се жа зу ды жос пар лау үшін «БКТЗО» 
кес те сін тол ты рың дар.

Б Ақын өмір сүр ген қо ғам ту ра лы не бі ле мін?
К Не ні біл гім ке ле ді?
Т Кө бі рек ақ па рат ты қай дан та ба мын?
З Не ні зер де леуім ке рек?
О Одан әрі не іс теуім ке рек?

2. Кес те ні тол тыр ған нан кей ін, «Түзетпек едім заманды...» 
деген тақырыпта әде би эс се жа зың дар.

 Өлең де гі за ман кө рі ні сі мен қа зір гі за ман кө рі ні сін са-
лыс тырыңдар, ай ыр ма шы лық бар ма?

4.5Қырықбіріншіқарасөзі

Абай «Қы рық бі рін ші қа ра сө зін де» де (1897) ақыл, 
өси ет, ұс таз дық қа көн бе ген на дан то быр ды ас тар лы ащы 
мыс қыл мен ашық сы най ды. «Қа зақ қа ақыл бе рем, тү зей мін 
деп қам же ген адам ға екі нәр се ке рек» оның бі рі – би лік, 
бі рі – бай лық» де ген сөз ді Абай ыза лы жү рек тен шық қан 
ас тар лы ке ке сін мен ай тып отыр. Құлақ түрейік: «Қа зақ қа 
ақыл бе рем, тү зей мін деп қам же ген адам ға екі нәр се ке-
рек. Әу елі – бек зор өкі мет, жар лық қо лын да бар кі сі ке рек. 

Жинақтау

Бағалау
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Үл кен де рін қор қы тып, жас ба ла ла рын ерік сіз қол да ры нан 
алып, мед ре се лер ге бе ріп, бі рін ол жол, бі рін бұл жол ға са лу 
ке рек, дү ние де көп есеп сіз ғы лым ның жол да ры бар, әр бір 
жол да үй ре ту ші лер ге бе ріп, сен бұл жол ды үй рен, сен ол 
жол ды үй рен деп жол ға са лып, мұн да ғы ха лық қа шы ғы нын 
тө ле тіп жі бер се, хәт та қыз дар ды да ең бол ма са, мұ сыл ман 
ғы лы мы на жі бер се, жақ сы дін та ныр лық қы лып үй рет се, 
сон да сол жас тар же тіп, бұл атала ры қар тай ып сөз ден қал-
ған да тү зел се бо лар еді. Екін ші, ол адам есеп сіз бай бо лар ға 
ке рек. Атала рын па ра лап, ба ла ла рын алып, бас тап қы айт-
қан дай жол ға са лып, тағ лым бер се, сон да тү зе лер еді.

Ен ді мұн дай ха лық ты ерік сіз қор қы тып көн ді рер лік 
күш-қу ат еш кім ге біт пей ді. Ол ба ла ны қа зақ тың бә рін 
па ра лап көн ді рер лік дәу лет бір кі сі ге бі ту ге мүм кін де емес.

Қа зақ ты я қор қыт пай, я па ра ла май, ақыл ме нен не жыр-
лап, не сыр лап айт қан ме нен еш нәр се ге көн ді ру мүм кін де 
емес. Еті нен өт кен, сүйе гі не жет кен, ата дан ми рас ал ған, ана-
ның сү ті ме нен біт кен на дан дық әл де қа шан адам шы лық тан 
ке тір ген. Өз де рі нің ыр ба ңы бар ма, пыш-пы шы бар ма, гуіл де гі 
бар ма, дү ріл де гі бар ма – со ны сы нан дү ние де еш бір қы зық ты 
нәр се бар деп ой ла май ды, ой ла са да бұ ры ла ал май ды, егер сөз 
айт саң, тү гел тың дап тұ ра ал май ды, не кө ңі лі, не кө зі алаң дап 
оты ра ды. Ен ді не қыл дық, не бол дық!».

Се бе бі отар шыл дық бұ ғау ын да ғы қа лың ел дің көп тен бе рі өз 
тіз гі ні өз қо лы на ти мей тін бол ған дық тан, би лік пен бай лық тың 
ұлт тық мүд де ге қыз мет етуі мүм кін емес. Сон дық тан да Абай: 
«Ен ді мұн дай ха лық ты ерік сіз қор қы тып көн ді рер лік күш-қу ат 
еш кім ге біт пей ді. Ол ба ла ны қа зақ тың бә рін па ра лап көн ді рер-
лік дәу лет бір кі сі ге бі ту ге мүм кін де емес» дей ді. Ата-ба ба дан 
ке ле жат қан бай лық пен бір ау ыз сөз ге тоқ тай тын жақ сы қа-
си ет тер ден жұр дай бо лып, адам шы лық тан әл де қа шан ке тіп, 
ние ті бұ зыл ған қа зақ ты ен ді гі жер де не қор қы ту ке рек, не бол-
ма са па ра лау ке рек, со сын тағ ылым үй рет се, мүм кін «тү зе лер 
ме екен» де ген мыс қыл ды сау ал тас тай ды. Әйт пе се пыш-пы шы 
бар, гуіл де гі бар, дү ріл де гі бар қа зақ ты тү зеу мүм кін емес ті гін 
ай тып, бас қа ға көн бей тін ді гін мұ қа та сы най ды.



79

Сөздік:
Ирония (грек) – мазақ, кекесін, келемеж түрінде астарлап айту.
Сарказм (грек) – иронияның жоғарғы сатысы, зілді де ащы 
кекесін, аямай ашық шенеу, әшкерелеу.

лу»

1. «Қы рық бі рін ші қа ра сөз де» не ту ра лы ай ты ла ды? Мұн-
да ғы ай тыл ған ой лар дың бар лы ғы мен ке лі се сіңдер ме?

2. Бұл қа ра сөз де кей іп кер бар ма?

»

1. Абай не се беп ті «Қа зақ қа ақыл бе рем де ген кі сі ге би лік 
пен бай лық ке рек» дей ді?

2. Не лік тен осы қа ра сөз сар казм мен жа зыл ған?

 Қа ра сөз ді мұ қи ят оқып шы ғып, «Ска нер леп оқу» әді сі 
бой ын ша жи на қы мә тін жа зың дар.

 Қа ра сөз де гі ав тор лық идея ның өмір шын ды ғы мен бай-
ла ны сын тал даң дар. «Соң ғы сөз ді мен ай тай ын» әді сі-
мен қа ра сөз ден «Мәң гі лік Ел» идея сы жә не әлем де гі 
ада ми құн ды лық тар ды бай ла ныс ты рып көр се тің дер.

 «Топ пен жа зу» әді сі бой ын ша «Атымды адам қойған соң» 
тақырыбында эс се жа зың дар. 3 топ қа бө лін ген нен кей ін, 
1-ба ла мә тін идея сы бой ын ша та қы рып тық сөй лем жа за ды, 
2-ба ла не тал қы лай ты нын жа за ды, 3-ба ла дә лел кел ті ре ді, 
4-ба ла қо ры тып, бар лы ғын бай ла ныс ты ра ды. Со ңы нан топ-
тар өз эс се ле рі мен бө лі сіп, дау ыс тап оқып шы ға ды.

 ХХІ ғасырдың ұрпағы ретінде қоғамдағы жағдайға баға 
беріп, ақынға хат жазыңдар.    

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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VТАРАУ.МАХАББАТСЫЗДҮНИЕБОС

5.1«Қорболдыжаным»,«Ғашықтық,
құмарлықпен–олекіжол»өлеңдері

Ең алдымен тарауға ат беріп тұрған «Махаббатсыз дүние 
бос» деген сөзінің текстологиясы туралы білу керек. Бұл –  
«Кейде есер көңіл құрғырың» деп аталатын төрт шумақтан 
тұратын өлеңнің үшінші шумағының бірінші жолы. 1909 жыл-
ғы Абай өлеңдерінің тұңғыш жинағынан бастап, 1957 жылғы 
М.Әуезовтің соңғы сүзгісінен өткен академиялық жинақта бұл 
өлең жолы «Махаббатсыз дүние дос» деп басылған.

1961 жылдан бастап, абайтанушы Ә.Жиреншин 
құрастырған жинақта «Махаббатсыз дүние бос» деп қате 
кеткен. Қазіргі уақыттағы Абай жинақтарында біресе 
«Махаббатсыз дүние бос», біресе «Махаббатсыз дүние дос» 
деп басылып келеді. Абай бұл өлеңінде дүниені ғана қуып, 
дүниемен ғана дос болуды мансұқ еткен адамды хайуанға 
қосып, махаббат пен сүйіспеншіліктің нағыз өмір көркі еке-
нін айтқан. Десе де, осы өлең жолының халықтық нұсқасын 
ескеріп, тараудың аты бағдарламаға сай аталды. 

«Ғашықтың тілі – тілсіз тіл, Көзбен көр де, ішпен 
біл» деп үлкен мағына берген Абайдың сүйіспеншілік, 
ғашықтық тақырыбына арналған өлеңдері – махаббат 
лирикасына қосылған үлкен қазына. Ол адам баласының 
бойындағы ғашықтық сезімге, асыл дос пен айнымас жарға 
үлкен құрметпен, айрықша ыстық ықыласпен қарады. 
Ақын «Махаббат, қызық кім көрер, Оның да дәмін татпа-
са. Біржола басты кім берер, Жанына қайғы батпаса» деп 
жанын аямай, жолдастықты ақтайтын адамды шын қадір -
леді, «жүрегі жұмсақ» аяулы достықты «пайда, мақтан» 
сияқты барлық нәрселерден жоғары қойды. Тіпті ғашықтық 
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пен құмарлықтың ара-жігін ажыратып, «Махаббат, достық 
қылуға... Қазір дайын тұруға, Бес күндік ғашық жөн емес» 
деп тек нәпсі үшін ғана болатын құмарлықтан безіндіреді. 
«Серт бұзғанның – орны шоқ» деп, шынайы махаббатты 
қадірлеп, адалдыққа үндеді.

Ол «Кей де есер кө ңіл құр ғы рың», «Ға шық тың ті лі – тіл-
сіз тіл», «Қор бол ды жа ным», «Ға шық тық, құ мар лық пен –  
ол екі жол», «Сен ме ні не ете сің», «Бі лек тей ар қа сын да өр ген 
бұ рым», «Қақ та ған ақ кү міс тей кең маң дай лы», «Қы за рып, 
сұр ла нып», «Жарқ ет пес қа ра кө ңі лім не қыл са да», «Ма-
хаб бат, дос тық қы лу ға», «Кө зім нің қа ра сы», «Жі гіт сө зі», 
т.б. ма хаб бат та қы ры бы на жа та тын өлең дер жаз ды.

«Қақ та ған ақ кү міс тей кең маң дай лы» (1884) мен «Қы-
за рып, сұр ла нып» (1891), «Кө зім нің қа ра сы» (1891) өлең-
де рі нен бас қа ма хаб бат ли ри ка сы на ар нал ған өлең де рі нің 
бар лы ғы М.Әуе зов тің са рап тауы бой ын ша 1889 жы лы жа-
зыл ған. Бұ лар дың ком по зи ция лық құ ры лы мын да да Абай-
дың өлең құ ры лы сы на ен гіз ген жа ңа лық та ры кө рі не ді. 
Мә се лен, «Қор бол ды жа ным» өле ңі әр қай сы сы 6 тар мақ ты 
4 шу мақ тан тұр са, «Сен ме ні не ете сің» өле ңі 7 жол дан соң, 
бір қай ыры лып оты ра тын 14 тар мақ ты 6 шу мақ тан тұ ра ды. 
Бұл – Абай ға дей ін гі қа зақ поэ зия сын да ұшы рас па ған үл гі. 

Махаббат лирикасына арналған аталмыш өлеңдердің 
барлығы да 1909 жылы Санкт-Петербургте жарық көрген 
«Қазақ ақыны Ибраһим Құнанбайұлының өлеңі» атты 
жинақтан бері қарай Абайдың екі томдық толық жинағында 
үзбей жарияланып келеді.

Абай осы лирикалық өлеңдерінде (1889) құмарлық сезі-
мі, тұрақтылық, сүйіспеншілік туралы ой-топшылаулары 
үндестікпен сөз болады. «Қор болды жаным» өлеңіндегі «жар 
тайған соң әр серттен» араларына сызат түсіп, көп уақыт ха-
барласпай қалған сүйген жарын ақын ғашықтық, құмарлық 
сезіммен сағына, сарғая іздейді. Қамыққан көңілін тек қана 
сүйген жары жұбата алатындығын, «жүрек жай таппағаннан 
кейін сүйегі жасып, белі бүгілген» адамға тек сүйген жары ғана 
демеу, «дәрі» болатындығын ақын толғана отырып, жеткізеді. 
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Ал «Ғашықтық, құмарлықпен – ол екі жол» өлеңінде 
Абай «Қор болды жанымдағы» ой-толғаныстарын одан әрі 
жалғастырып: 

Ғашықтық, құмарлықпен – ол екі жол, 
Құмарлық бір нәпсі үшін болады сол.
Сенен артық жан жоқ деп ғашық болдым,
Мен не болсам болайын, сен аман бол, – деген 

сөзді ғашығына кесіп айтады. Бұл – ынталы жүрек, шын 
пейілден туған сөз. Сүйген адамы үшін қандай қиындыққа 
болсын шыдап, тіпті қосылмай кетсе де, оған жақсылық 
тілеп, азаматтық биік ұстанымын анық аңғартып тұр. 
Мұнда философиялық тұжырымдау басым. Ол ақынның 
ғашықтық пен құмарлықтың ара-жігін ажыратып беруінен 
де, ғашықтық туралы ойларынан да көрінеді. Адам бала-
сында ғана болатын махаббатты, сүйіспеншілікті, нәзік 
сезімді құрметтеу екі өлеңге де тән сипат.

Қорболдыжаным

Қор бол ды жа ным,
Сен сіз де ме нің кү нім,
Бек біт ті ха лім,
Тағ дыр дан кел ген зұлым.
  Тағ дыр ет се Ал ла,
  Не көр мей ді пән дә?

Сай рай бер, ті лім,
Сар ғай ған соң бұл дерт тен.
Бү гіл ді бе лім,
Жар тай ған соң әр серт тен.
  Қа мы рық ты кө ңіл,
  Қайт се бо лар же ңіл?

Са ғын дым се ні,
Көр ме дім деп көп за ман.
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Адам деп ме ні,
Сал ма дың сен хат ма ған.
  Жай та ба ал май жү рек,
  Жа сы ған соң сүй ек.

Бұл қыл ған за рым
Бар са жар дың ма ңы на,
Ол – қыл ған дә рім
Ға шы ғым ның жа ны на.
  Оңал ды рып ой ды,
  Тү зет пей ме бой ды?

Ғашықтық,құмарлықпен–олекіжол

Ға шық тық, құ мар лық пен – ол екі жол,
Құ мар лық бір нәп сі үшін бо ла ды сол. 
Се нен ар тық жан жоқ деп ға шық бол дым, 
Мен не бол сам бо лай ын, сен аман бол.

Кө ңі лім нің ра қа ты сен бол ған соң, 
Жа сы рын ба, нұ ры ңа жан қу ан сын. 
Бір ге жақ қан бі реу ге жақ пау шы еді, 
Сүй кім ді ті рі жан ға нет кен жан сың?!

Ға шық тық кел се, же ңер бой ың ды алып, 
Жү де тер без гек ау ру сы қыл да нып. 
Тұ ла бой то ңар, су ыр, үміт үз се, 
Дә ме лен се, өр те нер, күй іп-жа нып.

лу»

1. «Қор бол ды жа ным», «Ға шық тық, құ мар лық пен – ол 
екі жол» өлең де рі нің та қы ры бы қан дай?

2. Ақын ның ма хаб бат ли ри ка сы на ар нал ған та ғы қан дай 
өлең де рі бар?

Білу
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»

1. Ақын за ма нын да ға шық тар не ге қо сы ла ал ма ған?
2. Абай осы өлең де рі мен қа зақ поэ зия сы на қан дай жа ңа-

лық әкел ді?

1. «Ақын ті лі нің сөз ді гін» құ рас ты рып, кес те ні тол ты рың дар.

Тіл дік ерек ше лік те рі Мы сал да ры 

2. Екі өлең ді «Са ма ра лық әдіс пен» ке зек те сіп оқу ар қы лы 
та қы ры бы мен идея сы на жә не көр кем дік ерекшелігіне 
тоқ та лың дар. Әр бір шу мақ қа мән бе ріп, ақын ның ай-
тай ын де ген ой ын анық таң дар.
1) Өлең дер ді ша ғын топ тар ішін де үзін ді лер ге бө ліп 

оқың дар.
2) Оқыл ған үзін ді лер ді өза ра тал қы лаң дар.
3) Осы үзін ді лер дің маз мұ нын аша тын 9–10 түй ін сөз 

жа зың дар.
4) Үзін ді лер ді қай та оқып, әр топ тан бір оқу шы өз үзін-

ді сін маз мұн дап бе ре ді.

1. Ма хаб бат сыз дү ние бос бо ла ма, әл де дос бо ла ма? Пікір-
талас ұйымдастырыңдар.

2. Өлең дер де кө те ріл ген мә се ле лер ді қа рас ты рып, «Ма хаб-
бат сыз дү ние қан дай?» де ген сұ рақ ты «Рөл де гі оқу шы лар» 
әді сі мен топ тар ға бө лі ніп, та қы рып бой ын ша тал даң дар.

 1-топ: Із қуушы – ли ри ка лық кей іп кер дің ізін қуа ды.
 2-топ: Кей іп кер ді си пат тау шы – ли ри ка лық кей іп кер дің 

мі не зін, сырт қы тұл ға сын си пат тай ды.
 3-топ: Бей не леу ші-су рет теу ші – оқи ға лар ға бай ла ныс ты 

шы ғар ма лар дан су рет тер са ла ды. 
 4-топ: Жа зу шы – өлең дер де гі ма ңыз ды де ген мә се ле тө-

ңі ре гін де хат, ха бар ла ма, ша ғын эс се жа за ды.

Түсіну

Қолдану

Талдау
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 5-топ: Дә не кер – өлең маз мұ нын қа зір гі қо ғам мен бай ла-
ныс ты ра ды.

 Өлең нің көр кем дік құн ды лы ғын анық тап, тұ жы рым 
жа саң дар.

 Ақын ның ға шық тық пен құ мар лық ты екі түрлі нәр се 
де ге ніне баға беріп, пікірлеріңді дәлелдеңдер.

5.2«Сенменінеетесің?»өлеңі

«Сен мені не етесің?» өлеңінде (1889) ақынның жастық 
шағы, махаббат туралы түйінді ойлары мен пікірлері сөз 
болады. «Ғашықтықтың қиын жол» екенін ақынның сұлу 
қызға ессіз ғашықтығынан байқауға болады. Осы өлеңінде де 
«ет жүрегі өртеніп, от боп жанып, жалын шалып» ғашықтық 
отына шырмалып, қанша қасірет шексе де «мен өлейін, сен 
сау-ақ бол» деп, шын сүйген ғашығынан ешқашан айнымай-
тынын білдіреді. «Сені көрсем, ләм-мим деп бір сөз айтар 
халім жоқ» деп, бәрін махаббатына жеңдіріп, алдағы күнге 
үміт артады. Бұл – сүйіктісінен айырылып қалса да, оны 
көңілінен өшіре алмайтын, қалаулысын өмір бойы шын сүйіп 
өтетін, сертіне берік нағыз азамат сөзі, жан тебіренісі.

Өлеңнің құрылымдық өлшемі де өзгеше. Қазақ поэзия-
сында жаңа үлгіде жазылған тосын туынды ғана емес, Абай 
әкелген жаңа поэзияның соны ұйқасы болып табылады. 
Ақын әр сөзіне ерекше мағына бере отырып, түйінді ойды 
14 жол сайын бір қайырып отырады, яғни бір шумағы 
14 тармақтан тұрады. Тіпті әр жолдағы буын, ырғақ 
өлшемдерін де өзгертіп, керемет келісіммен үйлестірген. Бір 
шумақта бір 7 буынды, екі 8 буынды тармақ бар, 4 буынды 
тармақ – үшеу. Бұларға қоса бірі 3 буынды және бірі 2 буын-
 ды 2 тармақ және бар. Әрқайсысы әркелкі тармақтардың 

Жинақтау

Бағалау
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бір шумақта бас-аяғы бірлесіп, сыйыса жанасып, үндесе 
үйлесіп келуі Абайдың ақындық шеберлігінің биік деңгейін 
көрсетеді. Әр шумақтағы буын саны әртүрлі тармақтың бет-
бетіне шашырамай, жымдасып келіп, тұтас бір ғана ойды 
білдіруі бітімі бөлек өлеңнің өзіндік ерекшелігін танытады. 

Қазақ поэзиясына кіргізген осы өрнек – сөйлеу ырғағына 
бейімделіп жасалған алғашқы озық үлгінің бірі болса да, 
қазақ әдебиетінде әлі де сирек ұшырасады. Абай осы өлеңіне 
әдемі ән де шығарып, сөз бен музыканы қатар үндестіре 
білген.

Сенменінеетесің?

Сен ме ні не ете сің?
Ме ні тас тап,
Өнер бас тап
Жай ыңа
Жә не ал дап,
Ар бап,
  Өз бе тің мен сен ке те сің.
Не ге әу ре ете сің? 
Қо сы лыс пай, 
Ба сы лыс пай, 
Бай ыңа 
Жә не жат тан 
Бай тап,
  Өмір бойы қор ете сің.

Ет жү рек өр тен ді, 
От боп жа нып, 
Жа лын ша лып
Іші ме.
Ит тей қор мын,
Зар мын,
  Сен үз дің ғой бұл жел кем ді.
Кім бі лер ер тең ді? 
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Өлім айт пас, 
Кел се, қайт пас 
Кі сі ге. 
Бү гін гі күн 
Бар мын,
  Жол дас ет тің сен бө тен ді.

Ға шық тық – қи ын жол.
Жет сең – жет тің.
Жет пей өт тің,
Не бол ды?
Ар ман да өмір
Өт ті,
  Ой лар ма екен бір ме ні сол? 
Сал ды рап аяқ-қол, 
Жет пей серт ке, 
Ішім дерт ке 
Тез тол ды. 
Ажал уа қы ты 
Жет ті,
  Мен өлей ін, сен сау-ақ бол.

Шын жү рек – бір жү рек,
Қай та тол қып,
Жол дан қор қып
Ай ны мас,
Ше гі ні сіп
Қайт пас,
  Өл се бір сөз бен, не ке рек? 
Бі ле сің, сен зе рек, 
Мен пән де ңе, 
Бол ды де ме, 
Кел, қа рас. 
Еш кім сө гіс 
Айт пас,
  Ра хым қыл саң, кел ер те рек!
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Шын ға шық мен са ған! 
Кей іп жүр сем, 
Се ні көр сем, 
Ләм-мим деп 
Бір сөз ай тар 
Хал жоқ,
  Еріп ке тер бой сол за ман. 
Ой ыңды сен ма ған 
Бір бөл ме дің, 
Тез кел ме дің, 
Ме ні із деп. 
Ішің де ыс тық 
Қан жоқ,
  Тас бау ыр жар, бол қош аман!
Жар, се нің кө ңі лің тоқ,
Ақ етің ді,
Нұр бе тің ді
Мен шік ті
Қыл ма ған соң
Ал ла,
  Өзі сор лы ет се, амал жоқ. 
Сен ат тың жөн сіз оқ, 
Тә ңі рі – қа зы 
Тас та ра зы, 
Тен тек ті
Сұ ра мас деп
Қал ма,
  Серт бұз ған ның, біл, ор ны – шоқ.

лу»

1. «Сен ме ні не ете сің?» өле ңі нің идея сы қан дай?
2. Ақын ның ға шық бол ған ке зі «Абай жо лы» ро ма нын да 

қа лай ба ян да ла ды?

Білу
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»

1. Бұл өлең нің құ ры лым дық өл ше мі не ге бас қа өлең дер ден 
ерек ше ле не ді?

2. Не лік тен өлең «Сен ме ні не ете сің?» деп атала ды?
3. Ақын өлең де ли ри ка лық кей іп кер дің кө ңіл күй ін қа лай 

бер ген?

 Өлең нің маз мұ ны бой ын ша оңай жә не қи ын сұ рақ тар 
құ рас ты рың дар.

Оңай сұ рақ тар Қи ын сұ рақ тар

 Топ қа бө лі ніп, «Ромб тық жік те лім» тә сі лі мен өлең нің 
ті лі не, көр кем дік қу аты на тал дау жа сап, ондағы көр-
кем дік қу атын арт ты рып тұр ған сөз дер ді ма ңыз ды лы-
ғы на қа рай топ таң дар.

 «Гра фи ка лық ор га най зер » әдісін қолда нып, «Абай – ли-
ри ка лық өлең дер дің ше бе рі» та қы ры бы на ой ла рың ды 
жи нақ таң дар.
• өлең ту ра лы пі кір біл ді рің дер;
• пі кір ле рі ңе дә лел кел ті рің дер;
• пі кір ле рі ңе мы сал кел ті рің дер;
• пі кір ле рің ді қай та ұсы ның дар.

 Осын дай жау ап сыз ма хаб бат кез дес кен уа қыт та 
адам ның не іс те ге ні дұ рыс? Қан дай ма ман ға жү гін-
ген жөн?

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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5.3«Білектейарқасындаөргенбұрым»өлеңі

Ақынның «Білектей арқасында өрген бұрым» (1889) 
өлеңіндегі сымбатты сұлу арқылы қазақ аруының жарқын 
бейнесі елестейді. Бұл өлеңнен Абай лирикасындағы әсем-
діктің қазақ ұғымына сай хас шебердің қолынан шыққан 
ғажап эстетикалық әсерін тануға болады. Абай ару қыздың 
мінез-құлқына, жан дүниесіне үңілмейді, тек қана оның 
сыртқы әдеби портретін салып береді. Қолаң шаш, бұраң 
бел, ақ тамақ, қара қас, мөлдір көз, маржан тіс аруға кәм-
шат бөркі мен білектей бұрымындағы сылдыраған шолпысы 
да талдырмаш бойына жарасып, жан тебірентеді. «Сұлу 
қыздың көріп пе ең мұндай түрін?» деу арқылы Абай 
сұлулыққа тәнті болудың өзі ғажайыпқа толы сырлы әлем 
екендігін аңғартады. Өлеңнің бірінші шумағынан басқа шу-
мақтары дәстүрлі қара өлең ұйқасымен жазылған.

Білектейарқасындаөргенбұрым

Бі лек тей ар қа сын да өр ген бұ рым, 
Шол пы сы сыл дыр қа ғып жүр се ақы рын. 
Кәм шат бө рік, ақ та мақ, қа ра қас ты, 
Сұ лу қыз дың кө ріп пе ең мұн дай тү рін?

Ала сы аз қа ра кө зі ай на дай ын, 
Жү рек ке ыс тық ти іп сал ған сай ын, 
Үл бі ре ген ақ ет ті, ашық жүз ді, 
Ті сі әде мі кө ріп пе ең қыз дың жай ын?

Бұ раң бел, бойы сұ лу, кіш ке не аяқ, 
Бо ла ды осын дай қыз не кен-са яқ. 
Піс кен ал ма се кіл ді тәт ті қыз ды 
Бо ла мын да, тұ ра мын көр ген дей-ақ.

Егер де қо лың ти се бі ле гі не, 
Лү піл деп қан со ға ды жү ре гі ңе. 
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Бе тің ді таяп бар саң та ма ғы на, 
Шы мыр лап бу ене ді сүйе гі ңе.

5.4«Қақтағанақкүмістейкеңмаңдайлы»өлеңі

«Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы» (1884) атты лири-
калық өлеңде де қазақ қызының әсем портреті сырлы сөзбен 
сомдалады. Өлең 11 буынды қара өлең ұйқасымен жазылған. 
«Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, Аласы аз қара көзі нұр 
жайнайды» деп басталатын бірінші шумақтан-ақ сұлу қыздың 
келісті келбеті көз алдымызға елестейді. Қазақ ұғымында 
күміс ерекше қасиетке ие. Ақын қыздың жарқыраған кең маң-
дайын ақ күміске теңеу арқылы оның ерекше жаратылысынан 
хабар береді. «Аласы аз қара көз» деген қыз көзінің мойылдай 
мөлдірлігін танытса, «нұр жайнап» деген сол тұнық жанардың 
оты бар екенін аңғартады. Ауызекі сөйлеу тілінде «көзінің оты 
бар» деген тіркес жиі ұшырасады, бұл – адамның ерекше қай-
рат, жігерін танытатын белгі. Осы суреттеуге лайық қыз мінезі 
де томаға-тұйық емес, ашық-жарқын, «сөйлесе сөзі әдепті, һәм 
мағыналы», күлкісі «бұлбұл құстың» сайрағанындай естіле-
ді, сондықтан да «кіршіксіз аппақ тісі іш қайнатады». Жай 
ғана «ажымсыз ақ саусақ» емес, оның «іске ыңғайлы» болуы 
қыздың үй шаруасына да ептілігін көрсетеді. «Тал шыбықтай 
бұралған нәзік бел, тақтадай жауырын, тік иық» қыздың әсем 
бой сымбатын білдірсе, «қолаң қара шаштың торғындай тол-
қын ұруы» тобығына түсетін ұзын шашы бар екенін білдіреді. 
«Маңдайдан тура түскен қырлы мұрын, ақша жүз, алқызыл 
бетке» жарасып, «тіл байлайды». Міне, осындай сымбатты 
сұлу «жұрт мақтаған жігітті» «жақтауға» лайық. Өлеңнің 
соңғы шумақтарында ақын сұлулыққа, жарасымдылыққа, 
мәдениеттілікке, ізеттілікке деген талғамын ой елегінен өт-
кізе отырып, асылын ардақтауға тәрбиелейді. Арсыз, ұятсыз, 
көргенсіз болудан сақтандырып, орынды іс істеп, оқу оқып, 
дүниені тани білуге үйретеді. Сонда «жұрт мақтаған жігітті 
қыз жақтаған» болып шығады.
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Қақтағанақкүмістейкеңмаңдайлы

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.
Маң дай дан ту ра түс кен қыр лы мұ рын,
Ақ ша жүз, ал қы зыл бет тіл бай лай ды.
Ау зын аш са, кө рі нер кір сіз ті сі,
Сы қыл ды қол мен тіз ген, іш қай най ды.
Сөй ле се, сө зі әдеп ті әм ма ғы на лы,
Күл кі сі бей не бұл бұл құс сай рай ды.
Жұп-жұ мыр, ақ тор ғын дай мой ыны бар,
Үл бі ре ген та ма ғын күн шал май ды.
Тақ та дай жауы ры ны бар, иы ғы тік,
Екі ал ма кеу де сін де қи сай май ды.
Со ра қы ұзын да емес, қыс қа да емес,
Нә зік бел тал шы бық тай бұ раң дай ды.
Етін дей жас ба ла ның бі ле гі бар,
Ажымсыз ақ сау са ғы іс ке ың ғай лы.
Қо лаң қа ра ша шы бар жі бек тал ды
Тор ғын дай тол қын ұрып көз таң дай ды.

Қан дай қыз да ләз зат бар жан тат па ған?
Сұ луы бұл за ман ның тек жат па ған.
Он се гіз, он то ғыз ға кел ген нен соң,
Ал ма сы өк пе бо лар қол бат па ған.
Бұ лар дың кейбі рі нің мі нез де рі – 
Еш нәр се көр ме ген сіп бұр тақ та ған.
Кей бі рі жай да ры, ашық бо ла мын деп,
Орын сыз адам дар мен жыр тақ та ған.
Әу ел де сұ лу жайы біз ге мә лім,
Жі гіт ті жұрт мақ та ған қыз жақ та ған. 
Кей жі гіт мақ тан үшін қы лық қыл май,
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Бой ына май да лық пен сыр сақ та ған.
Кей жі гіт ар сыз дық пен ұят сын бай,
Қо лы жет пес нәр се ге тыр тақ та ған.

Орын ды іс ке жү ріп, ой тап па ған,
Не бол ма са жұ мыс қып, мал бақ па ған.
Қа си ет ті бол май ды он дай жі гіт
Ән шей ін құр бе кер ге бұл ғақ та ған.

лу»

1. Өлең дер де қа зақ аруы ның бей не сі қа лай суреттеледі?
2. Осы өлең дер ар қы лы Абай қазақ қыздарын қандай си-

патта көргісі келген?

»

1. Абай неге қыз дың бұ ры мына ерекше мән береді?
2. Ақын «кү міс » сөзін те ңеу ре тін де неге пай да ла нған?

 Екі өлең де гі қай тала на тын сөз дер ді жә не көр кем де гіш 
құ рал дар ды те ріп жа зың дар. Ав тор дың бұ лар ды қол да-
ну се беп те рін тү сін ді рің дер.

1. «Рес ми де бат» тә сі лі мен де бат ұй ым дас ты рың дар.
  Де бат та ғы рөл дер: қа зы лар; жақ тау шы та рап (топ-

тың үш мү ше сі); дат тау шы та рап (топ тың үш мү ше сі).
  Қа зы лар де бат ты қо ры та ды. Олар пі кір талас ты тың-

дап, әр спи кер ге олар дың сөй ле ге ні не (дә лел де рі не) қа-
лай сөй ле ге ні не (ұсы ны луы) жә не бас қа топ тың дә лел-
де рі не қан ша лық ты дұ рыс жау ап бер ген де рі не (те ріс ке 
шы ға ру) қа рай ба ға бе ре ді.

  Жақ тау шы та рап: «Қа зақ тың на ғыз сұ лу қы зы – бұ-
рым ды қыз».

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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  Дат тау шы та рап: «Қа зақ тың на ғыз сұ лу қы зы ның 
бұ ры мы бо луы мін дет ті емес, жан сұ лу лы ғы да жет кі-
лік ті».

2. «Бі лек тей ар қа сын да өр ген бұ рым» жә не «Қақ та ған ақ 
кү міс тей кең маң дай лы» өлең де рін са лыс ты рың дар. Екі 
өлең ге ор тақ қан дай үй ле сім ді лік бар?

 Өлең дер де гі қыз порт ре ті не же ке пі кір ле рің ді біл ді ріп, 
ар гу мен тті эс се жа зың дар.

 Қа зір гі қа зақ қы зы ның си па ты қан дай? Абай си пат та-
ған об раз дан өз гер ді ме?

5.5«Қызарып,сұрланып»өлеңі

Ақынның «Қызарып, сұрланып» (1891) атты өлеңі ма-
хаббат лирикасының озық үлгілерінің біріне жатады. Ақын 
ғашықтық сезімді, махаббат иірімдерін айшықтау арқылы 
сүйіспеншілік сезімнің нәзік қылын шертеді. Бір-біріне 
деген шексіз ынтызарлық, пәк сезім қос ғашықтың оңаша 
жолығуына ұласады. Өзара тіл қатыса алмай, абдыраған 
жастар тек қана лүп-лүп соққан жүрекпен, ыстық көңілмен 
ғана ұғысады. «Жүрекпен алысып, көңілмен танысып», 
жарастық тапқан жастар сезіміне «жанындағы жапырақ 
пен аспандағы жұлдыз» да үн қосқандай, олар да қал-
тырайды. Мұндай сәтте «жүйрік тіл мен терең ойға» ерік 
жоқ, сондықтан ақын өлеңді «Жеңілдің, жеңілдің!..» деген 

Жинақтау

Бағалау



95

нәзік юмормен аяқтайды. Өлең шалыс ұйқаспен жазылған, 
әрқайсысы 4 тармақты 9 шумақтан тұрады. 

Қызарып,сұрланып

Қы за рып, сұр ла нып, 
Лү піл деп жү ре гі. 
Өз ге ден ұр ла нып, 
Өз ді-өзі ке ре гі.

Екі асық құ мар лы, 
Бір жол дан қай та ал май. 
Жо лық са ол зар лы, 
Сөз жөн деп ай та ал май.

Аяң дап ақы рын, 
Жү рек пен алы сып, 
Сыб ды рын, ты қы рын, 
Кө ңіл мен та ны сып.
Дем алыс ысы нып, 
Сау са ғы суы нып. 
Бел гі сіз қы сы лып, 
Пі ші ні құ бы лып.

Жа нын да жа пы рақ, 
Үс тін де жұл дыз да. 
Ел бі реп-қал ты рап, 
Жі гіт пен ол қыз да.
Өз ге ой дан тыйы лып, 
Бі рі мен-бі рі әу ре. 
Жү рек ке құйы лып, 
Жан ра хат бір сәу ле.

Жү ре гі ел жі реп, 
Бу ын дар бо са нып. 
Ра хат пен әл сі реп, 
Кө зі не жас алып.

Жүй рік тіл, те рең ой, 
Сол күн де қай да едің? 
Ға шық қа мой ын қой, 
Же ңіл дің, же ңіл дің!..

лу»

1. Адамның біресе қы за рып, біресе сұр ла нуы қандай жағ-
дайда болады? Ав тор сүй іс пен ші лік се зім ді қа лай бей не-
леген?

2. Өлеңді жаттап алыңдар.

»

1. Ав тор өлең та қы ры бын не ге «Қы за рып, сұр ла нып» деп 
ал ған?

2. Не лік тен ма хаб бат ли ри ка сы жо ға ры дең гей де гі сөз тап-
қыр лы ғын қа жет ете ді?

Білу

Түсіну
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 «Пи ра ми да лық тал қы лау» әді сі ар қы лы са ны 4–6 оқу-
шы дан тұ ра тын топ тар ға бө лі не ді. Топ мү ше ле рі өлең 
туралы өз пі кі рін же ке жа зып, ор та да тал қы лап, ор тақ 
пі кір қа лып тас ты ра ды. Әр топ та ра тыл ған қа ғаз ға тап-
сыр ма ға бай ла ныс ты же ке өз ой ла рын жа за ды. Қа ғаз ды 
бұ рып, бір-бі рі нің жа уа бы мен та ны са ды да, ор тақ пі кір-
ді қа ғаз ор та сы на жа зып, ой ла рын қор ғай ды. Тік төрт бұ-
рыш тың сырт қы бө лі гі не топ тың әр мү ше сінің жа уа бы, 
ал іш кі бөлігіне төрт пі кір ге ор тақ түй ін ді ой жа зы ла ды.

1. «Жо лау шы ның қой ын дәп те рі» әді сі мен өлеңді тал қы-
лап, ой ла рың ды қо ры тын ды лаң дар.
1) Топ қа бө лі нің дер.
2) Шы ғар ма  үзін ді ле рі нен ұқ сас оқи ға лар ды жа зып 

алың дар.
3) Осы үзін ді лер де гі көр кем де гіш құ рал дар дың түр ле-

рін топ ішін де тал қы лаң дар.
4) Өз әсер ле рің ді 5–6 сөйлеммен жа зың дар.
5) Әрқайсысың жаз ған сөйлемдеріңді оқың дар.

2. Абай дың ма хаб бат ли ри ка сы ның ше бе рі еке нін «ПОПС 
фор му ла сы» әді сі ар қы лы тал даң дар.

  Бі рін ші сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...»
  Екін ші сөй лем: «Се бе бі, мен оны бы лай тү сін ді ре мін...»
  Үшін ші сөй лем: «Оны мен мы на деректер мен, мы-

сал дар мен дә лел дей ала мын...»
  Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай 

қо ры тын ды ше шім ге кел дім...»

 Ақынның махаббат ли ри ка сы жө нін де мақала жа зың дар.

 Өлең нің көр кем дік құн ды лы ғы на өмірмен байланысты 
ба ға бе рің дер.

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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VIТАРАУ.АЛЛАМІНСІЗӘУЕЛДЕН,
ПАЙҒАМБАРХАҚ

Абай дың ді ни-фи ло со фия лық ой ла ры ХІХ ға сыр дың 
екін ші жар ты сын да ғы та ри хи-ру ха ни тар тыс тар ға то лы 
ке зең нің оқи ға ла ры мен ті ке лей бай ла ныс ты. Өйт ке ні бұл 
ке зең де орыс пра вос ла вие ді ні нің мис сио нер ле рі орыс тан-
ды ру (шо қын ды ру) сая са тын жүр гі зу ге бел се не кі ріс кен-
дік тен, отар ел де гі ис лам ді ні нің тағ дыр-талайы өзек ті 
мә се ле ге ай нал ған еді. Со ның бір мы са лы ре тін де «Абай дың 
мис сио нер мен (өз ді нін уа ғыз дау шы) кез де суі» де ген та ри хи 
оқи ға ны алай ық. Осы ған бай ла ныс ты сол өл ке де гі қо жа-
мол да, имам дар дың өті ні ші бой ын ша Ре сей ден ар найы кел-
ген Сер гей де ген хрис тиан дін өкі лі мен Абай пі кір талас қа 
тү сіп, хрис тиан ның кей бір на ным да ры на қар сы шы ғып, 
бі рін-бі рі не са лыс ты ра ке ліп, та ри хи сын нан мү дір мей өте-
ді. Мис сио нер дің: «Сіз дер дің, Дү ние бір та ры ның хау ызы на 
сияды де ген де рі ңіз ақыл ға сый май тын нәр се ғой» де ген 
сұ ра ғы на Абай: «Сіз бен біз мы нау жа рық дү ние ні кө ріп 
отыр мыз. Ас пан да ғы ай мен күн ді, жұл дыз дар ды кө ре міз. 
Осы кө ру де көз дің қа ра шық қы ла уы та ры ның хау ызы мен 
мөл шер лес деу ге бо ла ды. Де мек, көз дің зе ре дей қа ра шы-
ғы на осын ша әлем ді сый ғыз ған тә ңі рім ісі не шек кел ті ру ге 
бо ла ма?», – деп жау ап бер ген. Бұл сөз дің түп төр кі ні әл-Фа-
ра би дің жа рық сәу ле жө нін де гі қа ғи да сын да бар екен ді гін 
жә не мис сио нер дің бас қа сұ рақ та ры на орыс жа зу шы сы Лев 
Толс той дың да пі кі рін көл ден ең тар ту ар қы лы мис сио нер ді 
мой ын дат қа нын 1960 жыл дар дан бас тап, әл-Фа ра би дің 
Оты рар дан шық қан қып шақ-қа зақ еке нін ал ғаш дә лел-
де ген ин же нер-гео лог әл-Ма ша ни дің ең бек те рін де нақ ты лы 
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мы сал дар мен жа зыл ды. Абай дың мис сио нер мен кез де суі 
де ген оқи ға сол кез де гі қа зақ хал қы ның ал ды на қой ыл ған 
бір та ри хи сын бо ла тын. Ис лам ді ні нің абы рой ын сақ тап 
қал ға ны на ри за бол ған қо жа-мол да лар ме шіт ке жиы лып, 
мі нажат қы лып, Абай ға ба та бе ре ді. Ал 1885 жы лы пат ша 
өкі ме ті нің Се мей де гі өкіл де рі де қа тыс қан Қа ра мо ла да 
өт кен тө тен ше құ рыл тай да Абай тө бе би бо лып, «Се мей 
қа зақ та ры үшін қыл мыс ты іс тер ге қар сы заң ере же ле рін» 
жа зып, ис лам ді ні бе кіт кен заң нор ма ла ры бой ын ша қа был-
дат қыз ған.

Мі не, Абай қа зақ қо ға мы ның та ри хи қа лып тас қан 
ұлт тық мүд де сі мен ұғым-тү сі нік те рін қор ғап, әлеу мет тік 
ор та ның талап-ті ле гін де орын дап, өлең де ға на емес, 
өмір де де адам гер ші лік-ру ха ни ұс та ны мын анық бай-
қа тып отыр ған. «Абай Құ нан ба ев» ат ты мо ног ра фия сын да: 
«Абай ға шы ғыс тан кір ген бұй ым дар дың ба сы – ис лам ді ні» 
деп көр сет кен М.Әуе зов: «Абай дың ді ні – ақыл дың, адам-
гер ші лік тің ді ні» деп ба ға бер ген (236-б).

Абай дың ис ла мият заң ды лық та ры ның сы рын те рең 
иге руі жә не оны ұлт тық ерек ше лік тер мен ұш тас ты ра қа рас-
ты руы – дін ту ра лы түй сік-та ным ды жа ңа бе лес ке кө тер ді. 
Өлең де рін де ға на емес, қа ра сөз де рін де де, әсі ре се, Жи ыр ма 
же тін ші, Отыз се гі зін ші қа ра сөз де рін де ис лам ді ні нің не гіз-
де рін тұ тас тай алып, те рең ғы лы ми тұ жы рым дар жа са ды, 
осы ар қы лы адам зат тық ой-пі кір дің әлем дік дең гей де гі би ік 
са ты сы на кө те ріл ді.

1944 жы лы Абай дың 100 жыл ды ғы на Қа ныш Сәт ба ев  -
тың тап сыр ма сы мен «Әр бір ға лым ха кім емес, әр бір ха кім 
ға лым» де ген қа ғи да ны ұс та нып, «Абай дың ғы лы ми ми рас-
та ры» де ген ба ян да ма жа са ған, «Абай ды оқып, та ғы лым-
тәр бие ал ма ған бол сақ, әл-Фа ра би ді сөз етер ме едік?.. Өзі ме 
шын дық жол ды із деу ге ба ғыт бер ген Абай шы ғар ма ла ры 
деп бі ле мін» («Өр кен» га зе ті, 17.06.1989) де ген фа ра би-
та ну шы ғұ ла ма ға лым, ин же нер-гео лог, геоме ха ни ка ның 
не гі зін са лу шы Ақ жан әл-Ма ша ни «Әл-Фа ра би жә не Абай» 
де ген ең бе гін де: «Ме нің ұғы мым да Абай – ұлы да ныш пан, 
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қа зақ тың ақыл шы сы, ұс та зы, до сы, хал қы мыз дың ті ре гі, 
се ні мі, ар-ын са бы ның әділ та ра зы сы. Абай дың:

Жү ре гіңнің тү бі не те рең бой ла,
Мен бір жұм бақ адам мын, оны да ой ла – де ген де гі 

жұм ба ғы, біз дің ше осы ар на да жат қан си яқ ты. Абай дың 
бұл жұм ба ғын ту ра тү сі не бі лу, са на сы кө ре ген, ба тыл 
көз ді, ақыл, қай рат, жү рек ті бір дей ұс та ған да рын ды 
тү сі ну – ол бір ға на адам ның бір са ла да ғы іс тей тін адам-
дар дың қо лы нан кел мей тін нәр се. Абай та ну ісі не, оның 
өзі айт қан дай қы рын, қи ғаш кел мей, ту ра ке лу, сы ңар-
жақ та май, ай ла-қалт қы сыз, әділ жү рек пен, та за ни ет пен 
кі рі су ке рек. Шын шыл ға да лат ты Абай есі мін атақ үшін, 
мақ тан үшін пай да ла ну адам дық ар дың ал дын да зор қыл-
мыс бол мақ» деп, тө мен де сөз бо ла тын «Отыз се гі зін ші 
қа ра сөз де гі» «Адас пай ту ра із де ген ха кім дер бол ма са, 
дү ние ой ран бо лар еді» де ген Абай қа ғи да сын осы тұр-
ғы дан ұғы нып, анық пен та нық тың ара сын ай ырып, адас-
пау ға үн дей ді.

6.1ЖүсіпБаласағұн,Ясауи
жәнеАбайілімдері

Бағ дар ла ма да көр се тіл ген Жү сіп Ба ла са ғұн ның «Жәуан-
мә рт лік», Я сауи дің «Хал ілі мі» («Өзін та ны ған Ал ла ны 
та ни ды») жә не Абай дың «То лық адам» ілі мі деп бө ліп, ұқ-
сас тық та ры мен ай ыр ма шы лық та рын із деу оқу шы лар дың 
та ным дық тү сі ні гін та рыл та ды әрі «жәуан мә рт лік», «хал» 
де ген сөз дер ді нақ ты лы із деп та бу үшін түп нұс қа ны оқу ке-
рек. Мұ ны араб, пар сы ті лі нің ар найы ма ман да ры бол ма са, 
оқу қиын. Со ны мен бір ге Абай бұ лар дан бұ рын өмір сүр ген 
ой шыл дар дың ең бе гі мен де та ныс бол ған. Қа зір гі жағ дай да 
«Жәуан мә рт лік», «то лық адам» де ген сөз дер ді Абай шы ғар-
ма ла ры нан оқып, ма ғы на сын бі лу ар қы лы ға на бас қа ой-
шыл дар дың ең бе гі мен са лыс ты ру ға бо ла ды. Сон дық тан да 
са бақ тың та қы ры бын «Жәуан мә рт лік ілі мі», яғ ни «Жақ сы 
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адам» си пат та ры нан бас тап, екшелген тұжырымдарды ұсы-
на мыз.

Бел гі лі ға лым Ә.Қо ңы рат ба ев: «Фа ра би жә не Абай» 
ат ты ма қа ла сын да Абай дың фи ло со фия лық көз қа ра сын 
зерт теу үшін шы ғыс тың да, ба тыс тың да фи ло со фия сын 
бі лу ке рек ті гін, ал «біл мей зерт теу, құр ғақ әде би тал дау ға 
са лы ну пай да сыз. Абай фи ло со фия сы на көп адам ның ті сі 
бат пай кел ген бол са, бұл жай ды тү сі не бі лу ке рек», – де ген 
ке сек бай лам жа сай ды.

«Жәуан мә рт лік» де ген сөз ді тұң ғыш рет Абай «Отыз 
се гі зін ші қа ра сө зін де» қол дан ған. Мұн да Абай Хаят (Тір-
лік), Ғы лым (Бі лу), Құ ді рет (Күш бе ру), Ба сар (Кө ру), Сә миғ 
(Ес ту), Ира да (Ті леу), Кә лам (Сөй леу), Тә кин (Жа ра ту, жоқ-
тан бар ету) де ген Ал ла ның се гіз си па тын атайды.

Абай «...Құ дай та ға ла ғы лым ды, ра қым ды, ға ді лет ті, 
құ ді рет ті» дей ке ле, оның сүй іп жа рат қан құ лы Адам ға 
бе рі ле тін үш си пат ты бө ліп ала ды. Ол үш си пат – ғы лым, 
ра қым, ға да лет (әді лет). Бұл үшеуі адам ба ла сы на ха лін ше 
ша ма мен бе рі ле ді. Бұл жер де Абай адам ғы лым ар қы лы ға на 
құ ді рет ті бо ла ала ды деп қа ра ған дық тан, адам бой ын да ғы 
«құ ді рет» пен «ғы лым» еке уін бір лік те қа рай ды. Ен ді осы 
үш си пат адам ба ла сы ның жа ра ты лы сы на қа рай талап-
ты лық, адам гер ші лік мұ сыл ман дық шарт тар дан тұ ра ды. 
Ғы лым ды, ра қым ды, әді лет ті то лық ұс тан ған жақ сы адам 
бой ын да та ғы үш си пат бол мақ, ол шын дық (сид дық), із гі лік 
(кә рәм), да на лық (ға қыл). Мұ ны Абай бір сөз бен «жәуан-
мә р т лік» (жақ сы адам) деп ата ған. Осы си пат тар жо ға ры да 
айт қан дай әр адам ға Ал ла ның рет теуі мен ( рауаж) әр түр лі 
си пат пен ша ма сы на қа рай бе рі ле ді. Өйт ке ні Абай: «Ал ла 
та ға ла – өл шеу сіз, біз дің ақы лы мыз – өл шеу лі», – де ген.

Ақ жан әл-Ма ша ни «Әл-Фа ра би жә не Абай» ат ты ең бе-
гін де жо ға ры да ғы Абай дың адам ба ла сы ның жа ра ты лы сы на 
қа рай бе рі ле тін бір си пат – «мұ сыл ман дық шарт ы» де ге ні не 
орай «әл-Ми сақ тан бе рі мұ сыл ман» де ген сөз иман ның бір 
шар ты бол ған ды ғын ай та ке ліп: «Араб ті лін де есім ше-кө-
сем ше нің (ар ти ку лін) әл-ді бы лай қой ған да, Ми сақ – шарт, 
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мөр, таң ба де ген ма ғы на да. Оның пай да бо луы ға лам ның 
ал ғаш қы жараты лы сы ке зін де бол ған. Сол кез де адам ның 
ру хы жа ра ту шы Тә ңі рін ием деп та ны ған. Сол та ну дан тан-
бас қа уағ да ет кен. Әл-Ми сақ – сол», – деген. Ал бұл жер де гі 
біз ге ке ре гі – Абай дың адам ба ла сы ның жа ра ты лы сы на 
қа рай қа зақ тың әл-Ми сақ тан бе рі мұ сыл ман екен ді гі ту ра лы 
айт қа нын ұғы ну.

«Жәуан мә рт лік» де ген ұғым ның «ілім» ре тін де ар найы 
тал да нуы қа зақ әде бие тін де М.Мыр зах ме тұлы ның ең бек те-
рі нен бас тау ала ды. Мұн да бұл сөз дің көш пе лі тү рік ха лық-
та ры өр ке ние ті нен ту ын да ға нын біл ді ре ді. Ға лым ның же тек-
ші лі гі мен шық қан «Абай та ну дың өзек ті мә се ле ле рі» ат ты 
ұжым дық ең бек те әзер бай жан ға лы мы М.Ше ра лиев тің кө не 
түр кі за ма нын да осы сөз дің «жо март» (зо март) де ген ма ғы-
на да қол да ны лып, ру дың, тай па ның, ұлыс тың мақ та ны шы 
бол ған адам дар ға бай ла ныс ты ай тыл ған де ген пі кір бар.

Ға лым «Абай жә не Шы ғыс» ат ты ең бе гін де бұл ұғым ға 
«қай ырым ды лық, із гі лік» де ген ма ғы на бе ре ді. Ол Абай ді ні 
адам гер ші лік не гіз ге ар қа ті реп, гу ма нис тік ас тар ал ға нын 
ал ғаш көр сет кен М.Әуе зов еке нін ай та ке ліп, Абай ұсын ған 
«жәуан мә рт лік» ұғы мын қам ти тын үш асыл си пат қа (ғы-
лым, ра қым, әді лет) тоқ тала ды. Бұ ған Абай дың «Отыз се гі-
зін ші қа ра сө зін де» ай тыл ған түй ін ді сөз дер ді не гіз ете ді.

М.Мыр зах ме тұлы Абай шы ғар ма ла рын да ғы «жәуан   -
мәрт лік» ұғы мын ХІ ға сыр да қа зақ же рін де жа зы лып, 
қа зір гі Шу өзе ні бой ын да дү ние ге кел ген Жү сіп Ба ла са-
ғұн ның «Құ тад ғу бі лік» дас та ны мен бай ла ныс ты ра ды. Өйт-
ке ні Шә кә рім нің «Мұ тыл ған ның өмі рі» ат ты шы ғар ма сын-
да ғы Абай дың да «Құ тад ғу бі лік пен» жақ сы та ныс бол ға ны 
ту ра лы құн ды мағ лұ мат бер ге нін не гіз ге ала оты рып, Жү сіп 
пен Абай ара сын да ғы те рең ру ха ни са бақ тас тық қа тал дау 
жа сай ды. М.Мыр зах ме тұлы жо ға ры да ғы атал ған ең бе гін де 
М.Әуе зов тің де бұл дас тан ға көп кө ңіл бөл ге нін ай та ке ліп: 
«Құ тад ғу бі лік» пен Абай шы ғар ма ла рын да шы ғу төр кі ні 
мо раль фи ло со фия сы на со ға тын те рең са бақ тас тық тар 
бар лы ғын: жәуан мә рт лік, «то лық адам», бен де лік тің 
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кә ме лет ті гі, ха һим, мұ ла ха за, ғы лым ды жік теу жүй есі мен 
жар таң дау жайы си яқ ты та ны ма лы ту ма пі кір лер же лі-
сі нен тау ып, оған ай ғақ ты де рек тер то бын көп теп ұшы ра та 
ала мыз», – дей ді (138-б).

Ға лым Жү сіп Ба ла са ғұн ның «Құ тад ғу бі лік» дас та нын-
да ғы жәуан мә рт лік ұғы мы «ер сит то ңа», кей бір тұс та «ахы» 
сө зі мен бе рі ліп, ақыл, әді лет, із гі лік (ра қым, шаф хат) ұғы-
мын қам тып оты ра тын ды ғын жа за ды.

Ес те бо ла тын жағ дай Ба ла са ғұн дас та нын да ақыл, әді лет, 
із гі лік де ген сөз дер дің ма ғы на сын бе ре тін сөз дер бол ға ны мен, 
«жәуан мә рт лік» де ген сөз он да қол да ныл ма ған. Мұ ны осы 
дас тан ды қа зақ ті лі не ау дар ған Ас қар Егеуба ев  тың ең бе гі нен 
де кө ру ге бо ла ды. Ал Абай шы ғар ма ла рын да жәуан мә рт лік 
не гі зі «Отыз се гі зін ші қа ра сө зін де» ақыл, әді лет, ра қым 
ар қы лы бе рі ліп, осы си пат тар ды тү гел мең гер ген адам ға на 
то лық адам бо ла ды де ген тұ жы рым жа сай ды. Ке ле шек зерт-
теу ші Абай та ны мын да өзі не дей ін гі ғұ ла ма лар мен үн дес тік 
бол ға ны мен, елік теу бол ма ға нын се зі ну ке рек. Абай да на-
лы ғы сон да, ол кез кел ген фи ло со фия лық ұғым ға қа зақ ұғым-
тү сі ні гі не сай өз тұ сы нан жа ңа ша бай лам жа сап отыр ған.

«Құ тад ғу бі лік» дас та нын қа зақ ша ға өлең ті лі мен ау-
дар ған бел гі лі ға лым-ақын Ас қар Егеуба ев тың ау дар ма-
сын да «жәуан мә рт лік» де ген сөз жоқ. «Кі сі лік кі та бы» 
ат ты мо ног ра фия лық ең бе гін де «Құт» де ген сөз ге ерек ше 
ма ғы на бе ре ді. Өйт ке ні ға лым ның пай ым дау ын ша, Құт тың 
Әділ (Күн ту), Дәу лет (Ай  т ол ды), Ақыл (Өгдүл міш), Қа на-
ғат (Од ғұр мыш) де ген төрт дің ге гі бар. Осы кей іп кер лер дің 
ара сын да ғы сұх бат ар қы лы жақ сы адам ның кі сі лік кел бе ті 
ашы ла ды. Дас тан ның не гіз гі идея сы – ха лық қа құт ты өмір 
сый лау, ба қыт ты, әді лет ті қо ғам құ ру. Кей іп кер лер дің бі рі 
Күн ту – әді лет ті жақ тап, әмір ші, заң ие сі, хан бол са, екін-
ші сі – Айт ол ды хан ның бас уә зі рі, дәу лет тің, құт-ырыс тың 
ба ла ма сы, үшін ші сі – Өгдүл міш уә зір дің ба ла сы, ақыл-ой, 
бі лім нің ба ла ма сы, төр тін ші сі – Қа на ғат уә зір дің іні сі, қа-
на ғат шыл дық, ұс там ды лық, ра хым, өлім ді ұмыт пау дың ба-
ла ма сы. Осы кей іп кер лер дің сөй ле ген сөз де рі мен іс-әре ке ті 
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ар қы лы ав тор жал пыа дам зат тық ұлы ой лар ды тол ғай ды, 
өмір лік мә се ле лер сөз бо ла ды. Мы са лы, Дәу лет бір бәйі тін-
де: «Мен де ай дай жа ңа ла нып тұ ра мын, Бір де бар мын, бір де 
жұм бақ тұ ра ғым», – деп кей іп тей ді.

Жәуан мә рт лік – адам гер ші лік не гі зі. Бұ ған ер те де гі 
ақыл-ой да на ла ры ның пі кір ле рін сұ рып тай оты рып, Абай өз 
тұ сы нан ой қо ры тып, ұлт тық көз қа рас тұр ғы сы нан аны ғы 
мен та ны ғын анық та ған. Бұ ған «Әр бір ға лым ха кім емес, 
әр бір ха кім – ға лым» де ген сө зі дә лел.

Жал пы ХІХ ға сыр ға дей ін гі қа зақ да ла сын да ғы мед ре-
се лер де «Әліп би», «Иман шарт», « Қауа ғид әл-Ис лам», «Ша-
ра ит әл-Ис лам», «Ғы лым хал», «Әп тиек» жә не т.б. пай да ла-
ныл ған ді ни кі тап тар Әбу Ха ни фа мек те бі мен Ясауи ілі мі 
не гі зін де қа лып тас қан ең бек тер бо ла тын. Одан бұ рын ғы 
Ясауи ілі мін ай шық та ған Әлі шер Науаи дің «На са им әл-Ма-
хаб ба», Дә ру иш әл-Жә ми дің «Ра ша хат әл-құдс фи шарх на-
фа хат әл-унс», Ху са ин ибн Әли әл-Уа ғиз әл-Кә ши фи дің «Ра-
ша ха тул-айн әл-хайят», Су фи Мұ хам мед Да ниш манд тың 
«Ма на қиб», Ыс қақ қо жа ибн Ис ма ил ата ат-Түр кі ста ни дің 
«Ха ди қат әл-ари фин», Мах мұд ибн Уәли дің «Бахр әл-әс-
рар» си яқ ты шы ғар ма ла ры да өңір де кең қол да ныл ған. Осы 
атал ған ең бек тер де, мы са лы, ХІІ–ХІІІ ға сыр лар түй ісін де 
өмір сүр ген атақ ты пар сы шай ыры Фа рид-ад-дин Ат тар 
«Құс тар ті лі» («Ли са ну ат-тай ыр») ат ты та ны мал шы ғар ма-
сын да Қо жа Ах мет Ясауиді «Пір и Түр ки стан» (Түр кі елі нің 
ұс та зы) деп дә ріп те се, Әлі шер Науаи «На са им әл-Ма хаб ба» 
кі та бын да оған «Түр кі елі нің құ бы ла сы» деп ба ға бер ген.

Ясауи ілі мі адам ды іш кі ер кін дік ке же те лейт ін, ар 
тү зейт ін ілім деп ба ға ла на ды. Хик мет ілі мі әу елі Құ ран 
аят та рын да ғы «ке мел адам» мә се ле сін кө те ріп, адам жа нын 
тү сі ну ді мақ сат ете ді. Он да адам ның жа ны, ру хы ның өсуі, 
ақыл өрі сі нің ке ңеюі, іш кі жан дү ние нің та за лы ғы, жү рек тің 
кө зі си яқ ты ұғым дар жүй елі ар на ға са лы нып, олар ды иман 
нұ ры мен ты ғыз бай ла ныс ты ра ды. Сол ар қы лы өмір дің ма ғы-
на сын, дін нің құн ды лы ғын ұқ ты ру ды көз дей ді. Сон дай-ақ 
адам ның жа ра ты лу ын да ғы мақ са ты, өмі рі нің не гіз гі мә ні, 
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Құ дай ға де ген құл шы лы ғы ның мұ ра ты си яқ ты мә се ле лер 
тө ңі ре гін де гі Құ ран аят та рын қа ра пай ым ха лық ұғы мы на, 
ді ни тү сі ні гі не лай ық тай ды. Осы се беп ті Ясауи өз хик мет-
те рі жө нін де:

Ме нің хик мет те рім Ал ла дан пәр мен, 
Оқып ұқ қан ға бар ма ғы на сы – Құ ран, – 

дей ді. 
Де мек, Ясауи адам ның іш кі ой ер кін ді гі жа ман ой дан, 

ғай бат сөз ден тый ылу, бейә деп қы лық тан, кек шіл дік, көр-
се қы зар лық, кө ре ал мау шы лық, мақ тан шақ тық жә не т.с.с. 
жа ман мі нез-құ лық тан ары лу ар қы лы ке летінін айтады. Ол 
жол да өзін-өзі ба қы лау, яғ ни іш кі жан дү ние сі жа ман дық қа 
ма, я жақ сы лық қа ма, қай сы сы на пейі лі ауа ды, со ны аң дау 
ке рек бо ла ды. Құ ран да адам жа ны ның та би ға ты жа ман дық-
қа құ мар ке ле ді дей ді. Адам жа нын жақ сы лық қа құ мар ету 
үшін ол іш кі жан дү ние сін үне мі тәр бие леп оты ру ке рек. 
Ясауи хик ме тін де сол тәр бие нің қа лай жа са лу ке рек ті гі ба-
ян да ла ды. Оны Ясауи «Хал ілі мі» деп ата ған (Д.Кен же тай).

лу»

1. « Жәуан мәрт лік» де ген не?
2. Оған ұқ сас қа зақ ті лін де қан дай сөз бар? Қан дай ма ғы на 

бе ре ді?
3. Ясауи қан дай ілім  қал дыр ған?

»

1. М.Мыр зах ме тұлы « жәуан мәр тлік» ұғы мын не се беп ті 
Ж.Ба ла са ғұн мен бай ла ныс ты ра ды?

2. Абай да өзі не дей ін гі ғұ ла ма лар ілі мі мен үн дес тік бол ға-
ны мен, елік теу бол ма ға нын қай дан бі ле міз?

 Топ қа бө лі ніп, ав тор бей не сі нің рухани құндылық же-
текшісі ре тін де гі рө лін ай қын даң дар. 

Білу

Түсіну

Қолдану
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1-топ: Пос тер қор ғай ды.
2-топ: Кө рі ніс.
3-топ: Де бат ұй ым дас ты ра ды.

 «Қа зақ әде бие ті» пә нін ен оқы ған Ж.Ба ла са ғұн ның «Құ-
тад ғу бі лік» жә не А.Ясауи дің « Диуа ни хик мет» шы ғар-
ма ла рын ес те рі ңе тү сі ріп, са лыс ты рып, кес те ні тол ты-
рың дар.

«Құ тад ғу бі лік» « Диуа ни хик мет»
Ұқ сас тық та ры

Ерек ше лік те рі Ерек ше лік те рі 

 Ав тор лық идея ның өмір шын ды ғы мен бай ла ны сын, сон-
дай-ақ та ри хи жә не көр кем дік құн ды лы ғын анық тап, 
ар гу мен тті эс се жа зың дар.

 Қа зір гі қа зақ тың ұс та ны мы қан дай? Үш ғұламаның 
ілімдері ескерілген бе?

6.2Абайдың«Толықадам»философиясы

Абай дың «то лық адам» ту ра лы ойы «Ғы лым тап пай 
мақ тан ба» өле ңі нен бас тау ала тын ды ғын М.Мыр зах ме тұлы 
«Абай дың адам гер ші лік мұ рат та ры» (1993), «Абай жә не 
Шы ғыс» (1994) де ген ең бек те рін де дә лел деп, Абай дың то-
лық адам (ка ми ли ин са ни) ілі мі нің не гі зін сал ға нын атап 
көр сет ті.

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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Ақ жан әл-Ма ша ни де «Әл-Фа ра би жә не Абай» (1994) ат ты 
ең бе гін де «Ға лым бол май не ме не ба ла лық ты қи са ңыз», «Он дай 
бол мақ қай да деп айт па ғы лым сүй се ңіз», «Бол ма саң да ұқ сап 
бақ, бір ға лым ды көр се ңіз» де ген үш сө зі нің не гі зі ту ра лы 
ай та ке ліп, «...біз дің қа зақ хал қын да әл-Фа ра би дің та ма ша 
кең да на лы ғы на, зор әді лет ті адам ды ғы на ұқ сас ке лер лік 
адам ал ды мен Абай деп бі ле міз», – де ді. Ға лым Абай дың өлең-
де рін де ға на емес, «Он же ті» жә не «Отыз бір», «Отыз екін ші 
қа ра сөз де рі» тү гел дей осы мә се ле ге ар нал ға нын ай та ке ліп, 
«Бі лім-ғы лым үй рен бек ке талап қы лу шы лар ға әу елі біл мек 
ке рек...» деп, талап тың Абай айт қан 6 түр лі шар тын же ке леп 
тү сін ді ре ді. Біз қыс қар тып, нақ ты лап қа на көр се те міз:

Бі рін ші шарт: Мақ тан үшін із де ну бол мау ке рек. Шын 
құ мар лық пен мей ір ле ну ке рек... Ша ла мей ір ша ла бай қай ды.

Екін ші шарт: Ғы лым нан ақи қат та бу мақ са тын қою 
ке рек.

Үшін ші шарт: Шын дық қа көз жет кен де ға на со ны 
ғы лым тұ ту ке рек.

Төр тін ші шарт: Ақыл-ой ды же тіл ді ріп оты ру ке рек.
Бе сін ші шарт: Ерін шектік, сал ғырт тық тан сақ бо лу 

ке рек.
Ал тын шы шарт: Ұс там ды лық, та бан ды лық, ол үшін 

со ны ұс тай тын бе рік тік пен қай рат ке рек.
Мі не, осы лар дан ке ліп «Абай дың ғы лы ми жо лы: құ мар-

лық – ма хаб бат, шын шыл дық, әді лет, бе рік се нім ді лік, ғы-
лым ды да мы та тын нұр лы-ой лы па ра сат, жақ сы ны іс ке асы-
рып оты ра тын ба тыл ең бек, шын дық ты сақ тай тын ұс там ды 
қай рат ты мі нез» шы ға ты нын дә лел дей ді. Осы шарт тар дан 
ке ліп, егер «ақыл, қай рат, жү рек ті бір дей ұс та саң» «ғы лым 
сол үшеуі нің жо лын біл мек» де ген Абай дың то лық адам ілі-
мі ту ра лы қа ғи да сы ке ліп шы ға ды.

Ол «Әу ел де бір су ық мұз – ақыл зе рек» (1889) де ген өле-
ңін де:

Ақыл, қай рат, жү рек ті бір дей ұс та,
Сон да то лық бо ла сың ел ден бө лек, – деп, «то лық 

адам ның» нақ ты лы си па ты мен ұс та ны мын бел гі леп 
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бер ді. Осы өле ңін де Абай дың адам гер ші лік жай ын да ғы 
ұс та ны мы ақыл, қай рат, жү рек тің тең бір лі гі не не гіз-
де ліп, «Бі реуі нің кү ні жоқ бі реуін сіз, Ғы лым сол үшеуі нің 
жө нін біл мек» де ген сөз бен тұ жы рым да ла ды. «То лық 
адам» бо лу үшін ақыл, қай рат, жү рек – үшеуін бір дей тең 
ұс тап, осы үш ерек ше лік адам бой ын да та би ғи тұ тас тық 
тап са, на ғыз мін сіз мі нез мен адам дық бол мыс қа лып та-
са тын ды ғы Абай шы ғар ма ла ры ның не гіз гі өзе гі бо лып 
та бы ла ды. Сон дық тан да Абай дың «Үш-ақ нәр се адам ның 
қа сие ті – ыс тық қай рат, нұр лы ақыл, жы лы жү рек» де ген 
көз қа ра сы ай дан анық.

Абай дың «то лық адам» ту ра лы фи ло со фия сын же те 
тү сі ну үшін біз тө мен де М.Мыр зах ме тұлы ның «Жү рек-се зім 
жа  й ын да ғы ой-тол ға ныс та ры нан» ат ты ма қа ла сы нан үзін ді 
бе ре міз: «Ақыл, жү рек, қай рат жө нін де ғы лым та ри хын-
да ғы сан түр лі пі кірталас та рын бы лай қой ған да, бұ лар дың 
өзі поэ зия са ла сын да да ға сыр лар бойы кең өріс ал ған ды ғы, 
әсі ре се, Шы ғыс әде бие ті клас сик те рі нің жар қын жұл дыз-
да ры атан ған Ру да ки, Фир доуси, Ни за ми, Ру ми, Жәми, 
Науаи шы ғар ма ла ры ның маз мұ нын са лыс ты ра қа ра ған ның 
өзін де-ақ көз ге бір ден ша лы на ды.

«Ақын дар дың адам ата сы» атан ған Ру да ки ден бас тап 
ақыл  мен жү рек тің куль тін кө те ре жыр лау да орын ал ған 
екі түр лі бағ дар, ба ғыт тың, яғ ни бі рі – жү рек тің, екін ші сі – 
ақыл дың куль тін кө те ре ма дақ тауы ның шы ғыс поэ зия-
сын да аса те рең орын алуы жай құ бы лыс бол ма са ке рек-ті.

Ақыл куль тін кө те ріп, оны ше шу ші орын ға қой ып 
ма дақ тау, әсі ре се, Ру да ки, Фир доуси поэ зия сын да ба сым 
бол са, жү рек тің куль ті бі рін ші орын ға қой ып кө те ре 
ма дақ тау Ру ми, Ни за ми, Жә ми шы ғар ма ла рын да ба сы-
мы рақ.

Жал пы Шы ғыс клас сик те рі нің поэ зия сын да ға сыр лар 
бойы өзек ті орын ал ған осы атал мыш екі ба ғыт тың тео рия-
лық-фи ло со фия лық же лі сі не қа зақ әде бие ті та ри хын да 
Абай ға на ба рын ша те рең еніп, шы ғар ма ла рын да ақыл, 
қай рат, жү рек ті бір лік те ала ды да, олар дың ара сы нан 
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жү рек ке ше шуі орын бе ре ді. Әрі ақыл мен қай рат тың 
мә нін ке міт пей, олар дың ат қа рар қыз ме ті не ти іс ті әділ 
ба ға сын бе ріп оты ра ды. Абай Шы ғыс фи ло со фия сы мен 
поэ зия сын да ғы осы екі ба ғыт тың ар ғы-бер гі та ри хы мен, 
он да ғы орын ал ған әр қи лы көз қа рас тар мен жай та ны сып 
қа на қой май, олар ды сын еле гі нен өт кі зе зерт теу дің, 
үз дік сіз із де ну дің нә ти же сін де ақыл, қай рат, жү рек 
ха қын да ғы өзін дік дер бес әрі тың ұғым ды та ны та ал ды. 
Осы өзін дік та ным да ры на Абай өз шы ғар ма ла рын да те рең 
фи ло со фия лық-гу ма нис тік ас тар бе ріп оты ра ты ны зерт-
теу ші лер ден ерек ше на зар ау да ру ды талап ете ті нін ес кер ту 
қа жет.

Абай қа зақ поэ зия сын да жү рек тің куль тін кө те ріп 
ма дақ та ған да, ұғым ға өз та ра пы нан ай рық ша гу ма нис тік 
ас тар бе ріп, жү рек тің адам зат ба ла сы ның бой ын да ұя ла ған 
ең асыл қа си ет тер: мейі рім, ра хым, әді лет, шаф хат, ар-ұят 
ата луы ның қай нар кө зі, құт ты ме ке ні ре тін де қа рауы мен 
де да ра ла на ды. Осы се беп тен де өзі нің адам гер ші лік 
не ме се то лық адам ха қын да ғы не гіз гі ой бай лам да рын, 
өнер ті лі мен же ліс ті де жүй елі түр де үз дік сіз уа ғыз дап, 
тың дау шы ла ры ның са на сы на шым-шым дап сің ді ре бе ру ді 
мақ сат тұт қан. «Әсем паз бол ма әр не ге» дей тін өле ңі нің 
бас ты идея лық маз мұ ны да ұлы ақын ның зор адам гер ші лік 
мұ рат та ры ның ті ке лей кө рі ні сін өте ұтым ды об раз ды бе ре 
ал ған.

Ақыл мен қай рат жол та бар,
Қаш қан ға да қу ған ға,
Әді лет, шаф хат кім де бар,
Сол жа ра сар ту ған ға, – де ген де гі әді лет, шаф хат 

сөз де рі жү рек тің ба ла ма сы ре тін де бе рі ліп, «Он же тін ші 
сөз де гі» ай ты ла тын ой дың түй іні мен же лі сі бү тін дей қай-
тала на ды. Абай Он же тін ші сөз де жү рек тің би лі гін сіз ақыл, 
қай рат ты әр  тек ті екіұш ты, сы ңар жақ құ бы лыс деп біл се, 
атал мыш өле ңін де жү рек тің, яғ ни оның ба ла ма сы әді лет, 
шаф хат тың же те гін сіз ақыл, қай рат де ген нің өрі сі тар, 
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зұлым дық қа бе  йім, су ая ғы құр дым ға соқ ты рар нәр се деп 
қа ра ған ақын ның:

Ақыл, қай рат, жү рек ті бір дей ұс та,
Сон да то лық бо ла сың ел ден бө лек, – де ген де гі 

бас ты ой бай ла мы ның сал ма ғы да «сон да то лық бо ла сың» 
де ген ерек ше мән-ма ғы на бе ріл ген сөз де жа тыр. Абай осы 
ұғым ның мән-ма ғы на сы на өз та ра пы нан ай рық ша мо раль-
дік-гу ма нис тік сал мақ бе ре қа ра ған. Бұ лар ды мі нез-құ-
лық тың гу ма нис тік не гі з де рі жө нін де гі көз қа рас та рын да 
жиі қол да на тын адам бо лу, адам шы лық, то лық адам, 
жа рым адам, кә ми ли ин са ни, ин са ният тың кә ма лат ты ғы 
де ген зор ма ғы на лы та ным да ры мен ті ке лей бір лік те, бай-
ла ныс та алып қа рас ты ра ды. Атал мыш өлең де гі «то лық 
бо ла сың» де ген сөз дің іш кі ма ғы на сын осы то лық адам 
жө нін де гі та ным мен өзек тес, же лі лес алып қа ра ма сақ, оның 
гу ма нис тік ас та ры на те рең дей ал май, сырт тай та ну ға ұры-
на мыз.

Абай «Он же тін ші қа ра сө зін де» жү рек тің ат қа рар гу-
ма нис тік қыз ме тін «Әсем паз бол ма әрне ге» өле ңін де гі жү-
рек тің ті ке лей ба ла ма сы ре тін де бе рі ле тін әді лет, шаф хат 
сөз де рі ар қы лы да аң ғар та ды. Осы та ны мын аны ғы рақ әрі 
тү сі нік ті рек бол сын де ген дей, қа зақ қау ымы ның әлеу мет тік 
тұр мы сы нан нақ ты лы мы сал кел ті ре оты рып та ны ту ға ұм-
тыл ған:

Ал дың ғы екеу соң ғы сыз
Бі те қал са қа зақ қа,
Ал дың жа лын, ар тың мұз,
Ба рар едің қай жақ қа, – де ген де гі ал дың ғы 

екеу дің, – ақыл мен қай рат тың соң ғы сыз, яғ ни әді лет, 
шаф хат сыз қа зақ тың бой ына бі те қал ған қа си ет тер бо ла 
қал са, ол нәр сіз, дәм сіз, адам шы лық си пат тан құ ра ла қан 
қал ды рар еді деп, өзі нің би ік гу ма нис тік идеалы ның мұ на-
ра сы нан қа рап ба ға бе ріп отыр. Осы ар қы лы Абай ақыл мен 
қай рат еке уі әді лет, шаф хат қа, яғ ни жү рек ке сүй ен бе се, 
оның ыр қы нан тыс әре кет ет се, ол із гі лік тен, жақ сы лық тан 
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ал шақ тап, адам шы лық тың асыл мұ рат та ры на қыз мет 
етуі екі талай де ген ді ұсы нып отыр. Осы ой дың не гі зі оның 
шы ғар ма ла рын да бас ты да тұ тас тай орын ал ған ой бай лам-
да ры на ай ғақ ты дә лел бол ған дық тан, бұ лар Абай дың гу ма-
нис тік асыл мұ рат та ры ның бір төр кі ні қай да жат қан ды ғы на 
се нім ді сіл те ме де бер ген дей.

Ақын бой ын да ғы ша быт ты ке зең ді, яғ ни шы ғар ма-
шы лық қа ре кет тің ға жап си қы рын су рет те ген құ ді рет ті 
өле ңін де де өзі нің гу ма нис тік асыл мұ рат та ры ның не гі зі не 
та бан ті рей ті нін бүк пей ді, қай та:

Әді лет пен ақыл ға
Сы на тып көр ген-біл ге нін.
Біл гі зер алыс жа қын ға
Со лар дың сөй ле де ге нін, – деп, ақын бар шы нын 

жай ып сал ған. Өзі нің кү рес пен өт кен са на лы өмі рін де «қай-
ран елі – қа за ғы» үшін ғұ мыр бойы те бі рен ген ой ла ры ның 
бә рі де өзі пір тұт қан адам шы лық тың асыл мұ рат та ры ның, 
яғ ни әді лет (жү рек ма ғы на сын да) пен ақыл дың еле гі нен 
өт кі зіп, сү зі ліп шық қан мөл дір се зі мі еке ні не ерек ше на зар 
ау дар та ды. Со ны мен қа тар өлең де гі өзек ті ой ре тін де әді лет 
пен ақыл қа тар қой ыл са да, із гі лік атау лы ның жар шы сы – 
әді лет ті ше шу ші орын ға кө те ріп, оған ерек ше мән бе ре 
қа рай ты нын анық кө ре міз. Әді лет, шаф хат, ра хым, әсі ре се, 
Абай шы ғар ма ла рын да ақын ның бү кіл ой ағы сы ның өзек ті 
же лі сі, ғұ мыр бойы ұс та нар, адас тыр мас құ бы ла на ма сы 
екен ді гі не оның бү кіл шы ғар ма шы лы ғы ның гу ма нис тік 
ру хы ай ғақ тай ды.

Абай дың та ны ту ын да ғы жү рек ке ерек ше ше шу ші мән 
бе ре қа рай тын со ны көз қа рас жал пы қа зақ әде бие ті нің бұ-
рын-соң ды та ри хын да орын ал ма ған фи ло со фия лық-гу ма-
нис тік не гі зін де гі тың құ бы лыс ты, жа ңа та ным ды аң ғар та-
ды.

Абай шы ғар ма ла рын да жү рек жай ын да пі кір қоз ға ған да 
ақын ның ал ға қо яр бас ты мұ рат та ры ның бі рі – жү рек тің 
адам өмі рін де ат қа рар қыз ме ті не ай рық ша гу ма нис тік мән-
ма ғы на бе ре жыр ла уын да жа тыр. Абай жү рек аты нан: «...
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әді лет, ны сап, ұят, ра хым, мей ір бан ды лық дейтұ ғын нәр-
се лер дің бә рі де ме нен шы ға ды», – деп бе кі те, тұ жы рым дай 
ай та тын пі кі рін де жү рек ті ақыл, қай рат қа қа ра ған да 
ше шу ші орын ға кө те ріп, оған гу ма нис тік ас тар бе ре тін 
ой ының төр кі нін бұл жыт пай өз қал пын да та ны тып отыр. 
Абай дың жү рек ті бү кіл әді лет, шаф хат, ра хым, ар-ұят 
атау лы ның нәр алар кө зі, құт ты ме ке ні ре тін де си пат тап 
көр се ту ге күш са лу ын да нен дей сыр бар? Абай да ғы жү рек ке 
гу ма нис тік ас тар бе ре қа рай тын көз қа рас тың фи ло со фия-
лық-гу ма нис тік түп төр кі ні, нәр алар та мы ры қай да жа тыр 
де ген де мұ ны біз қа зақ же рі нің ор та ға сыр да ғы ой алы бы 
әл-Фа ра би ден бас тап Абай ға дей ін гі ара лық та ғы мә де ни ет 
қа зы на ла ры нан із дей міз.

Бү кіл адам зат қау ымы ның ор та ға сыр да ғы тең де сі жоқ 
ұлы фи ло соф-гу ма ни сі әл-Фа ра би өз ең бек те рін де жү рек ті 
адам де не сін де гі бас ты тұл ға, бас тап қы ке зең де гі әмір ші 
ре тін де та ну мен қа тар ақыл ды да (ми ды) бас ты тұл ға ның 
қа та рын да ай та ды, бі рақ ми адам бой ын да ғы бү кіл про-
цес ке бас шы лық ет ке ні мен жү рек ке тәу ел ді, со ның ыр қы на 
ба ғы ныш ты деп тү сін ді ре ді. Ол жай ға на тәу ел ді емес, 
жү рек тің із гі ни ет те рін жү зе ге асы ру ға бей ім тұ ра тын-
ды ғын: «Жү рек тің із гі ни ет те рін жү зе ге асы ру ісі не қыз мет 
ету тек қа на ми ға тән қа бі лет. Мә се лен, жү рек – іш кі та би ғи 
жы лы лық тың кө зі. Бас қа мү ше лер ге жы лы лық нақ осы дан 
та рай ды, олар осы дан нәр алып оты ра ды», (сон да, 290), – 
деп, ұлы әл-Фа ра би пі кі рін ашық, ай қын біл ді ре ді. Осы 
іс пет тес та ным ның же лі сін де гі ой-пі кір лер Абай шы ғар ма-
ла рын да мо лы нан ұшы ра сып, ке ңі нен ар найы сөз бо луы әрі 
Абай дың осы мә се ле ге шұқ шия қа да лып, «ғы лым ның сө зі 
осы», деп қа дай жа зуы те гін нәр се бол ма са ке рек-ті. Абай-
да ғы осы ой лар төр кі ні нің бас тау алар ар ғы ар на сы әл-Фа-
ра би ең бек те рін де жат са, оның бер гі дәу ір поэ зия сын да ғы 
кей бір жа на ма түр де гі эле ме нт те рі Абай ау дар ған кей бір 
орыс ақын да ры ның өлең де рі нен де бай қа ла ды. Абай дың 
«Мал ға дос тың мұ ңы жоқ мал дан бас қа», – де ген өле ңін де 
ерек ше мән-ма ғы на бе ре ай ты ла тын нұр лы ақыл сө зін де 
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не гі зін де жү рек қа ла уын ға на іс ке асы рар ақыл дың із гі лік ті 
қыз ме ті бей не лен се, Абай ау дар ған По ло нс кий өле ңін де 
ұшы ра са тын «су ық ақыл» сө зі ке рі сін ше ма ғы на да, – ақыл 
жү рек ті би леп, зұлым дық ние тін жү зе ге асыр ға нын:

Су ық ақыл жү рек ке бұй рық жа зып,
Оны бір өзі өз ге ше жол ға бас тар, –

деп су рет теуі нен-ақ кө ре міз. Екі ақын да да атала тын нұр лы 
ақыл, су ық ақыл сөз де рі жай эпи тет ре тін де ға на қол да-
ныл май, ке рі сін ше, оның те рең фи ло со фия лық-гу ма нис тік 
ас та ры бар күр де лі ұғым екен ді гін әй гі леп тұр. Абай жү рек ті 
тұ ла бой ға жы лы лық пен із гі лік ті та ра ту дың қай нар кө зі 
деп ұға тын дық тан, орыс ақы ны Я.По ло нс кий дің «Серд це» 
де ген өле ңін де гі:

Они так обиль но от бо га
Жи вы ми ст руями те кут, –

де ген жо лда рын:
Сол жү рек тен жы лы лық дос тық пе нен
Бұ лақ ша ағып, ға лам ға та ра мақ шы, – деп өз ой ына 

со ны ма ғы на бе ре ау дар ға н.

лу»

1. Абай дың «то лық адам» ту ра лы ойы не ге бай ла ныс ты ай-
тыл ған?

2. Са бақ тың та қы ры бын ашу ға қан дай ма қал-мә тел дер 
қол да нар едің дер?

3. Ақын ның қан дай шы ғар ма ла рын да «то лық адам» фи ло-
со фия сы бар?

»

1. Не се беп ті «то лық адам» ту ра лы ой «Ғы лым тап пай мақ-
тан ба» өле ңі нен бас тала ды дей міз?

2. Не лік тен ақын жү рек тің куль тін кө те ре ді?
3. «Әді лет», «шаф қат» сөз де рін ақын не ге жү рек тің ба ла-

ма сы ре тін де бер ген?

Білу

Түсіну
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1. «То лық адам» сө зі нің си но ним де рін жа зың дар.
2. Ру ха ни «то лық адам» ту ра лы тұ жы рым ды ой ла рың ды 

«Клас тер» әді сі ар қы лы білдіріңдер.

«Толық 

адам»

1. «Дой бы» әді сі бой ын ша өлең ді тал даң дар. Ол үшін екі 
топ қа бө лі нің дер. Екі оқу шы дой бы тақ та сын да ғы тас-
тар ды сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып жыл жы та ды. 
Үшін ші оқу шы олар дың жау ап та рын же тіс тік кри те-
рийі бой ын ша ба ға лап, тек се ріп оты ра ды.
1) «То лық адам» ілі мі нің идея сы мен маз мұ ны қан дай?
2) Қай сөз дер мен сөз тір кес те рі та қы рып маз мұ нын ай-

қын дай ды?
3) Ақын адам ның қан дай кем ші лік те рін си пат тап көр-

се те ді?
4) Ақын қан дай бай лам ға ке ле ді?
5) Ав тор жү рек ті қа лай си пат та ған?
6) Абай қа зақ әде бие ті не қан дай жа ңа лық әкел ді?

2. Әл-Фа ра би көз қа ра сы мен Абай да ғы жү рек куль тін Венн 
диаг рам ма сы бой ын ша са лыс ты рың дар. 
Әл-Фа ра би дің көз қа ра сы            Абай дың көз қа ра сы

Қолдану

Талдау
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 «Жүректе қайрат болмаса» деген тақырыппен қа зір гі 
жас тар дың ара сын да ғы өз де рің ді қын жыл та тын жайт-
тар ды эксп рес сив ті эс се ре тін де жа зың дар.

 Қа зір гі кез де «то лық адам» бар ма? Осы си пат қа же ту 
үшін өз де рі ңе қан дай қа си ет тер ке рек?

Әдебиет:
Мыр зах ме тұлы М. Жү рек-се зім жай ын да ғы ой-тол ға ныс та-

ры нан / Кі тап та: Абай дың адам гер ші лік мұ рат та ры. Ұлы ақын-

ның 150 жыл ды ғы на. – Ал ма ты: Рауан, 1993. – 19–35-б.

6.3Абайіліміндегі«Хауас»мәселесі

Абай шы ғар ма ла ры нан орын ала тын хауас, хауас 
са лим, хауаси хам са заһ ри де ген ұғым дар дың ма ғы на сын 
«Же тін ші», «Жи ыр ма же тін ші», «Отыз се гі зін ші» жә не 
«Қы рық үшін ші қа ра сөз де рі» мен «Ал ла де ген сөз же ңіл», 
«Өл се, өлер та би ғат, адам өл мес» өлең де рін оқу ар қы лы 
та нып-бі лу ге бо ла ды. Осы мә се ле ні ар найы зерт те ген 
М.Мыр зах ме тұлы Абай дың хауас ту ра лы көз қа ра сы төрт 
шу мақ тан тұ ра тын «Ал ла де ген сөз же ңіл» өле ңі нен бас-
тала тын ды ғы на ал ғаш на зар ау дар ды.

Хауас – араб сө зі, ма ғы на сы «түй сік», «се зім мү ше-
лері» де ген ұғым ды бе ре ді. М.Мыр зах ме тұлы ның пай ым-
дауынша, бұл «хауас» сө зі нің лек си ка лық ма ғы на сы ға на, 
ал оның фи ло со фия лық ма ғы на сы кө не дәу ір лер ден бас-
тала тын ды ғын, кө не дәу ір фи ло со фы Арис то тель ден бас тап, 
оның жо лын да мы ту шы лар дың бар лы ғы да, әл-Фа ра би де 
өз за ма нын да «ме шаюн» (пе ре па те тик тер) мек те бін қа лып-
тас тыр ға нын, оны Әлі шер Науаи «Хай рат ул-аб рар» дас та-
нын да жал ғас тыр ға нын ай та ке ліп, Абай дың хауас ха қын-
да ғы ой ла ры осы ой шыл дар мен ілік тес жат қан ды ғын атап 
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көр се те ді. Абай Арис то тель пі кі рін сүйе ніш етіп, жал пы 
адам де не сін де гі тір ші лік ме ке ні жү рек те деп бі ле тін ді гін 
көр се те ді.

Ал әл-Ма ша ни Абай дың Сок рат қа ар нал ған « Жи ыр ма 
же тін ші сө зін де гі» « хауаси хам са за һи ри» де ген сө зін де гі 
бес се зім мү ше сін әл-Фа ра би дің от, су, жел, жер жә не асыр 
(эфир) жұл дыз за ты (плаз ма) де ген жер зат та рын құ рау шы 
бес тік жө нін де гі ілі мі нен бас тап, гео мет рия лық фор ма-
ла рын көр се тіп, одан ас пан са ны шық қан бес тік фор ма ны 
кей ін гі лер дің тұ мар етіп та ға тын әдет ке ай нал дыр ға нын 
ай та ке ліп, араб тың «хам са» (бес тік) де ген сө зі нің ас та рын 
«пе ше не» (бе се не, бес апа) «бе се не ден бел гі лі», яғ ни 
ал ғаш қы бес тек ма ғы на сы на ті рей ді. Ға лым (пен таг рам-
ма ны) Шы ғыс тың ірі ақын да ры ( Науаи, Ни за ми) «бес тік 
(хам са) кі тап» жа зу ды шарт ет ке нін, Ба тыс ел де рін де есік ке 
бес тік фор ма са лып, сол ар қы лы шай тан нан сақ тан бақ бол-
ған ды ғын, Ге те нің «Фаус» ат ты дра ма сын да ғы пен таг рам ма 
таң ба сы бар есік тен Ме фис то фель дің аса ал мауы, әл-Фа ра-
би дің му зы ка но та сы на 5 са нын ен гі зіп, 5/4 – ми но та сын 
кір гіз ге нін мы сал ға кел ті ре ді.

« Жи ыр ма же тін ші сө зін де» Абай көр сін деп – көз ді, 
ке ре гі не қа рай ашып- жау ып тұр сын деп – қа бақ ты, жел ден, 
ұш қын нан қор ға ну үшін – кір пік пен қас ты, ес ту үшін – 
құ лақ, иіс се зу үшін – мұ рын си яқ ты бес се зім мү ше сін 
( хауаси хам са за һи ри) бер ген ді гін жаз ған. Не гі зі Абай дың 
бес са ны мен өр нек те ле тін жан мен тән құ ма ры ту ра лы 
ой ла ры « Же тін ші сө зі нен» бас тала ды. Осы сө зін де Абай 
сырт қы дү ние нің әсе рін кө ріп қа на қою жет кі лік сіз, «кө кі-
рек те сәу ле, кө ңіл де се нім» бо лу ке рек ті гін ай тып, өзін дік 
ой қо рыт қан. Ал « Қы рық үшін ші сө зін де» Абай сырт қы 
дү ние нің бес нәр се мен өл ше не тін ді гін анық жаз ған. Ол – 
«көз бен кө ріп, құ лақ пен ес тіп, қол мен ұс тап, тіл мен та тып, 
мұ рын мен иіс кеп» та нып-бі лу. Тыл сым тір ші лік тен осы-
лай ша бес нәр се ар қы лы ха бар ал ған нан кей ін ға на олар дың 
«ұнам ды сы ұнам ды қал пы ме нен, ұнам сы зы ұнам сыз қал-
пы ме нен, әр не шік өз су ре ті ме нен кө ңіл ге тү се тін ді гін» ай та 
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оты рып, «Іш пек, же мек, ки мек, күл мек, кө ңіл кө тер мек, 
құш пақ, сүй мек, мал жи мақ, ман сап із де мек, ай ла лы бол-
мақ, ал дан бас тық – бұл нәр се лер дің бә рі нің де өл шеуі бар. 
Өл шеуі нен асыр са, бо ғы шы ға ды» деп ке сіп ай та ды да, «Не-
нің қы зы ғын көп із де сең, со ның күйі гін бір тар та сың», – деп, 
қай та жұм сақ тап тү сін ді ре ді. Сон дық тан да Абай ис ла мият 
қа ғи да сын не гіз ге ала оты рып, ақыл мен қай рат, жү рек ті 
бір дей ұс тап, не нәр се нің өл шеуі бар екен ді гін ұмыт пау ға 
үй ре те ді.

Абай өздеріңе 10-сыныптан таныс «Лай су ға май біт пес 
қой өт кен ге» (1895) және «Өл се, өлер та би ғат, адам өл мес» 
(1895) де ген өлең де рін де ба қи мен пә ни дү ние диа лек ти-
ка сын ас пан мен жер ара сы нан емес, өмір де гі жақ сы лық 
пен жа ман дық қай шы лы ғы нан, адам та би ға ты мен идея-
сы нан із дей ді. Адам ның тә ні өле ді, өмір шең идея ешқа шан 
өл мей ді. Мұн да ғы дү ние – шын өмір, та би ғат – адам ның 
жа ны, өл мей тін – идея, яғ ни жақ сы сөз – жа рым ырыс. 
Жал пы Абай на ным-се нім жө нін де гі ой тоқ та мын ис лам ның 
ғы лы ми не гіз де рі не сүй ене оты рып, ұғын ды ра ды.

Әл-Ма ша ни жо ға ры да ғы ең бе гін де: «Абай дың да на лық 
да рия сы ның бас тау ын да үш кө зі бар. Олар: бі рін ші: қа зақ 
хал қы ның кө не ден ке ле жат қан мә де ние ті-өне рі; екін ші: 
орыс мә де ние ті, сол ар қы лы Ба тыс мә де ние ті; үшін ші: араб 
мә де ние ті. Се нің ай тып отыр ға ның осы кей ін гі үшін ші кө зі 
ғой. Оны мен өз ең бе гім де көр се те ал дым де мей мін. Бұл 
мә се ле кей ін гі лер дің ісі бо ла ды-да ғы» де ген М.Әуе зов тің 
сө зін мы сал ға кел ті ре оты рып, со дан бе рі көп уа қыт тың 
өт ке нін ал ға тар та ды. Ра сын да, М.Әуе зов Абай дың Шы ғыс 
жа ға ла уы на ден деп ене ал ма са да, аз сөз ге көп ма ғы на 
бе ріп, Абай дың ис ла мият қа қа ты сын түй ін деп ай тып кет-
кен.

М.Әуе зов «Абай Құ нан ба ев» ат ты мо ног ра фия сын да 
«Өл се, өлер та би ғат, адам өл мес» де ген өле ңін де гі Абай дың 
жан мен тән ұғы мы на, яғ ни, «ме ні» мен «ме ні кі нің» ма ғы-
на сын тал дау ға ерек ше мән бер ген. Ол «Абай дың ді ні 
ақыл дың, сын шыл ой дың ді ні бо лу ға бет ала ды» дей ке ле, 
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«Өл се, өлер та би ғат, адам өл мес» де ген өле ңін то лық кел ті ре 
оты рып, тө мен де гі дей пі кір ай та ды:

Өл се, өлер та би ғат, адам өл мес,
Ол бі рақ қай тып ке ліп, ой нап-күл мес.
«Ме ні» мен «ме ні кі нің» ай рыл ға нын,
«Өл ді» деп ат қой ып ты өң кей біл мес.

Көп адам дү ние ге бой ал дыр ған,
Бой ал ды рып, ая ғын көп шал дыр ған.
«Өл ді деу ге сия ма, ой лаң дар шы,
Өл мейтұ ғын ар ты на сөз қал дыр ған?

Кім жү рер тір ші лік те кө ңіл бөл мей,
Ба қи қой мас фә ни дің мі нін көр мей,
Мі ні қай да еке нін бі ле ал мас сың,
Те рең ой дың тел мі ріп со ңы на ер мей.
Дү ние ге дос ақи рет ке бір дей бол мас,
Еке уі тап бір дей ор ны ға ал мас.
Дү ние ге ын тық, мах шар ға амал сыз дың
Има нын тү гел деу ге ау зым бар мас.

Осы өлең нің ал ғаш қы шу ма ғын да Абай адам жа ра ты-
лы сы ту ра лы дуа лизм жо лын да. Әри не ол дуа лизм (қа ра-
ма-қар сы лық ты үй лес ті ру. Р.З.) Еуро па да ғы Де ка рт тың 
фи ло со фия сы нан да аң ға ры ла ды» дей ке ле, ке ле сі шу мақ та 
ал ғаш қы та ным шең бе рі нен шы ғың қы рап ке те тін ді гін 
жа за ды.

Бұл ту ра лы М.Мыр зах ме тұлы «Абай жә не Шы ғыс» де ген 
ең бе гін де «Абай дың «ме ні» кө не ұғым да ғы «жан» емес, 
адам ның ұр пақ тан ұр пақ қа ау ысып жал ға са тын ру ха ни 
қа зы на сы боп шы ға ды. Мі не, М.Әуе зов осы се беп ті «Абай 
ді ні – сын шыл ақыл дың шарт ты ді ні» де ген бай ла мын ұсы-
на ды», – деп тү сін ді ре ді.

1886–1889 жыл дар ара лы ғын да Абай өлең ді өн ді ріп 
жа зып, тіп ті 1889 жы лы 25 ша ма лы өлең жаз са, 1890 жыл-
дар дан бас тап, өси ет қа ра сөз де рін жа за бас та ған. М.Әуе зов 
«Абай өмір бая нын да»: «Ол ұс таз дық, үгіт ші лік жо лы на 
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түс кен соң, Абай өлең ді аз жаз са да, «қа ра сөз бен» ай та тын 
өси ет ті көп жа за ды. «Ғақ лия» де ген өси ет те рі сол 1890 жыл-
мен 1898 жыл дар дың ара сын да жа зыл ған. 1891 жыл дан 
соң, өлең мен айт пақ бол ған сөз де рі нің талай ын қа ра сөз ге 
ай нал ды рып жі бер ген. Кей уа қыт тар да бір талай өлеңде рін 
сол қа ра сөз де айт қан пі кір ле рі нен шы ға рып, өлең қы лып 
кет ке ні де бар. Қа лай да соң ғы 10–15 жыл ішін де Абай осы 
си яқ ты жа ңа жанр ды тау ып, со ған кей де өлең нен де көп 
уа қыт бө ле ді. Бұл кез дер де Абай сө зін қа дір лі кө ріп, әр бір 
шық қан жа ңа өлең де рі не ын тық бо лып отыр ған оқыр ман-
да ры «қа ра сөз дер» шы ға бас та ған соң, мұ ны өлең нен кем 
көр мей тін бо ла ды. Қай та бе рі рек кел ген де, ел ішін де гі оқу-
шы ның бар лы ғы да Абай сөз де рін мол да лар ға ақ ша бе ріп 
жаз ғы зып, кө шір тіп алып жүр ген де, ең ал ды мен қа ра сөз ді 
ті лей тін. Со ған көп ын ты ға тын. Те гі, «қа ра сөз дер» кім бол-
са, со ның қо лын да кет пей, жа зы лы сы мен ма ңай ын да ғы 
сау ат ты лар дың қо лы на тү сіп, сон да ша шыл май, аман сақ-
та лып қал ған си яқ ты. Бұл рет те Абай сөз де рі нің ша шыл-
мауы на, жо ғал мауы на, мез гі лі мен ті зі ліп, жа зы лып, ел ге 
та рап оты ру ына көп ең бек ет кен адам дар бар. Олар: Кіш-
ке не мол да, Мах муд, Са мар бай, со нан соң, әсі ре се, Мүр-
сейіт. Бас па ға шық қа нын ша жыл бойы әл де не ше рет Абай 
жи на ғын кө ші ріп оты рып, Мүр сейіт бір кі тап ты бір қой ға 
са ту шы еді», – деп жа за ды. Бұ дан сол тұс та ғы ере сек адам-
дар дың қа ра сөз ге ерек ше зей ін қой ға нын бай қау ға бо ла ды. 
Мұ ны «Абай өмір бая ны ның» бі рін ші нұс қа сын да М.Әуе зов 
«кө зі мен көр ген ді гін» де жа за ды.

Абай көп те ген қа ра сөз де рін де ежел ден оқы мыс ты адам-
дар ды тол ған ды рып ке ле жат қан жан мен тән ұғы мы на те рең 
бой лап, дү ниежү зі не бел гі лі ғұ ла ма лар мен ой жа рыс ты рып, 
адам ның бол мы сы мен оның жан сы ры ту ра лы дер бес ой айт-
қан. «Ал ла ның өзі де рас, сө зі де рас» де ген өле ңін де Ал ла ны 
сүю, адам зат ты сүю, хақ жо лын (әді лет) сүю – «осы үш сүю 
бо ла ды има ни гүл» деп, өз тұ сы нан «Има ни гүл» де ген фи ло-
со фия жа са ды.
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Сөздік:
Дуа лизм – дү ние нің не гі зі бір-бі рі не ба ғын бай тын, тең пра во лы 
екі нәр се ден – рух тан жә не ма те рия дан бас тала ды деп та нып, 
ма те ри ализм мен идеа лизм ді үй лес ті ру ге ты ры са тын фи ло со-
фия лық ағым. Диа лек ти ка лық ма те ри ализм дуализм ді те ріс 
деп та ны ған.

лу»

1. « Хауас» де ген не? Оны қай ға лым зерт те ді?
2. Ақын адам денесіндегі тіршілік мекені қай жерде деп 

есеп тейді?
3. Абай дың «ме ні» не ні біл ді ре ді?
4. «Лай су ға май біт пес қой өт кен ге» өлеңі нің кім ге ар на-

лып жа зыл ға нын ес те рі ңе тү сі рің дер. Интернеттен осы 
өле ңді жүктеп алыңдар. 

»

1. Абай не се беп ті дү ние бес нәр се мен өл ше не ді деп есеп-
тей ді?

2. Ақын ның қа ра сөз де рі қа лай ша сақ тал ған?
3. Не лік тен ав тор дың кей бір өлең де рі мен қа ра сөз де рі үн-

де сіп ке те ді?
4. Ақын неге адам мәңгілік де ген тұ жы рым жа сай ды?

 Ға лым әл-Ма ша ни Абай дың да на лық да рия сы ның бас-
тау ын да үш кө зі ба рын көр се те ді. Осы бой ын ша кес те 
тол ты рың дар.

Абай дың да на лық 
да рия сы 

Да на лық да рия сы 
бас тауы ның 3 кө зі-

не 3 дә лел кел тір

3 дә лел ге  
3 дерек кел тір

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Білу
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1. «Тал қы лау кар та сы» әді сі мен «Лай су ға май біт пес қой 
өт кен ге» өле ңі бой ын ша кес те ні тол ты рың дар.

Не өле ді? Се бе бі Не өл мей ді? Се бе бі 

2. Өлең де гі «лә мә кән» сө зі нің ма ғы на сын, ав тор дың оны 
қол да ну мақ са тын тал даң дар.

 «Он сұ рақ» әді сі ар қы лы ал ған бі лім де рі ңе сүй ене 
оты рып, ой ды жи нақ тап, түй ін түйің дер. Мұ ға лім бір 
оқу шы ны таң дап ала ды жә не оған не гіз гі сөз жа зыл-
ған сти кер ді бе ре ді. Қа ты су шы сы нып қа 10 сұ рақ қоя 
ала ды, оған жау ап не «ИӘ», не «ЖОҚ» деп бе рі ле ді.  
Оқу шы сол ар қы лы бү гін гі са бақ қа қа тыс ты ұғым ды 
та ба ды.

 М.Әуе зов тің «Абай ді ні – сын шыл ақыл дың шар ты» де-
ге ні мен ке лі се сің дер ме?

Әдебиет:
1. Әуе зов М. Абай Құ нан ба ев. Мо ног ра фия. / Шы ғар ма ла ры ның 

50 том дық то лық жи на ғы. Т. 35. – Ал ма ты:  Дәу ір, Жі бек жо-

лы, 2014. – 297–301-б.

2. Қо ңы рат ба ев Ә. Фа ра би жә не Абай. / Кі тап та: Қа зақ эпо сы 

жә не түр ко ло гия. – Ал ма ты: Ғы лым, 1987. – 326–335-б.

3. Әл-Ма ша ни А. Әл-Фа ра би жә не Абай. Көптом дық шы ғар ма-

лар жи на ғы. – Т. 2. – Ал ма ты: Ала тау, 2005. – 296 б.

4. Мыр зах ме тұлы М. Абай жә не Шы ғыс. – Ал ма ты: Қа зақ стан, 

1994. – 208 б.
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6.4Жетіншіқарасөз

Абай «Же тін ші қа ра сө зін де» (1891) жан мен тән құ ма ры 
ту ра лы ұғым дар ға си пат та ма бе ре ді. Ба ла мі не зі нің өз ге ріс ке 
тү су сыр ла ры, ғы лым, бі лім тәр бие сі, дү ние нің кө рін ген һәм 
кө рін бе ген сыр ла рын бі лу ту ра лы ақын бір не ше ке сім ді пі кір 
ай та ды. Сөз дің өзін оқиық: «Жас ба ла ана дан ту ған да екі 
түр лі мі нез бен туа ды: бі реуі – іш сем, же сем, ұй ық та сам деп 
тұ ра ды. Бұ лар – тән нің құ ма ры, бұ лар бол ма са, тән жан ға 
қо нақ үй бо ла ал май ды. Һәм өзі өс пей ді, қу ат тап пай ды. 
Бі реуі – біл сем екен де мек лік. Не көр се, со ған тал пы нып, 
жал тыр-жұл тыр ет кен бол са, оған қы зы ғып, ау зы на са лып, 
дә мін та тып қа рап, та ма ғы на, бе ті не ба сып қа рап, сыр най-
кер ней бол са, дау ысы на ұм ты лып, онан ер же тің кі ре ген де ит 
үр се де, мал шу ла са да, бі реу күл се де, бі реу жы ла са да тұ ра 
жү гі ріп, «ол не ме не?», «бұл не ме не?» деп, «ол не ге үйте ді?» 
деп, «бұл не ге бүйте ді?» деп, кө зі көр ген, құ ла ғы ес ті ген нің 
бә рін сұ рап, ты ныш тық көр мей ді. Мұ ның бә рі – жан құ ма-
ры, біл сем екен, көр сем екен, үй рен сем екен де ген.

Дү ние нің кө рін ген һәм кө рін бе ген сы рын тү гел деп, ең 
бол ма са, де не леп біл ме се, адам дық пен ор ны бол май ды. Оны 
біл ме ген соң, ол жан адам жа ны бол май, хай уан жа ны бо ла-
ды. Әзел де Құ дай та ға ла хай уан ның жа ны нан адам ның жа-
нын ірі жа рат қан, сол әсе рін көр се тіп жа рат қа ны. Сол қу ат 
жет пе ген, ми тол ма ған ес сіз ба ла күн де гі «бұл не ме не, ол 
не ме не?» деп, бір нәр се ні сұ рап біл сем екен де ген де, ұй қы, та-
мақ та есі міз ден шы ғып ке те тұ ғын құ ма ры мыз ды, ер жет кен 
соң, ақыл кір ген де, ор нын тау ып із де ніп, кі сі сін тау ып сұ ра-
нып, ғы лым тап қан дар дың жо лы на не ге сал май ды еке міз?

Сол өріс те тіп, өрі сі міз ді ұзар тып, құ мар ла нып жи ған 
қа зы на мыз ды кө бейт сек ке рек, бұл жан ның та ма ғы еді. Тән-
нен жан ар тық еді, тән ді жан ға бас ұр ғыз са ке рек еді. Жоқ, 
біз олай қыл ма дық, ұзақ тай шу лап, қар ға дай бар қыл дап, 
ау ыл да ғы боқ тық тан ұза ма дық. Жан біз ді жас кү ні міз де 
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би леп жүр екен. Ер жет кен соң, күш ен ген соң, оған би лет-
пе дік. Жан ды тән ге бас ұр ғыз дық, еш нәр се ге кө ңіл ме нен 
қа ра ма дық, көз бен де жақ сы қа ра ма дық, кө ңіл ай тып тұр-
са, сен бе дік. Көз бен көр ген нәр се нің де сыр тын көр ген ге-ақ 
той дық. Сы рын қа лай бо ла ды деп кө ңіл ге сал ма дық, оны 
біл ме ген кі сі нің не сі ке тіп ті дей міз. Бі реу кет ке нін айт са 
да, ұқ пай мыз. Бі реу ақыл айт са: «Ой, тә ңі рі-ай, кім нен кім 
ар тық дей сің?» – дей міз, ар ты ғын біл мей міз, ай тып тұр са – 
ұқ пай мыз.

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? Қай та, ба ла кү ні-
міз де жақ сы екен біз. Біл сек те, біл ме сек те, біл сек екен 
де ген адам ның ба ла сы екен біз. Ен ді осы күн де хай уан нан 
да жа ман быз. Хай уан біл мей ді, бі ле мін деп талас пай ды. Біз 
түк біл мей міз, біз де бі ле міз деп на дан ды ғы мыз ды бі лім ді-
лік ке бер мей талас қан да, өлер-ті рі ле рі міз ді біл мей, кү ре 
та мы ры мыз ды ады рай тып ке те міз».

лу»

1. «Же тін ші сөзді» жаттап алыңдар.
2. Ав тор пай ым дау ын ша, тән жанға қонақ үй болу үшін 

қандай шарт орындалу керек?

»

1. Не се беп ті ба ла екі түр лі мі нез бен туа ды? 
2. Ав тор не ге «хай уан ның жа ны » және «адам ның жа ны» 

деп бөледі?

 Өз ойларыңмен кес те ні тол ты рың дар:

Ба ла кез де  Жан құ ма ры  Тән құ ма ры 

Ере сек кез де  Жан құ ма ры  Тән құ ма ры 

Білу

Түсіну

Қолдану
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 Кес те ден кей ін жи нақ та ған ой ла рың ды «ПОПС фор му-
ла сы» әді сі бой ын ша дәп тер ге жа зың дар.

 Бі рін ші сөй лем: «Ме нің ой ым ша,...»
 Екін ші сөй лем: «Се бе бі, мен оны бы лай тү сін ді ре мін...»
 Үшін ші сөй лем: «Оны мен мы на деректер мен, мы сал-

дар мен дә лел дей ала мын...»
 Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры-

тын ды ше шім ге кел дім...»

1. Үш топ қа бө лі ніп, ұсы ныл ған та қы рып бой ын ша ав тор 
бей не сі не қа тыс ты се беп тер мен дә лел дер тау ып, қор ғаң-
дар.
1-топ: Ав тор – оп ти мист. 
2-топ: Ав тор – реа лист.
3-топ: Ав тор – пат риот.

2. «Дер бес пі кір ай ту» әді сі бой ын ша «Же тін ші сөзді» тал-
дап, ой ла рың ды ор та ға са лың дар.
1. Өзін дік пі кір (ой, идея).
2. Дә лел.
3. Өз пі кі рін ай ғақ тай тын мы сал.
4. Өз пі кі рі не қар сы дә лел.
5. Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы сал.
6. Қо ры тын ды.

 «Үш сұ рақ» тә сі лі бой ын ша сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, та-
қы рып ты қо ры тын ды лаң дар.

1. Абай дың осы қа ра сөз ді жа зу да ғы мақ са ты не де деп ой-
лай сың дар?

2. Автордың: «Жан біз ді жас кү ні міз де би леп жүр екен» 
дегенімен келісесіңдер ме? Пікірлеріңді дәлелдеңдер.

3. Абай өзі нің қа ра сөз ді жаз ған да ғы мақ са тын қа лай тү-
сін дір ген?
1) Пі кір. Ақын ның идея сын бір сөй лем мен жет кі зің-

дер.

Талдау
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2) Дә лел. Қа ра сөз ден үзін ді кел ті ре оты рып, өз пі кір ле-
рің ді бір сөй лем мен дә лел дең дер.

3) Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы-
сал кел ті рің дер.

4) Қо ры тын ды. Та қы рып бой ын ша қо ры тын ды шы ға-
рың дар.

 Бі лу ге, ру ха ни өсу ге ұм тыл ма ған адам ның қо ғам дағы 
орны туралы өз ойларың қан дай?

6.5Отызсегізіншіқарасөз

Абай дың «Отыз се гі зін ші қа ра сө зі» (1896) ді ни-фи ло-
со фия лық маз мұн да жа зыл ған ең бек те рі нің ең би ік шы ңы 
бо лып та бы ла ды. Бұл сөз Мүр сейіт қол жаз ба сын да (1905) 
«Ки таб тас диқ» де ген ат пен дер бес шы ғар ма ре тін де алын ған.

Ке ңес дәу ірін де гі ком му низм идеоло гия сы ның қа таң 
құр сауы на түс кен бұл сөз ді оқ шау лап көр се ту мүм кін бол-
ма ды. Сон дық тан да оны «ғақ лия» сөз дер қа та ры на ен гі зіп 
жі бер ген. Се бе бі мұн да Абай қа ла мы на тән өси ет пен сын-
шыл дық көз қа рас қа тар өр би ді.

«Отыз се гі зін ші қа ра сө зін де» Абай Ал ла ның құ ді ре ті 
мен оған тән си пат тар ға бас ие оты рып, Адам ның бол мы сы 
мен ха қи қат қа ба рар жо лы, өл шеу лі мен өл шеу сіз дік ұғы мы, 
пай ғам бар лар, әулие лер, ха кім дер мен Ал ла ға құл шы лық 
ету ту ра сын да ғы ой-тол ғам да ры кө рі ніс тап қан. Ав тор дың 
не гіз гі идея сы – адам дық жо лын на си хат тау, ақыл да ры ту, 
ғы лым үй ре ну. Бұл «Ен ді бі лі ңіз дер, ей, пер зент тер! Құ дай 
та ға ла ның жо лы де ген жол Ал ла та ға ла ның өзін дей шек сіз 
ар тық ( ни һаят сыз) бо ла ды. Оның ар тық ты ғы на ( ни һаяты на) 
еш кім жет пей ді. Бі рақ сол жол ға жү ру ді өзі не шарт қы лып 
кім қа дам бас ты, ол – та за мұ сыл ман, то лық адам де лі не ді» 
де ген сө зі нен кө рі не ді. Мұн да то лық адам бо лу, яғ ни ақыл, 
қай рат, жү рек ті бір дей ұс та де ме се де, «Күл лі адам ба ла сын 

Бағалау
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қор қы ла тын үш нәр се бар. Со нан қаш пақ ке рек: әу елі – 
на дан дық, екін ші сі – ерін шек тік, үшін ші – за лым дық» 
деп бі ле ді. Осы лар дың қай-қай сы сы ту ра лы айт қа нын да, 
әсі ре се, «Ерін шек тік – күл лі дү ние де гі өнер дің дұш па ны. 
Талап сыз дық, жі гер сіз дік, ұят сыз дық, ке дей лік – бә рі осы-
дан шы ға ды» де ген сө зін әмән да ес те ұс тау ке рек.

Абай «Ғы лым – Ал ла ның бір си па ты, ол – ха қи қат, оған 
ға шық тық хақ жо лы жә не адам дық жо лы» екен ді гін ай та 
ке ліп, «Әр бір ға лым – ха кім емес, әр бір ха кім – ға лым» дей ді. 
«Адас пай ту ра із де ген ха кім дер бол ма са, дү ние ой ран бо лар 
еді» дей ді. «Бұл за ман ның мол да ла ры ха кім аты на дұш пан 
бо ла ды. Рас тың бір аты – хақ, хақ тың бір аты – Ал ла, бұ ған 
қар сы қа ру лас қан ша, мұ ны ұғып, ға да ләт пен тәп тіш теу ге 
ке рек. Мұн дай пи ғыл дар дан кү пір (ді ні нен бе зу) қаупі де бар. 
Біз ғы лым ды са тып, мал із де мек емес піз. Мал мен ғы лым ды 
кә сіп қыл мақ пыз. Өнер – өзі де мал, өнер ді үй рен бек – өзі де 
жақ сы лық», – деп із гі жол ды нұс қай ды.

«Отыз се гі зін ші қа ра сө зі» тү сі ну ге күрделі болған дық тан, 
біз тө мен де оқы лу ға оңай жа ғын қа рас ты рып, тү сі нік тер мен 
бе ру ге ты рыс тық. Қа не, оқып кө рейік!

Абай бұл сөз ді «Ей, жү ре гім нің қу аты, пер зент те рім! 
Сіз дер ге адам ба ла сы ның мі нез де рі ту ра лы ес те қа ла тын 
бі раз сөз жа зып қал ды рай ын. Ықы лас пе нен оқып, ұғып 
алы ңыз дар, сон да ма хаб ба тың то ла ды» де ген сөз дер мен 
бас тай ды. «Ал ма хаб бат әу елі адам ның адам ды ғы, ақыл, 
ғы лым де ген нәр се лер ме нен то ла ды, мұ ның та был мақ ты-
ғы на се беп тер – әу елі жақ сы си пат ( хауас сә лим) һәм тән сау-
лық. Бұ лар ту мы сы нан бо ла ды, өз ге ле рі нің бә рі жақ сы ата, 
жақ сы ана, жақ сы құр бы, жақ сы ұс таз дан бо ла ды. Талап, 
ұғым ма хаб бат тан шы ға ды. Ғы лым-бі лім ге ма хаб бат тан-
дыр мақ әл гі ай тыл ған үшеуі нен (ата-ана, дос-құр бы жә не 
ұс таз) бо ла ды. Ғы лым-бі лім ді әу елі бас тан ба ла өзі із де ніп 
тап пай ды. Үй ре не ке ле өзі із де ген дей бол ған ша, ба сын да 
зор лық пе нен яки ал дау ме нен үй ір қы лу ке рек. Қа шан ба ла 
ғы лым-бі лім ді ма хаб бат пе нен көк сер лік бол ған да ға на адам 
бо ла ды. Со нан соң ға на Ал ла та ға ла ны та ны мақ тық, өзін 
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та ны мақ тық, дү ние ні та ны мақ тық ке рек, өз адам ды ғын 
бұз бай ға на та быс, кі ріс, пай да, қай ырым ды іс, қы зы ғу-
шы лық пен за лал кел ті ре тін нәр се ні ай ыра бі лу се кіл ді 
ғы лым-бі лім ді үй рен се, үміт қыл мақ қа бо ла ды. Әйт пе се түк 
шық пай ды, бә рі ша ла бо ла ды. Мұ ның се бе бі кө бі не се ба ла-
лар ды жа сын да ата-ана ла ры қия нат шы лық қа са лын ды рып 
ала ды, со ңы нан мол ла ға бер ген бо ла ды, я ол ба ла ла ры өз де рі 
бар ған бо ла ды – бұ дан еш бір пай да (бәһ ра) бол май ды. Олар 
талап қа да, ғы лым ға да, ұс таз ға да, тіп ті иман иғ ти қат қа да 
(мін де ті не де) қия нат пе нен бо ла ды. Бұ лар дан – жа рым адам, 
жа рым мол ла, жа рым мұ сыл ман шы ға ды. Олар дың адам-
шы лы ғы ның се нім (кә мә ләт) тап па ғы – қи ын ның қи ыны. 
Се бе бі Ал ла та ға ла өзі – ха қи қат, рас тық тың жо лы. Қия-
нат – ха қи қат пен рас тық тың дұш па ны. Дұш па ны ар қы лы 
ша қы рт қан ға дос ке ле ме? Кө ңіл де өз ге ма хаб бат тұр ған да, 
хақ жо лын тап пай ды. Адам ның ғы лы мы, бі лі мі ха қи қат қа, 
рас тық қа құ мар бо лып, әр нәр се нің тү бін, хик ме тін біл-
мек ке ын тық тық пе нен та бы ла ды. Ол – Ал ла ның ғы лы мы 
емес, һәм ма ны бі ле тұ ғын ғы лым ға ын тық тық, өзі де адам ға 
өзін дік ғы лым бе ре ді. Бұл – Ал ла ның өзі не ға шық тық. 
Ғы лым – Ал ла ның бір си па ты, ол – ақи қат (ха қи қат), 
оған ға шық тық – хақ жо лы жә не адам дық жо лы. Бол ма са, 
мал тап пақ, мақ тан тап пақ, сый-құр мет (ғиз зат-құр мет) 
тап пақ се кіл ді нәр се лер дің ма хаб ба ты мен ғы лым-бі лім нің 
ха қи қа ты та был май ды.

Мал, мақ тан, сый-құр мет адам ды өзі із деп тап са, адам-
дық ты бұз бай ды һәм кө рік бо ла ды. Егер де адам өзі олар ға 
та бы нып із де се, тап са да, тап па са да адам ды ғы жо ға ла ды. 
Ен ді ха қи қат сүй іп, шын ды біл мек құ ма рың бар бол са, 
адам дық қа лай ық ты ықы лас ты құ ла ғың ды қой. Әу елі дін 
ис лам ның жо лын да ғы пен де лер иман ның ха қи қа ты не 
сөз еке нін біл сін. Иман де ге ні міз – бір ға на илан бақ тық 
емес, сен Ал ла та ға ла ның бір лі гі не, уа құ ран ның оның сө зі 
екен ді гі не, уа пай ғам ба ры мыз Мұ хам мед Мұс та фа сал лал-
ла һу ға лай һи уәс сәл ләм оның та ра пы нан ел ші екен ді гі не 
илан дың. Жә, не біт ті? Сен Ал ла та ға ла ға Ал ла та ға ла үшін 
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иман кел ті ре мі сің я өзің үшін иман кел ті ре мі сің? Сен иман 
кел тір ме сең де, Ал ла та ға ла ға ке лер еш бір кем ші лік жоқ 
еді. Өзің үшін иман кел тір сең, жә илан дың. Ол илан бақ-
ты ғың құр ға на илан бақ тық пен қал са, са ған пай да бер мей ді. 
Бұл үшін сен өзің илан бақ ты ғың нан пай да ала ал ма дың, ал 
пай да ла на мын де сең, пай да бе ре ді, кә міл иман бо ла ды. Пай-
да ны қа лай ша алу ды біл мек ке рек. Сіз «Құ дай ға оның есім-
де рі мен си пат та ры на иман кел ті ре мін» (Әмән ту бил ла һи 
кә ма һуә би ис май һи уа си фа ти һи) де ді ңіз. Ол есім Ал ла ның 
ат та ры, Ал ла та ға ла ның бү кіл ұлы си пат та ры ның ат та ры, 
олар дың ма ғы на сын біл һәм өзі не лай ық се гіз си па тын кә міл 
үй рен. Өзің ді оның құ лы деп бі ліп жә не мұ сыл ман мын деп 
ат қой ып, шын пи ғыл мен бе рі лу ке рек. Өз пи ғыл да рың ды 
со ған өз ха лің ше ұқ са ту ды шарт қыл. Ал ла та ға ла ға ұқ сай 
алам ба деп, на дан дық пен ол сөз ден жиір кен бе, ұқ са мақ – 
дәл бір дей лік да ғуа сы ме нен емес, со ның со ңын да бол мақ. 
Ал ла та ға ла ның си пат та ры: Хаят (Тір лік), Ғы лым (Бі лу), 
Құ ді рет (Күш бе ру), Ба сар (Кө ру), Сә миғ (Ес ту), Ира да (Ті-
леу), Кә лам (Сөй леу), Тә кин (Жа ра ту, жоқ тан бар ету). 
Ал ла та ға ла ға ға на тән бұл се гіз си пат ты өзі нің пен де сі не 
де әр бі рі нен өз ха лін ше бар қы лып жа ра тып ты. Жә, біз 
өзі міз дің бой ымыз ға біт кен се гіз ат тас си па ты мыз ды Ал ла 
та ға ла ның се гіз ұлы си па ты нан бас бұр ғы зып, өз ге жол ға 
сал мақ пе нен біз дің аты мыз мұ сыл ман (мус лим) бо ла ала 
ма? Бол ма са ке рек. Жә, Ал ла ның се гіз си па ты на си па ты-
мыз ды қос пау ке рек, иман кел ті ріп, не ме нен та бы ла ды, 
қа лай ша та бы ла ды, со ны біл мек ке рек. Ол – Ал ла та ға-
ла ның за ты, еш бір си пат қа мұқ таж емес, біз дің ақы лы мыз 
мұқ таж, жо ға ры да ғы жа зыл ған си пат тар ар қы лы тә ңір ісін 
та ны мақ қа ке рек. Егер де ол си пат тар дан тағ ылым ал ма сақ, 
біз ге Ал ла ны та ну (мағ ри фа тул ла) қи ын бо ла ды. Біз Ал ла 
та ға ла ны өзі нің бі лін ге ні қа дар ға на бі ле міз, бол ма са тү гел 
біл мек ке мүм кін емес. За ты тү гіл, хик ме ті не еш бір ха кім 
(да на) ақыл еріс ті ре ал ма ды. Ал ла та ға ла – өл шеу сіз, біз-
дің ақы лы мыз – өл шеу лі. Өл шеу лі мен өл шеу сіз ді бі лу ге 
бол май ды. Біз Ал ла та ға ла «бір» дей міз, «бар» дей міз, ол 
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«бір» де мек лік те – ақы лы мыз ға ұғым ның бір ти яна ғы үшін 
ай тыл ған сөз. Бол ма са ол «бір» де мек лік те Ал ла та ға ла ға 
лай ық ты кел мей ді. Бұл үшін бо луы мүм кін нәр се лер ішін де 
не нәр се нің бол мы сы бар бол са, ол бір лік тен құ тыл май ды. 
Әр бір пай ғам бар сө зі не (ха дис ке) ай ты ла тұ ғын бір кө не 
(қа дим ге тағ риф) бол май ды. Ол «бір» де ген сөз ға лам ның 
ішін де, ға лам Ал ла та ға ла ның ішін де, Құ дай та ба ра ка уа 
та ға ла кі тап тар да се гіз тұ рақ ты (су бу тия) си пат та ры мен 
99 жақ сы есім де рі мен біл дір ген. Бұ лар дың һәм ма сы Ал ла 
та ға ла ның өзі не лай ық тұ рақ ты (за тия су бу тия) жә не өзі 
іс тей тін (фиғ лия) си пат та ры. Мен мұн да сіз дер ге төр теуін 
біл ді ре мін. Оның еке уі – ғы лым, құ ді рет. Се гіз си пат тан 
қал ған ал тауы – бұ лар ға тү сі нік (шарх). Ол ал тауы ның 
бі рі – хаят, яғ ни тір лік.

Ал ла ны бар де дік, бір де дік, ғы лым, құ ді рет си па ты бір-
лән си пат та дық. Бұл бір лік, бар лық ғы лым, құ ді рет кү ші 
бо лар лық нәр се лер ме? Әл бет те, ғы лым құ ді ре ті бар бо ла-
ды: хаяты (тір лі гі) – мағ лұм, бі рі – ира да, яғ ни қа ла мақ. 
Ғы лым бар бол са, қа ла мақ та бар. Ол еш нәр се ге ха ре кет 
бер мей ді. Һәм ма ға ха ре кет бе ре тұ ғын өзі. Ол ира да (қа лау, 
ті леу) ғы лы мы ның бір си па ты – кә ләм, яғ ни сөй леу ші. Сөз 
қа ріп сіз, дау ыс сыз бо лу шы ма еді? Ал ла ның сө зі – қа ріп сіз, 
дау ыс сыз. Ен ді гі айт қан дай қы лып біл ді ре тұ ғын құ ді ре ті – 
ба сар, сә миғ, яғ ни кө ру ші, есі ту ші де ген. Ал ла та ға ла ның 
көр ме гі, ес ті ме гі, біз се кіл ді көз бе нен, құ лақ пе нен емес, көр-
ген дей, ес ті ген дей бі ле тұ ғын ғы лым ның бір си па ты. Бі рі – 
тә ку ин, яғ ни бар лық қа кел ті ру ші, жоқ тан бар ету де ген сөз. 
Егер бар лық қа кел тір ме гі өзі не ға на тән си па ты мен жа ра-
тыл са, Ал ла та ға ла ның си па ты өзін дей қа дім, һәм әу ел ден, 
һәм құл шы лық ету бо ла ды да, әр дай ым (һә ми шә) бар лық қа 
кел ті ру ден бо сан ба са, бір си па ты бір си па ты нан үл кен я 
кі ші бо лу ға жа ра май ды. Олай бол ған да ғы лым, құ ді рет 
си пат та ры се кіл ді бо сан бай, һәр уа қыт жа ра ту да бол са, бір 
ық ти яр сыз дық шы ға ды. Ол ық ти яр сыз дық Ал ла та ға ла ға 
лай ық ты емес. Оның бар лық қа кел тір ме гі – құ ді ре ті не ға на 
бір тү сі нік (шарх). Бұл ғы лым, құ дірет екі си пат пе нен се гіз 
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си пат бұ зыл мас тан тү гел бо ла ды. Ол ғы лым, құ ді рет те еш бір 
шек сіз ( ни һоят сыз), ғы лы мын да қа пы қа лу (ғаф ләт), құ ді-
ре тін де еп сіз дік жә не на шар лық жоқ. Са ни ғын сұ на ты на 
(ісі не) қа рап бі ле сіз. Бұл көз ге кө рін ген, кө ңіл ге се зіл ген 
ға лам ды қан дай хик мет пе нен жа рас ты рып, қан дай құ ді-
рет пе нен ор на лас тыр ға ны на еш бір адам ба ла сы ның ақы лы 
жет пей ді. Бі рақ пен де сін де ақыл – хү кім ші (үкім шы ға-
ру шы), қай рат, қу ат – қыз мет қы лу шы еді. Со ған қа рап 
ой лай сың: Ал ла та ға ла ның си па тын да со лай бол мақ қа 
ти іс. Бі рақ әу ел де айт қа ны мыз: ғы лым, құ ді рет – біз дің 
ұғуы мыз ға ға на екі хи сап бол ма са, бір-ақ ғы лым ды құ ді рет 
бо лу ға ти іс. Олай бол ма са си пат тар өз ор тала рын да бі рі – 
ер ту ші (тә биғ), бі рі – еру ші (мат буғ) бо ла ды ғой. Бұл бол са, 
құ дай ды та ну ға (тағ риф раб бы ға) жа рас пай ды. Се гіз си пат 
қы лып жә не ол си пат тар «бас қа да емес, cоның өзі де емес» 
(«ла ғаиру уә лә һу») бо лып, бұ лай ай ту да, бұ лар дан бір өз 
ал ды на жа ма ғат яки жа ми ғат (көп адам) шы ғып ке те ді. Бұл 
бол са, ке ліс пей ді. Егер де си пат тар ды әр бі рін бас қа-бас қа 
де ген де, көп нәр се ден жиы лып, ит ти фақ пе нен құ дай бол ған 
бо ла ды. Бұ лай деу те ріс (бу тыл), бір ға на құ ді рет пен де де 
бол ған қу ат: құ ді рет, ғы лым ақыл дан бас қа бо ла тұ ғын еді, 
Ал ла та ға ла да бол ған құ ді рет – ғы лым һәм ра қы мет. Ол – 
ра қы мет си па ты, се гіз си пат тың ішін де жа зыл ма са да, Ал ла 
та ға ла ның Рах ман (Жа рыл қау шы), Ра хим (Мейі рім ді), 
Ға фур (Ке ші ру ші), Уа дуд (Сү зу ші), Ха физ (Қор ғау шы, Сақ-
тау шы), Сәт тар (Ай ып ты), Раз зақ (Ры зық бе ру ші), На фиғ 
(Пай да бе ру ші), Уә кил (Өкіл), Ла тиф (Кі ші пей іл) де ген есім-
де рі не сүйе ніп (би на һи), бір ұлығ си па ты нан хис сап тау ға 
жа рай ды. Бұл сө зі ме нақ лия (бұ рын нан ай ты лып жүр ген 
сөз дер мен) дә ле лім – жо ға ры да ғы жа зыл ған Ал ла та ға-
ла ның есім де рі. Ғақ лия (ақыл мен, ой мен) дә ле лім – Құ дай 
та ға ла бұл ға лам ды ақыл жет пей тін ке лі сім мен жа рат қан, 
онан бас қа, бі рі нен бір пай да ала тұ ғын қы лып жа ра тып ты. 
Жан сыз жа рат қан да ры нан пай да ала тұ ғын жан ие сі хай-
уан дар ды жа ра тып, жан ды хай уан дар дан пай да ла на тұ ғын 
ақыл ды Адам ды (ин сан ды) жа ра тып ты.
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Хай уан дар ды асыр айтұ ғын жан сыз дар ды еті ау ыр-
май тын қы лып, жан ие сі хай уан дар ды ақыл ие сі адам ба ла сы 
асы рай тын қы лып, һәм олар дан мах шар да (за ман ақыр да 
адам ба ла сы ның кү нә сі тек се рі ле тін орын, ақы рет) сұ рау 
бер мейтұ ғын қы лып, бұ лар дың һәм ма сы нан (бар лы ғы нан) 
пай да алар лық ақыл ие сі қы лып жа рат қан. Адам ба ла сы нан 
мах шар да сұ рау ала тұ ғын қы лып жа рат қан ды ғын да һәм 
ға да ләт, һәм ма хаб бат бар. Адам ба ла сын құрт, құс, өз ге хай-
уан дар си па тын да жа рат пай, бұл гу зәл си пат ты бе ріп, екі 
аяқ қа бас ты рып, ба сын жо ға ры тұр ғы зып, дү ние ні көз дер лік 
қы лып, өз ге хай уан дар се кіл ді та мақ ты өз ба сы мен ал ғыз бай, 
ың ғай лы екі қол ды бас қа қыз мет ет ті ріп, ау зы на қо лы ас 
бер ген де, не ішіп, не же ге нін біл мей қал ма сын деп, иі сін 
алып ләз зат тан ған дай қы лып, ау ыз үс ті не мұ рын ды қой ып, 
оның үс ті нен та за лы ғын бай қар лық екі көз бе ріп, ол көз дер ге 
нә зік тен, за рар дан қор ғап тұ рар лық қа бақ бе ріп, ол қа бақ-
тар ды ашып- жау ып тұр ған да қа жал ма сын деп кір пік жа сап, 
маң дай те рі ту ра көз ге ақ па сын деп, қа ға бе ру ге қас бе ріп, 
оның жү зі не кө рік қы лып, бі рі нің қо лы нан кел мес тей іс ті 
көп те сіп бі тір мек ке, бі реуі ой ын бі реуі не ұқ ты рар лық ті лі не 
сөз бе ріп жа рат пақ ты ғы ма хаб бат емес пе? Кім өзі ңе ма хаб бат 
қыл са, сен де оған ма хаб бат қыл ма ғың қа рыз емес пе? Ақыл 
кө зі мен қа ра: күн қыз ды рып, те ңіз ден бұлт шы ға ра ды екен, 
ол бұлт тар дан жаң быр жа уып, жер жү зін де не ше түр лі дән-
дер ді өсі ріп, же міс тер ді өн ді ріп, көз ге кө рік, кө ңіл ге ра хат 
гүл-бәй ше шек тер ді, ағаш-жа пы рақ тар ды, қант қа мыс та рын 
өн ді ріп, не ше түр лі нә ба тәт тәр ді (өсім дік тер ді) өс і ріп, хай-
уан дар ды сақ та тып, бұ лақ тар ағы зып – өзен бо лып, өзен дер 
ағып – да рия бо лып, хай уан дар ға, құс қа, мал ға су сын, ба лық-
тар ға орын бо лып жа тыр екен. Жер – мақ та сын, кен ді рін, 
же мі сін, ке нін, гүл дер – гү лін, құс тар – жү нін, етін, жұ мы рт-
қа сын; хай уан дар – етін, сү тін, кү шін, көр кін, те рі сін; су лар – 
ба лы ғын, ба лық тар – ик ра сын (уылдырғыш), ара – ба лын, 
ба ла уызын, құрт – жі бе гін – һәм ма сы (бә рі) адам ба ла сы ның 
пай да сы на жа са лып, еш бі рін де бұл ме ні кі дер лік бір нәр се 
жоқ, бә рі – адам ба ла сы на тау сыл мас азық.
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Мил лион хик мет  бір лән жа сал ған ма ши на, фаб рик 
адам ба ла сы ның ра ха ты, пай да сы үшін жа сал са, бұл 
жа сау шы ма хаб бат бір лән адам ба ла сын сүй ген ді гі емес пе? 
Кім се ні сүй се, оны сүй мек тік қа рыз емес пе? Адам ба ла сы 
қа на ғат сыз дық пе нен бұл хай уан дар дың тұ қы мын құр тып, 
ал дың ғы лар арт қы лар ға жә бір қыл ма сын деп, мал ды адам 
ба ла сы ның өзі нің қыз ға ны шы на қор ға ла тып, өз ге хай уан-
дар ды бі рін ұш қыр қа на ты на, бі рін күш ті қу аты на, бі рін 
жүй рік ая ғы на сүй ен тіп, бі рін би ік жар тас қа, бі рін те рең 
тұң ғи ық қа, қа лың ор ман ға қор ға ла тып, һәм әр бі рін өсіп-
өн бек ке құ мар қы лып, жас кү нін де, кіш ке не уа қы тын да 
шаф хат, ра қы ме ті ме нен бас та рын бай лап, қам қор қы лып 
қой мақ ты ғы – адам ба ла сы на өсіп-өніп, тең дік ал сын 
емес, бәл ки, адам ба ла сы ның үзіл мес нә сі лі не тау сыл мас 
азық бол сын де ген дік. Жә, бұл хик мет те рі нің һәм ма сын 
һәм мар ха мат, һәм ға да ләт за һир (әділ дік тің кө рі нуі) тұр 
екен. Біз ор та мыз да бұл жақ сы лық, жәр дем (мар ха мат), 
ға да ләт ті иман ның шар ты нан хи сап қыл май мыз, бұл үшін 
мұ сыл ман бол ған да, Ал ла та ға ла ға тәс лим бо лып, оның 
жо лын да бол мақ едік, бол ға ны мыз қай сы? Бұл ай мен күн-
нен ар тық ма ғұлым тұр ған жоқ па? Тә ңір ісі нің еш бі рін де 
қа рар қыл май мыз, өз ге лер де бол ға нын жек көр мей міз, 
өзі міз тұт пай мыз, бұл қия нат шы лық емес пе? Қия нат шы-
лық қа бір қа рар тұр ған адам – я мұ сыл ман емес, ең бол ма са 
ша ла мұ сыл ман. Ал ла та ба ра ка уа та ға ла ның пен де ле рі не 
сал ған жо лы қай сы? Оны кө бі біл мей ді. «Құ дай дың бер-
ге ні не ой жі бер («Тә фак ка ру фиғ ла ил ла һи») де ген ха дис 
ша риф тің (пай ғам бар дың із гі сө зі) «Егер сен Ал ла ны сүй-
сең, ол да се ні сүйеді» («ин на ла һу йу хиб бул муқ си тин») 
де ген аят тар ға еш кім нің ықы ла сы, кө ңі лі ме нен ғы лы мы 
же тіп құп та ға нын көр ге нім жоқ. «Жұрт қа жақ сы лық іс те 
жә не өзің де қай ырым ды бол, өйт ке ні Ал ла жақ сы лық 
іс теу ші ні жақ сы кө ре ді» («Әтә му рун ән нә сә бил бир ри уәәх-
сә ну ин на ла һу йу хиб бул мұх син», «сон дай адам дар құ дай ға 
иман кел ті ре ді, жақ сы іс тер іс тей ді, он дай лар дың ор ны 
мәң гі жұ мақ та» («уәл лә зи нә әмә ну уәғә ми лу са ли ха ти 
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улай на ас ха бул жән нә ти һәм фи һа ха ли дун») де ген аят-
тар құ ран ның іші тол ған із гі іс не еке нін біл мей міз. «Бі-
рақ сон дай адам дар бар, құ дай ға иман кел ті ре ді, жақ сы 
іс тер іс тей ді. Сөйт іп, мін де тін ат қа ра ды, өйт ке ні құ дай 
за лым дар ды сүй мей ді» («Уа әм мәл зи на амә ну уәға ми лус 
са ли һа ти фәйуәф фи һим ужу рә һум уал ла һу лә йү хиб-буз-
за ли мин») аяты на қа ра саң, ға ма лус-са лих за лым дық тың 
ке рі сі (зид ды) бо лар. Олай бол ған да ға да ләт раф ғат бо лу ға 
кім де-кім нің әді ле ті жоқ бол са, оның ұяты (хия сы) жоқ, 
кім нің ұяты жоқ бол са, оның има ны жоқ де ген, пай ғам ба-
ры мыз дың са лал ла һу ға лай һи уәс сәл ләм нің ха дис ша ри фі 
«кім нің ұяты жоқ бол са, со ның има ны жоқ» («мән-лә хаяун 
ла һу») де ген дә лел дүр. Ен ді бел гі лі, иман құр ила ныш пе нен 
бол май ды, ға да ләт уа раф ғат пе нен бо ла ды. Ға ма лус-са лих 
ға да ләт ті уә мар ха мәт ті бол мақ күл лі тән бір лән қыл ған 
құл шы лық тар дың еш бі рі ға да ләт ті, мар ха мат ты бер мей ді. 
Кө зің күн де кө ре ді на маз оқу шы, ора за тұ ту шы лар дың не 
ха ләт тә екен дік те рін, оған дә лел ке рек емес. Бәл ки ға да ләт 
бар ша із гі лік тің ана сы дүр. Ын сап, ұят – бұл ға да ләт тен 
шы ға ды. Оның үшін ға да лә ті адам ның кө ңі лі не ке ле ді: 
мен өз кө ңі лім де ха лық ме ні мен, сон дай-мұн дай қы лық та-
ры мен мұ ға мә ла (ара ла су, қа ты на су) қыл са екен деп ой лап 
тұ рып, өзім сол ха лық тар мен мұ ға мә ла қыл ма ған ды ғым 
жа ра май ды ғой деп, сол өзі әді лет те һәм ын сап та емес пе? 
Ол һәм ма жақ сы лық тың ба сы емес пе? Жә, олай хұлық-
пе нен (пей іл) сол ой ды ой ла ған кі сі жа ра ту шы ны, шү кір ді 
не ге ой ла май сың?

Шү кір, ыр за лық тан (шә кір лік тен) ғи ба дат тың бә рі туа-
ды. Ен ді қа лай да (зин һар) ға да ләт, ша па ғат тан бо сан баң дар. 
Егер бо сан саң, иман да, адам дық та һам ма сы бо са на ды. 
Ал лаяр со фы ның бір фәр дә дән жүз фәр дә жай сыз (би жай) 
де ге ні ба сы ңа ке ле ді. Ен ді біз дің бас та ғы тағ риф (та ну) бо -
й ын ша Құ дай та ға ла ғы лым ды, ра хым ды, ға да ләт ті, құ ді-
рет ті еді. Сен де бұл ғы лым, ра хым, ға да ләт үш си пат пе нен 
си пат тан бақ: иж ти һа тің (талап) шарт ет тің, мұ сыл ман 
бол дың һәм то лық адам гер ші лі гің (ин са ния тың) бар бо ла ды. 
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Бел гі лі жәуан мә рті лік (жақ сы адам) үш си пат пен (хас лат) 
бо лар де ген, ол – шын дық (сид диқ), із гі лік (кә рәм), да на лық 
(ға қыл). Бұл үшеуі нен шын дық ға да ләт пен із гі лік шаф хат 
бо лар. Да на лық (ға қыл) – ғы лым ның бір аты екен ді гі мағ-
лұм. Бұ лар ды Ал ла та ға ла әр адам ның бой ын да ша ма мен 
(тәх мин) бар қы лып жа рат қан. Бі рақ оған рет теу ( рәуаж) 
бе ріп гүл ден дір мек, бәл ки, адам өз ха лін ше кә мә лат қа жет-
кіз бек жә һә тін де бол мақ. Бұ лар – өз иж ди һа ті мен, шын ние-
ті мен із ден се ға на бе рі ле тін нәр се лер, бұ лай бол ма са, жоқ. 
Бұл ай тыл мыш үш си пат тың (хас ләт тің) ие ле рі нің ал ды – 
пай ғам бар лар, онан соң – әулие лер, онан соң – ха кім дер, ең 
ақы ры – кә міл мұ сыл ман дар. Бұл үш түр лі фи ғыл құ дай дың 
со ңын да бол мақ, өзін құл бі ліп, бұл фи ғыл дар ға ға шық 
бо лып тұт пақ ты пай ғам бар лар үй рет ті әулие лер ге, әулие лер 
оқы ды, ға шық бол ды. Бі рақ ақы рет тік (ұх рауи) пай да сын 
ға на кү зет ті. Ға шық та ры сол хал ге жет ті, дү ние ні, дү ние-
де гі тиер лік пай да сын ұмыт ты. Бәл ки, хи сап қа ал ма ды. 
Ха кім дер дү ние де тие тін пай да сын сөй ле ді, ғиб рәт (үл гі) 
кө зі мен қа ра ған да, еке уі де бі рі нен-бі рі көп жы рақ кет пей ді. 
Бұл үшін әр бі рі нің сөй леуі, ай туы бас қа ша бол са да, Ал ла 
та ға ла ның сұң ға ты на қа рап, пі кір ле мек тік ті еке уі де айт ты. 
Пі кір лен бек тің со ңы ғиб рат тан бақ бол са ке рек. Бұл ақыл, 
ғы лым – еке уі де өзін зор ға есеп те мек ті, за лым дық ты, адам 
өзін дей адам ды ал да мақ ты жек кө ре ді. Һәм еке уі де мар ха-
мат ты, ша па ғат ты бол мақ тық ты ай тып бұй ыр ды, бұл ра қым 
бол са ке рек. Бі рақ ме нің ой ыма ке ле ді, бұл екі тай фа әр кі сі 
өз де рі не бір түр лі нәп сі сін фи да қы лу шы лар деп. Яғ ни, пен-
де лік тің кә мә ла ты әулие лік пен бо ла тұ ғын бол са, күл лі адам 
тәр кі дү ние бо лып һу деп та ри қат қа (дін жо лы) кір се, дү ние 
ой ран бол са ке рек. Бұ лай бол ған да мал ды кім ба ға ды, дұш-
пан ды кім тоқ та та ды, ки ім ді кім то қи ды, ас тық ты кім еге ді, 
дү ние де гі Ал ла ның пен де ле рі үшін жа рат қан қа зы на ла рын 
кім із дей ді? Арам нәр се (хә ра ми), жиір ке ніш (мак ру һи) 
бы лай тұр сын, Құ дай та ға ла ның қу аты ме нен, иж ти һад 
ақы лың ме нен тау ып, ра ха тын көр ме гі не бо ла жа рат қан, 
бер ген ниғ мет те рі не, онан көр мек хұ зур ға (ты ныш тық, 
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ра хат шы лық) су ық көз бен қа рап, ес ке ру сіз тас тап кет пек 
ақыл ға, әдеп ке, ын сап қа дұ рыс па?

Са хиб ниғ мет ке шү кір ші лі гің жоқ бол са, әдеп сіз дік-
пе нен кү нә кәр бол май сың ба? Екін ші – бұл жол да ғы лар 
қор бо лып, дү ние де жоқ бо лып ке ту де хаупі бар, уә кә пір-
лер ге жем бо лып ке ту де, қай сы бір са быр сы зы жо лы нан та -
йып, са быр мен бір қа рар тұ ра мын де ге ні бо лып кет се лер де 
ке рек. Егер де бұл жол жа рым-жар ты ла ры на ға на ай тыл ған 
бол са, жа рым-жар ты рас (ра сы мен) дү ние де бо ла ма? Рас 
бол са, һәм ма ға бір дей рас бол сын, ала ла ған рас бо ла ма, 
һәм ға да ләт бо ла ма? Олай бол ған да, ол жұрт та ғұ мыр жоқ 
бол са ке рек. Ғұ мыр өзі – ха қи қат. Қай жер де ғұ мыр жоқ 
бол са, он да кә мә лат жоқ. Бі рақ әулие лер дің де бә рі бір дей 
тәр кі дү ние (дү ние ден без ген) емес еді, Мұ хам мед тің ті рі 
кү нін де жұ мақ қа кі ре ді деп сүй ініп бе ріл ген он адам ның 
ішін де қа зі рет Ғос ман, Ғаб ду рах ман бин Ғауф, уә Са ғид бин 
әбу Уақ қас үшеуі де үл кен бай лар еді. Бұл тәр кі дү ние лік: 
я дү ние ләз за ты на ал да нып, иж ти һа дым ша ла қа ла ды деп, 
бой ына сен бе ген дік; я хирс (дү ниеқұ мар лық) дү ние лік тен 
қау ым ның кө ңі лін суыт пақ үшін, рен жу ге са быр етіп, өзін 
фи да қы лып, мен жа ным мен ұрыс қыл ған да, ха лық ең 
бол ма са нәп сі сі мен ұрыс қы лып, һәуа һәуас тан (әуес те ну) 
әр бір ар зу (ті лек, мақ сат, ар ман) нәп сі ден суы нып, ға да ләт, 
мар ха мат, ма хаб ба ты на бір қа рар бо лар ма екен де ген үміт-
пе нен бол са ке рек. Олай бол ған да о да жұрт қа қыл ған ар тық 
ма хаб бат тан хи сап. Бі рақ бұл жол – бек ше тін, бек нә зік 
жол. Бұл жол да рия сыз, же ңіл дік сіз бір қа рар тұ рып із де ген 
ға на кі сі іс тің кә мә ла ты на (ақи қа ты на) жет пек. Бұл за ман да 
на дир (си рек), бұ ған ғы лым ның да зо ры, шын дық (сид диқ), 
қай рат тың да зо ры, ма хаб бат тың хал лақ на да, уа ха лық 
ға лам ға да бек зо ры та был мақ ке рек. Бұ лар дың жиыл ма ғы – 
қи ын ның қи ыны, бәл ки, бұ зық тық (фит нә) бо лар.

Ба сы на һәм бір өзі не өз ге ше лік бер мек – адам ұлын бір 
бұ за тын іс. Әр бір на дан ның бір та ри қат қа (со пы лар жо лы) 
кір дік деп жүр ге ні біз бұ зыл дық де ге ні ме нен бір бо ла ды. 
Ха кім, ға лым – әсі лі бір сөз, бі рақ ға раф та (та нып, бі лу де) 
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бас қа. Дү ние де ғы лым за һи ри (сырт қы ғы лым) бар, олар 
ай тыл мыш тар ды нақ лия деп те ай та ды. Бұл нақ лия ға жүй-
рік тер ға лым ата на ды. Құ дай та ға ла еш бір нәр се ні се беп сіз 
жа рат па ған, мұ ны ізер леп, не гіз дел ген ха дис ке жа ра ту-
шы ның ше бер лі гі мен құ мар бо лып ғиб рат ла ну шы лар ға 
тыю жоқ, бәл ки, сұн ға ты нан се бе бін біл мек ке құ мар лық тан 
са ниғ (жа сау шы) ға шық тық шы ға ды. Құ дай тә бә ра ка ның 
за ты на пен де сі нің ақы лы жет пе се, дәл сон дай ға шық пын 
де мек те орын сыз. Ға шық-сүюші ха лик пен мах лұқ ор та сы 
бай ла ныс сыз, Ал ла та ға ла ның пен де сін ма хаб бат уа мар ха-
мат пе нен жа рат қа нын бі ліп, ма хаб ба ты на ма хаб бат пе нен 
ға на ел жі ре мек ті тә ңір ісі не ға шық бол ды дей міз. Олай бол-
ған да хик мет тә ңір ісі не пен де өз ақы лы же тер лік қа ді рін 
ға на біл сем де ген әр бір іс тің се бе бін із деу ші лер ге ха кім ат 
қой ды. Бұ лар хақ пен ба тыл ды ай ыр мақ қа, се беп те рін біл-
мек ке ты рыс қан да ры ме нен һәм ма сы (бә рі) адам ба ла сы ның 
пай да сы үшін, ой ын-күл кі тү гіл, дү ние де гі бү кіл ләз зат 
бұ лар ға екін ші мәр та ба да қа лып, бір ға на хақ ты тап пақ, 
әр бір нәр се нің се бе бін тап пақ пе нен ләз зат та на ды.

Адас пай ту ра із де ген ха кім дер бол ма са, дү ние ой ран бо-
лар еді. Фи ғыл пән де нің (алам ның ісі) қа зы ғы – осы жақ сы 
ха кім дер, әр нәр се дү ние де со лар дың ой ла уы мен (ис тих ра-
жы) рет теу ( рауаж) та ба ды. Бұ лар дың ісі нің кө бі – дү ние 
ісі, лә кин (жә не де) осы ха кім дер дің жа са ған, та рат қан уә 
айт қан іс те рі, ахи рет ке егін дік бо ла тын дү ние сол. Әр бір ға-
лым – ха кім емес, әр бір ха кім – ға лым. Ға лым да ры ның нақ-
лия сы мен (өсие ті мен) мұ сыл ман иман бі реу ге еріп (тақ ли ди) 
кә сіп қы ла ды. Ха кім дер дің ғақ лия ты мен (ақы лы мен) 
жет се, иман шын (яки ни) бо ла ды. Бұл ха кім дер ден мұ рат-
мұ сыл ман ха кім де рі, бол ма са ғай ри дін нің ха кім де рі – «та-
лап қыл саң та бар сың» де лін се де, дү ние нің һәм адам ба ла сы 
өмі рі нің сы ры на жет се де, дін нің хақ мағ ри фа ты на же те ал-
ма ған дар. Бұ лар дың кө бі – иман ның же ті шар ты нан, бір Ал-
ла ны та ны мақ тан ғай ри, яғ ни ал тауы на кі мі кү мән ді, кі мі 
мүн кір (сен беу, қар сы ке лу) бо лып, та ғат та ба (тах қиқ лай) 
ал ма ған дар. Егер бұ лар дін ұс та зы мыз емес бол са да, дін де 
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бас шы мыз құ дай дың ел ші сі пай ғам ба ры мыз дың ха дис ша-
ри фі (із гі сөз) «адам ның жақ сы сы – адам ға пай да кел тір ген 
адам» де ген. Бұл ха кім дер ұй қы, ты ныш тық, әуес-қы зық-
тың бә рін қой ып, адам ба ла сы на пай да лы іс шы ғар мақ бо-
лып, яғ ни элект рді тау ып, ас пан нан жай ды бұ рып алып, 
дү ние нің бір ше ті нен қа зір жау ап алып тұ рып, от пен су ға 
қай ла сын (ай ла сын) тау ып, мың адам қы ла ал мас тай қыз-
мет тер іс те тіп қой ып тұр ған ды ғы, әсі ре се, адам ба ла сы ның 
ақыл-пі кі рін ұс тар тып, хақ пе нен ба тыл дық ты ай ыр мақ ты 
үй рет кен ді гі – бар ша сы пай да лы (на фиғ лық) бол ған соң, 
біз дің олар ға мін дет кер лі гі міз ге дау жоқ.

Бұл за ман ның мол да ла ры ха кім аты на дұш пан бо ла ды. 
Бұ ла ры – бі лім сіз дік, бәл ки, бұ зық фи ғыл (пи ғыл), адам ның 
кө ңі лі жа ман шы лық қа ау ып тұр ған мен тең. Олар дың 
шә кі рт те рі нің кө бі бі раз ға рап-пар сы дан тіл үй рен се, бір лі-
жа рым бо лым сыз сөз – ба хас үй рен се, со ған мәз бо лып, өзі не 
өз ге ше лік бе ре мін деп әу ре бо лып, жұрт қа пай да сы ти мек 
тү гіл, түр лі-түр лі за рар лар ха сил қы ла ды «һай-һай!» ме нен, 
мақ тан ме нен қау ым ды адас ты рып бі ті ре ді. Бұ лар дың 
кө бі ән шей ін бұ зық (жә һил) тү гіл, бұ зық адам дар си яқ ты 
талап бол са, қай да хақ сөз дер кел се, қа зір ин сап қа (ны сап) 
қайт сын һәм ғиб рат тан сын. Рас сөз ге ор қа зып, тор жа са мақ 
не де ген ин сап, құр өзім шіл дік һәм әр бір өзім шіл дік – адам 
ба ла сын бұ за тын фи ғыл (пи ғыл).

Рас тың бір аты – Хақ, хақ тың бір аты – Ал ла, бұ ған 
қар сы қа ру лас қан ша, мұ ны ұғып, ға да ләт пен тәп теш теу ге 
ке рек. Мұн дай фи ғыл дар дан кү пір (ді ні нен шы ғу) қаупі де 
бар. Жә не пай ғам ба ры мыз са лал ла һу ға лай һи уәс сәл ләм 
«ақыр за ман да бір жыл дық бір күн бо лар» де ген де із гі са ха-
ба лар (са ха ба-и кә рәм лар) «бұл бір жыл дық бір күн де на маз 
не шеу бо лар» деп сұ ра ған да: оның па туа сын сол за ман ның 
ға лым да ры бі лер де ген сө зі нен ғиб рат ла нып қа ра саң, за ма на 
өз ге руі мен қа ғи да лар өз ге ріл ме гін біл дір ге ні мағ лұм бо ла-
ды. Бұл күн де гі ғы лым үй ре ну (тәх сил ғу лум) ес кі мед ре се-
лер ғұр пын да бо лып, бұл за ман ға пай да сы жоқ бол ды. Со ған 
қа рай Ғұс ма ния да (бұ рын ғы Түр кия пат ша лы ғы) мек теп 
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хар бия (әс ке ри мек теп), мек теп руш дия лар (түр лі пән дер 
оқы ла тұ ғын мек теп) са лы нып, жа ңа ни зам ға ай нал ған. 
Мұн да ғы лар ұзақ жыл дар өмір өт кі зіп, ғы лым ды пай да сыз 
ұсақ ба хас тар ме нен (күн шіл дер мен) кү нін өт кі зіп, тір ші лік 
(ма ғи шат) дү ние де на дан бір ес сіз адам бо лып шы ға ды да, 
еш бір ха ре кет ке лай ық ты кел ме ген соң, адам ау лау ға, адам 
ал дау ға са лы на ды. Кө бі не се мұн дай ес сіз дер дің на си ха ты да 
та сир сіз бо ла ды.

Дү ние нің мәғ мур лы ғы (қы зық ты ғы) – бір түр лі ақыл ға 
нұр бе ріп тұ ра тұ ғын нәр се. Жоқ шы лық тың адам ды хай уан-
дан ды рып жі бе ре ті ні де бо ла ды. Бәл ки, дү ние нің ғы лы мын 
біл мей қал мақ тық – бір үл кен за рар лы (қау іп ті) на дан дық, 
ол құ ран да сө гіл ген: дү ние де кім де-кім өзі не өз ге ше лік бер-
мек ни ет пен мал ға ма хаб ба тын ау дар ған дү ние бол ма са, 
жәр дем, жақ сы лық та (их сан да) қо лым қыс қа бол ма сын деп 
һәм өзім бі реу ге тәу ел ді (там ғы лы) бол май ын деп, мал ға ма-
хаб ба тын ау дар май, із гі лік ке бо ла ха лал кә сіп пен тап қан 
дү ние емес.

Біз ғы лым ды са тып, мал із де мек емес піз. Мал мен 
ғы лым ды кә сіп қыл мақ пыз. Өнер – өзі де мал, өнер ді 
үй рен бек – өзі де их сан (жәр дем, жақ сы лық). Бі рақ ол өнер 
ға да ләт тан шық па сын, ді ни заң ға (шар ғы ға) үй ле сім ді, сәй-
кес (муа фих) бол сын. Адам ға хә лін ше их сан ды (жәр дем ші) 
бол мақ – қа рыз іс. Бі рақ өз ге лер дің кө ме гі не (их са ны на) сү -
й ен бек дұ рыс емес. Мол ла лар тұ ра тұр сын, әсі ре се (ху су сан), 
бұл за ман ның ишан да ры на бек сақ бо лың дар. Олар – фит нә 
(бү лін ші лік, бұ зық тық) ға лым, бұ лар дан за лал дан бас қа 
еш нәр се шық пай ды. Өз де рі ша ри ғат жо лын (хү кім ша ри-
ғат ты) та за біл мей ді, кө бі на дан бо ла ды. Онан асып өзін-өзі 
со пы лық жо лын да ғы адам дар (әһіл та ри қат) деп бі ліп жә не 
бі реу ді жет кіз бек да ғуа сын (тең дік ке үн деу ха қы сы на ие 
бо ла ды) қы ла ды. Бұл іс олар дың сы ба ға сы емес, бұ лар дың 
жет кіз бе гі мүм кін емес, екі талай (мұ хал), бұ лар адам аз ды-
ру шы лар, тіп ті (хат тә) дін ге де за лал ды. Бұ лар дың сүй ге ні – 
на дан дар, сөй ле ге ні – жал ған, дә лел де рі – тас бы ғы ме нен 
шал ма ла ры, онан бас қа еш нәр се жоқ.
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Ен ді бі лі ңіз дер, ей, пер зент тер! Құ дай Та ға ла ның жо лы 
де ген жол Ал ла та ға ла ның өзін дей шек сіз ар тық ( ни һаят сыз) 
бо ла ды. Оның ар тық ты ғы на ( ни һаяты на) еш кім жет пей ді. 
Бі рақ сол жол ға жү ру ді өзі не шарт қы лып кім қа дам 
бас ты, ол та за мұ сыл ман, то лық адам де лі не ді. Дү ние де 
түп кі мақ са тың өз пай даң бол са – өзің ни һаят лы сың, ол 
жол – Құ дай дың жо лы емес. Ға лам нан жиыл сын, ма ған 
құ  йыл сын, отыр ған ор ны ма ағып ке ле бер сін де ген ол не 
де ген ын сап? Не түр лі бол са да, я дү ниең нен, я ақы лың нан, 
я ма лың нан ға да ләт, ша па ғат се кіл ді бі реу лер ге жақ сы лық 
ти гіз бек мақ са тың бол са, ол жол – құ дай дың жо лы. Ол – 
ни һаят сыз жол, сол ни һаят сыз жол ға ая ғың ды бе рік бас-
тың, ни һаят сыз құ дай ға та ғы рып ха сил (жа қын дық та бу) 
бо лып, хас (на ғыз) ез гу құл да ры нан бол мақ үміт бар, өз ге 
жол да не үміт бар? Кей бі реу лер дің бар өне рі, мақ са ты киі-
мін тү зет пек, жү ріс-тұ ры сын тү зет пек бо ла ды да, мұ ны сын 
өзі не бар дәу лет деп бі ле ді. Бұл іс те рі нің бә рі өзін көр сет пек, 
өзін-өзі ба зар ға са лып, бар ақы лы кө зін де гі ақы мақ тар ға 
«бә ре кел ді» де гіз бек. «Осын дай бо лар ма едік!» деп бі реу лер 
талап та нар, бі реу лер «осын дай бо ла ал ма дық» деп күйі нер, 
мұ нан не пай да шық ты? Сырт қа қа си ет біт пей ді, Ал ла та ға ла 
қар айтұ ғын қа лы бы ңа, бояма сыз ықы ла сы ңа қа си ет бі те ді. 
Бұл ай на ға та бын ған дар дың ақы лы қан ша лық өсер дей сің? 
Ақыл өс се, ол түп сіз те рең жақ сы лық сүй мек тік пен өсер.

Құ дай та ға ла дү ние ні кә ма лат ты ше бер лік пен жа рат қан 
һәм адам ба ла сын өс сін-өн сін деп жа рат қан. Сол өсіп-өну жо -
лын да ғы адам ның талап қы лып із де нер қа рыз ды ісі нің ал ды – 
әу елі дос кө бейт пек. Ол до сын кө бейт пек тің та был ма ғы өзі нің 
өз ге лер ге қо лың нан кел ге нін ше дос тық ма қа мын да бол мақ. 
Кім ге дос ты ғың бол са, дос тық ша қы ра ды. Ең ая ғы еш кім ге 
қас са ғын бас тық һәм өзі не өз ге ше лік бе ре мін деп, өзін тіл мен 
я қы лық пен ар тық көр сет пек мақ са ты нан ау лақ бол мақ.

Бұл өзін-өзі ар тық көр сет пек екі түр лі! Әу ел гі сі – әр бір 
жа ман шы лық тың жа ға сын да тұ рып адам ның адам ды ғын 
бұ за тын жа ман шы лық тан бой ын жи мақ тық, бұл адам ға нұр 
бо ла ды.
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Екін ші сі – өзін-өзі өз ге ше лік пен ар тық көр сет пек адам-
дық тың нұ рын, гү лін бұ за ды.

Үшін ші сі – қас тық қыл мақ, қор тұт пақ, ке міт пек. Олар 
дұш пан дық ша қы ра ды.

Һәм өзі өз ге ше тұ та тын де мек тің тү бі – мақ тан. Әр бір 
мақ тан бі реу ден аса мын де ген күн шіл дік бі ті ре ді де, күн-
шіл дік күн шіл дік ті қоз ғай ды. Бұл үш түр лі іс тің жоқ ты ғы 
адам ның кө ңі лі не ты ныш тық бе ре ді. Әр бір кө ңіл ты ныш-
ты ғы кө ңіл ге талап са ла ды.

Күл лі адам ба ла сын қор қы ла тын үш нәр се бар. Со нан 
қаш пақ ке рек: әу елі – на дан дық, екін ші сі – ерін шек тік, 
үшін ші – за лым дық деп бі ле сің.

На дан дық – бі лім-ғы лым ның жоқ ты ғы, дү ние де еш бір 
нәр се ні олар сыз бі ліп бол май ды.

Бі лім сіз дік хай уан дық бо ла ды.
Ерін шек тік – күл лі дү ние де гі өнер дің дұш па ны. Талап-

сыз дық, жі гер сіз дік, ұят сыз дық, ке дей лік – бә рі осы дан 
шы ға ды.

За лым дық – адам ба ла сы ның дұш па ны. Адам ба ла сы на 
дұш пан бол са, адам нан бө лі не ді, бір жырт қыш хай уан қи са-
бы на (есе бі не) қо сы ла ды.

Бұ лар дың емі хал ла қы на ма хаб бат, ха лық ға лам ға 
шап қат, қай рат ты, тұр лау лы, ға да ләт ісі нің ал ды-ар тын 
бай қар лық бі лі мі, ғы лы мы бол сын. Ол бі лім, ғы лы мы 
құ дай ға мұқ тә ди (еру, жол ға тү су) бол сын. Ғы лым әу елі 
ға ла ми ғы лым ға еру (мұқ тә ди) бол сын. Яғ ни Құ дай та ға ла 
бұл ға лам ды жа рат ты, ерін бе ді, ке лі сім ме нен, хик мет пе нен 
кә мә лат ты бір жол ға са лып жа са ды, сіз дер дің ісі ңіз де бір 
жақ сы лық би на (не гіз, ті рек) қы лып, ар қа сүйер лік ше бер-
лік пе нен бол сын. Жә не Құ дай та ға ла әр не (әр түр лі нәр се ні) 
жа рат ты, бір түр лі пай да лы хик ме ті бар. Се нің де ісің нен 
бір за рар (зи ян ды іс) шы ғып кет кен дей бол май, көп ке пай да 
бо лар лық бір үмі ті бар іс бол сын. Бұ лар сыз іс – іс емес. Бәл ки, 
бұ лар сыз та ғад (құл шы лық ету, жал ба ры ну) – та ғат та емес.

Бел гі лі, Құ дай та ға ла еш бір нәр се ні хик мет сіз жа рат-
па ды, еш бір нәр се ге хик мет сіз тәк лиф (бұй ыру, іс те деу) 
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қыл ма ды. Бә рі нің хик ме ті бар, бә рі нің се бе бі бар, біз дің 
қау ым бы лай тұр сын, ғы лым ға ма хаб ба ты бар лар ға се беп, 
па рыз дар ды біл мек ке талап қы лу (иж ти һад) лә зім, сіз дер 
әр бір ға мал (амал) қыл са ңыз, із гі лік деп қы ла сыз, із гі лік ке 
ар нап, ни ет ете сіз. Ни ет оның па ры зы нан хи сап, пай ғам ба-
ры мыз са лал ла һу ға лай һи уәс сәл ләм нің ха дис ша ри фі: «не 
іс теу үшін ни ет, талап ке рек» («ин на йағ ма ла ағ мал, бин- 
ний ат») де ген. Ен ді ни ет ет ті ңіз та һа рат (на маз оқыр ал дын-
да ғы жуыну) ал мақ қа, на маз оқы мақ қа, ора за тұт пақ қа, 
бұл та ғат тар ды (құл шы лық ету) ние ті ңіз сырт (за һи ры нан) 
қа лып, ғи ба дат қа жет пе ген ді гі кем ші лік емес пе? Сіз дің 
іш кі жа ғы ңыз (ба ти ны ңыз) та за бол ма ғы әу елі иман бо лып, 
бұл за һир (сырт қы) ғи ба да ты ңыз иман ды бол ған соң ға на, 
па рыз бол ған, сіз дің за һи ры ңыз да ғы (сырт қы) ғи ба дат – ба-
ти ны ңыз да ғы (іш кі дү ниеңіз де гі) иман ның кө лең ке сі, һәм 
сол иман ның нұр ла нып тұр ма ғы на кө рік үшін бұйы рыл ған. 
Оның үшін ғұ ла ма лар иман екеу емес – бі реу, бі рақ із гі та-
ғат пе нен (құл шы лық пен) нұр ла на ды, та ғат жоқ бол са, күң-
гірт те не ді, бәл ки, сө ну хаупі де бар де ген. Егер на дан дар ол 
ғи ба дат тың іш кі сы рын ес кер мей та ғат қыл са, со ны қы лып 
жү ріп, има ны сө нер де ген.

Ме нің хау пім бар, олар хас (на ғыз) осы ғи ба дат екен, 
тә ңір дің біз ге бұй ыр ға ны, біз осы ны қыл сақ, мұ сыл ман дық 
кә міл бо ла ды деп ой лай ды. Ол ғи ба дат кү зет ші сі еді. Жә, 
кү зет ші кү зет кен нәр се нің аман ды ғын ой ла май, бір ға на 
ояу тұр ма ғын мін дет (қасд) қыл са, ол не кү зет? Кү зет кен 
нәр се сі қай да ке те ді? Мақ сат кү зе тіл ген нәр се нің аман ды-
ғы, та за лы ғы емес пе? Ей, иша рат тан (біл ді ру, көр се ту ден) 
ха бар сыз дар, қа ра! Бұл ғи ба дат тан бір үл ке ні – на маз, ол 
на маз дан әу елі та һа рат (на маз оқыр ал дын да ғы жуыну) ал-
мақ, онан соң на маз ға шұ руғ (кі рі су) қыл мақ, ол та һа рат тың 
ал ды ис тин жа (дүз ге отыр ған нан кей ін та за ла ну) еді. Мұ ны 
бір бе рік ой лап тұр. Ая ғы екі аяқ қа мә сіх пе нен (дә рет ал ған-
нан кей ін мә сі нің үс тін су лы қол мен тар ту) бі ту ші еді, бұ лар 
һәм ма сы (бә рі) бол ма са, кө бі иша рат еді. Ис тин жа да (дүз ге 
отыр ған нан кей ін та за ла ну) к...іңіз ді жуа сыз, сіз дің к...
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іңіз дің еш кім ге ке ре гі жоқ еді. Оны мен се зім ді та за лық қа 
кір ген ді гің ді кә міл ых ла сың ды көр се тіп, ішім нің саф лы ғы-
ның (та за) со ңын да ха лық кө рер, сыр тым ды да пәк ете мін 
һәм көз ге кө рін бей тін ағ за ла рым ды да пәк ете мін, бұл пәк-
тік тің үс тін де Ал ла ға дұ ға ай та мын деп әзір ле не сіз.

Ен ді на маз дың аты – са ла уат (дұ ға), са ла уат – дұ ға ма ғы-
на сын да де ген:

Аяқ та, мой ын да бол ған мәсх лар (дә рет ал ған нан кей ін 
мә сі нің үс тін, мой ын ды су лы қол мен тар ту) – ол жу мақ 
емес, өз де рі де жуулы деп көр сет кен иша ра ты.

На маз дан әу елі құ лақ қақ ты ңыз – егер Ал ла  та ға ла ны 
жо ға ры да деп, мә кән ис фат (орын бар деу) ет пе сең де, бе гі-
рек со зу әдеп сіз бо лып, кү нә да рия сы на ға рық бол дым, яғ ни 
дү ние әуесі не ға рық қыл май қо лым нан тарт, яғ ни құ ты лар-
лық жәр дем де рі нің иша ра ты (біл ді ру, көр се туі).

Онан соң қиям да (на маз оқы ған да тү ре геп тұ ру) тұ рып 
қол бағ ла мақ – құл қо жа ал дын да тұр мақ – бұ қа ра пат ша 
ал дын да тұр ған нан ар тық Ал ла ның қа дір лі гі не (күш ті) өзі-
нің ға жиз ды ғы на (әл сіз ді гі не) ык ра ры ның (мой ын дауы ның) 
бе рік ті гін көр сет кен иша ра ты.

Қы бы ла ға қа ра мақ – әри не, Құ дай та ға ла ға еш бір орын 
мүм кін емес бол са да, зи ра тын па рыз ет кен орын ға жү зін 
қа ра тып, сон да ғы дұ ға дай қа был дық қа жа қын бо лар ма 
екен де ген иша ра ты.

Онан соң қи ра әт (оқу), яғ ни су ра һи фа ти ха оқи сың, 
мұн да бір-ақ сөз ұза ра ды. Ол фа ти ха сү ре сі нің ма ғы на ла-
рын да көп сыр бар.

Ру қуғ (на маз оқы ған да ті зе ге қол қой ып ең кею) бас 
ұр мақ – ал дын да құ да ха зір ге ұқ сас, ол да иша рат.

Сәж де лер (на маз оқы ған да ба сын жер ге ти гі зу) – әу елі 
жер ден жа рал ға ны на ық ра ры, екін ші сі – жә не жер ге қайт-
па ғы на ық ра ры, бас кө тер мек жә не ті рі ліп, сұ рау бер ме гі не 
ықра ры ның иша ра ты.

Қа ға дат ул-ахир (На маз да кей ін гі, соң ғы оты ру) – 
дұ ға ның ақы рын да Ал ла ға та хият (сә лем), одан тә шәһ һуд 
(куә лік бе ру), одан са ла уат, пай ғам ба ры мыз сал лал ла һу 
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ға лай һи уәс сәл ләм ге айт пақ үшін ең ақыр ғы сә лем ме нен 
тауы са сыз, яғ ни Ал ла та ға ла дан не ті леп дұ ға қыл ды ңыз. 
Ол дұ ға қа зи на сы күл лі мұ сыл ман дар ды ор тақ тас ты рып, 
олар ға да сә лә мәт ші лік ті леп һәм рах мет ті леп бі ті ре сіз. Жә, 
бұл сөз ден не ғиб рәт лән дік?!».

лу»

1. «Отыз се гі зін ші қа ра сөз дің» маз мұ ны не ту ра лы?
2. Қа ра сөз Мүр сейіт қол жаз ба сын да қан дай атау мен алын-

ған?
3. Ақын ның пі кі рін ше, адам ба ла сын қор қы ла тын не нәр-

се екен?
4. Ав тор дың не гіз гі идея сы қан дай?

»

1. Осы шы ғар ма ның қа ра сөз дер ге қо сы лу се бе бі не де? 
2. Не се беп ті ав тор: «Әр бір ға лым – ха кім емес, әр бір ха-

кім – ға лым» дей ді?

1. Мә тін де гі ма ңыз ды бө лім атау ла рын ма ғы на лық ком по-
не нт те рі мен бір ге ұсы нып, күр де лі жос пар жа саң дар.

2. Оқу лық та ғы қа ра сөз ді ке зек пен дау ыс тап оқып, бір-бі рің-
нің оқы лым да ры ңа қыс қа ша си пат та ма бе ре оты рып, 
кес те ні тол ты рың дар.

 Тал қы лау шы Мә тін нің та қы ры бын, идея сын, ма ғы-
на сын ай та ды.

 Бел гі леу ші Мә тін маз мұ ны бой ын ша сұ рақ тар да-
йын дай ды.

 Бай ла ныс ты ру шы Мә тін нің ма ғы на сын өмір мен бай ла-
ныс ты ра ды.

 Топ ше ше ні Мә тін нің маз мұ ны на сәй кес өз ой ын 
ай та ды.

Қо ры тын ды лау шы Мә тін нің құн ды лы ғын ай тып, ба ға бе-
ре ді 

Білу

Түсіну

Қолдану
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 «На ғыз адам бо лам де се ңіз» не іс теу ке рек? «Жо лау шы-
ның қой ын дәп те рі» әді сі бой ын ша мә тін ді өмір шын ды-
ғы мен бай ла ныс ты тал дап кө рің дер.
1) Топ қа бө лі ну.
2) Қа ра сөз ден сұ рақ қа жау ап бе ре тін үзін ді лер ді жа-

зып алу.
3) Осы үзін ді лер дің түр лі кә сіп ке әсе рін топ ішін де тал-

қы лау.
4) Өз әсер ле рін жа зу.
5) Ав тор орын ды ғын да жаз ған пі кі рін оқу.

1. Ав тор тү сі ні гін де пай ғам бар лар, әулие лер, ха кім дер де-
ген кім дер?

2. Адам ды қор қы ла тын нәр се лер ді қа тыс ты рып, эссе жа-
зың дар.

 «Отыз се гі зін ші қа ра сөз дің» қа зір гі за ман тұр ғы сы нан 
ма ңыз ды лы ғы на сы ни тұр ғы дан ба ға бе ріңдер.

6.6Қырықүшіншісөз

Абай «Қы рық үшін ші сө зін де» (1898) адам ба ла сы ның 
«екі нәр се ден: бі рі – тән, бі рі – жан нан» тұ ра тын ды ғын ай та 
ке ліп: «Ол еке уі нің ор тала рын да бол ған нәр се лер дің қай сы-
сы жи би ли (ерік сіз бо ла тын ті лек не туа біткен қасиет), 
қай сы сы кә си би (ең бек пен та был ған нәр се) – оны біл мек ке-
рек» деп жи би ли жә не кә си би ұғым-тү сі нік тер дің ма ғы на сын 
аша ды. «Іш сем, же сем де мек тің ба сы – жи би ли, ұй ық та мақ 
та со ған ұқ сай ды. Аз ба, көп пе, біл сем екен, көр сем екен де-
ген ар зу (ті лек, мақ сат, ар ман), бұ лар дың да ба сы – жи би ли. 
Ақыл, ғы лым бұ лар – кә си би. Көз бе нен кө ріп, құ лақ пен ес-
тіп, қол мен ұс тап, тіл мен та тып, мұ рын мен иіс кеп, тыс та ғы 

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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дү ние ден ха бар ала ды. Ол ха бар лар дың ұнам ды сы ұнам ды 
қал пы ме нен, ұнам сы зы ұнам сыз қал пы ме нен, әр не шік өз 
су ре ті ме нен кө ңіл ге тү се ді. Ол кө ңіл ге тү сі ру ші ба ға на ғы бес 
нәр се ден өт кен соң, олар ды жай ғас ты рып, кө ңіл де су рет те-
мек. Ол – жан ның жи би ли қу аты дүр. Бір ұмыт пас тық жақ-
сы нәр се ден кө ңіл ге жақ сы әсер ха сил (пай да) бо лып, жа ман 
нәр се ден кө ңіл ге жа ман әсер ха сил бо лу се кіл ді нәр се лер. Бұл 
қу ат тар әу ел де кіш ке не ға на бо ла ды. Ес ке ріп бақ қан адам 
үл кей тіп, ұл ғай тып, ол қу ат тар дың қу атын зо рай та ды. Ес-
ке ру сіз қал са, ол қу ат тың қай сы сы бол са да жо ға ла ды, тіп ті 
жо ғал ма са да, аз-маз нәр се бол ма са, үл кен еш нәр се ге жа ра-
май тын бо ла ды.

Кім де-кім сырт тан ес тіп бі лу, кө ріп бі лу се кіл ді нәр-
се лер ді кө бей тіп ал са, ол – көп жи ға ны бар адам: сы нап, 
орын ды сын, орын сы зын – бә рін де ба ға на ғы жи ған нәр се ле-
рі нен есеп қы лып, қа рап та ба ды. Бұ лай етіп бұл ха ре кет ке 
тү сін ген адам ды ақыл ды дей міз. «Құ дай та ға ла өзі ақыл 
бер ме ген соң қай тейік?», де мек, «Құ дай та ға ла се ні ме нен 
ме ні бір дей жа ра тып па?», де мек – Құ дай та ға ла ға жа ла 
жау ып, өзін құт қар мақ бол ған ды ғы. Бұл – ой сыз, өнер сіз 
на дан адам ның ісі. Оған Құ дай та ға ла көр ме, есіт пе, көр ген, 
ес ті ген нәр сең ді ес кер ме, есі ңе сақ та ма деп пе? Ой ын-күл-
кі мен, іш пек-же мек, ұй ық та мақ пен, мақ тан мен әу ре бол да, 
ішің де гі қа зы наң ды жо ғал тып, хай уан бол де ген жоқ.

Кей бі реу лер ай та ды: «Ақыл жи би ли бол ма са да, талап – 
жи би ли. Талап бер ген адам ақыл ды тап ты, тала бы жоқ кі сі 
та ба ал ма ды», – дей ді. О да бе кер. Талап ба ла да да бар, оған 
талас қы лу ға бол май ды. Ба ға на айт тық қой, қу аты ба сын да 
кіш ке не бо ла ды, ес кер ме се жо ға лып та ке те ді, ес кер се, кү тіп 
ай нал дыр са, зо раяды деп. Жан қу аты ме нен адам ха сил қыл-
ған өнер ле рі де күн де тек сер сең, күн де аса ды. Көп за ман 
тек сер ме сең, тау ып ал ған өне рің нің жо ғал ған ды ғын жә не 
өзің нің ол мез гіл де гі ден бір бас қа адам бо лып кет ке нің ді біл-
мей қа ла сың. Қай жо ғал ған өнер: «ал, мен жо ғал дым» деп, 
ха бар бе ріп жо ға ла ды. Ен ді қу саң, ба ға на ғы әу ел гі та бу ың -
 нан қи ыны рақ тиеді.
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Жан қу аты дейтұ ғын қу ат – бек көп нәр се, бә рін мұн да 
жа зар ға уа қыт сый ғыз бай ды. Бі рақ әр бір өнер дің тыс тан 
тау ып алып, іш ке сал ға нын, со ның та мы рын бе рік ұс тап 
тұ ру ға жа рау шы еді. Көп за ман ес кер ме ген адам нан ол ба ға-
на ғы өнер дің өзі нің ең қы зық ты, қым бат ты жер ле рі жо ға ла 
бас тай ды. Онан соң көп за ман өт се, сол өнер ді сақ тайтұ ғын 
қу ат тың өзі де жо ға ла ды. Онан соң қай та кә сіп қы лу ға бол-
май ды.

Бұл қу ат тың ішін де үш ар тық қу ат бар, қа лай да (зин-
һар) со ны жо ғал тып алу жа ра мас, ол жо ғал са, адам ұғы лы 
хай уан бол ды, адам шы лық тан шық ты.

Бі реуі орыс ша «под виж ной эле мент» деп атала ды. Ол не 
нәр се? Не көр дің, не есіт тің, әр не шік біл дің, со ны тез дік-
пе нен ұғып, ұқ қан дық пе нен тұр май, ар ты қай дан шы ға ды, 
ал ды қай да ба ра ды, сол екі жа ғы на да ақыл ды жі бе ріп қа ра-
мақ қа тез қоз ғап жі бе ре ді. Егер бұл бол ма са, көп бі лу ге көп 
оқу оң ды пай да да бер мей ді. Ке рек ті уа қы тын да ой ла май, 
ке рек ті уа қы тын да қыл май, ке рек ті уа қы тын да айт пай, 
дәйім уа қы ты нан кеш қа лып, «Әй, әт те ген-ай. Үйт уім екен, 
бүйт уім екен» деп, өмір бойы ға фил бо лып-ақ отыр ға ның.

Бі реуін орыс ша «си ла при тя га тель ная од но род но го» 
дей ді. Ол – бір нәр се ні ес тіп, кө ріп біл дің, хош кел ді, қа зір 
со ған ұқ са ған дар ды тек се ре сің. Тү гел ұқ са ған ба? Яки 
бір ға на жер ден ұқ са ған ды ғы бар ма? Әр не шік сол іс ке бір 
ке ліс кен же рі бар нәр се лер дің бә рін ой лап, біл ге нін тек-
се ріп, біл ме ге нін сұ рап, оқып, бө тен нен ха бар ла нып біл мей, 
тын шыт пай ды.

Үшін ші сі, орыс ша «впе чат ли тель ность серд ца» дей ді, 
яғ ни жү рек ті мақ тан шақ тық, пай да кү нем дік, же ңіл дік, 
сал ғырт тық – бұл төрт нәр се  бір лән кір лет пей та за сақ та са, 
сон да сырт тан іш ке бар ған әр нәр се нің су ре ті жү рек тің ай на-
сы на анық рәу шан бо лып тү се ді. Он дай нәр се тұ ла бой ыңа 
жай ыла ды, тез ұмыт тыр май ды. Егер де ба ға на ғы төрт нәр-
се мен жү рек ті кір ле тіп ал саң, жү рек тің ай на сы бұ зы ла ды, я 
қи сық, я күң гірт көр се те ді. Ен ді он дай нәр се ден оң ды ұғым 
бол май ды.
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Әр не шік тән қу аты ме нен сырт тан тау ып, сырт тан сақ-
тай сыз, оның аты дәу лет еді. Оның да не ше түр лі ке се лі, 
ке се па ты бар нәр се ле рін біл ме сең, сақ тай ал мау шы едің ғой. 
Со ған ұқ са ған іш те гі жан қу аты ме нен жи ған нәр се нің аты 
ақыл, ғы лым еді ғой. Оның да не ше түр лі ке се лі, ке се па ты 
тиер нәр се ле рі бар. Оны біл ме сең, бақ па саң – ай ыры ла сың. 
Жә не әр бір жақ сы нәр се нің өл шеуі бар, өл шеуі нен ас са – 
жа ра май ды. Өл шеуін біл мек – бір үл кен ке рек іс. Ой лан бақ 
жақ сы, іс ке тіп ті са лы нып кет кен кі сі ой ын бай лай ал май, 
қи яли бо лып та кет ке ні бо ла ды. Іш пек, же мек, ки мек, күл-
мек, кө ңіл кө тер мек, құш пақ, сүй мек, мал жи мақ, ман сап 
із де мек, ай ла лы бол мақ, ал дан бас тық – бұл нәр се лер дің 
бә рі нің де өл шеуі бар. Өл шеуі нен асыр са, бо ғы шы ға ды.

«Не нің қы зы ғын көп із де сең, со ның күйі гін бір тар та-
сың» де ген. Баз мах фи ол мая (ай тыл май жа сы рын қал ма-
сын) ол, мен айт қан үш қу ат тың ішін де еке уі, яғ ни «си ла 
при тя га тель ная од но род но го» бір лән «под виж ной эле-
мент» – бұл еке уі қо сы лып тұ ра тұр ған нәр се, күл лі пай да 
да бұ лар дан шы ға ды, уа күл лі за рар да бұ лар дан шы ға ды. 
Ман сап сүй гіш тік, мақ тан шақ тық, ашу лан шақ тық, өті рік-
ші лік, осы ған ұқ са ған әр бір мас кү нем дік ке тар тып, құ мар 
қы лып, ақыл дан шы ға рып жі бе ре тұ ғын нәр се лер осы еке-
уі нен бо ла ды. Бұ лар ды тү бе гей лет кен де жақ сы нәр се лер ді 
тү бе гей ле тіп, жа ман нәр се лер ден, яғ ни жо ғар ғы ай тыл мыш 
се кіл ді адам шы лық тан шы ға рып, құ мар паз дық қа са лып 
жі бе ре тұ ғын нәр се ден бой ды ер те тый ып алу ға ке рек. Пай-
да, за лал ды ай ыра тұ ғын қу ат тың аты ақыл еді ғой. Бір ақыл 
қу аты  бір лән мұ ны тоқ та тып бол май ды. Һәм ақыл, һәм қай-
рат – екі мық ты қу ат қо сы лып тоқ та та ды. Ол еке уі кім де бар 
бол са, ба ға на ғы екі қу ат тың еке уі де аз бол са, яки бі рі бар, 
бі рі жоқ бол са, ба ға на ғы екі қу ат тар – бір ба сы қат ты асау 
ат, жү ген сіз тау ға ұра ма, тас қа ұра ма, су ға ұра ма, жар ға 
ұра ма – құ дай біл сін, әй теу ір жол да көр ген ес ті, ақы лы дұ-
рыс адам дар әлі де сұ ра май да қа ла ды. Сен де ерік жоқ. Екі 
етек жайы лып, екі кө зің ас пан да, мас қа ра бо лып кет ке нің 
өл ге нің ше».
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лу»

1. «Қы рық үшін ші қа ра сөз де» не ту ра лы ай ты ла ды?
2. Ай тыл ған ой лар дың бар лы ғы мен ке лі се сіңдер ме?
3. «Жи би ли» де ген сөз ді қа лай тү сі не сіңдер?
4. Жан қу аты ның қан дай эле ме нт те рі бар?

»

1. Абай не се беп ті қу ат тар ды ес ке ріп, олар ды да мы тып 
отыр ке рек дей ді?

2. Не лік тен жү рек ті төрт нәр се мен кір лет пей сақ тау қа-
жет?

 «INSERT» әді сі бой ын ша қа ра сөз ді оқи оты рып, «Түр тіп 
алу» жүй есі бой ын ша мә лі мет ті жи нап, са ра лап, кес те ні 
тол ты рың дар:

V – «бі ле мін»
– «мен үшін 
тү сі нік сіз»

+ «мен үшін 
жа ңа ақ па-

рат»

! «ме ні таң-
ғал ды ра ды»

1. «Сұ рақ қа же тіп ал» әді сі мен мә тін ге сұ рақ қой ып, тұ-
жы рым даң дар. Сы нып тас та ры ның жау ап та рын тың-
дап, сұ рақ тар қой ың дар. Одан соң жұп та сып, оқы ған да-
рың бой ын ша бір-бі рі не сұ рақ қой ып, оны тал қы лаң дар.

2. Кә сі би жә не жи би ли ті лек ті Венн диаг рам ма сы бой ын-
ша са лыс ты рың дар. Еке уі нің бір-бі рі мен бай ла ны сы 
қан дай? Ай ыр ма шы лық та ры мен ұқ сас тық та ры не де?

   Кә сі би тілек    Жи би ли ті лек

Білу

Түсіну

Қолдану

Талдау
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 «Топ пен жа зу» әді сі бой ын ша эс се жа зың дар. 3 топ қа бө-
лін ген нен кей ін, бі рін ші оқу шы мә тін идея сы бой ын ша 
та қы рып тық сөй лем жа за ды, екін ші ба ла не тал қы лай-
ты нын жа за ды, үшін ші оқу шы дә лел кел ті ре ді, төр тін-
ші оқу шы қо ры тып, бар лы ғын бай ла ныс ты ра ды.

 Со ңы нан топ тар өз эс се ле рі мен бө лі сіп, дау ыс тап оқып 
шы ға ды.

1. Адам зат қа қай сы сы ке ре гі рек деп ойлайсыңдар: кә сі би-
лік пе, әл де жи би ли ті лек пе?

2. Абай дың жан қу аты ның үш эле мен ті жай ын да ғы фи ло-
со фия лық көз қа ра сымен ке лі се сің дер ме?

6.7Иманигүл

Абай дың ді ни та ны мы жә не Ал ла ны та ну ту ра лы 
фи ло со фия лық ой ла ры өзі «има ни гүл» деп ата ған те рең 
па й ы мы нан да анық кө рі не ді. Абай «Ал ла ның өзі де рас, 
сө зі де рас» де ген 14 шу мақ тан тұ ра тын ұзақ өле ңін де 
«Ал ла мін сіз, әу ел ден пай ғам бар хақ, Мү´мин (мұ сыл ман) 
бол саң, үй ре ніп, сен де ұқ сап бақ» де ген бо ла тын. Осы 
өле ңін де Абай адам зат ты Ал ла та ға ла ма хаб бат пен жа рат-
қан дық тан, «адам зат тың бә рін сүй, бауы рым деп» жар 
са лып, әді лет ті хақ жо лын өлең ті лі мен өр нек те ді. Өйт ке ні 
ис лам ді нін де Адам ға (Адам Ата ға) ай рық ша мән бе рі ле ді. 
Абай дың «Адам ды сүй, Ал ла ның хик ме тін сез, не қы зық 
бар өмір де одан бас қа» – дей тін сө зін де адам ды жа ра ты-
лыс тың бар лық құ ді ре ті нен жо ға ры қой ып, шек сіз қа дір-
ле ге нін көр се те ді.

А.Байт ұр сы нұлы: «...осы үш сүю бо ла ды има ни гүл» өле-
ңі, «кей сөз де рін ой ла нып, дағ ды лан ған адам дар бол ма са, 
мың қай та ра оқы са да, тү сі не ал май ды. Не ма ғы на да ай тыл-
ға нын бі реу ба ян дап ұқ тыр ған да ға на бі ле ді», – де ген сөз ді 

Жинақтау

Бағалау
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те гін ай тып отыр ған жоқ. Өйт ке ні Абай қа зақ хал қы ның 
құ нар лы ау ыз әде бие тін, ақын-жы рау лар шы ғар ма ла рын, 
фәл са па лық ой лау жүй есін, ас тар лы әзі лін, үл гі-өне ге сін, 
тә лім-тәр бие сін, мұ сыл ман қау ым ұс тан ған ша ри ғат 
жо лын өте же тік мең ге ріп қа на қой ған жоқ, оны орыс, 
шы ғыс, Еуро па әде бие ті нің озық үл гі ле рі мен са лыс ты ра 
біл ді жә не өз тұ сы нан ой қо рыт ты. Осы ар қы лы әлем дік 
дең гей ге кө те ріл ді. Сон дық тан да ол қа зақ хал қы ның 
ру ха ни жа ғы нан іш тей та за рып, ұс та нар жо лы ның се нім ді 
ба ғыт-бағ да рын көр се те оты рып, «Рас сөз ешуа қыт та жал-
ған бол мас» де ген сөз ді нық тап айт ты. Абай «Ал ла ның өзі 
де рас, сө зі де рас» деп бас тала тын өле ңін де «Осы үш сүю 
бо ла ды има ни гүл» деп: «Ал ла ны сүю, адам зат ты сүю, хақ 
жо лын сүю» – «Има ни гүл» фи ло со фия сы ның не гі зі еке нін 
тү сін дір ді. Абай шы ғар ма ла ры ның өзе гі осы «Има ни гүл» 
ұғы мы на ті ке лей бай ла ныс ты. Тек атал мыш өле ңін де ға на 
емес, бас қа да шы ғар ма ла рын да да адам ба ла сы ның жа ра-
ты луы үл кен сүй іс пен ші лік тен тұ ра тын дық тан, Ал ла ны 
да ма хаб бат пен жақ сы кө ру ке рек еке нін, екін ші – «Адам-
зат тың бә рін сүй, бау ырым деп», үшін ші – әді лет ті бо лу, 
адам гер ші лік қа ғи да ла рын бе рік ұс та ну. Мі не, Абай жыр-
ла ған има ни гүл фи ло со фия сы ның тұ жы рым да ма сы «Әді-
лет, шаф хат кім де бар, Сол жа ра сар ту ған ға» де ген өлең 
жол да ры нан да анық кө рі не ді. Ис лам та ну шы Қай рат Жол-
ды бай ұлы ның «Има ни гүл» ат ты (2011) кі та бы бар. Мұн да 
иман не гіз де рін же ке-же ке қа рас ты рып, мә се ле лер ді ақыл 
һәм на қыл (аят пен ха дис) жол да ры мен ғы лы ми түр де 
дә лел дей ді.

Ал «Өлең – сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы» де ген өле ңін де 
құ ран сө зі (аят) мен Мұ хам мед пай ғам бар сө зі нің (ха дис) 
қи сы ны мен қы зық ты лы ғы на мән бе ріп, «Әу елі аят, ха дис – 
сөз дің ба сы» деп тұ нық бас тау ды нұс қа ды. «Шы ғы сым – 
ба тыс, ба ты сым шы ғыс бол ды» де ген де гі Абай ағы ны на 
құя тын бір са ла сы – тұң ғыш са ла сы осы Шы ғыс жа ға ла уы, 
яғ ни «Ал ла дан бас қа еш бір тә ңір жоқ» де ген мұ сыл ман 
ұс та ны мы еді.
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Ис лам ді ні VII ға сыр да Ара бия тү бе гін де пай да бол-
ған нан бе рі бұл дін ді тұ ты ну шы лар мұ сыл ман дар деп 
атал ды. Қа зір гі уа қыт та мұ сыл ман ді ні Мы сыр, Иор да ния, 
Ту нис, Ка тар, Бі рік кен Араб Әмір лік те рі, Ирак, Иран, 
Ку вейт , Ма рок ко, Сауд Ара бия сы, Түр кия, Ма лай зия, т.б. 
си яқ ты ел дер дің конс ти ту ци ясын да өз кө рі ні сін тау ып, 28 
мем ле кет те рес ми дін бо лып са на ла ды. «Ал ла жал ғыз, бар-
лық мақ тау Оған тән, Ал ла дан бас қа еш бір тә ңір жоқ, оның 
ел ші сі, ең соң ғы пай ғам бар – Мұ хам мед» де ген се нім де гі 
ис лам ді ні XV ға сыр да Жә ні бек жә не Ке рей сұл тан да ры 
не гі зін сал ған қа зақ хан ды ғы ның рес ми ді ні бо лып, хан-
дар би лі гі нің ны ғаюына жә не әр түр лі қа зақ ру ла ры ның бір 
эт ни ка лық топ қа бі рі гуі не ық пал ет ті.

Абай «Ал ла ның өзі де рас, сө зі де рас» де ген өле ңін де 
өзі нің де ис лам ді нін де екен ді гін «Ал ла ның, пай ғам бар дың 
жо лын да мыз» дей ке ле: «Пай да, мақ тан, әуес қой – шай-
тан ісі, Кә ні біз дің нәп сі ні тый ға ны мыз?» де ген сұ рақ ты 
тө те сі  нен қоя ды. Өйт ке ні Абай өз шы ғар ма ла рын да жан 
мен тән нің тала бы нан туа тын қай шы лық тар ды анық тап, 
Ал ла ны сүю, адам зат ты сүю, хақ жо лын сүю – иман ды бо лу-
ға, шын ила ну ға, та за ой лау ға апа ра тын ды ғын адал кө ңіл, 
ақ жү рек пен на си хат тай біл ді. Сон дық тан да Абай дың ұс та-
ны мы ай қын. Ол «...Адам зат тың бә рін сүй, бауы рым деп, 
Жә не сүй «хақ жо лы» деп әді лет ті» де ген де гі жол – көр кем 
тіл, ай шық ты ой мен жет кі зіл ген Абай жо лы еке нін ұғы ну 
ке рек. «Осы үш сүю бо ла ды има ни гүл» деп иман ның үш 
асы лын шы ғар ма ла ры ның не гіз гі ар қауы на ай нал дыр ды. 
Ал ла ны сүю, адам зат ты сүю, хақ жо лын сүю – Абай тү рен 
тү сір ген «Има ни гүл» фи ло со фиясы ның түп төр кі ні осын да 
жа тыр.

Абай поэ зия сын да Адам – құ ді рет, ал оның құ ді ре ті не де? 
Ол – бі лі мін де, жү ре гін де, жа нын да. Өйт ке ні Адам ның өмір 
сү руі, іс-әре ке ті, ең бе гі, ой лау жүй есі, ма хаб ба ты, се зі ну, 
түй сі ну қа сие ті, жақ сы кө ру, жек кө ру се зі мі – өш пей тін 
дү ние. Бұл құ ді рет – Шы ғыс пен Ба тыс қа ға на емес, 
дү ниежү зін де гі бар лық адам ба ла сы на те гіс тән.
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ХІХ ға сыр дың екін ші жар ты сын да Абай шы ғар ма ла рын-
да ғы ис лам дық дү ни ета ным жә не Ал ла ны та ну жа ңа та ри хи 
маз мұн ға ие бо лып, қа зақ әде бие тін де гі қай та өр леу дәу ірін, 
яғ ни ре нес санс тық дәу ір ді ту ғыз ды. Шо қан, Ыбы рай, Абай 
өмір сүр ген бұл дәу ір қа зақ әде бие тін де Ояну дәу ірі деп те 
атала ды. Абай – ре нес санс тық тұл ға. Ке ңес тік дәу ір де жол 
бе ріл ме ген осы мә се ле ні то лық та нып, тү сі ну үшін тө мен де 
ҚР мем ле кет тік сый лы ғы ның лау реаты, ҚР ҰҒА ака де ми гі, 
фи ло ло гия ғы лым да ры ның док то ры, про фес сор Сейіт Қас қа-
ба сов тың «Абай поэ зия сы ның ре нес санс тық си па ты» де ген 
ма қа ла сын ұсы на мыз: «Көп уа қыт қа дей ін гу ма ни тар лық 
ғы лым да Ре нес санс ұғы мын еу ро цент рис тік тұр ғы да тү сі ну 
орын алып кел ді. ХХ ға сыр дың соң ғы ши ре гі нен бас тап, 
Ре нес санс тек ба тыс Еуро па да ға на емес, Шы ғыс ха лық та ры 
та ри хын да да орын ал ға ны ай ты лып, жа зы лып, дә лел ден ді. 
«Му суль манс кий ре нес санс», «Иранс кий ре нес санс», «Вос-
точ ный ре нес санс» де ген ұғым дар – бү гін де то лық ма құл-
дан ған ақи қат жә не бар лық Ре нес санс қа ор тақ заң ды лық та-
ры мен қа тар әр ұлт тық өр ке ни ет тің өзі не тән ерек ше лік те рі 
де анық та лып жа тыр.

Біз дің де өз Ре нес сан сы мыз бар. Ол да жал пы заң ды лық-
тар дан ада емес әрі өзі міз дің өз ге ше лі міз ден де құ ра ла қан 
емес. Мі не, осы екі үр діс тұр ғы сы нан қа ра ған да, қа зақ қо-
ға мы ның Ре нес сан сы Абай дан бас тау ала ты ны на көз жет кі-
зе міз.

Егер Ре нес санс ты тек қа на ес кі мә де ни ет тің қай та 
жа ңа руы, жаң ғы руы деп тү сін сек, он да оның мән-ма ғы-
на сын та рыл тып ала тын се кіл ді міз. Күл лі әлем де гі Ре нес-
санс тың ең бас ты заң ды лы ғы – бұ рын ғы мә де ни ет ті жаң-
ғыр ту ға на емес. Мұн да ғы ең бас ты қа си ет – Адам ға кө ңіл 
бө лу, Адам ды дә ріп теу. Адам ды бар лық нәр се нің қо жа сы 
деп тү сі ну. Қа   сиет   ті Құ ран да со лай ғой. Ал ла та ға ла Адам 
Ата ны жа рат қан да, оған бар лық пе ріш те ні ба ғын ды рып, 
мой ын дат қан ғой. Тек Ібі ліс қа на Адам Ата ға мой ын сұн-
ба ған. Де мек, Адам ды ба ға ла мау – шай тан ның ісі. Адам ды 
ба ға ла мау, оны ой ын шық ету – әр дәу ір де, әр қо ғам да бо лып 
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тұр ған. Ұлы ақын дар мен ой шыл дар осы ған қар сы бол ған, 
кү рес кен. Адам ды түк ке са на ма ған қо ғам ды олар на дан 
қо ғам деп ата ған.

Абай да со лай. «Атым ды Адам қой ған соң, қайт іп на дан 
бо лай ын?» – деп, адам ның бұл ға лам да ерек ше еке нін ай-
тады.

Рас, Абай ға дей ін гі поэ зия да да адам ту ра лы жыр лан-
ба ды емес, жыр лан ды. Адам ның әр жа сы, әр жас та ғы оның 
жағ дайы, адам ның жақ сы-жа ман бо луы, кі сі лер дің ара сы, 
қа ты на сы – бә рі де сөз бол ды. Алай да ол поэ зия да сырт тай 
си пат тау ба сым тү сіп жат ты, бей не леу ло ги ка ға не гіз де ліп, 
әң гі ме леу дің бар лы ғы ди дак ти ка лық си пат та бол ды, өйт-
ке ні сөз бо лып отыр ған нәр се нің бә рі өмір де бо ла тын ға на 
шын дық деп тү сі ніл ді.

Абай ға дей ін гі поэ зи яның шы ңы – жы рау лар шы ғар-
ма сы де сек, олар дың ба сым көп ші лі гі мем ле кет тік проб-
ле ма лар ды ай тып, әмір ші сі нің қа си ет те рін жыр ла ды. 
Жы рау лар – хан дық мем ле кет тің идеоло гі бол ған дық тан, 
өз де рі нің бас ты мін де ті – хан ды дә ріп теу, мем ле кет ке қыз-
мет ету деп біл ді, әмір ші нің де, ба тыр дың да іс-әре ке тін осы 
тұр ғы дан ба ға ла ды (жы рау лар поэ зия сы мем ле кет тік әде-
би ет бол ды).

Мұн дай үр діс жал ғыз біз де емес, күл лі әлем әде бие тін де 
бол ған. Ай та лық, па ди шах қа, ха лиф ке, мо на рх қа қыз мет 
ету, мем ле кет ті кү шей ту ге ты ры су – Шы ғыс та – ХІІІ–
ХІV ға сыр лар да ғы, Ба тыс та – ХVІІ ға сыр да ғы аб со лю тизм 
дәу ірін де гі, Ре сей де ХVІІІ ға сыр да ғы әде би ет тер де орын 
ал ды.

Жал пы мұн дай дәс түр – қай ха лық тың бол са да, мем-
ле ке ті нің қа лып та су, ны ғаю ке зе ңін де бо ла тын заң ды лық. 
Өйт ке ні ол кез де пат ша (мо нарх, хан) мем ле ке ті нің сим-
во лы деп са нал ды, ал жы рау лар мен ба тыр лар өз де рі нің 
әмір ші сі ар қы лы мем ле кет ке қыз мет ете ді деп ұғы ныл ды. 
Егер со ғыс бо лып, же ңіс ке жет се не ме се жер жау лап ал са, 
ол мем ле кет тің күш ті лі гі деп есеп тел ді, бей біт ші лік ор на-
са, мем ле кет тің гүл де нуі не пай да лы деп қа был дан ды. Мі не, 
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хан дар мен жы рау лар дың жағ дайы мен ара қа ты на сын, сол 
тұс та ғы әде би ет ті осы тү сі нік не гі зін де пай ым дау ға бо ла-
ды. Сол се беп ті жы рау лар кө бі не се жал пы лық ты ай та ды, 
же ке лік, да ра лық мә се ле лер ге кө ңіл бөл мей ді, де таль-
дар ды еле мей ді. Де мек, же ке адам ның тағ ды ры, оның іш кі 
се зім бұ ры лыс та ры, өмі рі нің кейіс ті тұс та ры жы рау лар 
тол ғау ын да сөз бо ла қой май ды. Тіп ті бол ған күн нің өзін де 
мем ле кет тік жайт қа, жал пы лық қа қа тыс ты жағ дай да ға на 
ай ты ла ды.

Ал, Абай Адам ды, оның же ке ісін, се зі мін, тұр мы сын, 
кө ңіл күй ін бас қа кі сі лер мен қа ты на сын ең бас ты мә се ле 
етіп ала ды. Оның поэ зия сын да Адам – Ал ла ның ма хаб-
бат пен жа рат қан ең ұлы, ең сүй ік ті ту ын ды сы. Сол се беп ті 
бү кіл әлем нің, қау ым ның, бол мыс тың те мір қа зы ғы – Адам. 
Оның бү кіл мүм кін ді гі мен құ ді ре ті – ора сан. Адам – өмір дің 
өл шеу ші, қоз ғау шы кү ші, тір лік ті да мы ту шы, қо ғам ды 
тү зеу ші. Мі не, осы Адам ды тү сі ну мен осы Адам ды та ну 
мін де тін ал ға қой ып, Адам ды дү ние нің би ік мұ ра ты деп 
тү сі нуі – Абай ды Ре нес санс тық тұл ға, ал оның поэ зия сын 
қа зақ Ре нес сан сы ның ба сы еке нін ай ғақ тай ды.

Шы ғыс та Ре нес санс тық бел гі – ис лам ның Ал ла ға, оның 
сүй ік ті ту ын ды сы Адам ға (Адам Ата ға) ай рық ша мән бе ру 
бол са, Ба тыс ел де рін де Ре нес санс тың ең бас ты бел гі сі – инк-
ви зи ция дан құ ты лып, Адам ға бұ ры лу, оның іш кі дү ние сі не 
үңі лу еді. Мә се лен, Ба тыс тың сол кез де гі ұлы ой шыл да ры 
мен өнер паз да ры (Лео нар до да Вин чи, Ми ке ла нд же ло, 
Ти ци ан, Дан те, т.б.) инк ви зи ция тұ сын да тап тал ған Адам ды 
құ дай дә ре же сі не кө те ріп, ан ти ка лық құ дай лар ды Адам 
қа та ры на қос қа ны бел гі лі.

Абай бол са, Адам ды – та ны луы қи ын жұм бақ («Мен 
бір жұм бақ адам мын») деп бі ле ді. Сон дық тан Адам Абай ға 
өзін-өзі тү сі ніп, та ни ала тын се нім да ры ту қа жет, ол үшін 
оның ру хын кө те ріп, оны қа нат тан ды ру ке рек, дү ние нің 
кіл ті өз қо лын да еке ні не, бә рін өзі іс тей ала ты ны на илан-
ды ру мін дет деп са на ған («Сен де бір кір піш дү ние ге, ке ті гін 
тап та, бар, қа лан!»).



154

Абай тү сі ні гін де, Адам ның құ ді ре ті – оның ру ха ни азат-
ты ғын да, ар та за лы ғы мен се зім ер кін ді гін де, ой дың тәу ел-
сіз ді гін де, сөз бос тан ды ғы мен мі нез дің тәуе кел ді лі гін де... 
Тек ру хы ер кін, са на сы ерік ті Адам ға на құл дық қа түс пей ді.

Абай поэ зия сы нан Адам ның өзі – құ ді рет еке нін, құ ді-
ре ті – бі лі мін де, жү ре гі мен жа нын да еке нін кө ре міз. Адам-
ның жа сам паз дық ең бе гі мен іс-әре ке ті, шы ғар ма шы лық 
әрі ой лау қа бі ле ті, оның ма хаб бат ты бі лу, се зі ну, сүйе бі лу 
қа сие ті – өл мес, өш пес, еш нәр се ге тең де сі жоқ құ ді рет.

Адам ды бар жа ғы нан тек сер ген Абай ға Адам – бір жа ғы нан, 
бір тұ тас әлем, екін ші жа ғы нан, адам өз ішін де қай шы лы ғы 
мол, күр де лі тұл ға. Осы еке уі бі рі ге ке ліп, тән мен жан ның, 
тән аза бы мен жан аза бы ның ара қа ты на сын құ рай ды.

Ау ыр май тә нім,
Ау ыр ды жа ным,
Қаң ғырт ты, қыс ты ба сым ды.
Та рыл ды кө кі рек, 
Қы сыл ды жү рек.
Ағыз ды қы сып жа сым ды, – де ген Абай тән 

аза бы мен жан аза бын қа тар алып, жан күй зе лі сі нің ау ыр 
еке нін жай ға на айт пай ды. Тән күй зе лі сі сырт қы де не ні ға на 
ау ыр та ды. Адам ға одан әл де қай да қи ыны – жан ау ыр ға ны. 
Жан күй зе лі сі ми ға сал мақ са ла ды, жү рек ті ма за лай ды, 
азап тай ды, қи най ды. Сол се беп ті де Абай дың «жү ре гі қы рық 
жа мау», сол се беп ті де «жү ре гі нің тү бі не те рең бой лау ға» 
ша қы ра ды. Жан күй зе лі сі те рең ой ға ба ты ра ды, тұң ғи ық қа 
сіл тей ді, ты ғы рық қа ті рей ді. Ой жү рек тү бі не ке тіп, ты ным 
бер мей ді, тез тар қа май ды, кө кей де жү ре ді. Түп сіз, шек сіз 
мұң ға ай на лып, адам ды қа жы та ды, шар ша та ды. Жа лық-
ты ра ды һәм жа бық ты ра ды. «Ой лы адам ға қы зық жоқ бұл 
жал ған да», – де ген тұ жы рым ға да әке ле ді.

Мұн дай ой лар ақын Абай ға Адам мүм кін ді гі нің шек-
теу лі еке ні не көз жет кіз ген соң кел се де, ол Адам ды – өмір ге 
тек ке кел ме ген жан, ол өзі нің тағ ды ры на өзі қо жа бо ла ала-
тын, қо ғам ға ке рек тұл ға деп бі ліп, Адам ның сон дай бо лу ын 
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қа лай ды. Өмір де өз ор нын тау ып, пай да кел ті ре тін Адам – 
са на лы Адам, то лым ды Адам.

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

«Ыс тық қай рат» – бұл үне мі із де ну, ал ға ұм ты лу, жа сам паз 
бо лу. «Нұр лы ақыл» – ел ге сәу ле тү сі ріп, із гі лік ті іс іс теу, 
құ дай бер ген ақыл ды тек жақ сы лық қа жұм сау. Ал, «жы лы 
жү рек» – иман жүз ді бо лу, адам дар ға тү сі ніс тік пен қа рау, 
олар дың мұң-мұқ та жын, кө ңіл күй ін ұғы на бі лу. Мі не, осы 
үш қа си ет із гі лік ті мақ сат та пай да ла ныл ған жағ дай да ға на 
то лым ды адам де ген мәр те бе ге ие бо лу ға бо ла ды.

Ақыл, қай рат, жү рек ті бір дей ұс та,
Сон да то лық бо ла сың ел ден бө лек, – дей ді.

Мұн дай адам өл мей ді. «Өл се, өлер та би ғат, адам 
өл мес!» – де ген де, Абай то лым ды адам ның ісі, сө зі, ойы 
өл мей ді де ген ді мең зей ді. «Өл ді деу ге сыя ма, ой лаң дар шы, 
Өл мейтұ ғын ар ты на сөз қал дыр ған?!» – де ген де де Абай 
адам ның са на сын, ой ын, сө зін сол адам ның өзі мен қа тар 
қой ып отыр ған жоқ па? Олай бол са, Абай үшін дү ние нің 
бас ты өл ше мі – Адам, оның ісі мен ойы, жа ны мен са на сы, 
сө зі мен се зі мі. Абай поэ зия сы ның Ре нес санс тық си па ты да 
осын да деп бі ле міз» (28–32-б.).

Абай шы ғар ма ла рын да әлі күн ге дей ін зерт те ліп, ше ші мі 
ай тыл ма ған аса күр де лі гу ма нис тік көз қа ра сы ның бір са ла-
сы на үш сүю не ме се има ни  гүл мә се ле сі жа та ды. Осы үш сүю 
жө нін де гі ең бас ты ой «Адам зат тың бә рін сүй, бауы рым, 
деп», – бе рі ле тін бас ты те зис тің шең бе рін де бе рі ле ті нін: 
«Ра хым шы лық, мей ір бан ды лық, әр түр лі іс те адам ба ла сын 
өз бауы рым деп, өзі не ой лан ған дай олар ға да, бол са игі еді, 
де мек, бұ лар жү рек ісі», – деп жү рек тің адам атау лы ға де ген 
игі лік ті дар қан қа сие тін да ра лай көр се туі нен де бай қай мыз.

Абай дың та ны ту ын ша, шаф хат та, әді лет те – жү рек ісі. 
Адам шы лық жо лын да жү рек ісі нің атал мыш екі қа сие ті – 
бі рі нен-бі рі ажы ра мас егіз құ бы лыс, құс тың ер кін сам ғар 
қос қа на ты іс пет тес бү тін дү ние лер.



156

Абай өлең де рі мен қа ра сөз де рін де ақыл, қай рат, жү рек 
ту ра лы ой ла рын жан-жақ ты та ра тып, олар дың іші нен 
жү рек тің куль тін ма дақ тай кө тер ген де, он да ғы әді лет, шаф-
хат тә різ ді қас тер лі ұғым дар дың нәр алар түп төр кін де рі 
жай ын да ғы гу ма нис тік ой ла ры ның та би ға ты жай ақын дық 
зер де лі лік (ин туиция) ар қы лы туа сал ған нәр се емес. Ол – 
ке рі сін ше, те рең жүй елі көз қа рас пен іш кі на ным ның 
қа лып тас қан қал пы нан ту ын дап жат қан ой ағы сы ның 
өзек ті же ліс те рі еке нін та нып-бі лу қа зір гі ұр пақ үшін зор 
мақ та ныш.

Осы ның өзі ға на Абай дың те рең, ой шыл гу ма нис тік 
алып тұл ға сын та ғы бір қы ры нан аша тү се тін құ ді рет ті, тең-
де сі жоқ ерек ше лік те рі нің бі рі нен са на ла ды.

лу»

1. «Има ни гүл» де ген не?
2. Та қы рып та ав тор лық идея не ту ра лы өр би ді?
3. Абай дың поэ зия сын да ғы Адам кім?

»

1. Ақын не себепті шапағат пен әділет жүрек ісі деп есеп-
тейді? 

2. Абай ға дей ін гі поэ зия да басты нысан не еді? Неліктен? 
Бұл тек қазақ поэзиясына ғана тән жағдай ма еді?

1. Кес те ні тол ты рың дар.

Абай дың има ни гүл фи ло со фия сы ның не гі зі 

2. Та қы рып та ғы ав тор лық идея ның өмір шын ды ғы мен 
бай ла ны сын ай қын даң дар.

Білу

Түсіну

Қолдану
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1. Та қы рып ты «Ал ты қал пақ» әді сі мен тал даң дар. Әр бір 
қал пақ тап сыр ма ала ды.

 Ақ қал пақ кө те ріл ген мә се ле ге де рек тер кел ті ре ді.
 Қы зыл қал пақ осы та қы рып та ғы өзін таң қал дыр ған 

жайт пен бө лі се ді.
 Қа ра қал пақ өзі нің кү мән дан ған жайт та ры ту ра лы ба ян-

дай ды.
 Жа сыл қал пақ өз се зім де рі мен бө лі се ді.
 Са ры қал пақ жа ңа идея ой лап та ба ды.
 Көк қал пақ ой қо ры тын ды сын жа сай ды.
2. Жү сіп Ба ла са ғұн, Қо жа Ах мет Ясауи жә не Абай ілім-

де рін са лыс ты рып, тал даң дар. Жи нақ та ған ой ла рың ды 
«ПОПС фор му ла сы» әді сі бой ын ша дәп тер ге жа зың дар.

 Бі рін ші сөй лем: «Ме нің ой ым ша, ...»
 Екін ші сөй лем: «Се бе бі, мен оны бы лай тү сін ді ре мін...»
 Үшін ші сөй лем: «Оны мен мы на деректер мен, мы сал-

дар мен дә лел дей ала мын...»
 Соң ғы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры-

тын ды ше шім ге кел дім...»

1. «Клас тер» әді сі мен тұ жы рым ды ой ла рың ды кар талар ға 
тү сі ріп, топ тық жұ мыс та пос тер қор ғаң дар. 

2. «Үш сұ рақ» тә сі лі бой ын ша сұ рақ тар ға жау ап бе ріп, та-
қы рып ты қо ры тын ды лаң дар.
– Абай дың осы идеяны жа зу да ғы мақ са ты не деп ой-

лай сың дар?
– Абай мы на сөз ді: «Адам зат тың бә рін сүй, бау ырым 

деп» не ге айт қан?
– Абай өз идея сын жаз ған да ғы мақ са тын қа лай тү сін-

дір ген?
1) Пі кір. Ақын ның идея сын бір сөй лем мен жет кі зің дер. 
2) Дә лел. Та қы рып тан үзін ді кел ті ре оты рып, өз пі кір-

ле рің ді бір сөй лем мен дә лел дең дер.

Талдау

Жинақтау
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3) Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы-
сал кел ті рің дер.

4) Қо ры тын ды. Та қы рып бой ын ша қо ры тын ды шы ға-
рың дар.

 М.Әуе зов тің «Мен Абай те ре ңі нен шө міш теп қа на іш-
тім» де ген сө зі не бү гін гі та қы рып тұр ғы сы нан қа рап, ба-
ға бе рің дер.

Әдебиет:
1. Қас қа ба сов С. Абай поэ зия сы ның ре нес санс тық си па ты. / Кі-

тап та: Абай мұ ра сы – тіл дік өріс тің не гі зі. Ха лы қа ра лық ғы-

лы ми-тео рия лық кон фе рен ция ма те ри ал да ры. – Ал ма ты: 

«Ин форм-А», 2005. – 368 бет.

2. Қасқабасов С. Абай. (Абай туралы жазылған ғылыми мақа-

лалар жинағы). – «Алматы баспа үйі» ЖШС,  2010. – 112 б.

Бағалау
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VIIТАРАУ.ҚАЗАҚТЫҢБАСАҚЫНЫ

А.Байт ұр сы нұлы ның «Қа зақ тың бас ақы ны» де ген ма қа-
ла сы ның абай та ну да ғы ала тын ор ны ерек ше. Сон дық тан 
бұл ма қа ла мен то лық та ны су қа жет. 9-сы нып та А.Байт ұр-
сы нұлы ның абай та ну ға қа тыс ты ең бек те рін сөз ет кен де бұл 
ма қа ла дан үзін ді кел ті ріл ген бо ла тын. Ен ді бұл ма қа ла мен 
то лық та ны су ар қы лы А.Байт ұр сы нұлы ның көз қа ра сы мен 
қай та қау ыша мыз.

А.Байтұрсынұлы.«Қазақтыңбасақыны»

Қа зақ тың бас ақы ны – Абай (шын аты Иб ра һим) Құ нан-
ба ев. Онан ас қан бұ рын ғы-соң ғы за ман да қа зақ ба ла сын да 
біз бі ле тін ақын бол ған жоқ. Ақ мо ла, Се мей об лыс та рын да 
Абай ды біл мей тін адам жоқ. Ақ мо ла мен сы бай лас Тор ғай 
об лы сын да Абай ды бі ле тін адам кем, құ ты, жоқ деп айт са 
да бо лар лық. Олай бо луы сө зі ба сыл ма ған дық тан, Абай дың 
сөз де рі кі тап бо лып ба сы лып шық қан ша Абай дың аты да, 
сө зі де Тор ғай об лы сын да ес тіл меу ші еді. Ақ мо ла, Се мей 
об лыс та рын да Абай дың атын, сө зін ес ті ме дім де ген ге 
не дәу ір та ңыр қап қа ла ды. Мен ең әу елі Ақ мо ла об лы сы на 
бар ға ным да Абай ды біл ме ге ні ме, сө зін ес ті ге нім жоқ де ге-
ні ме та ңыр қап қа лу шы еді.

Қай жер де ақын дар жай ынан я ақын дар дың сөз де рі 
жай ынан әң гі ме бол са, Абай дың сө зін мақ та май тын адам 
бол ма ды. Абай дың сө зін көр мей тұр ған да, мақ та ған да ры на 
сен бей, қа зақ үкі ле ген өз құ на нын өз ге лер дің тұл па ры нан 
ар тық кө ре тін мі не зі бо лу шы еді, мақ тап отыр ған Абайы 
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біз дің Әбу бә кір, Сей дах мет, Ақ мол да ла ры мыз сы қыл ды 
бі реу ғой деп жүр дім.

1903 жы лы қо лы ма Абай сөз де рі жа зыл ған дәп тер түс ті. 
Оқып қа ра сам, бас қа ақын дар дың сө зін дей емес. Олар сө зі нен 
бас қа лы ғы сон ша, әу ел гі кез де жа тыр қап, көп ке дей ін 
то саң сып оты ра сың. Сө зі аз, ма ғы на сы көп, те рең. Бұ рын 
ес ті ме ген адам ға шап шаң оқып шық саң, тү сі ніп, кө бі нің 
ма ғы на сы на же те ал май қа ла ды. Көп сөз ін ой ла нып дағ ды-
лан ған адам дар бол ма са, мың ара оқы са да тү сі не ал май ды. 
Не ма ғы на да ай тыл ға нын бі реу ба ян дап ұқ тыр ған да ға на 
бі ле ді. Сон дық тан Абай сөз де рі жал пы адам ның тү сі нуі не 
ау ыр тие ті ні рас. Бі рақ ол ау ыр лық – Абай дың ай та ал ма-
ға ны нан кем ші лік емес, оқу шы лар дың тү сі нер лік дә ре же ге 
же те ал ма ға ны нан бо ла тын кем ші лік. Олай бол ған да, ай ып 
жа зу шы да емес, оқу шы да. Не нәр се жай ынан жаз са да Абай 
тү сін ді ріп, та мы рын, іш кі сы рын, қа сие тін қар май жа за ды. 
Оның сы рын, қа сие тін бі ліп жаз ған соң, сө зі нің бә рі оқу-
лық қа ті ре ліп, оқу шы лар дың бі лі мі не сын бо лып та бы ла ды. 
Оқу шы сөз ді сы на са, сөз оқу шы ны да сы най ды. Абай сө зі 
за ма нын да ғы ақын дар дан оқ шау, олар сө зі нен үз дік, ар тық. 
Ол оқ шау лық, бас қа ақын дар дан Абай дың жал ғыз сө зін де 
ға на емес, өзін де де бол ған. Абай дың қан дай бол ға нын көз-
бен көр ме сек те, көр ген дер дің ай туы нан бі ле міз. Сө зі нің 
қан дай екен ді гін сөй ле ген соң, өзі нің де қан дай еке нін 
ай тып, тү сін ді ріп өт ке ні міз те ріс бол мас.

Абай – Се мей об лы сы ның қа за ғы, руы то бық ты. Ұлы 
ата мыз Ыр ғыз бай Тор ғай об лы сын да ғы Ыр ғыз де ген өзен 
бой ын да ту ған екен. Ыр ғыз бай хал қы ның қол ба сы ба ты-
ры, ел аға сы би екен. То бық ты ның ай ма ғы аз ке зін де Түр кі 
хан нан елін ер тіп ау ып ке ліп, Шың ғыс тауы мал ға еніп ті 
деп, қо ныс ет кен екен. Кі ші ата сы Өс кен бай би ел ара сын да 
ға діл би атан ған. Өз елі тү гіл, бас қа алыс ел дер де ара ла рын-
да ғы зор дау ла рын Өс кен бай би дің жұр ты на ке ліп бі ті се ді 
екен. Өз әке сі Құ нан бай жұрт ау зын да қа зақ тың бас адам-
да ры ның бі рі бол ған. Қа зақ ты би лер би леп, сұл тан дар тө ре-
лер ден қойы лып тұр ған за ман, со лар мен тала сып, қа ра дан 
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сұл тан бол ған адам екен. Ше ше сі Ұл жан бәй бі ше Қар қа-
ра лы уе зін де гі Әб ді рей, Тыр жық де ген жер де гі қа ра ке сек тің 
бо шан ру ынан, бер тіс тұ қы мы нан. Ше ше тұ қы мы күл дір гі, 
қал жың, әзіл ге Қон тай, Тон тай де ген күл кі мен сө гіп, қал-
жың мен ки іп, аты шық қан адам дар нә сі лі нен. Тон тай мал ды 
адам екен. Ау ыр ған да өз ге лер ден гө рі қо жа, мол да лар жиі-
рек сұ рай ты нын бай қап жү ре ді екен. Өлер жо лы ке ліп, ауы-
рып жат қан да мол да лар кө ңі лін сұ рай ке ліп отыр ға нын да 
айт қан: «Бая ғы дан бе рі жа зы ла-жа зы ла қо жа, мол да лар дан 
да ұят бол ды, ен ді өл ме се бол мас», – деп.

Абай 1845 жы лы ту ған. Жы лы жы лан екен. Иб ра һим де-
ген атын бұ зып, Абай деп ат қой ған ше ше сі екен. Ше ше сі нің 
сүй іп қой ған аты ел ара сын да шын аты нан кө бі рек ай ты ла-
ды. Абай 10 жа сы нан 13 жас қа шей ін қыр да мұ сыл ман ша 
оқы ған. 13 жас қа шы ғар да Се мей де Ах мет Ри за ның мед ре се-
сін де оқы ған. Мед ре се де оқып жүр ген де 3 ай дай орыс ша да 
оқы ған. 4 жыл мұ сыл ман ша оқып, 3 ай орыс ша оқып, со ны-
мен оқу ды қой ған. 15 жа сын да-ақ, ба ла лық қыл май, үл кен-
дер дің қа та ры на кі ре бас та ған. Қа зақ ты мең ге ріп, ха лық қа 
ара ны жү ріп тұр ған тө ре лер мен әке сі Құ нан бай талас қан да, 
Абай әке сі не се рік тік ке жа рай бас та ған. 20 жа сын да ел ішін-
де гі бел гі лі бір ше ше ні ата на бас та ған. Зе рек тік пен ес ті ге нін 
ұмыт па ған. Ел ішін де гі сақ тал ған қа зақ тың бұ рын ғы өт кен 
би ле рі нің би лі гі, ше шен де рі нің сөй ле ген сө зі, кө сем дер дің 
іс те ген ісі, үл гі лі сөз дер, ұна сым ды әзіл дер, ма қал дар, мы-
сал дар си яқ ты нәр се лер ді Абай көп бі ле ді екен.

За ман бұ рын ғы дай бол са, Абай алаш тың атақ ты би ле-
рі нің бі рі бо луы шү бә сіз. Бі лім мен би бо лып, жұрт би лей тін 
за ман өтіп, та сың (тас пен) би бо ла тын за ман ға қар сы ту ған. 
Бі лі мі көп тер жұрт би ле мей, ма лы көп тер жұрт би лей тін 
за ман ға қар сы ту ған. Абай жұрт ал ды на бі лі мін сал ған да, 
бас қа лар ма лын сал ған, жұрт тың бе ті мал ға ау ып, ел би лі гі 
Абай қо лы на ер кін ти ме ген. «Бі лім нен мал ар тық бо лу шы 
ма еді», – деп, Абай жұрт тың оны сы на көн бей, талас қан. 
Сөйт іп, пар тия ала ңы на кі ріп кет кен, өнер, бі лі мін пар тия 
ісі не сал ған. Бі лі мі нің қы зы ғын жал ғыз ға на то бық ты лар 
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кө ріп, бас қа лар ға пай да сы ти мей, бо лыс тық қа құ мар көп 
қа зақ тың бі рі бо лып, бәл ки, сол күйі мен өліп те ке туі 
ық ти мал еді. Қа зақ тың ба ғы на, он дай бо лу дан Құ дай сақ-
та ған. 80-жыл дар да жер ау да ры лып бар ған Ми хаэлис де ген 
бір бі лім ді кі сі мен, қа зақ ғұр пын да ғы қа ғи да лар ды жиюға 
ел ге шық қан Гросс де ген еке уі мен Абай та ныс бол ған. Бұ лар 
Абай ді кі не қо нақ қа ке ліп-ке тіп жүр ген. Абай дың те гін адам 
емес еке нін бай қап, олар бо лыс тық тан гө рі жақ сы рақ нәр се 
бар лы ғын Абай ға сез дір ген. Абай дай зе рек адам ға жөн сіл-
те се бол ға ны, онан ар ғы сын өзі із дей ді.

Олар орыс тың атақ ты ақын да ры Пуш кин, Лер мон тов, 
Нек ра сов бар лы ғын, қа ра сөз ді ке ліс ті ріп жаз ғыш Толс той, 
Сал ты ков, Дос тоевс кий бар лы ғын, сөз сын шы сы Доб ро-
лю бов, Пи са рев бар лы ғын Абай ға біл дір ген кі тап та ры мен 
та ныс тыр ған. Өлең жа зып Пуш кин, Лер мон тов, Нек ра-
сов тар қа зақ тың би, бо лыс та ры нан гө рі қа дір лі екен ді гін 
Абай ға тү сін дір ген. Ғы лым ды өлең жа зу, сөз жа зу на ғыз 
қа дір лі іс тің бі рі еке нін Абай ен ді ұқ қан. Ақын дық, өлең-
ші лік ел кө зі не қа дір сіз ол кем ші лік ақын дық пен өлең ші-
лік те емес, ақын дық пен өлең ші лік ті ор ны на жұм са ма ған-
дық та екен ді гін, өлең ші лік ті қа зақ ақын да ры, өлең ші ле рі 
қай ыр шы, ті лен ші лік орын ға жұм са ған нан өлең нің қа ді рі 
ке те ті нін Абай әб ден біл ген соң, өлең жа зу ға түс кен.

Абай жас кү нін де күл кі үшін қал жың өлең дер, қыз дар ға 
өлең дер жаз ған, есей ген соң ар ла нып, тас та ған. Ми хаэлис 
пен Гросс қа кез бол ма са, сол күйі мен ке тер еді. Қан дай үл гі-
лі, қан дай ма ғы на лы, қан дай те рең сөз дер жер ге кө мі лер 
еді?! Абай сөз де рі – қа зақ қа зор бақ. Бе тін тү зеп, жөн де-
гі сі кел ген кі сі лер ге де, сіл те ген жол ды ылақ пай тұп-ту ра 
тап ты, адам ға да қа зақ ба ла ла ры талай ал ғыс бе рер. Орыс 
адам да ры мен та ны сып, өлең ор ны қай да еке нін біл ген нен 
кей ін, Абай өлең ге бас қа көз бен қа рап, бас қа құр мет пен, 
көз қа рас пен кү тіп алып, төр тү гіл, тақ тан орын бер ген. 
Бі рақ сөз ден өлең нің тақ қа мін ген дей ар тық шы лы ғы қан ша 
оны да көр се тіп, ай тып қой ған. Ай ту шы мен тың дау шы кө бі 
на дан бол ған дық тан, өлең бо лып ай ты лып, жүр ген дер дің 
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кө бі өлең емес екен ді гі, өлең жа ман бол са да, ке ліс ті ріп 
жа зу шы ла ры ішін де бі рен-са ран екен ді гі, жұрт ма ғы на лы, 
ма ңыз ды, те рең ма ғы на жоқ, ма ңыз жоқ, жел дей гу леп, 
құ лақ қа ұнам сыз ти іп өте шы ға тын же ңіл сөз дер ді тың дау ға 
құ мар Абай дың өлең жай ын жаз ған сөз де рін де көр се тіл ген.

Со ны мен Абай дың сын шы лы ғы, өлең жақ сы бо лу ға 
не ден екен ді гін бі ле ті ні де кө рі ніп тұр. Сөз жа за тын адам 
әрі жа зу шы, әрі сын шы бо лар ға ке рек. Сөз дің шы рай лы, 
ажар лы бо лу ына ой дың ше бер лі гі ке рек; ұнам ды, орын-
ды, дәм ді бо лу ына сын шы лық ке рек; ма ғы на лы, ма ңыз ды 
бо лу ына бі лім ке рек. Абай да осы үшеуі де бол ған. Бұ лар дың 
үс ті не, Абай кө сем, үл гі шы ға рып, өне ге жай ғыш бол ған. 
Абай да өлең сөз дің не ше түр лі үл гі сі, өр не гі та бы ла ды. Ол 
өр нек тер ді ой дан шы ғар май, орыс тан ал са да, орыс өлең де-
рі нің өр нек те рі қа зақ ті лі не жа рай тын ды ғын бас тап көр сет-
ке ні де зор кө сем дік. Абай өлең жақ сы бо лу ға ке рек шарт-
тар дың бә рін біл ген. Сон дық тан өле ңі қай та ра пы нан да 
бол са то лық. Жал ғыз-ақ мі ні бар. Ол мін – өлең бу нақ та ры 
тек се рі ліп ор ны на қой ыл ма ған дық. Оның оқы ған да я ән ге 
са лып айт қан да кем ші лі гі зор бо ла ды. Дау ыс тың ағы нын 
бұ зып, өлең нің ажа рын ке ті ре ді, мы са лы, тө се ліп, же ліп 
ке ле жа тып шо қы тып кет кен си яқ ты, тай па лып жор ға лап 
ке ле жа тып те кі рек теп кет кен си яқ ты. Бұл кем ші лік ті 
тү зе ту ге бо ла ды. Өлең нің үш бу ын ды бу нақ та ры мен төрт 
бу ын ды бу нақ та ры ал ма сып кет кен жер ле рін алып, өз орын-
да ры на қой са, тү зе ле ді. Мұ нан бас қа Абай өлең де рін де мін 
бар деп өз ба сым ай та ал май мын. Кей бі реу лер дің ай та тын 
«ау ыр лы ғы бар» де ген сөз дер, ол өлең нің қи сы нын кел ті ре 
ал ма ған нан емес, өр не гі нің жа ңа лы ғы нан, қа зақ өлең де-
рі нің дағ ды лы тү рі нен бас қа рақ бол ған соң, оқу шы лар жат-
тық қан ша жа тыр қай ды. Со нан ға на ау ыр си яқ ты кө рі не ді.

Абай дың өзі тек сер гіш бол ған соң, оның өле ңін тек се ріп, 
қа та шы ға рып еш кім жа ры та ал май ды. Абай дың қан дай сын-
шы, сөз тек сер гіш екен ді гін тө мен де гі сө зі нен бай қау ға бо ла ды:

Өлең – сөз дің пат ша сы, сөз са ра сы,
Қи ын нан қиыс ты рар ер да на сы.
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Тіл ге же ңіл, жү рек ке жы лы ти іп,
Теп-те гіс, жұ мыр кел сін ай на ла сы.
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.
Әу елі аят, ха дис – сөз дің ба сы,
Қо сар лы бәйіт сы мал кел ді ара сы.
Қи сы ны мен қы зық ты бол ма са сөз,
Не ге айт сын Пай ғам бар мен оны Ал ла сы.
Ме шіт тің құт па оқы ған ғұ ла ма сы,
Мі нажат уәли лер дің зар на ла сы.
Бір сө зін бір сө зі не қиыс ты рар,
Әр бі рі кел ге нін ше өз ша ма 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 өлең ме нен қай ыр ті леп,
Ке тір ген сөз қа ді рін жұрт ты шар лап.
Мал үшін ті лін бе зеп, жа нын жал дап,
Мал сұ рап бі реу ді ал дап, бі реу ді ар бап,
Жат ел де қай ыр шы лық қы лып жү ріп,
Өз елін бай деп мақ тар, Құ дай қар ғап.
Қай да бай, мақ тан шақ қа бар ған таң дап,
Жи са да бай бол мап ты қан ша мал ды ап.
Қа зақ қа өлең де ген бір қа дір сіз,
Был жы рақ кө рі не ді со лар ды аң дап.
Ес кі би ше отыр ман бос ма қал дап,
Ес кі ақын ша мал үшін тұр ман зар лап.
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Сөз тү зел ді, тың дау шы, сен де тү зел!
Сен дер ге де ке лей ін ен ді аяң дап.
Ба тыр ды айт сам, ел шау ып ал ған талап,
Қыз ды айт сам, қы зық ты айт сам қыз дыр ма лап,
Ән шей ін күн өт кіз бек әң гі ме үшін
Тың дар едің әр сө зін мың ға ба лап.

Абай дың асы лын та нып, дұ рыс ба ға бер ген нәр се сі 
жал пы өлең емес, көп нәр се ні Абай сөз қыл ған; сол сөз де-
рі нің ішін де Абай дың әр нәр се нің асы лын та ны ға ны, біл ге ні 
кө рі не ді. Абай дың өлең де рі қа зақ тың бас қа ақын да ры ның 
өле ңі нен үз дік ар тық ты ғы әр нәр се нің бер гі жа ғын ал май, 
ар ғы асы лы нан қа рап сөй ле ген дік тен. Бас қа ақын дар дың 
сөз ге ше бер лі гі, ше шен ді гі Абай дан кем бол ма са да, бі лі мі 
кем бол ған ды ғы дау сыз. Абай сө зі нен Әбу бә кір дің «шай ды, 
ке біс ті әр кім тұ ты нып кет ке ні асыл ды қор лау бол ды» деп 
қай ғыр ған сөз де рі та был май ды. Бас қа ақын дар аз бі лі мін 
сөз дің ажа ры мен тол ты ру ға ты рыс қан. Абай сөз дің ажа ры на 
қа ра май, сы пай ылы ғы на қа ра май, әр нәр се нің бар қа лы бын 
сол қа лы бын ша дұ рыс ай ту ды сүй ген. Мы са лы, «Ат тың 
сы ны» де ген өле ңін де сы пай ышы лық жү зі нен құ лақ қа 
жа ғым сыз тие тін сөз дер бар; бі рақ ат тың сы ны на ке рек 
мү ше ле рі бол ған соң, ола рын айт па са, ат тың сы ны то лық 
бо лып шық пас еді. Абай дың «Ат тың сы ны» де ген өле ңін 
оқы ға ның да, көз ал дың да сол жақ сы ат тың өзі тұр ған дай, 
пі ші ні ке ліп елес тей ті ні, жақ сы ат қа бі те тін мү ше лер дің 
бі рін қал дыр май жаз ған дық тан. Абай көп нәр се ні біл ген, 
біл ген нәр се ле рін жаз ған да, «мы нау ха лық қа тү сі ну ге ау ыр 
бо лар, мы на ның сы пай ышы лық қа кем ші лі гі бо лар» деп, 
та яқ тан тар тын ба ған. Ха қи қат ты ха қи қат қа лы бын да, 
те рең ді те рең қал пын да жаз ған. Ха қи қат ты та ну ға, те рең нен 
сөй леу ге, бой ына біт кен зе рек тік тің үс ті не, Абай әр түр лі 
Еуро па бі лім ие сі ле рі нің кі тап та рын оқы ған. Тәр жі ма ха лін, 
жа зу шы Ға ли хан Бө кей ха нов тың ай туы на қа ра ған да, Абай 
Спен сер, Луис, Дре пер де ген Еуро па ның те рең пі кір лі адам-
да ры ның кі тап та рын оқы ған. Өлең жа зу шы лар дан орыс тың 
Лер мон тов де ген те рең пі кір лі ақы ны ның өлең де рін сүй іп 
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оқы ған. Сон дық тан Абай дың те рең пі кір лі сөз де рін қа ра-
пай ым жұрт тың кө бі ұға ал май, ау ыр сы на ды. Абай дың өлең-
де рін мың қай та ра оқып, жат тап алып жүр ген адам дар дың 
да Абай дың кей бір өлең де рі нің ма ғы на сын тү сі ніп жет пей 
жүр ген де рін бай қа ға ным бар, құ ты, осы ның ма ғы на сы не 
деп сұ ра ған да ры да бар. Сол өлең ді алып қа ра сақ, ай тыл ған 
пі кір де, ол пі кір ді сөз бен ке ліс ті ріп ай ту ын да еш кем ші лік 
жоқ. Тү сі не ал ма са, ол кем ші лік оқу шы да. Сон дай тү сі ну ге 
қи ын кө ре тін сөз де рі нің бі рі мы нау:

Көк тұ ман ал дың да ғы ке лер за ман,
Үміт ті сәу ле етіп көз көп қа дал ған.
Көп жыл дар көп күн ді ай дап ке ле жа тыр,
Си пат та, су рет те жоқ, кө зім тал ған.
Ол күн дер өт кен күн мен бә рі бір бос,
Ке лер, ке тер, ар ты на із қал дыр мас.
Со ның бі рі – ар нау лы тау сын шық күн,
Ар ғы сын бір-ақ Ал ла бі ле ді рас.
Ақыл мен жан – мен өзім, тән – ме ні кі,
«Ме ні» мен «ме ні кі нің» ма ғы на сы – екі.
«Мен» өл мек ке тағ дыр жоқ әу ел бас тан,
«Ме ні кі» өл се, өл сін, оған бе кі!
Шы рақ тар, ын тала рың «ме ні кін де»,
Тон құ ма рын із дей сің күн де-түн де.
Әді лет тік, ар лы лық, ма хаб бат пен –
Үй жол да сың қа бір ден әрі өт кен де.
Адам ға пыл дү ние ні дер «ме ні кі»,
«Ме ні кі» деп жүр ген нің бә рі оны кі.
Тон қа лып, мал да қа лып, жан кет кен де,
Сон да, ой ла, бо ла ды не се ні кі?
Маз лұм ға жа ның ашып, ішің күй сін,
Ха ре кет қыл, пай да сы көп ке ти сін.
Көп тің қа мын әу ел ден
Тә ңі рі ой ла ған,
Мен сүй ген ді сүй ді деп иең сүй сін.
Көп тің бә рін көп де ме, көп те бө лек:
Көп ит же ңіп, көк ит ті күн де же мек.
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Ға дә лет пен мар ха мат – көп азы ғы,
Қай да көр сең, бо лып бақ со ған кө мек.
Әр кім нің мақ са ты өз ке ре гін де,
Бі ле ал ма дым пы сы ғын, зе ре гін де.
Саяз жү зер сай қал дар ға пыл қа лар,
Ха қи қат та, дін да ғы те ре ңін де. (1897 жыл).

Абай дың осы 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. 
Іші  де 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! 
Абай дың сөз де рі 1909 жы лы кі тап бо лып ба сы лып шық ты. 
Бі рақ жұрт қа та ра май жа тыр. Ба сыл ған кі тап Ақ мо ла да, 
Се мей бо лы сы нан бас қа об лыс тар ға та рал май жат қа ны – 
кі сі таңқа лар лық іс. Абай дың сө зін Се мей ләп ке сі не қа мап, 
жа сы рып қой май, кі л қа зақ ба ла сы бар уа лаят тар да ғы кі тап 
са ту шы лар дың бә рі нің де ма га зин де рін де жүр гі зу ке рек 
еді. Абай ды қо лы мыз дан кел ген қа дар лы жұрт қа та ны ту 
үшін мұ нан бы лай кей бір өне ге лі, өр нек ті сөз де рін га зе та ға 
ба сып, көп ке көр сет пек ші міз («Қа зақ» га зе ті, 1913 жыл).

лу»

1. А.Байт ұр сы нұлы қай кезеңде өмір сүрген?
2. А.Байт ұр сы нұлы ның қан дай зерт теу ле рі бар?
3. А.Байт ұр сы нұлы Абай ға қан дай ба ға бер ген?
4. А.Байт ұр сы нұлы жаз ған ақын өмір бая ны нын оқып, 

сти лі не кө ңіл ау да рың дар.
5. Абай өлең де рі нің ті лі қан дай?

»

1. А.Байт ұр сы нұлы не лік тен ақын өмір сүр ген за ман ды ке-
ңі нен қа рас тыр ған?

2. Не се беп ті А.Байт ұр сы нұлы: «Сөз жа за тын адам әрі жа-
зу шы, әрі сын шы бо лар ға ке рек» дей ді?

Білу

Түсіну
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3. А.Байт ұр сы нұлы Абай өлең де рі нен тап қан мі нін қа лай 
тү сін ді ре ді?

4. Абай дың қа зақ поэ зия сы на ен гіз ген жа ңа лы ғы не де?

 «Түртіп алу» кес те сін тол ты рың дар.

V – «бі ле мін»
– «мен үшін 
тү сі нік сіз»

+ «мен үшін 
жа ңа  

ақ па рат»

! «ме ні таң-
ғал ды ра ды»

 Төрт топ қа бө лі ніп, ақын өлең де рі нің ті лі мен қа зақ поэ-
зия сы на әкел ген жа ңа лы ғын тал даң дар:
1-топ: ақын ту ын ды ла ры ның көр кем ті лі;
2-топ: қа зақ поэ зия сы на әкел ген жа ңа лы ғы;
3-топ: ақын ның ше бер лік тә сіл де рі;
4-топ: да ра лық ерек ше лік те рі.

 Та қы рып ты түй ін дей оты рып, «Қа зақ тың бас ақы ны» 
де ген та қы рып та сы ни эс се жа зың дар.

 А.Байт ұр сы нов тың: «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. Іші де 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 ның ша ңы на ере ал ма ға-
нын көр се те ді», – де ген сө зі не ба ға бе рің дер.

Әдебиет:
Байт ұр сы нұлы А. Қазақтың бас ақыны. //Алты томдық 

шығармалар жинағы. І том. – Алматы: Ел-шежіре, 2013. – 384 б. 

(141–148) (Қазақ, 1913, №43).

Қолдану

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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7.1Абайөлеңдерініңтіліжәнеқазақ
поэзиясынаенгізгенжаңалығы

Осы та қы рып ты ар найы зерт те ген ака де мик Қа жым Жұ ма-
лиев тің «Абай поэ зия сы ның ті лі» ат ты ең бе гі нен үзін ді бе ре міз.

Абайөлеңдеріндегіауыстырумағынасында
қолданылғансөздер

Ау ыс ты ру ма ғы на сын да қол да ны ла тын сөз дер қа зақ 
өлең де рін де де бас қа әде би ет тер де гі поэ тик тіл дер мен не гі зі 
бір. Ме та фо ра, ме тони мия, си нек до ха, кей іп теу, сим вол – 
бә рі жө нін де де осы ны ай ту ға бо ла ды.

Ме та фо ра (ау ыс ты ру) – сырт қы не іш кі бі р ұқ сас ты-
ғы на қа рап, бір нәр се ні екін ші нәр се ге ба лау.

Абай өлең де рі нен ме та фо ра ның қай тү рі бол сын, тү гел 
кез де се тін ді гін кө ре міз.

1) жай тү рі:
 Сұ лу ат тың көр кі – жал,
 Адам зат тың көр кі – мал,
 Өмір сүр ген кі сі ге
 Дәу лет – қы зық, ба ла – бал... .

(Абай, I том, 192-бет).
2) жал ғау ар қы лы ке ле тін ме та фо ра:
 Кө ңіл ге жұ ба ныш,
 Сен едің ба за рым... .

 (Абай, І том, 190-бет).
 Кө зім нің нұ ры сыз,
 Сіз сіз жоқ қуа ныш.

 (Абай, I том, 165-бет).
 Кө ңі лім кү ні өт кен соң,
 Жал ған да бол мас сүй ініш.

 (Абай, І том, 245-бет).
 Бір ғы лым еді ің кә рің,
 Әр қи ын ға сер ме дің... .

 (Абай, I том, 191-бет).
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 Ал дын да ғы асау жас жай нап тұр ған,
 Мен бол мас пын, бір уыс то пы рақ пын.

 (Абай, II том, 106-бет).
 Мен кө мір мін қал ған өрт тен,
 Ен ді ұлық сат біз ге бер... .

 (Абай, II том, 7-бет).
 Сен жа ра лы жол ба рыс ең,
 Мен киік тің ла ғы ем... .

 (Абай, II том, 80-бет).
 Өмір, дү ние де ге нің
 Ағып жат қан су екен.
 Жақ сы, жа ман – көр ге нің,
 Ой лап тұр сам, у екен... .

 (Абай, I том, 145-бет).
3) Кө мек ші етіс ар қы лы ке ле тін ме та фо ра лар:
 Жа ңа жыл дың бас шы сы – ол,
 Мен ес кі нің ар ты едім... .

 (Абай, I том, 180-бет).
 (Сен) Ес ке ріп іс теп ой ла ған,
  Тәуе кел ге нар едің... .

 (Абай, I том, 177-бет).
4) Ме та фо ра ның ұл ғай ған тү рі:
 а) Де ма лы сы – үс кі рік, аяз бен қар,
  Кә рі құ даң – қыс ке ліп әлек сал ды.

 (Абай, I том, 83-бет).
  Қар тай дық, қай ғы ой ла дық, ұй қы сер гек,
  Ақы лың – ашы ған у, ой ың – кер мек... .

 (Абай, I том, 44-бет).
  Сә лем – бо рыш, сөз – қу лық бол ған нан соң...

 (Абай, I том, 52-бет).
  Үш-ақ нәр се адам ның қа сие ті:
  Ыс тық қай рат, нұр лы ақыл, жы лы жү рек.

 (Абай, I том, 181-бет).
 б) Бе ре ке лі бол са ел –
  Жа ға сы – жай лау ол – бір көл.
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  Жа пы ра ғы жай қа лып,
  Сол қыл дай ды, соқ са жел.
  Бе ре ке сі кет кен ел,–
  Суы ашы ған бат пақ көл... .

 (Абай, I том, 100-бет).
Абай өлең де рін де жо ғар ғы ме та фо ра лар дың ба лай тын 

нәр се сін айт пай, тек ба ла на тын нәр се сін ға на ай ту шы лық 
жиі ұшы рай ды.

Осы ның екін ші бір тү рі ба лай тын нәр се сін өле ңі нің бас 
жа ғын да ға на бір рет кел ті ріп, бас қа жа ғын да ба ла на тын 
нәр се сі нің өзін су рет теу. Мы са лы:

Ке ше гі Ос пан –
Бір бө лек жан,
Үйі – ба зар, тү зі – той.
Жау ға мыл тық,
Дос қа ын тық,
Жас асар ма осы дан... .
Ел та ма ғын,
Жұрт аза бын,
Же ке тарт қан кет ті гүл. (Абай, I том, 149-бет).

Ал дың ғы үш жол да «Үйі – ба зар, тү зі – той» ба ла на тын 
нәр се сі де, ба лай тын нәр се сі де бет пе-бет, қа ра ма-қар сы. Ал, 
соң ғы жол дар да тек бір-ақ жа ғы бар – «жау ға мыл тық (дос-
қа – ын тық). «Гүл...»: Бі рақ, әң гі ме Ос пан ту ра лы бол ған-
дық тан, «мыл тық қа» да, «ын тық қа» да, «гүл ге» де ба лап 
отыр ға ны – Ос пан еке ні оқу шы ның кө ңі лін де тұ ра ды да, 
қар а ма-қар сы қой ып ба ла ма са да, оқу шы ға тү сі нік ті.

«Әб ді рах ман ның ке лін ше гі – Ма ғыш қа Абай дың айт қан 
жұ ба туы» дей тін өлең ді ал сақ, мұн да ал дың ғы дан гө рі де 
қи ын нан қиыса тын ды ғын кө ре міз.

Ал дың ғы (Ос пан ту ра лы) өлең де өлең нің бас жа ғын да 
бір рет бол са да, «Ос пан» ай ты ла ды. Ал, мы на соң ғы өлең нің 
еш же рін де де Әбді рах ман ның аты атал май ды.

(Ол) Ти яна ғым, тұр ла уым,
Ен ді кім ге асыл дым... . (Абай, I том, 242-бет).
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Мұ ның ме та фо ра еке нін тәу ел дік жал ғауы «ым» мен 
жа сы ры нып, ой да тұр ған «ол» де ген сөз ар қы лы бі ле міз. 
Не ме се:

Са мо род ный са ры ал тын
Сау да сыз бер сең ал май ды
Сау ды ра ған же зі не.
Сау дыр сыз са ры қам қа ны
Са да ға кет кір сұ рай ды
Са мар қан ның бө зі не (Абай, I том, 59-бет) де ген 

өле ңін ала лық.
Мұн да «ал тын», «қам қа» деп отыр ға ны – ақын ның сөз-

де рі де, «жез», «бөз» деп отыр ға ны – бас қа лар дың сө зі. Бі рақ 
ол сөз дер дің қай сы сы бол сын сөй лем нен тыс қа ры. Әйт се де, 
сөй лем нің ма ғы на сы на қа рай әң гі ме не ту ра лы екен ді гін 
аң ға ру ға бо ла ды.

Ме та фо ра ның әр тү рі нен кел ті ріл ген мы сал дар, ұлы 
ақын ның өзі не дей ін гі әде би ет тер де гі поэ тик тіл дер дің бар 
үл гі ле рін то лық мең ге ріп, әр түр лі өмір құр бы лыс та рын 
су рет теу де оны өз ке ре гі не жа ра та ал ған ды ғын көр се те ді – 
бұл бір. Екін ші, осы үл гі лер ді мең ге ре оты рып, Абай дың 
өзі нің де әде би ет ке кір гіз ген жа ңа ме та фо ра ла ры аз емес – 
бұл екі.

Абай дың қа зақ поэти ка сы на қос қан жа ңа ме та фо ра сы 
да аз емес. Әрі құн ды. Сөз де рін қа зақтың өз тіл бай лы ғы нан 
ал са да, оны қию лас ты рып қа ла уы үз дік ше бер, бе ре тін маз-
мұн да ры те рең, жа ңа об раз, жа ңа ша ұғым бо лып шы ға ды. 
Мы са лы:

Жү рек – те ңіз, қы зық тың – бә рі асыл тас,
Сол қы зық сыз өмір де жү рек қал мас.

(Абай, I том, 228-бет).
Күн – күй еу, жер – қа лың дық са ғы ныш ты,

(Абай, I том, 124-бет).
Дос тық, қас тық – бә рі де жү рек ісі,
Ар, ұят тық бір ақыл – кү зет ші сі... .

(Абай, I том, 228-бет).



173

Жү рек тің ақыл – су аты
Мар ха бат қыл са тә ңір үшін... .

(Абай, I том, 196-бет).
Өт кен өмір – қу соқ пақ,
Қы ды ра ды талай ды.

(Абай, I том, 172-бет).
Өмір жо лы – тар соқ пақ, иіл ген жақ,
Иіл тіп екі ба сын ұс та ған хақ.

(Абай, I том, 173-бет).
Шы ғып ке тер, я қал ғыр,
Оған ақыл – арам без.

(Абай, I том, 94-бет).
Сал ған ән – кө лең ке сі сол кө ңіл дің,
Такты сы на би ле сін ол құ лақ қа.

(Абай, I том, 187-бет).
Ал ды – үміт, ар ты – өкі ніш ал дам шы өмір,
Же лі гін жер ге тық пас кі сің бар ма?

(Абай, I том, 205-бет).
Шы ны ме нен та мам ел
Ке те ме екен ит бо ла... .

(Абай, I том, 76-бет).
Сен жа ра лы жол ба рыс ең,
Мен киік тің ла ғы ем... .

(Абай, II том, 80-бет).
Бұл кел ті рі ліп отыр ған «Жү рек – те ңіз, қы зық – асыл тас», 

«ақыл – ар-ұят тың кү зет ші сі» та ғы бас қа ме та фо ра лық сөй лем-
дер дің сөз де рін же ке-же ке ал ған да жал пы ті лі міз де бұ рын нан 
бар пә лен дей жа ңа лы ғы жоқ тә різ ді кө рін се де, Абай дан бұ-
рын ғы әде би ет тен Абай қол дан ған түр ді кез дес ті ре ал май мыз. 
Сон дық тан олар жа ңа. Әң гі ме, әри не, оның тек жа лаң тү рін де 
ға на емес, маз мұ нын да да. «Ақыл ды ар-ұят тың кү зет ші сі», 
«жү рек – те ңіз, қы зық асыл тас» де ген де сол көр кем сөз дер дің 
ас тар лы ма ғы на сын да қан ша те рең ой, те рең пі кір лер жа тыр. 
Осы лар тә різ ді әр об раз да үл кен мән жа ту шы лық Абай дың бас-
қа ақын дар дан ерек ше қа сие ті нің бі рі деу ге бо ла ды.
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Абай өлең де рін де гі ме та фо ра лар дың жә не бір өте жиі 
кез де се тін тү рі – эпи тет тік ме та фо ра жә не ме та фо ра ның 
шен дес ті ру мен бай ла ныс ты ке ле тін түр ле рі.

Эпи тет тік ме та фо ра:
Иі сің – гүл аң қы ған,
Нұ рың – күн шал қы ған.

(Абай, I том, 135-бет).
Ақ етің үл бі реп,
Өз ге ше біт кен гүл.

(Абай, I том, 135-бет).
Жо ғар ғы жа ңа ме та фо ра лар ға кел тір ген мы сал дар ды 

ал сақ, ме та фо ра ла ры ның кө бі эпи тет тер мен бай ла ныс ты 
бо лып оты ра ды. «Өмір жо лы», не «тар соқ пақ», не «қу соқ-
пақ», «Бе сік – тек қа на жай лау емес, кең жай лау», т.б.

Шен дес ті ру мен бай ла ныс ты ке ле тін ме та фо ра лар де ге-
ні міз тө мен де гі лер тә різ ді:

Сіз жа лын шоқ, біз бір май,
Ыс тық сө зің кір ді іш ке,
Май тұ ра ма шы жы май... .

(Абай, I том, 107-бет).
Қай ғың – қыс, жү зің – жаз,
Бо ла мын көр сем, мәз.

(Абай, I том, 135-бет).
Біз – қыр ғау ыл, сіз – тұй ғын,
Тоят тай бер, кел де алып.

(Абай, I том, 108-бет)
Бі реуі – көк бал дыр ған, бі рі – қу рай,
Бір жер ге қо сы ла ма қыс пе нен жаз... .

(Абай, I том, 148-бет).
Бұл үзін ді лер де гі сөз дер ді бір нәр се ні екін ші нәр се ге 

ті ке лей ба ла уы жа ғы нан ал ған да – ме та фо ра. Бі рақ, «Қыс 
пен жаз ды», «от пен май ды», «қыр ғау ыл мен тұй ғын ды», 
«бал дыр ған мен қу рай ды», қыс қа сы, ара сы ал шақ жат қан 
екі нәр се ні бір-бі рі не қар ама-қар сы қоюшы лық жа ғы нан – 
шен дес ті ру.
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Ақын ай тай ын де ген ой ын, сөз жоқ, ме та фо ра ар қы лы 
бер мек. Әйт се де ой ын жи на қы, жан ды етіп бе ру үшін шен-
дес ті ру ді де қо са қол да на ды.

Әри не оған таң қа лу ға бол май ды. Өйт ке ні әде би ет те поэ-
тик тіл дер дің өза ра бай ла ныс ты ке ліп оты руы тіл дің жал пы 
за ңы де сек, кей де бел гі лі бір өмір құ бы лы сын, не се зім 
дү ние сін су рет те ген де, поэ тик тіл дің бір тү рі мен оны ай қын 
етіп бе ру ге мүм кін бол май ды. Он дай жағ дай да ақын дар өз 
ой ын оқу шы ла ры на тез жет кі зу үшін су рет теу құ ра лы ның 
қа зы ғы етіп қол да нып отыр ған поэ тик тіл мен бай ла ныс ты, 
поэ тик тіл дер дің бас қа да түр ле рін қол да на ды. Ол, әри не, 
заң ды да, ке рек ті де. Мұ ны, әсі ре се, ұлы ақын дар да көп 
кез дес ті ре міз. Әр түр лі өмір құ бы лы сын су рет теу де бұл – 
Абай дың ең сүй іп қол да на тын әді сі нің бі рі.

Біз Абай дың шет тіл дер ден қол дан ған сөз де рін тек сер ген 
та рау ымыз да араб, пар сы, орыс тіл де рі нен қан ша сөз пай-
да ла нып, ол тіл дер дің Абай ті лі нен орын ал ған се беп те рін 
айт тық. Бұл сөз дер дің бір  қа та ры ғы лы ми, фи ло со фия лық 
ді ни тер мин бол са, бір  қа та ры ша ға тай, араб, пар сы әде би ет-
те рін де қол да ны ла тын об раз дар – поэти ка лық тіл дер. Мұн-
дай об раз дар поэ тик тіл дің бас қа тү рі не қа ра ған да, әсі ре се, 
Абай дың ме та фо ра ла рын да жиі кез де се ді.

Юзі – рау шан, кө зі – гау һар,
Ла ғыл дек бет үші ақ мар.
Та ма ғы қар дан һәм биһ тар,
Қа шың – құ ді рет, қо лы ши гә.

(Абай, І том, 32-бет).
Я, ярым қа лай бо лар жау ап сө зі,
Мәт – қа сың, тәш тит – кір пік, сә кін – кө зің.

(Абай, I том, 34-бет).
Сен сің – жан ләз зә ті,
Сен сің – тән шәр бә ті...
Сұ лу ды сүй мек тік –
Пай ғам бар сүн нә ті.

(Абай, I том, 135-бет)
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Сол Мас ғұт Қы дыр шал дан ба та алып ты,
Со ңын да «Шәм ши – Жи һән» ата нып ты.
Ма ғы на сы – «Бұл дү ние нің кү ні» де ген,
Же ті ліп біз ге ғиб рат сөз қа лып ты...

(Абай, I том, 252-бет).
Абай да орыс ті лі нің ық па лы мен жа са лын ған да кей бір 

ме та фо ра лар жоқ емес.
Еди ни ца – жақ сы сы,
Ер ген елі – бей не нөл.

(Абай, I том, 100-бет).
Ба рым та мен пар тия,
Бә рі мас тық, жұрт құ мар.

(Абай, I том, 137-бет).
не ме се (сө зі орыс ша бо лып ке ле тін) «Са мо род ный са ры 
ал тын» тә різ ді ме та фо ра лық эпи тет, т.б.

...Абай дың көп өлең де рі – өз за ма ны ның жа ман жақ-
та рын ше неп, мыс қыл дай оты рып тү зе мек, кей ін гі ұр пақ-
тар ды жа ман дық іс-әре кет тер ден без дір мек бол ған са ти-
ра лық өлең дер. Со ған лай ық ты... Абай да сар казм не гі зі не 
құ рыл ған ме та фо ра түр ле рі нің де кез де се тін ді гін кө ре міз:

Екі сөз ді тә ңір ат қан (ол)
Шыр ай нал ған дөң ге лек.

(Абай, I том, 145-бет).
Байы – бас пақ,
Биі – сас пақ.
Әу ле кі ас пақ сы пы ра қу... .

(Абай, I том, 143-бет).
Құй ры ғы – шаян, бе ті – адам,
Бай қа май, сен бе құр бы ға.

(Абай, I том, 130-бет).
деп ке ле тін сөз де рі өзі нің ай тай ын де ген ой ына об раз дар ды 
таң дап, тал ғап ала тын ды ғы на дә лел бо ла ала ды. Ақын 
өз ке зін де гі сұм-сұр қия лық қа қар сы кү рес ашып, хал-
қын әділ дік, адам гер ші лік ке бас та мақ бол са, со ған бө гет 
жа сау шы сұм-сұр қи яны ел ұғы мын да ғы ең жек сұ рын нәр-
се лер ге ба лап, мыс қыл дап, жер-же бі рі не же те ді.
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...Абай өзі не шей ін гі та ри хи әде би ет тер де гі ме та фо-
ра лар дың бар үл гі ле рін то лық мең ге ріп, өз өлең де рін де 
олар дың әр тү рін де кір гі зуімен қа тар, өзін ше әр түр лі сөз 
бай ла ны сы, сөй лем құ ры лыс та рын жа сап, қа зақ тың әде би 
ті лі не то лып жат қан жа ңа ме та фо ра кір гіз ді. Ме та фо ра 
мен эпи тет, ан ти те за мен ме та фо ра лар дың бай ла ны сын 
кү шей тіп, олар дың та ма ша-та ма ша үл гі ле рін қал дыр ды.

Ау ыс ты ру ма ғы на сын да қол да ны ла тын поэ тикалық тіл-
дің бі рі – ме то ни мия (ал мас ты ру). Ме та фо ра екі нәр се нің 
ара сын да тек ұқ сас ты ғы ға на бо лып ау ыс ты рыл са, ме то ни-
мия да екі нәр се нің ара сын да бел гі лі бір бай ла ны сы бо ла ды 
да, сон дық тан бі рін ші сі нің ор ны на екін ші нәр се ні ал мас-
ты рып ай та ды. Мұн да екі нәр се ні бір-бі рі не ба ла май ды да, 
те ңе мей ді де, тек бі рі нің ор ны на екін ші сін қол да на ды. Ме-
то ни мия ның жа са лу жол да ры жал пы ға бір дей, сон дық тан 
қа зақ ті лін де бы лай жа са ла ды деп ай рық ша тоқ тау ды ке рек 
ет пей ді.

Екі нәр се нің ал мас ты ры лып, бі рі нің ор ны на екін ші сі 
ай ты лып, бі рі ар қы лы екін ші сін ұқ ты ру дың тү рі көп. 
«Мен екі аяқ іш тім» – (асы ның ор ны на ыды сын); «Ана 
үй дің құ да сы кел ді» (ие сі нің ор ны на үй ін); «Оның қа ла мы 
жүй рік», «ісі нің ор ны на қол да на тын құ ра лын); «Ті лі жүй-
рік – (сө зі нің ор ны на тән мү ше сін) «Мен Абай ды оқы дым» – 
(шы ғар ма сы ның ор ны на ав то рын); «Ой ла дың ба, Оре ке, 
ба ра мын деп Азау ға» – (елі нің ор ны на қа ла сын, тұ ра ғын) 
ал мас ты рып ай ту лар – бә рі де ме то ни мия.

Өмір де гі іс-әре кет не әр түр лі бір-бі рі мен бай ла ныс ты 
өмір құ бы лыс та ры қан ша көп бол са, ал мас ты ры лып ай ты-
ла тын нәр се лер де сон ша көп бо луы мүм кін. Де мек, олар ды 
бай ла ныс та ры ның тү рі не қа рай жік теу мүм кін емес. Сон-
дық тан қа зақ тың ау ыз әде бие ті, та ри хи әде бие ті жә не Абай 
өлең де рі нен ме то ни мия ға жал пы мы сал дар кел ті ріп, са лыс-
ты ру лар жа сап, біз ше, Абай дың өзі кір гіз ген жа ңа ме то ни-
мия ла ры на тоқ тал мақ пыз.

1) Ау ыз әде бие ті нен:
 Кел бет ті ден ке ңес сұ ра... .
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 Жа бы ны жал ды екен деп са тып ал ма,
 Жа ман ды мал ды екен деп жа қын бол ма... .
 Есің бар да ете гің жап,
 Қай ра тың бар да мал тап.
 Бар мақ тан са, та бы лар,
 Жоқ мақ тан са, ша бы лар...
2) Та ри хи әде би ет тен:
 Жі гіт жақ сы бо ла ал мас,
 Ал ға ны жа ман бол ған сын... .
 Күм бір-күм бір кі сі не тіп,
 Кү рең ді мі нер күн қай да?
 Ер те ден сал са, кеш ке оз ған,
 Ыл ди дан сал са, төс ке оз ған,
 Қой мой ын ды, көк жұ лын,
 Көк жұ лын ды же те леп...
3) Абай өлеңде рі нен:
 Ал тын, кү міс ки ге ні – қам қа, тор ғын,
 Кү ту ші қыз, ке лін шек жүр со ңын да... .

(Абай, I том, 184-бет).
 Етім ді шал си па ған құрт же сін деп,
 Жартас тан қыз құ лап ты те рең су ға.
 Кә рі, жас дәу ре ні өт кен та ту емес,
 Еп ке кө нер, ет жү рек са ту емес.

(Абай, I том, 184-бет).
 Тіп ті оң бас сың өзі ңе-өзің мәз боп,
 Дас тар қан мен қа тын ды мақ тан көр сең.

(Абай, I том, 184-бет).
 Ішіп те рең бой лай мын
 Өт кен күн нің ула рын... .

(Абай, I том, 197-бет).
 Құ дай қос қан қо сақ тан
 Жал ған да қал дым жы ры лып... .

(Абай, І том, 246-бет).
 Ағын же сең, ақы лың жан нан асар,
 Са ры же сең, дәу ле тің су дай та сар... .

(«Абай, I том, 250-бет).
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 Иман сыз дық на маз да
 Қы зылбас тың сал ған жол.

(Абай, I том, 100-бет).
 Дә рі қос қан аяқ ты іш кен нен соң,
 Әзім ба рып жы ғыл ды шал қа сы нан... .

(Абай, I том, 269-бет).
 Көк пең бек те мір ки ген өң шең ба тыр
 Тар ты лып жө не ле ді сыр най-кер ней... .

(Абай, I том, 255-бет).
 Ата дан ал тау, ана дан төр теу,
 Жал ғыз дық көрер же рім жоқ.

(Абай, I том, 99-бет).
 Үйі мәз боп қой сой ды
 Сүй ін ші ге шап қан ға... .

(Абай, I том, 92-бет).
Бұл тә різ ді ме то ни мия лар Абай да өте көп, әр алуа ны 

та бы ла ды. Мы сал үшін осы лар дың өзі де жет кі лік ті. Ен ді 
Абай дың өзі нің ен гіз ген ме то ни мия ла ры ның кей бір үл гі-
ле рін кел ті ре лік:

Бо ла мын деп жүр ген де, бо лат қай тып,
Жа лын сө ніп, жас жү зін ба са ды әжім.

(Абай, I том, 201-бет).
Талап тың аты арын дап,
Әр қия ға сал ған шақ.

(Абай, I том, 130-бет).
Кү шік асы рап, ит ет тім,
Ол бал ты рым ды қа нат ты,
Бі реу ге мыл тық үй рет тім,
Ол мер ген бол ды, ме ні ат ты... .

(Абай, I том, 215-бет).
Ке сел ді түй ін ше шіл се.
Кер дек мой ын ке сіл се...
Үміт тің аты елі ріп,
Қос тіз гін ді соз бай ды... .

(Абай, I том, 151-бет)
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Тың тұ яқ кү нім әйт се де.
Қар баң дай мын өкім деп... .

(Абай, I том, 87-бет).
Се ні мі жоқ сер мен де сыр ды бұз ды...
Жү ре гін де жа та ды өк пе сы зы... .

(Абай, 1 том, 70-бет).
Ал қы ны күш ті асау лар,
Ноқ та ға ба сы ке ріл ді.

(Абай, I том, 88-бет).
Жа ра лы кө ңі лім нің
Жа зыл май сы зы ғы... .

(Абай, I том, 165-бет).
Өң кей уды жиып ап.
Се бе ді сор лы жү рек ке... .

(Абай, I том, 173-бет).
Біт пей ді ішім де
Ға шық тық жа ра сы... .

(Абай, I том, 134-бет).
Кел тір ген үзін ді лер де гі Абай дың қол да нып отыр ған сөз де-

рі же ке ал ған да, бұ рын ғы әде би ет тер де бол са да, тап осы түр де, 
Абай дың қол да ныс та рын дай сөз бай ла ны сын, өлең сөй лем де рін 
оған дей ін гі әде би ет тен кез дес ті ре ал май мыз. «Сыз» да, «сы зық» 
та, «жа ра» да жай қол да ны ла бе ре ді. Бі рақ, «кө ңіл дің сы зы ғы», 
«өк пе сы зы», «ға шық тың жа ра сы» се зім ге жа ңа ша әсер етіп, жү-
рек ті жа ңа ша тер бе те ді. Жа ңа лық де ген де осы ны ұғуы мыз ке рек.

Абай өлең де рін де ме то ни мия ның жа ңа тү рі не жа та тын 
бір алу ан ме то ни мия лар – нәр се нің не адам ның өзі нің ор ны на 
«тү сін» ал мас ты рып ай ту. Бұ ның не гі зі бұ рын ғы әде би ет нұс-
қа ла ры нан да та бы ла ды: «Кү рең ді мі нер күн қай да», т.б. Бі рақ 
Абай да сол «түс тің» өзі не же ке мән бе ріп, «түс тің» өзін объ ект 
етіп су рет теу ші лік жиі ұшы рай ды. Бұл – біз ше, ес кі әдіс ті 
да мы тып, іл ге рі ле тіп, өзін ше жа ңар ту. Бір адым ал ға бас ты ру.

Ағын же сең, ақы лың жан нан асар,
Са ры же сең, дәу ле тің су дай та сар,
«Ақ пен са ры еке уін ал май мын» деп... .

(Абай, I том, 250-бет).
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Са лақ, олақ, ой нас шы, ке рім-кер без.
Жыр таң, тыр таң, қы зыл дан шы ға ды ер кек.

(Абай, I том, 57-бет).
Сол же лік кен нен же лі гіп.
Жын ды са ры жо ғал ды...
Қай ғы кел се, қар сы тұр, құ лай бер ме.
Қы зық кел се, қы зық па, оң ғақ қа ер ме... .

(Абай, I том, 95-бет).
Рас сөз ге тала сып,
Ақ жем бол ма, жа ным кел... .

(Абай, I том, 100-бет).
Бұл кел тір ген үзін ді лер де нәр се нің өзі нің ор ны на «тү-

сін» ал мас ты рып ай ту, бұ рын ғы: «Сал май той ға мі не тін 
құ ла ке рім» емес, одан өз ге ше, со лар дың ізі мен, үл гі сі мен 
жа сал са да, құ лақ қа ес ті лу, кө ңіл ге қо ным ды лы ғы жа ңа-
ша. Абай өлең де рін де орыс әде бие ті жә не орыс ті лі ар қы лы 
ба тыс әде бие ті фи ло со фия сы ның әсе рі нен ту ған жа ңа ме то-
ни мия лар жоқ емес.

Қар таң бай, қат ты сақ бол, тіл ге көн сең,
Мүй із шы ғар қа тын ның ті лі не ер сең... .

(Абай, I том, 185-бет).
Еди ни ца нөл сіз-ақ
Өз ба сын дық бо лар сол
Еди ни ца кет кен де,
Не бо ла ды өң кей нөл... .

(Абай, I том, 100-бет).
Бұл үзін ді лер де гі ме то ни мия лар дың не гі зін де орыс-

тың ха лық шыл да ры ның «Да ра, бір мен көп» ту ра лы 
көз қа рас та ры ның жат қан ды ғы ерек ше дә лел деу ді ке рек 
ет пей ді.

Ау ыс ты ру ма ғы на сын да қол да ны ла тын сөз дер дің 
ерек ше бір то бы на жа та тын – си нек до ха. Орыс әде бие ті-
нің теоре тик те рі (По теб ня, То ма ше вс кий, Ти мо феев, Пос-
пе лов) си нек до ха ны ме то ни мия ның бір тү рі деп қа рай ды. 
Бұл жай сөз дер де де, көр кем әде би ет те де жиі кез де се ді. 
Біз жай әң гі ме ле сіп оты рып та бү тін нің ор ны на бөл шек, 



182

же ке ше нің ор ны на көп ше ні қол да на бе ре міз. Бі рақ оның 
си нек до ха еке нін аң ғар май мыз. Бі реу дің не ше жа ны бар-
лы ғын біл гі міз кел се, «Ба сың не шеу» дей міз. Шы нын да, 
біл гі міз ке ліп отыр ға ны – ада мы (Ту ра – өз ма ғы на сын да 
олай деп сұ рау ға бол май ды). «Пуш кин дер дей, Абай лар-
дай ақын дү ние ге си рек ке ле ді» деп, же ке ше нің ор ны на 
көп ше ні қол да на мыз. «Жау жо ға ры, біз тө мен». Шы нын-
да жау бі реу емес, көп. Әң гі ме көп қол ту ра лы. «Жұрт-
тың қа лай еке нін біл мей мін» деп бі реу ге кейі сек, жал қы 
ұғым ның ор ны на «жұрт» де ген жал пы ұғым ды ай та бе-
ре міз. Мі не, осы лар тә різ ді же ке ше нің ор ны на көп ше ні, 
көп ше нің ор ны на же ке ше ні, жал пы ның ор ны на жал қы, 
не жал қы ның ор ны на жал пы ұғым ды қол да ну ды си нек до-
ха дей міз.

1) Ау ыз әде би ет інен:
 Тау да ту ған ба ла ның
 Екі кө зі тас та бо лар.
 Ашар шы лық та ту ған ба ла ның
 Екі кө зі ас та бо лар.

 Қо лы қи мыл да ған ның
 Ау зы да қи мыл дай ды... .

 Же ңім жа ман бол са да,
 Жа ғам жақ сы... .

 Жа ңыл мас жақ бол мас,
 Сү рін бес тұ яқ бол мас...
2) Та ри хи әде би ет тен:
 Жау жо ға ры, біз тө мен... .
 Қа на тым сын ды қай ры лып,
 Ке не кем нен ай ры лып,
 Бір кө ру ге бол дым зар... .
 Ау зы на қа ра сам,
 Аш бө рі ге мең зей мін... .
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3) Абай өлең де рі нен:
 Тол ғауы тоқ сан қы зыл тіл,
 Сөй лей мін де сең, өзің біл.

(Абай, I том, 95-бет)
 Айт тым сә лем, қа лам қас,
 Са ған құр бан мал мен бас.

(Абай, I том, 106-бет).
 Өт кен соң ба зар,
 Қайт қан соң ажар,
 Не бо ла ды, құр қу жақ.

(Абай, I том, 97-бет).
 Ма лың ды жау ға,
 Ба сың ды дау ға,
 Қор қыл ма, қор ға, та ту лас... .

(Абай, І том, 96-бет).
 Ен ді гі жұрт тың сө зі – ұр лық, қар лық,
 Са на лы жан көр ме дім сөз ді ұғар лық... .

(Абай, I том, 51-бет).
 Біз дер де ға шық көп.
 Қай сы сы са ған дөп... .

(Абай, I том, 136-бет).
 Ты ны шыр еді жү ре гім,
 Жүз де рің ді сау көр сем… .

(Абай, І том, 165-бет).
 Бір жі лік пен бір аяқ қы мыз бер ген
 Де реу се ні жұм сай ды бір жұ мыс қа... .

(Абай, I том, 169-бет).
Абай өлең де рін де өзі не шей ін гі әде би ет те қол да ныл-

ма ған си нек до ха бас қа поэ тик тіл дер мен са лыс тыр ған да 
ана ғұр лым ба сым. Абай да өте көп қол да ны ла ды деп та ны-
ла тын эпи тет пен ме та фо ра дан да ме то ни мия мен си нек до ха 
жиі кез де се ді. Біз дің қо лы мыз да ғы кар то те ка лар осы ны 
ай қын дай ды. Бұ рын қол да ныл ма ған си нек до ха ның түр-
ле рі де Абай да жиі ұшы рай ды. Бұл жа ңа түр лер әр алу ан 
жол дар мен жа са ла ды. Кө бі не се бас қа поэ тик тіл дер дің 
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қа рым-қа тыс, өза ра жа ңа ша бай ла ныс та ры ар қы лы жа ңар-
ты ла тын ға ұқ сай ды. Мы са лы:

Шы рай ды қай ғы жа сыр май,
Күл кі нің ері ні ке зер мес.

(Абай, I том, 151-бет).
Қай ғы шы ғып иық қа,
Қа ма лт па сын тұй ық қа.
Сер гі, көңі лім, сер гі ен ді.

(Абай, I том, 119-бет).
Бұл үзін ді де гі өлең дер ой-се зім ге әсер ету де гі күш ті-

лі гі, «тіл ге же ңіл, жү рек ке жы лы ти іп», се зім дү ние сін 
қоз ғай тын қа сие ті – жа ңа об раз, жа ңа ша сөй лем құ ры лы-
сын да. Мұн да ғы си нек до ха лар – бү тін нің ор ны на бөл шек ті 
қол да ну (Бұл – бар лық әде би ет те де си нек до ха ның көп кез-
де се тін тү рі. «Шы рай», «ерін», «иық»). Абай дың тап осы 
қол да ныс та рын да, олар дың шын мә нін де су рет теу құ ра лы 
еке нін мой ын дау бы лай тұр сын, та ма ша үз дік, жа ңа об раз 
еке ні не де еш кім тала са ал май ды. Ен де ше, мұ ның құ пия 
сы ры қай да? Біз ше мұ ның құ пия сы ры – жа ңа лы ғы, ке -
йіп теу (жан сыз ға жан бе ру) мен си нек до ха ның бай ла ныс ып 
ке луін де.

Екін ші сөз бен айт қан да: «Шы рай ды қай ғы жа сыр май» – 
«қай ғы ның» жан да нып, күн кө зін бұлт жа сы ру ды елес те ту; 
«күл кі нің ер ні ке зер мес» де ген де, «ер ні ке зер ген» адам 
сы қыл дан ды рып, күл кі ге жан бі ті ріп, қи ял ға қон ды ру, 
«қай ғы шы ғып иық қа» де ген де, қай ғы ны өр ме леп жү ре тін 
жан ды нәр се нің кей пі не кел ті ру ас со циа ция ла ры си нек-
до ха ны жа ңа сөз, жа ңа об раз етіп отыр. Бас қа ла ры да осы 
тә різ ді әр алу ан жол дар мен жа ңар тыл ған. Бұ лар ға Абай 
өлең де рі нен бір не ше мы сал дар кел ті ре лік.

Нұ рын, сы рын кө ру ге,
Кө кі ре гін де бол сын көз... .

(Абай, І том, 94-бет).
Жақ сы ән ді тың да саң ой кө зі мен,
Өмір сәу ле көр се тер су дай тұ нық... .

(Абай, I том, 188-бет).
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Ыза лы жү рек, до лы қол,
Улы сия, ащы тіл... .

(Абай, I том, 183-бет).
Мез гіл өт кен дәу рен ді қуа ла ған,
Не қыл сын бір қар тай ған қу сүй ек ті.

(Абай, I том, 184-бет).
Жер кү ңі ре ніп, жұрт жы лап,
Ағай ын тү гел жет ке ні-ай... .

(Абай, I том, 235-бет).
Жү ре гім нің тү бі не те рең бой ла,
Мен бір жұм бақ адам мын, оны да ой ла... .

(Абай, I том, 206-бет).
Кө кі ре гін де оты бар,
Құ ла ғын ой лы ер сал сын... .

(Абай, I том, 121-бет).
Өзін де бар мен көз ге ұрып,
Ар ты лам де ме өз ге ден... .

(Абай, I том, 158-бет).
Ті рі қал дым, өл мей әрең,
Қат ты бат ты тыр на ғың... .

(Абай, II том, 80-бет).
Ық ти яр сыз мұң ды сө зім
Кет ті ыр шып жо лы ңа... .

(Абай, II том, 77-бет).
Ет жү рек сіз ер нің нің айт па сө зін,
Тіл үй рен ген нәп сі нің қу мі не зін.
Тіл де сүй ек, ерін де жи ек бар ма,
Шы мыл дық боп көр сет пес шын ның жү зін... .

(Абай, I том, 205-бет).
Бұл үзін ді лер Абай өлең де рі нің бұ рын қол да ныл ма ған 

си нек до ха лар дың бар лы ғы на да, жа ңа ша сөз бай ла ныс та ры, 
сөй лем құ ры лыс та ры ар қы лы бұ рын ғы бар дың өзі Абай ша 
сөй лей тін ді гі не де то лық дә лел.

Со ны мен қа тар әр түр лі өмір дің бей не сін тү гел дей бе ру де 
де Абай өлең де рін де поэ тик тіл дің бо лу тү рі ерек ше орын 
ала ды. Абай дың не та ма ша сұ лу де ген өлең де рін ал сақ, 



186

ме то ни мия мен си нек до ха не гіз гі су рет теу құ ра лы ның бі рі 
бо лып ке ле ді. Абай дың аты шу лы «Аң шы лық ту ра лы» не 
«Қа ра көз, имек қас» ат ты өлең де рін ала лық.

Кө ре тұ ра қа ла ды қаш қан түл кі,
Қан ды кез қай қаң қа ғып шық са ас пан ға...
Қы рық пы шақ пен қыр жың дап тұр ған түл кі
О-да ғы осал жау емес қы ран паң ға... .
Се гіз най за қо лын да кез ау дар май,
Ба тыр да аял қыл май ды ер тең таң ға... .

(Абай, I том, 39-бет).
Қа ра көз, имек қас.
Қа ра са, жан той мас,
Ау зың бал, қы зыл гүл,
Ақ ті сің кір шал мас.

(Абай, I том. 135-бет).
Әри не, мұн да поэ тик тіл дер дің (эпи тет, ме та фо ра) бас қа 

түр ле рі де бар. Бі рақ Абай дың осы лар сы қыл ды маң дай ал ды 
көр кем өлең де рін де ме то ни мия, си нек до ха лар ай рық ша 
орын ала тын ды ғын кө ре міз...

Ме то ни мия бір нәр се нің ор ны на, екін ші нәр се ні ал мас ты-
рып айт са да, си нек до ха бү тін нің ор ны на бөл шек, көп ше нің 
ор ны на же ке ше ні айт са да, бі рі  мен екін ші ні, бөл шек пен 
бү тін ді ай тып бе ре ал ған дық тан, өмір құ бы лы сын су рет теу де 
бұ лар поэ тик тіл дің ең оң тай лы, жи на қы, жан ды тү рі нің бі рі 
са на ла ды. Бір нәр се нің өзін айт пай, оның ор ны на жа қын ды ғы 
бар бас қа нәр се ні ал мас ты рып ай ту: «Ей, қал пақ, бе рі кел», не 
бөл шек ті қол да ну: «Тұя ғың не шеу», «тың тұ яқ кү нім әйт се 
де» де ген сөз де рі, «Ей, Сәр сен бай, бе рі кел» деп. «Жыл қы, си-
ыр, қой еш кің не шеу» де ген то лық тү рі мен са лыс тыр ған да әрі 
ана ғұр лым жина қы, әрі ана ғұр лым же ңіл, ана ғұр лым көр кем, 
әрі сол ма ғы на лар ды бе ре ала ды. Ал, жа ңа лық тан жа ңа лық із-
деу, ме зі ет кен сөз дер ді жа ңа сөз, жа ңа сөй лем дер мен өз гер тіп 
оты ру адам ба ла сы ның та би ғи ті ле гі де сек, ал мас ты рып ай ту, 
бөл шек ті қол да ну бұл ті лек ке де қа бы са ды...
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Сим вол – қа зақ ша бір сөз бен айт қан да – бей не леу. 
Ай тай ын де ге нін ашып айт пай ас тар лап, бас қа бір нәр се нің 
бей не сін де су рет теу...

Абай дың «Се гіз аяқ» ат ты өле ңі нің:
Жартас қа бар дым.
Күн де ай қай сал дым.
  Онан да шық ты жаң ғы рық.
Ес тіп үнін,
Біл сем деп жө нін,
  Көп із де дім қаң ғы рып.
   Бая ғы жартас – бір жар тас,
   Қанқ етер, түк ті бай қа мас,–

(Абай, I том, 98-бет).
де ген же рін ай ту ға бо ла ды. Бұл сөз жоқ, та за сим вол, мұ ны 
па рал ле ли зм мен ша тас ты ра ал май сың. Ал осы дан бас қа 
бей не леу (сим вол) Абай өлең де рін де кез дес се, ол өмір дің бір 
құ бы лы сын екін ші нәр се нің бей не сін де су рет теу емес, жай 
сөз ара сын да ке ле тін сим вол дық об раз дар ға на.

Үс ті-үс ті не бас сал са,
Сон да пен де оң бай ды.
Жы ла ма, Ма ғыш, жы ла ма,
Ал ла дан өлім ті ле ме,
Қол дан ұш қан ақ сұң қар.
Қай тып ке ліп қон бай ды...

(Абай, I том, 242-бет).
Мұн да сим вол – «қол дан ұш қан ақ сұң қар». Бі рақ сим-

вол дық об раз дың ай на ла сын да ғы сөз дер дің бә рі анайы, 
ашық ай ты лып отыр ған дық тан, сим вол дың ас тар лы ма ғы-
на сы Әбд рах ман еке ні ап-анық тұ ра ды да, Әбд рах ман – «қол-
дан ұш қан ақ сұң қар» де ген ұғым ды бе ріп, об раз ме та фо ра ға 
ай на лып ке те ді. Не ме се:

Жат қо ра ны кү зет кен
Қар таң шал да са на жоқ...

(Абай, I том, 182-бет).
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«Жат қо ра» – сим вол. Бі рақ ай на ла сы ның бә рі өмір 
шын ды ғын өз қал пын да су рет теу бол ған дық тан, ол сөз-
дер дің бей не леу еке ні се зіл мей де қа ла ды.

Не ме се Абай дың «Қы ран бүр кіт не ал май ды, сал са бап-
тап» де ген өле ңін ала лық:

Қы ран бүр кіт не ал май ды, сал са бап тап,
Жұрт жүр ғой күй кен тай мен қар ға сақ тап.
Қы ран шық са, қия ға жі бе ре ді
Олар да екі құ сын екі жақ тап.
Қар қыл дап қар ға қал мас арт жа ғы нан,
Күй кен тайы үс тін де шы қы лық тап.
Өзі ал май ды, қы ран ға ал дыр май ды,
Кү ні бойы ша ба ды бос са лақ тап.
Ти іп-шы ғып, ыза қып, ұс тат па са,
Қу анар ие ле рі сон да ыр жақ тап.
Не тап тық, мұ ны ме нен де ген жан жоқ
Тү ні бойы кү піл дер құ сын мақ тап.
Бас қа сая, жан ға ол жа дә не ме жоқ,
Қай ран ел осы ны мен жүр да лақ тап.

(Абай, I том, 48-бет).
Бұл өлең тү гел дей ал ған да, бей не леу мен жа зыл ған 

өлең деу ге бо ла ды. Ай тай ын де ген пі кі рін ашып айт пай, 
бүр кеп, әр нәр се нің бей не сін де ас тар лап ай та ды жә не 
осы ны ая ғы на шей ін бе рік сақ тай ды. Бі рақ, сол бей не леу 
ре тін де алы нып отыр ған «қы ран», «қар ға», «күй кен тай» 
өз ке зі нің әр а лу ан адам да ры еке нін бі лу де қи ын емес. Бұл 
оны бей не леу ден гө рі пер не леу ге (ал ле го рия ға) жа қын да-
та ды. Бей не леу (сим вол) мен пер не леу дің (ал ле го рия ның) 
ара сы бір-бі рі не өте жа қын бол ған дық тан, со лай кө рі нуі 
де заң ды.

Әйт се де, пі кі рін ашып айт пай ас тар лап ай ту ды ая ғы на 
шей ін сақ тап шық қан ды ғы на, бей не леу ре тін де алы нып 
отыр ған «қы ран, қар ға, күй кен тай лар дың» іс-амал да ры, 
адам ның емес, сол құс тар дың іс те рі не тән бо лу ына жә не 
ал ле го рияша пі кір бел гі лі бір мі нез-құ лық ты жөн деу ге ту ра 
жұм са лын бай, сол пі кір ді алыс тан орап ай ту жақ та ры на 
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қа ра ған да да, өлең де ген мен де сим вол дың қа сие тін жо ға лт-
пай тын сы қыл ды.

Әң гі ме Абай өлең де рін де гі сим вол, оны мен бай ла ныс ты 
па рал ле лизм ту ра лы да ай ты лып отыр ған дық тан, сим вол 
мен па рал ле ли зм ді тү сі ну де ерек ше ма ңы зы бар ақын ның 
мы на өле ңі не тоқ тал мау ға бол май ды:

Жаз ғы тұ рым қал ти ған бір жау қа зын
Қай дан біл сін өмір дің кө бін, азын,
Бәй те рек ті күн дей ді же те мін деп,
Жы лы күн ге мәз бо лып, көр се жа зын.
Күз кел ген соң та мы рын үсік ша лып,
Бе те ге ге же те ал май бо лар жа зым.
Мен-да ғы көп есіт тім жас тың на зын.
Қол жет пес ке қол со зар, бар ма ла жың.
«Бо ла мын» деп жүр ген де, бо лат қай тып,
Жа лын сө ніп, жаз жү зін ба са ды әжім.

(Абай, I том, 201-бет).
Өлең – осы тұр ғы сын да пси хо ло гия лық па рал ле лизм. 

Мұн да ғы қа тар тұр ған екі нәр се: 1. «Жау қа зын» (жа пы рақ 
шөп тің бір тү рі). 2. Жас (адам). «Жау қа зын» бәй те рек ті 
күн дей ді, «жас қол жет пес ке қол со за ды», «Жау қа зын ның 
та мы ры» үсік ша лып, бәй те рек ке же те ал май жа зым бол са, 
«жас тың» бо ла мын деп жүр ген де, жа лы ны сө ніп, тү сін әжім 
ба са ды... «Қыс қа сы қа тар қой ыл ған екі нәр се (жау қа зын мен 
жас) бі рін екін ші сі сол түр де ау дар май, қай талай ды. Осы 
қал пын да мұ ны пси хо ло гия лық па рал ле ли зм нің та ма ша үл-
гі сі де сек, со ны мен қа тар бұл өлең нің жә не бір та ма ша жа ғы 
бар. Біз жо ға ры да сим вол мен па рал ле ли зм нің ай ыр ма сын 
айт қа ны мыз да, сим вол да қа тар алы на тын екі нәр се нің жа-
лаң бір жа ғы алы нып, екін ші жа ғы ай тыл май ке те ді де дік. 
Осы өлең нің «жау қа зы ны» ға на алы нып (оның екін ші жа ғы), 
па рал лель бо лып отыр ған «жас ты ғын» әдейі тас тап ке те лік:

Жаз ғы тұ рым қыл ти ған бір жау қа зын
Қай дан біл сін өмір дің кө бін, азын,
Бәй те рек ті күн дей ді же те мін деп,
Жы лы күн ге мас бо лып, көр се жа зын.
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Күз кел ген соң, та мы рын үсік ша лып,
Бе те ге ге же те ал май бо лар жа зым, –

деп қыс қарт сақ, та би ғат тың бір құ бы лы сы ту ра лы ай тыл ған, 
өз ал ды на бір өлең бо лып шы ға ды. Бұл – еш мүл ті гі жоқ сим-
вол. Мұн да қа тар қой ыл ған «жас тық» жоқ. Әйт се  де, «жау-
қа зын» ар қы лы «жас», «жас тық ты» ұға мыз. Бұл өлең де 
«жау қа зын» «жас тық», «жас тық тың» бей не сін де алын ған 
деп ұға ала мыз.

Сим вол па рал ле ли зм нен айы ры лып шық ты де ген пі кір дің 
дұ рыс ты ғын дә лел деу де бол сын, еке уі нің ай ыр ма сы қан-
дай лы ғын та ну да бол сын, Абай дың бұл өле ңі тап тыр мас тық 
үл гі.

Абай дың өлең де рін тү гел дей алып зерт те ген де, сим-
вол дың бұл тә різ ді тек екі-үш өлең де рін де кез де суі, ақын ға 
өмір құ бы лы сын бей не леп су рет теу әді сі та ныс бол са да, оны 
мей лін ше аз қол да нуы, әри не, кез дей соқ емес...

Абай дың ау дар ма ла рын да сим вол мен ке ле тін екі-үш 
өле ңі бар:

Қо на ды бір күн жас бұлт
Жар тас тың тө сін құ шақ тап.
Жө нел ді ер тең, қал ды ұмыт,
Көк жү зі не ой нақ тап.
Әжім ді жү зі тер ші ген
Кә рі жар тас таң қап ты: 
– Бә рі осы-ау, – деп, – құз де ген,
Том са рып тұ рып жы лап ты... .

(Абай, II том, 146-бет).
Жал ғыз жа лау жал тыл дап
Тұ ман ды те ңіз өрін де.
Жат жерде жүр не тың дап,
Не сі бар ту ған же рін де?
Ой нақ тап тол қын, жел гу леп,
Майы сар дің гек сы қыр лап.
Ол жүр ген жоқ бақ із деп,
Қаш пай ды бақ тан бой ды ұр лап.
Ас тын да да рия – көк май дан,
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Үс тін де сәу ле – ал тын күн.
Қа ра шы, ол бү лік құ дай дан
Сұ рай ды дау ыл кү ні-түн.

(Абай, II том, 145-бет).
Қор қыт па ме ні дау ыл дан,
Дү ріл деп тұр са тау мен сай,
Ша тыр лап тұр ған жау ын нан
Жар қыл дап тұр са түс кен жай,
Көк тор ғын дай ас пан – көк,
Бі ле мін, жай нап, ашы лар.
Исі аң қы ған бәй ше шек
Түр ле ніп жер ді жа сы рар.

(Абай, II том, 93-бет).
Құ дай мық ты жа рат қан үл кен жартас
Былш-былш ет кен бет бұ рып су дан қайт пас.
Бұлт та су ық дау ыл жай мен сыр лас,
Өз ге ні жан екен деп сы рын айт пас.

(Абай, II том, 107-бет).
Бұ лар дың соң ғы еке уі үзін ді. Абай бұл өлең дер ді өзі нің 

за ман да сы жә не ең те рең нен сүйе тін ақы ны Лер мон тов тан 
ау дар ған.

Жо ға ры да ай ты лып отыр ған сим вол тә різ ді ал ле го рия да 
(пер не леу) да пі кір ас тар лы түр де ай ты ла ды. Бір қа ра ған да 
еке уі нің ай ыр ма сы жоқ тә різ ді. Әйт се де, бұ лар ды поэ тик 
тіл дің бір тү рі деп қа рау ға бол май ды.

Сим вол дың екі жа ғы бар: бі рін ші жа ғы – бей не лік, 
оқу шы ла ры ның көз ал дын да тұ ра тын су рет те, екін ші жа-
ғы – сол ар қы лы оқу шы ла ры на айт пақ ав тор дың ой-пі кі рі. 
Ол әр дай ым бүр кеу лі бо ла ды, бол жал дап, қи ял жү гір тіп 
ой лау ды қа жет ете ді. Сон дық тан сим волмен жа зыл ған өлен-
дер де гі ав тор дың ой түй інін әр кім түр лі ұғы нуы да мүм кін. 
Мы са лы:

Қо на ды бір күн жас бұлт,
Жар тас тың тө сін құ шақ тап.
Жө нел ді ер тең, қал ды ұмыт,
Көк жү зін де ой нақ тап, –
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де ген Лер мон тов тың өле ңін ал сақ, мұ ны тек жал ғыз дық тың 
сим во лы деп қа на емес, та би ғат құ бы лы сы ның бір алу ан 
су ре ті – пей заж дық деп те қа рау ға бо ла ды.

Ал, ал ле го рия да олай екіұш ты тү сі ну ге жол жоқ. 
Мы салы:

Тұр ды пат ша қай ғы рып, уай ым жеп,
Ала қой ды бо ла ды қайт ке нім еп.
Аю, түл кі қа сын да – уә зір ле рі,
Ке ңе се ді олар ға «қай те мін» деп.
Қол баң етіп, қорс етіп сөй ле ді аю:
– Ба тыр пат шам, не ке рек көп ой ла ну?
Қой ды жан деп, есір кеп кім аяйды.
Ақы лы ала қой дың – қы рып са лу... .

(Абай, II том, 129-бет).
Аң дар дың ара сын да ғы бұл тә різ ді ке ңес тің бол май ты ны 

жұрт тың бә рі не мә лім. Сон дық тан арыс тан да, аю да, қас-
қыр да, түл кі лер пер не леу ден ай ты лып отыр ған адам ның 
қа ра жү рек те рі мен қу ла ры еке нін, ала қой – мо мын дар еке-
нін аң ға ру қи ын емес.

Со ны мен, адам дар дың ара сын да ғы әр түр лі қа рым-қа-
ты нас та рды, хай уан дар дың ара ла рын да ғы қа рым-қа ты нас 
етіп, ай тай ын де ге нін ас тар лап, сол хай уан дар дың іс-әре-
кет те рі етіп ай тып бе ре тін поэ тик тіл дің бір тү рі ал ле го рия – 
пер не леу деп атала ды.

Ал ле го рия қа зақ әде бие тін де ес кі за ман нан ке ле жат қан 
поэ тик тіл дің бір тү рі екен ді гін қа зақ тың «төрт тү лік мал 
жә не әр түр лі жа ну ар лар ту ра лы» ай ты ла тын ес кі, ой-са на ның 
сә би лік дә ре же сін де ту ған әр түр лі ер те гі, әң гі ме лер де ай қын-
дай ды. «Арыс тан, Қас қыр жә не Түл кі», «Түл кі мен Қас қыр», 
«Аю мен Түл кі», «Түл кі мен Бө де не», «Аю мен Қой шы», та ғы 
бас қа ер те гі лер ді ал сақ, тіл де рі бірөң кей ал ле го рия бо лып ке ле-
ді... Қа зақ ау ыз әде бие тін де ал ле го рия ның жә не көп кез де се тін 
тү рі – өті рік өлең дер. Кө бі не жас тар дың өза ра ой ын- сау ық та-
рын да ай ты ла ды. Мұ ны қа зақ тың ау ыз әде бие тін де гі бас ня ның 
ал ғаш қы бас та ма сы деп жо ра мал дау ға бо ла ды. Жал пы құ ры-
лы сы бас ня ға ұқ сай ды. Ті лі – ал ле го рия мен ке ле ді.
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Бе ріп ті ба қа қы зын кө бе лек ке,
Жү ріп ті қа ра шы бын жең ге лік ке.
Бір ту ын құ мы рс қа ның ұс тап сой ып,
Той қы лып, ат шап тыр ған тө ңі рек ке... . 

(Өті рік өлең)
Мі не, ау ыз әде бие тін де гі ал ле го рия ның әу ел гі нұс қа-

ла ры деп хай уа нат тар ту ра лы ер те гі лер мен осы өті рік өлең-
дер ді ай ту ға бо ла ды.

Ал XVIII ға сыр да бас тала тын та ри хи әде би ет ті алып, 
Абай ке зі не дей ін шо лып өт сек, не бас ня, не ер те гі, не сказ-
ка, са ти ра лық ер те гі, қыс қа сы, ал ле го рия мен жа зы ла тын 
өлең, әң гі ме лер ді кез дес ті ре ал май мыз.

Әде би ет май да ны на Абай дан 3–4 жыл ға на бұ рын шық-
қан Ал тын са рин орыс ақы ны Кры лов тың үш-төрт қа на бас-
ня сын ау да ра ды. Әйт се де, осы ның өзі Абай дың бол сын, не 
өз ке зін де гі бас қа ақын дар дың бол сын, бас ня жа зу ла ры на 
мұ рын дық бол ды.

XIX ға сыр дың екін ші жа р тысын да Ал тын са рин нің 
қол ға ал ған игі лік ті ісін да мы тып, іл ге рі лет кен де, Кры-
лов тың бас ня ла рын ше бер түр де қа зақ тың ұғы мы на жа тық 
етіп бе ре біл ген де – Абай. Абай Кры лов тан он төрт бас ня 
ау дар ды. Осы ау дар ма мен бай ла ныс ты Абай өлең де рі нен 
ал ле го рия орын алды. Бас ня ға тән ерек ше лік, қып-қыс қа 
өлең ге бір не ше жа ну ар лар ды қа тыс ты рып, олар ды өза ра 
сөй лес ті ріп, қыс қа сы, сю жет құ ру. Бұл жө нін де не гіз гі 
орын ала тын су рет теу емес, аз сөз ге көп ма ғы на сый ғы-
зы лып құ ры ла тын қыс қа-қыс қа диа лог тер. Диа лог тің 
мұн дай тү рі Абай ға шей ін гі әде би ет те тек Ал тын са рин нің 
ға на ау дар ма ла рын да аз-маз кез де се ді. Ал ау ыз әде бие тін-
де гі өлең дер де, не та ри хи ақын дар дың шы ғар ма ла ры нан 
кез дес ті ре ал май мыз. Аз сөз ге көп ма ғы на сый ғы зып, сол 
сөз де рін де әр жа ну ар дың өзі не тән ха рак тер лер бе рі ле тін 
өте тұ жы рым ды түр де, кей де иро ния, кей де сар казм мен 
құ ры ла тын диа лог тер дің Кры лов бас ня сын ау да ру мен бай-
ла ныс ты Ал тын са рин бас тау шы ақын бол са, Абай – оны 
да мы тып, іл ге рі лет кен, мә де ни ет ті ел дер дің әде би ет те рін де 



194

кез де се тін, ал дың ғы ай тыл ған прин цип ті бе рік сақ та ған, 
диа лог тердің та ма ша үл гі ле рін жа сау шы ақын.

Мы сал үшін Абай дың «Ше гі рт ке мен Құ мы рс қа» де ген 
ау дар ма сын ала лық:

Сел кіл деп ке ліп жы ғыл ды,
Ая ғы на бас ұра:
– Қа ра ғым, жы лыт, орын бер,
Жаз шық қан ша асы ра!
– Мұ ның жа ным, сөз емес,
Жаз өте рін біл меп пе ең?
Жа ның үшін еш ша руа
Ала жаз дай қыл мап па ең?
– Мен өзің дей ша руа шыл,
Жұм сақ илеу үй лі ме?
Кө гал ды қу ып, ән са лып,
Өлең нен қо лым ти ді ме?
– Қайт сін, қо лы ти меп ті,
Өлең ші, ән ші есіл ер!
Ала жаз дай ән сал саң,
Сел кіл де де, би лей бер!

(Абай, II том, 127-бет).
Мі не, осы үзін ді нің өзі нен-ақ қыс қа түр де құ рыл ған 

диа лог тің ше гі рт ке мен құ мы рс қа об раз да рын жа сау да қан-
дай мә ні бар лы ғы анық. Не бә рі 20–30 жол дың ішін де пер-
не леу тү рін де әкә ку шіл жал қау мен ең бек ші нің об раз да рын 
жа сап, адам ба ла сын ең бек ке үн деу де ма ғы на сы те рең пі кір 
ай ту шы лық ше бер құ рыл ған диа лог пен ға на жа са лып отыр.

Әри не, бұл ай тыл ған дар дың не гі зі орыс әде бие ті, Кры-
лов та, ес кі грек әде бие ті Эзоп та жа тыр. Олар дың клас сик үл гі сі 
қа зақ әде бие ті не ше бер ен гі зіп, бой ына сі ңі ру де Абай дың әде-
би ет те ақ құ ла ор ны бар. Оны көр мей ке ту ге бол май ды.

Диа лог тү рін де бол ма са да, аз сөз ге көп ма ғы на сый ғы зу 
жүй есі не не гіз дел ген, төл сөз дер ді ше бер қол да ну шы лық 
Абай дың өз өлең де рін де жиі кез де се ді. Мы са лы:

Бай ала ды ке зін де көп бе рем деп,
Жет пей тұр ған же рін де тек бе рем деп.
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Би мен бо лыс ала ды кү шін са тып,
Мен қа зақ тан ке гің ді әпе рем деп.

(Абай, I том, 46-бет).
Ақын төл сөз ді ше бер қол да нуы ның ар қа сын да көп 

ұт қан. Ар тық су рет, ар тық ба ян дау лар қыс қар ты лып, ой 
түй іні не төл сөз дер ар қы лы ті ке лей кел ген. Абай дың қол-
да ны сын да әр төл сөз өзі үшін өз де рі жау ап бе ріп, ақын ның 
ай тай ын де ген пі кі рін қыс қа түр де ұқ ты ра ала ды. Сөйт іп, 
Абай Кры лов тан қа зақ ша ла ған бас ня ла ры ар қы лы жал пы 
ал ле го рия ға ерек ше бір жа ңа лық кір гі зе қой ма са да, аз сөз ге 
көп ма ғы на сый ғыз ған диа лог жө нін де қа зақ әде бие ті үшін 
зор ең бек ет ті.

Кей іп теу. Қа зақ ау ыз әде бие тін, Абай ал дын да ғы та ри хи 
әде би ет ті, олар да қол да ны ла тын кей іп теу лер ді ал сақ, жан-
сыз нәр се лер ді жан дан ды ру, жа   ну ар лар ға тіл бі ті ру, ес кі 
на ным мен бай ла ныс ты әр түр лі миф ті адам бей не сін де 
көр се ту деп, не гі зін де үш ке бө лу ге бо ла ды.

Абай кей іп теу ді қай та ті рі лт ті. Әр түр лі өмір құ бы лыс-
та рын су рет теу де бол сын, ав тор дың ой-се зі мі, өмір ге көз қа-
рас та рын жан ды етіп ай тып бе ру де бол сын, ең күш ті құ рал 
еке нін та ны тып, өз өлең де рін де, ау дар ма ла рын да кей іп-
теу дің та ма ша-та ма ша үл гі ле рін көр сет ті. Абай дың аты-
шу лы «Қыс», «Жаз ғы тұ рым» тә різ ді өлең де рі, «Қа раң ғы 
түн де тау қал ғып», «Те рек тің сыйы» сынды ау дар ма ла ры 
не гі зін де кей іп теу мен жа зыл ған.

Абай кей іп теу жө нін де бұ рын ғы ау ыз әде бие тін де гі із бен 
кет кен жоқ. Сол кез де гі орыс әде бие тін де гі кей іп теу лер дің, 
әсі ре се, Лер мон тов тың та би ғат ты су рет теу әді сін үл гі ет ті. 
Ау ыз әде бие ті нен ал ға ны жан сыз нәр се ні сөй ле ту бол ды. 
Бі рақ Абай да он да ғы дай «та бы ну», жал ба ры ну жоқ. Абай 
та би ғат қа жан бі ті ре ді, қи мыл да та ды, сөй ле те ді, се зін ді-
ре ді, бі рақ ес кі әде би ет нұс қа ла рын да ғы дай олар ды шын 
жа ны бар күш деп ұғу дан Абай ау лақ. Та би ғат құ бы лыс-
та рын ақын кей іп теу ар қы лы су рет те се, ол оған сен ген ді гі 
емес, су рет те ген нәр се сін оқу шы ла ры ның көз ал ды на жан ды 
түр де елес те ту.
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Күн жоқ та кі сім сі нер жұл дыз бен ай,
Ол қайт сін қа ра түн де жар қыл да май,
Таң ат қан соң шы ға рын күн нің бі ліп,
Өңі қа шып, бо ла ал мас бұ рын ғы дай,
Күн – күй еу, жер – қа лың дық, са ғы ныш ты,
Құ ма ры еке уі нің сон дай күш ті.
Күн қы рын дап жүр ген де, көк қо жаң дап,
Күй еу кел ді, ай, жұл дыз к...н қыс ты.
Ай, жұл дыз ға жы лы жел ха бар бе ріп,
Жан-жа ну ар қу анар той ға елі ріп,
Аза лы ақ көр пе сін сіл ке тас тап.
Жер кү лім дер өзі не шы рай бе ріп,
Күн күй еуін жер көк сеп ала қыс тай,
Бі реуі не бі реуі қо сы лыс пай,
Кө ңі лі күн ле бі не той ған нан соң,
Жер то лық сып түр ле нер то ты құс тай, т.б.

(Абай, I том, 124-бет).
Абай та би ғат ты су рет теу де мә де ни ет ті ел дер дің та би-

ғат ты жан дан ды рып су рет теу дің үл гі сін ал ды деуі міз ге 
Абай дың «Қыс» де ген өле ңі то лық дә лел бо ла ала ды.

Ақ ки ім ді, де не лі, ақ са қал ды,
Со қыр, мыл қау та ны мас ті рі жан ды.
Үс ті-ба сы ақ қы рау, тү сі су ық,
Бас қан же рі сы қыр лап, ке ліп қал ды.
Дем алы сы – үс кі рік, аяз бен қар,
Кә рі құ даң – қыс ке ліп әлек сал ды.
Ұш па дай бөр кін ки ген оқ шы рай тып,
Аяз бе нен қы за рып ажар лан ды...
Бұлт тай қа сы жау ып екі кө зін,
Ба сын сі лік се, қар жау ып, ма заң ды ал ды.
Бо ран дай бұрқ-сарқ ет се дол дан ған да,
Ал ты қа нат ақ ор да үй шай қал ды.

(Абай, I том, 83-бет).
Қыс ты жан ды нәр се етіп көр се ту дің эле мен ті Абай дан 

бұ рын да бол ды. «Қы лы шын сүй ре тіп қыс ке ле ді» – дей ді 
қа зақ. Қыс ты қа һар лы ба тыр, жау ын гер бей не сін де ұға ды. 
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Бі рақ Абай ға шей ін гі әде би ет тің қай нұс қа сын ал сақ та, 
қыс ты ақ  са қал ды шал бей не сін де су рет теу бол ған емес. 
Қыс ты шал бей не сін де су рет теу – орыс әде бие ті не тән нәр-
се. Орыс ақын да ры ның әр дәу ір де көп су рет те ген аты шу лы 
«Дед мо ро зы» Абай дың қыс ты су рет теуін де не гіз гі тұл ға 
(праоб раз) бо лып отыр. Бұл – ау дар ма емес, Абай дың өз 
өле ңі. Әйт се де, қыс ты Дед мо роз дың бей не сін де су рет теу – 
қа зақ қа тән нәр се емес, орыс әде бие ті не тән.

Нек ра сов өзі нің «Мо роз, крас ный нос» де ген поэма-
сы ның бір же рін де:

Не ве тер бу шует над бо ром,
Не с гор по бе жа ли ручьи,
Мо роз – воево да до зо ром,
Об хо дит вла денья свои...
Идет – по де ревьям ша гает,
Тре щит по за ме рз лой во де,
И яр кое солн це иг рает
В кос ма той его бо ро де, –

деп су рет тей ді. Бі рақ Абай орыс әде бие ті не елік те се де, 
бү тін дей олар дың ық па лы на бе рі ліп кет пей ді. Оны қа зақ тың 
өз ұғы мы на жа қын да та ды. Қыс ты жан ды нәр се етіп көр се ту 
қа зақ қа жат емес ті гі жо ға ры да ай тыл ды. Орыс тан ал ға ны – 
қыс тың «ақ са қа лы мен кіл ақ қа киі нуі». Қыс тың орыс әде-
бие тін де гі іс тей тін іс-әре кет те рі: ай дын мұз ды сы қыр ла тып, 
сың сы ған қа лың ағаш ты жа рып өтіп, та ғы бас қа, со лар 
тә різ ді әр түр лі өз мен ші гін кү зе ту ші (до зор) бол са, Абай дың 
қы сы –  қа зақ тың өзі не та ныс «кә рі құ да», «ша бы на тын бу ра» 
бей не сін де, оның жүр ген же рі Нек ра сов та ғы дай қа лың то ғай, 
ай дын мұз емес, Ар қа ның жа зық сар да ла сы, қыс ыз ға ры 
бат қан дар, ба лық шы мен ну то ғай да ағаш ке сіп жат қан орыс 
крес тьяны емес, «ши дем мен тон қа бат тап ки ген қа зақ мал-
шы сы» мен қыс ти ты ғы на жет кен те бін де гі жыл қы. Қыс қа сы, 
Абай тек елік теу ші емес, елік те ген нәр се сін өзін ше мең ге ру ші. 
Қа зақ тың ұғы мын да бұ рын шал бей не сін де су рет тел мей тін 
қыс ты, өз елі нің тұр мыс-сал ты на бай ла ныс ты бай ыр ғы, қол 
ба ла об раз дар алып, қа зақ тың ұғы мы на сай кел ті ре ді де, ел ді 
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өзін дік етіп шы ға ра ды. Бұл тә різ ді үл кен ше бер лік – Абай дың 
қа ла мы на жал пы та ныс нәр се.

Абай дың орыс ақын да ры, әсі ре се, Лер мон тов тан ау дар-
ған өлең де рін де ерек ше орын ала тын нәр се – та би ғат құ бы-
лы сы на тек жан бі ті ру ға на емес жә не тіл бі ті ру, сөй ле ту 
де дік:

– Кав каз дай құз да ту ған пер зент тен мін,
Бұлт тың сү тін еміп ер жет кен мін.
Каз бек тен, ағам, се ні көк сеп шы ғып,
Кім қақ тық са, жо лы ма күй рет кен мін.
Ап ты ғып, асау інің кел ді, ақ са қал!
Тау, тас қа адам зат қа са лып жан жал.
Дем алай ын деп кел дім, аш қой ның ды,
Сә лем- сау қат әкел дім, қош кө ріп ал.
Әкел ген бұ ғы ме нен ма ра лым бар,
Адам нан тар тып ал ған көп ма лым бар.
Ер-то қы мы, аты мен, қа руы мен
Ер шер кес ті әкел ген ама лым бар.
Мұ ның бә рі – тар туым сіз ге, – дей ді,
Ақы лың ды айт , ақ са қал, біз ге, – дей ді.
Бақ ша, зау ат, жай лар ды қыл дым тал қан,
Әр бір бай жал дап жа тыр жүз ке дей ді.
Қар таң Кас пий қал ғы ған бой ыме нен
Те рек ке кө зін ашып үн де мей ді.
– Азыр қан дың, бі ле мін, ақ са қал шал,
Тен те гің нің сө зі не құ ла ғың сал.
Ка зак-орыс қа ты ны бір сұ лу ды
Әке ліп ем, қай тей ін, оны да ғы ал!
Кә рі Кас пий қа ра көк кө зін аш ты,
Жы лы жүз бен Те рек ке аман дас ты.
Жы быр қа ғып, қоз ға лып сылқ-сылқ кү ліп,
Қа тын ды ал ды, қы тық сыз ара лас ты.

(Абай, I том, 112-бет).
Бұл өлең де Те рек өзе ні жан ды адам дар дың ама лын дай 

амал дар жа сай ды жә не жан ды адам дар ша сөй лей ді. Қыс-
қа сы, та би ғат қа жан бі ті ріп, ай тай ын де ген ой ын кей іп теу 
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ар қы лы бе ру де Абай дың бұл ау дар ма сы өзі нің орыс ті лін-
де гі нұс қа сы нан бір де кем түс пей ді.

Абай дың бұ лар тә різ ді пей заж дық өлең де рі әр алу ан. 
Олар дың кей бі реу ле рі сим вол, кей бі реу ле рі ал ле го рия, кей-
бі реу ле рі жай ға на су рет теу, кей бі реу ле рі кей іп теу бо лып 
ке ле ді. Сим вол мен ал ле го рия бұ рын тал дан са, кей іп теу 
ту ра лы қа зір ай ты лып отыр. Сон дық тан та би ғат кө рі ні сін 
кей де жай ға на су рет теу ші лік те аз кез дес пей ді. Мұ ны 
ал дың ғы лар мен ша тас тыр мау үшін бі рер мы сал дар кел ті ріп 
өте лік:

Жаз ды гүн шіл де бол ған да,
Кө ко рай шал ғын, бәй ше шек,
Ұза рып өсіп тол ған да;
Күр кі реп жат қан өзен ге,
Кө шіп ау ыл қон ған да;

(Абай, I том, 64-бет).
Жел сіз түн де жа рық ай,
Сәу ле сі су да ді ріл деп,
Ау ыл дың жа ны те рең сай,
Та сы ған өзен гү ріл деп.

(Абай, 1 том, 202-бет).
Бұл үзін ді лер де де та би ғат су рет те ле ді. Бі рақ мұн да сим-

вол да, ал ле го рия да, кей іп теу де жоқ. Та би ғат кө рі ні сін сол 
қал пын да әде мі леп су рет теу ға на бар. Сон дық тан бұл соң ғы 
ай тыл ған дар дың ал дың ғы лар дан жі гі бө лек.

Со ны мен қа тар ай та ке те тін жә не бір  мә се ле – поэ тик 
тіл дер дің бас қа түр ле рі нің кей іп теуі мен бай ла ныс та ры. 
Тіл де бір сөз екін ші сөз бен бай ла ны сып, бір сөй лем екін ші 
сөй лем мен бай ла ны сып қа на ой-пі кір ді ұқ ты ру, ма ғы на бе ру 
тіл дің жал пы за ңы де сек, поэ тик тіл дер де бұл заң ға ба ғы-
на ды. Өмір құ бы лы сы ның әр түр лі су ре тін жа сау да поэ тик 
тіл дер әр дай ым бай ла ныс, қа рым-қа ты нас та бо лып оты ра ды. 
Олай бол мауы мүм кін де емес. Бі рақ әр жағ дай ға су рет те мек 
өмір құ бы лы сы на лай ық ты, со ған сәй кес, поэ тик тіл дің бір 
тү рі бі рін ші орын алуы мүм кін, мы са лы, Абай да адам ның, 
не бас қа нәр се нің порт ре тін жа сау да кө бі не эпи тет, со сын 
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те ңеу дің қол да ны луы тә різ ді, бұл бұ рын ай тыл ған. Әйт се де, 
ол жай поэ тик тіл дің бас қа ла ры ның ара ла сып ке луі не бө гет 
емес, қай та, кей бір жағ дай лар да ке рек ті де. Жо ғар ғы үзін ді 
кел тір ген Абай дың «Қыс» өле ңін ал сақ, ақын мұн да ай тай ын 
де ге нін кей іп теу ар қы лы айт пақ. Бі рақ қыс қа дем ал ғы зып 
бас қан же рін сы қыр ла тып, жүр гі зіп қою үшін әу елі поэ тик 
тіл дің бас қа ла ры ның кө ме гі мен (эпи тет, те ңеу, ме та фо ра) 
қыс тың өзін ақын ға әу елі ақ са қал ды шал кес кі ні не кел ті ріп 
алу қа жет бол ды. Сон дық тан «Де не лі, ақ ки ім ді, ақ са қал ды, 
со қыр-мыл қау» де ген эпи тет тер ді, «Дем алы сы – үс кі рік, аяз 
бен қар» де ген тә різ ді ме та фо ра лар ды қол да нып отыр. Мұн-
дай бай ла ныс тар ақын дар да кез де се ді жә не ол заң ды да.

Сөйт іп, Абай дың поэ тик тіл де рі нің бас қа түр ле рі жө-
нін де қа зақ әде би ет ті лі не қос қан жа ңа лық та рын же ке леп 
көр сет сек, кей іп теу Абай дың жаз ба әде бие ті міз ге бү тін дей 
қос қан жа ңа лы ғы деп ай ту ға бо ла ды. Өйт ке ні ес кі ау ыз 
әде бие тін де өмір құ бы лы сын су рет теу де поэ тик тіл дің не-
гіз гі бір тү рі са на лып, XVIII–XIX ға сыр дың әде бие тін де де 
қол да ныл май не аз кез де се тін кей іп теу ді, жа ңа дәу ір, жа ңа 
ой-са на ға сәй кес, жа ңа лан ған түр де қай та ті рі ліп, поэ тик 
тіл дер дің өмір құ бы лы сын су рет теу де са нау лы құ ра лы ның 
бі рі етуі – қа зақ тың әде би ет ті лін жа сау да, сөз жоқ, ұлы 
еңбек. Со ны мен қа тар Абай дың кей іп теу ді қол да ну жол да-
ры әр алу ан. Олар дың әр қай сы сын да үл кен ше бер лік бар. 
Олар дың әр қай сы сы же ке тал дау ды ке рек ете ді. Әйт се  де, 
сол та би ғат ты жан ды етіп су рет теу дің се зім дү ние сі не қан-
дай әсер етуі жай лы «Мен көр дім ұзын қай ың құ ла ға нын» 
де ген өле ңі нен бір үзін ді кел ті рейік:

Мен көр дім ұзын қай ың құ ла ға нын,
Бас ұрып қа ра жер ге сұ ла ға нын.
Жа пы ра ғы сар ғайып, өлім сі реп,
Бай ғұс тың кім тың дай ды жы ла ға нын?
Мен көр дім ой нап жүр ген қы зыл киік,
Кеу де сі не мыл тық тың оғы ти іп,
Қал жы рап, қан сы ра ған, қа бақ түс кен, –
Кім ге ба тар ол бай ғұс тарт қан күй ік?
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Мен көр дім сы нық қа нат кө бе лек ті,
О да бі лер өмір ді із де мек ті.
Күн шуақ та жа та ды қалт-құлт етіп,
Одан ғиб рат алар жан бір бө лек ті.

(Абай, II том, 113-бет)
Та би ғат құ бы лы сын, жан-жа ну ар лар ды кей іп теу ар қы-

лы су рет теп, не те рең ой, не те рең се зім дер ді бе ру ге бо ла тын-
дық тың бұл үзін ді ай қын үл гі сі бо ла ала ды. Абай дан кей ін гі 
қа зақ әде бие тін де кей іп теу дің поэ тик тіл ден үл кен орын 
алуы да Абай дың әсе рі деу ге бо ла ды.

(Қ.Жұ ма лиев)

лу»

1. Абай өлең де рі нің ті лі қан дай? 
2. Ақын табиғат құбылысын қалай суреттеген?
3. Абай өлең де рін қай ға лым зерт те ді?
4. Ауыз әде бие тін де ал ле го рия тек қан дай жанр да кез де-

се ді?

»

1. Не лік тен Абай қа зақ поэ зия сы н үлкен белеске көтерген 
ақын бо лып есеп те ле ді?

2. Не се беп ті Абай ды ал ле го рия ны қа зақ поэ зия сы на тұң-
ғыш кір гіз ген ақын дей міз? Ой ла рың ды мы сал мен дә-
лел дең дер.

3. Ақын ның өлең де рін де ше тел сөз де рін қол дан ға нын ға-
лым қа лай тү сін ді ре ді?

 Ин тер нет же лі сі нен Абай өлең де рін жүк теп алып, олар-
да ғы көр кем де гіш құ рал дар ға мы сал дар кел ті ріп, кес те-
ні тол ты рың дар.

Ме та фо ра Ме то ни мия Си нек до ха  Кей іп теу Сим вол 

Білу

Түсіну

Қолдану
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1. «Дер бес пі кір ай ту» әді сі бой ын ша Қ.Жұ ма лиев тің ма-
қа ла сын тал дап, ой ла рың ды ор та ға са лың дар.
1) Өзін дік пі кір (ой, идея).
2) Дә лел.
3) Өз пі кі рін ай ғақ тайт ын мы сал.
4) Өз пі кі рі не қар сы дә лел.
5) Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы сал.
6) Қо ры тын ды.

2. «3–1–2» әді сі бой ын ша мә тін мен жұ мыс жа сап, та қы-
рып пен бай ла ныс ты ра оты рып, кес те ні тол ты рың дар.

Мә тін бой ын ша 
3 дерек

Мә тін бой ын ша 
2 сұ рақ 

Қы зы ғу шы лық 
та ныт қан  
1 нәр се

3. Қа зір гі қа зақ әде бие тін де жо ға ры да айт ыл ған көр кем де-
гіш құ рал дар ды мо лы нан қол дан ған ақын дар бар ма?

 Та қы рып бой ын ша ал ған бі лім де рі ңе сүй ене оты рып, 
«Борт ты журнал» кес те сін тол ты рың дар.

Бол жам Жа ңа ақ па рат 
Та қы рып бой ын ша бұ рын нан 
не бі ле мін? Бұл ту ра лы не бі-
луім ке рек?

 Бұл ту ра лы ен ді не біл дім? 
Қан дай ма ңыз ды сәт тер ді 
мен ен ді анық та дым?

 Қ.Жұ ма лиев тің ақын поэ зия сын зерт теу ең бе гі нің құн-
ды лы ғы на ба ға бе рің дер.

Талдау

Жинақтау

Бағалау
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7.2Абайдыңақындықмектебі

Ел ба сы  Н.Ә.На зар ба ев тың: «Егер Абай бол ма са, осы ға-
сыр дың ба сын да-ақ аза мат тық ке мел ді лік ке, су рет кер лік 
са ли қа лы лық қа, стиль дік әралу ан дық қа, за ман мен бір ге 
ат тап, за ман дас пен мұң дас бо ла ала тын дай әлеу мет тік пай-
ым ға ие бол ған жаз ба әде би ет мек те бі: шын мә нін де гі Абай 
мек те бі қа лып тас пас еді. 

Мағ жан Жұ ма ба ев, Бер нияз Кү леев, Шәң ге рей Бө кеев, 
Шә кә рім Құ дай бер диев ли ри ка сын да, Әли хан Бө кей ха нов, 
Ах мет Байт ұр сы нов, Ғұ мар Қа ра шев, Ха лел Дос мұ ха ме дов, 
Мұ ха мед жан Се ра лин дер дің сая си-ғы лы ми кө сем сөз де рін-
де, Сұл тан мах мұт То рай ғы ров, Спан дияр Кө беев, Мір жа-
қып Ду ла тов, Жү сіп бек Ай мау ытов шы ғар ма ла рын да бар 
бі ті мі мен кө рін ген бұл мек теп Абай жүй еле ген жа ңа ұлт тық 
эс те ти ка лық әлем нің қан ша лық ты сын дар лы екен ді гін ай-
қын та ныт ты. Түп бас тауы осы кәу сар бұ лақ тан бас тал ған 
көп са ла лы, көп жаяр лы көр кем әде бие ті міз XX ға сыр зо ба-
лаң да ры тұ сын да өз хал қы на зор ру ха ни ме дет бол ды. 

Біз бұ ның бә рі үшін де бір жа рым ға сыр бұ рын эс те ти ка-
лық ой дың тың жа зи ра сы на ба тыл ат та ған Абай дың қай сар 
талан ты на қа рыз дар мыз», – де ген сө зі қа шан да ма ңы зын 
жой мақ емес. Енді назарларыңа Зәки Ахметовтың зерттеуін 
ұсынамыз.

Абайдыңақындықшеберлігі

Абай – қа зақ тың жа ңа реа лис тік жаз ба ша поэ зия сы-
ның, әде бие ті нің не гі зін сал ушы. Реа лизм де ген де, әсі ре се, 
Абай реа лиз мі де ген де, шын шыл дық ты көр кем дік прин цип 
етіп қол да ну ды ай та мыз. Абай реа лиз мі нің көр кем дік әдісі 
ре тін де гі ең бас ты өз ге ше лік те рі ал ды мен ай на ла да ғы өмір, 
бол мыс ты, қо ғам дық құ бы лыс тар ды мей лін ше кең қам тып, 
нақ ты лы бей не леу, ел тағ ды ры на, өмі рі не қа тыс ты ең ма-
ңыз ды әлеу мет тік мә се ле лер ді ха лық тық мүд де, озат ар ман-
мақ сат тар тұр ғы сы нан тол ғай бі лу дей міз. Демек, көр кем дік 
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шын шыл дық, шы найы лық әде би ет те гі ха лық тық прин цип-
пен, озат идеялы лық пен ұш та сып ке ле ті нін атап ай та мыз. 
Әри не ақын шы ғар ма шы лы ғы ның идея лық жа ғы нан құн-
ды лы ғын оның әр шы ғар ма сын да тек өси ет, на си хат ай тып, 
із гі лік ті ма дақ тап, кем-ке тік ті мі неп-сы нау тұр ғы сы нан ба-
ға лау мә се ле ге үс тірт қа ра ған дық бо лар еді. Сон дай-ақ ақын 
шы ғар ма ла рын да ғы шы найы лық бі рың ғай тек өмір де бар 
нәр се ні, жай жағ дай ды тек сол бар қал пын да алып, сырт тай 
ұқ сас тық сақ тап, кө шір ме леу емес еке ні де тү сі нік ті.

Қа ра сөз де рін де Абай мақ тау жай ын да сөз қоз ғап, мақ та ныш 
се зі мі мен мақ тан шақ тық ты ажы ра та бі лу қа жет ті гін ес кер-
те ді. Мақ тау, мақ та ну дың жа ғым ды жа ғы мен қа тар жа ғым сыз 
жа ғы да бар еке нін ашып көр се тіп, бұл мә се ле ха қын да қа зақ 
әде бие тін де те рең пі кір айт қан Абай бол ды. Осы ған үн дес, жал-
ғас өт кір пі кір лер ді Шә кә рім ақын ның өле ңі нен та ба мыз.

Дос мақ тай ды се ні жақ сы көр мек үшін,
Дұш пан мақ тар елір те бер мек үшін.
Есеп те мей есі рік елін мақ тар,
Көп не ні айт са, со ны ай тып ер мек үшін.
Бұл үш мақ тау бе ре ме са ған пай да,
Мақ тау лы ны бі лер лік адам қай да?
Өзің нен іл ге рі лер сүй сі нер лік
Жол тап та ғы, ақыл ды со лай ай да.
Кей де дос та жа ман дар жоқ нәр се үшін
Дұш пан сө гер сыр тың нан қай рап ті сін.
Өне рі жоқ өсек шіл ел жа ман дар,
Өті рік пе, рас па, көр мей ішін.

Мақ тау шын кө ңіл мен тап ба сып тау ып ай тыл са ға на пай-
да лы, ор ны мен ай тыл са, сө гіп, сы нау дың өзі де ой са лар лық, 
ал бас қа дай біл мес тік пен ай тыл ған мақ тау бол са, оған елір-
меу, дат тау бол са, оны еле меу қа жет де ген дей ой түйеді ақын.

Шә кә рім Абай ға пәл са па шыл дық қа бой ұруы жа ғы нан 
жа қын дай ты нын бай қай мыз. Дү ние-бол мыс қа лай жа ра-
тыл ған де ген мә се ле Шә кә рім ді де көп тол ған дыр ған:

Талай дан ой бар мен де:
Бар әлем ді жа рат қан не?
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Жо ға ла ма жан өл ген де,
Тү зу іс тер іс қа лай?
Ей, жас тар, қа лай дей сің бұл дү ние?
Мұ ны бүйт іп жа рат қан қан дай нәр се?
Бі лім сіз, мақ сат сыз дан шық қан бол са,
Мақ сат, бі лім, ой шық ты мұ нан не ге?

Осын дай сау ал дар ға бе ре тін жау ап та ры нан ой шыл-
дық қа бой ұру ға на емес, со ны мен қа тар ақын дық 
се зім нің әсер лі лі гі, бей не леп ай ту ше бер лі гі де жақ сы 
аң ға ры ла ды:

Күн ба тып, Ай, Жұл дыз дың ай на луы –
Шы нын да дөң ге лен ген жер жү рі сі-ау.
Күн жау ды, көз ша ғыл ды най за ғай дан,
Су дан от жа ра ты лып шық қа ны анау.

Күн нұ рын жер жү рі сін, кө лең ке ні
Жа рық уа қыт, қа раң ғы деп атай мыз.
Жоқ бол са ыс тық, жа рық, қа раң ғы лық,
Біз дің де мүм кін бе еді бар лы ғы мыз?

Ал ен ді Сұл тан мах мұт ты ал сақ, оның әлем-дү ние, өмір-
дің ма ғы на сы, адам тағ ды ры ту ра лы ойтол ғауы да кө бі не се 
әлеу мет тік көз қа рас тұр ғы сы нан ке ле ді. Ол бір де:

Қан дай мән бұл адам ның өмі рін де?
Дәм тарт қы зар үміт не кө ңі лін де?
Ту ысын да ерік сіз жер дің құр ты,
Жә не ерік сіз аһ ұрып се нуін де, – де се, та ғы бір де:
Дү ние нің дөң ге ле гі ай на ла ды,
Кім үс тін де гөл айт тап жи на ла ды.
Кім ас тын да езі лер саз бал шық тай,
Біл мей мін тү бі не ге ай на ла ды.
Үс тін де не қа си ет, ас та ғы да
Не жаз дық деп ерік сіз ой ла на ды.
Үс те гі сын дыр ма ған шөп тің ба сын,
Сон да да та ма ғы тоқ, киі мі асыл,
Жа сау лы, зей нет теу лі па ла та да,
Қыз мет кер дай ын қы лар ке рек асын.
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Он жыл қыз мет бір ке дей қы лып тап пас.
Қон дыр ған бір жү зік ке асыл та сын.
Бір ке дей жыл дық та мақ етер еді,
Өң де ген бояуы на бет пен қа сын.

Сұл тан мах мұт ой са на лы лы ғы на, сөз дің қа ра пай ым ды-
лы ғы мә ні те рең ма ғы на лы лы ғы на ай рық ша мән бе ріп, бұл 
ба ғыт та Абай өне ге сін жақ сы жал ғас ты ра ды.

Абай өз за ма ны на, өт кен ға сыр да ғы қо ғам дық құ ры лыс-
қа сын кө зі мен қа рап, «жеп жүр ғой бі реуі нің бі реуі етін» 
деп си пат тай ды. 

Сұл тан мах мұт Абай дың осы дәс тү рін бе рік ұс тан ды. 
Он да өт кен дәу ір ді, күш ті лер үс тем дік ет кен, әділ дік тің 
жоқ ты ғы «адам ды сор лы қыл ған» за ман ды су рет те ген де 
«ба қыт сыз дық дү ние тол ған на қақ тан, на қақ көз жас да рия 
бол ған» де ген се кіл ді си пат тау лар ды қол да на ды.

Сұл тан мах мұт «Ке дей» поэма сын да «жек сұ рын шал» 
мен оған мал ға са ты лып ерік сіз қо сақ тал ған жас қыз ды 
су рет те ген де шен дес ті ру, қа ра ма-қар сы кел ті ріп си пат тау 
тә сі лін үл кен ше бер лік пен қол да на ды.

Ақын өлеңде бал ғын жас сұ лу мен шал ды үне мі бір-бі-
рі не қар сы қой ып, са лыс ты ра бей не леп отыр. Қыз дың кес-
кін-кел бе тін, си па тын та ны та тын си пат-біл гір лер – жас 
ерін, нә зік бел, үл бі ре ген жас тән, сә би дің бі ле гін дей тор ғын 
та мақ де ген се кіл ді бо лып кел се, шал дың си қын – кеп кен 
ерін, кә рі қол, қуар ған, кеп кен тән, ті ке нек тей көк са қал 
де ген си яқ ты си пат та ма лар ар қы лы бай қа та ды.

Сұл тан мах мұт – әри не, ақын дық тұл ға сы мүл де бас-
қа ша, тек қа на өзі не тән да ры ны бар су рет кер. Бұл жер де сөз 
әде би дәс түр жал ғас ты ғы ту ра лы ға на. 

Сұл тан мах мұт кей де Абай ша тол ғап, өмір құ бы лыс-
та рын Абай ша бей не леп көр сет кен кез де рі бар, бі рақ ол ұлы 
ақын ның сөз үл гі сін құр қай талау емес, су рет теу тә сі лін де гі 
кей бір ұқ сас тық тар ға на.

Ха лық өмі рі, бү гін гі сі мен ке ше гі ту ра лы ой ла нып, те бі-
рен ген де Мағ жан да өзі «ал тын ха кім» деп атап, ай рық ша 



207

ар дақ та ған Абай үл гі сі нен алыс та май, ашы нып, ащы сын-
пі кір лер ай ту дан тай ын бай ды.

Сор лы қа зақ жа ны ал қым ға ты ғы лып,
Қа ра күн кеп, тік кен туы жы ғы лып,
Ал ға бас пай бар лық ісі кер ке тіп,
Нәр та та ал май, күш сіз, әл сіз бү гі ліп, – деп кү ңі-

рен ген ақын, ты ғы рық қа ті рел ген ел ге шы ға тын жол сіл-
те мек ни ет пен, қа ла сал сақ, мек теп пен мед ре се лер көп 
бол са дей ке ліп:

Жиыл май өнер ге аяқ ба са ал мас пыз,
Нық сің ген на дан дық тан қа ша ал мас пыз, – деп 

жұрт ты жі гер лен ді ру ге ұм ты ла ды.
Жет ті ен ді қам жер мез гіл жат па бе кер,
Ой ла мау ке ле шек ті түп ке же тер, – деп түй ін дей ді.

Әри не, тү гел дей ал ған да Мағ жан поэ зия сын да қо ғам дық 
мә се ле лер ді қоз ғау, тал дап-ба ян дау дан нә зік сыр шыл дық ба-
сым жа тыр. Мағ жан ның сыр шыл ды ғы – се зім те рең ді гі нен 
туа тын еш бір жа сан ды лы ғы жоқ, на ғыз ли ри ка лық сыр шыл-
дық. 

Өмір ден алын ған се зім-әсер лер мен нәр лен ген, көр кем 
қи ял мен қа на ғат тан ған сыр шыл дық. Се зім қу ат ты лы ғы на, 
нә зік ті гі не орай ті лі нің, әр сө зі нің ке ліс ті көр кем бо луы да – 
ақын ның су рет кер лік ше бер лі гі нің бас ты си паты.

Ах мет Байт ұр сы нұлының да Абай шы ғар ма шы лы-
ғы мен та қы рып тық-идея лық үн дес ті гі бір емес, бір талай 
аса ма ңыз ды қо ғам дық мә се ле лер ді тол ғауы нан анық бай-
қа ла ды. 

Ақын ның «Жұр ты ма» де ген өле ңін де гі:
Біл мей сің жө нің ме нен те рі сің ді,
Ел бо лып іс ет пей сің ке лі сім ді.
Жөн айт қан жұрт шы лық қа адам бол са,
Шы ға сың қо лы ңа алып ке рі сің ді.
Бы ты рап бет-бе ті не жө нел ген де,
Көр дік қой жай ыла тын өрі сің ді.
Кел ген де өз-өзі ңе мық ты-ақ сың дар,
Қай тей ін өз ге де се көн гі шің ді.
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Сы қыл ды сы нық бұ тақ тө мен де сең,
Кім жұл мас оңай да ғы же мі сің ді?! – де ген сөз дер ді 

ес ке ал сақ, Абай дың «Қа лың елім, қа за ғым, қай ран жұр-
тым» ат ты өле ңі мен не гіз гі пі кір ле рі са бақ тас ке ле ті нін кө ру 
қи ын ға соқ пай ды. Сон дай-ақ «Жи ған-тер ген», «Жау ға түс-
кен жан сө зі» ат ты өлең де рі де ел жай ын, ха лық тағ ды рын 
ой лап те бі ре нуі, сын шыл ды ғы жа ғы нан ақын ның Абай мен 
са рын дас ке ле ті нін аң да та ды.

Абай дың «Се гіз аяқ» ат ты өле ңін де гі:
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, – де ген түй ін ді пі кір ді же ке 

са рын ға на емес, ағар ту шы-ақын ның шы ғар ма шы лы ғын да ғы 
үл кен бір та қы рып тық-идея лық ар на де сек, А.Бай  тұр сы нұлы 
да, М.Ду ла тұлы да өз шы ғар ма шы лы ғы ның ең бас ты идея лық 
ны са на сы ха лық ты ояту, оны өнер-ғы лым ға, ең бек ету ге, озат 
өр ке ни ет ке ұм ты лып, ал ға ба су ға ша қы ру деп тү сін ді.

«Оян, қа зақ!» деп ұран тас та ған М.Ду ла тұлы өз шы ғар-
ма ла рын да қо ғам өмі рі нің бір талай мә се ле ле рін, Абай дәс-
түр ле рін жал ғас ты ра оты рып, жа ңа за ман ның тала бы на 
сәй кес ба тыл қоя ал ды.

Осы екі үз дік шық қан өнер ие сін қа тар қой ып, ай тып 
отыр ға ны мыз, олар дың ақын дық тұл ға сын да ор тақ си пат 
мол. Сон дық тан олар дың Абай мен үн дес ті гін де бір ар на ға 
тү сіп жат қан дай кө рі не ді.

Ах мет Байт ұр сы нұлының ақын ды ғы ту ра лы өте дәл, 
тұ жы рым ды пі кір ді ал ғаш айт қан М.Ду ла тұлы еке ні де 
кез дей соқ нәр се емес. Олар бі рін-бі рі та ни да, ба ға лай да 
біл ген.

«А.Байт ұр сы нұлы өз өлең де рін де сүй іс пен ші лік ті, әй ел 
сұ лу лы ғын, та би ғат әсем ді гін жыр ла май ды, он да сыр шыл 
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өлең дер мен ай шық ты тір кес тер жоқ. Ол қа ра пай ым да ұғы нық-
ты тіл мен ер кін дік ті, езіл ген қа зақ хал қын жыр ға қо сып, олар-
ды ең бек сүй гіш тік ке, бі лім ге, ға сыр лар бой ғы ұй қы дан ояну ға 
ша қы рып, әр бір қа зақ тың жү ре гі не аза мат тық рух сі ңір ді».

Осы си пат та ма Ах мет Байт ұр сы нұлының бой ына, бі тім-
тұл ға сы на өл шеп ай тыл ған дей оты рып, бұл сөз дер Мір-
жа қып Ду ла тұлының ақын дық өне рі нің бас ты сыр-си па тын 
да ай қын та ны та ала ды деп са най мыз.

Абай дың шы ғар ма шы лы ғын да же лі дей тар тыл ған бір не ше 
бас ты та қы рып-са рын дар са бақ та са түй ісіп ке ле тін шы ғар ма сы 
«Се гіз аяқ» бол са, со ның қа зақ поэ зия сы на тың нан қо сыл ған 
өр не гі із ба сар ақын дар дың на за ры нан тыс қал ған жоқ.

Со ны мен қо ры та ке ле ай та ры мыз, біз Абай дәс түр ле рін 
жал ғас тыр ған, өріс тет кен ақын дар қа та рын да ар найы сөз 
қыл ған Шә кә рім, Сұл тан мах мұт, Мағ жан, Ах мет Байт ұр-
сы нұлы мен Мір жа қып Ду ла тұлы – әде би ет те гі аса ірі тұл-
ға лар. Әр қай сы сы – өз ба ғы ты, өз сти лі бар, қа зақ әде бие ті не 
үл кен жа ңа лық әкел ген қай рат кер лер. 

Бұ лар мен қа тар не бұ лар ға іле се шық қан қа зақ әде бие-
тін де ұлы ақын ның ағар ту шы лық, адам гер ші лік, де мок ра-
тия лық идеяла ры, өмір ді көр кем деп бей не леу әдіс-тә сіл де рі 
жан-жақ ты жал ғас тық тау ып, ба тыл шы ғар ма шы лық із де-
ніс тер ге ті рек бол ға ны ай қын да ла тү се ді. 

Жо ға ры да айт қа ны мыз дай, Абай дәс түр ле рін иге ру 
мә се ле сі ХХ ға сыр дың бес ке зі мен шек тел мей ді, одан кей-
ін гі ке зең дер мен қа зір гі әде би про цес пен де ұла сып жа тыр. 
Біз тек Абай ға бір ден-бір жа қын тұр ған ті ке лей ми рас қор 
бол ған ақын дар жай ын да сөз қоз ға дық.

(З.Ах ме тов)

лу»

1. Абай дың ақын дық мек те бі де ген не?
2. Ақын реа лиз мі нің көр кем дік әді сі ре тін де не ні қа рас ты-

ра мыз?
3. Мағ жан Жұ ма ба ев Абай ды қа лай ата ған?

Білу



210

»

1. Абай неге «қа зақ жаз ба поэ зия сы ның атасы» саналады?
2. Не се беп ті Шә кә рім өлең де рі Абай шы ғар ма шы лы ғы мен 

үн дес?
3. А.Байт ұр сы нұлының Абай шы ғар ма шы лы ғы мен үн дес-

ті гі қа лай кө рі не ді?

 Абай дың ақын дық мек те бі ту ра лы ғалымдардың пікір-
лерін қорытындылай келе «FILA» кес те сін тол ты рың дар.

 F / Де рек/ – та қы рып тан ақын ның да ра лы ғын көр се те-
тін де рек тер жи нау; 

 I / Пі кір/ – ақын ның мек те бі ту ра лы өз де рің нің ой-пі-
кір ле рің; 

 L / Сұ рақ/ – ақын ның да ра лы ғын аша тын сұ рақ тар; 
 A / Іс-әре кет/ – ақын ның өлең де рін де гі қол дан ған тә сі л-

дері.

 Үш топ қа бө лі ніп, Шә кә рім, Сұл тан мах мұт, Байт ұр сын -
ұлы өлең де рін Абай өлең де рі мен са лыс ты рып, тал даң-
дар. 

Абай  
өлең де рі 

Шә кә рім  
өлең де рі 

Сұл тан мах мұт 
өлең де рі 

Байт ұр сы нұлы 
өлең де рі 

 «Төрт сөй лем» тә сі лімен тақырыпты қорытындылаңдар.
1. Пі кір. Абай дың ақын дық мек те бі ту ра лы өз пі кір ле рің ді 

жа зың дар. (1 сөй лем) 
2. Дә лел. Өз ой ла рың ды ар гу мент пен дә лел дең дер. (1 сөй лем)
3. Мы сал. Пі кір ле рің ді өмір мен бай ла ныс ты рып, мы сал 

кел ті рің дер. (1 сөй лем) 
4. Қо ры тын ды. Өзін дік қо ры тын ды шы ға рың дар. (1 сөй лем)

Түсіну

Қолдану

Талдау

Жинақтау
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 Қа зір гі қа зақ ақындарының барлығын Абайдың ми-
расқоры деуге бола ма?

7.3Абайдыңақындықдәстүрін
жалғастырушыақындар

ХХ ға сыр дың бас ке зін де Абай дың реа лис тік су рет-
кер лік дәс тү рі Ә.Бө кей ха нұлы, А.Байт ұр сы нұлы, М.Ду-
ла тұлы, Ш.Құ дай бер діұлы, Ж.Ай мау ытұлы, М.Жұ ма-
бай ұлы, т.б. си яқ ты Алаш қай рат кер ле рі мұ ра ла ры ның 
ар қа сын да жа ңа бе лес ке кө те ріл ді. Бұл ту ра лы бас қа та-
рау лар да мағ лұ мат бе ріл ді.

Абай та ну шы Ме кем тас Мыр зах ме тұлы ның есеп-
теуін ше, Абай мұ ра сы жай лы жа зыл ған, жа рия лан ған, 
зерт теу жүр гі зіл ген де рек тер кө зі қа зір гі күн ге дей ін 4000-
нан ас қан екен.

Тө мен де гі қа зақ тың көр нек ті ақын да ры ның Абайға 
арналған өлең де рін оқу ар қы лы Абай дәс тү рін жал ғас ты-
ру шы лар ту ра лы ой қо ры ту.

Асылсөздііздесең

Асыл сөз ді із де сең,
Абай ды оқы, ерін бе.
Адам дық ты көз де сең,
Жат қа то қып ал кө ңіл ге.

Сөз мә ні сін біл ме сең,
Өлең оқып не ке рек?
Не айт қа нын сез бе сең,
Жа ра па зан не бе ред?

(С.То рай ғы ров)

Бағалау
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Абайғаайтарым

Бұл күн ге лай ық алып сың.
Ол күн ге қа лай сый ған сың?
Бір өзің бү кіл ха лық сың,
Қал дыр май бә рін жи ған сың.
Жа ры лып ке те жаз дап ты-ау,
Жыр ла май тын саң, жү ре гің.
Айт па ған сө зің аз қап ты-ау,
Бө лек бір ту ған кім едің!..

Ата ның ұлы емес сің,
(Ке ші ре жа тар Кең гір бай),
Ха лық тың ұлы боп өс тің,
«Иб ра им» де мей, де ді «Абай».
Абай де се, Абай сың,
Абай ла дың жан-жақ ты.
Ри за ет тің, жа рай сың,
«Қа лың ел ді – қа зақ ты»...

(Қ.Аман жо лов)

Абайға

Абай еккен, Мұх тар ек кен ор ман ның
Ар ма ны не бір шы бы ғы бол ған ның?!
Ұлы лар дың үл гі ле рі жай ын да
Оңа ша да ой ға ке тіп тол ған дым.

Біз ге ұлы лық көр се тер ме қа ра сын,
Сен сон да да біл, уа қыт ба ға сын.
Ұлы лар дың бол мақ тү гіл өзін дей,
Бо лу қи ын ұлы жан ның ба ла сы.

(М.Әлім ба ев)
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Кемедегіой

Мұ хит та кө рін бей ді жал ғыз қа ра,
Біз ға на ке ле жат қан жан быз да ра.
Алыс тап ту ған жер ден ке тіп қап пыз,
Осы біз жоқ пыз ба, аға, бар мыз ба, аға...
Қу ған мен бір ға сыр ды бір ға сыр кеп,
Құ ді рет ті ке те ала ма құм ға сүй реп.
Ай та мын Абай ым ның өлең де рін
Кеш құ рым Ты нық мұ хит тың да сын деп...

Мен ен ді қай да ба рам, қа лай ағам,
Жа ны ма қай да ба рып орай алам.
Бір түр лі же тім сі реп қал ға ным да,
Кеу дем нен ояна ды Абай ағам...

(Т.Мол да ға лиев)

Абайменсырласу
Абай аға,
 Дау ымыз жақ па ды ма?
Мұр ша мыз жоқ
Өзің дей бап та ну ға –
Жыр шір кін ді,
Түй дек теп жа за мыз да,
Асы ға мыз,
Жа ры са мақ та ну ға,
Биі гін дей
Жыр де ген да на лық тың –
Сен жа зық қа
Ас қар дай да ра біт тің.
Біз көп піз ғой
Тө бе мен төм пе шік тей,
Сен шы ңы сың –
Жүз жыл ғы ара лық тың...

(Қ.Бек хо жин)
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Махамбеттер,Абайлар-ай!

Өмір дің қы сы, жа зы, көк тем де рі,
Қы сыл таяң шақ та ры, өт кел де рі,
Адам ның ақ қан қа ны, төк кен те рі,
Мұ рат қа жет пе ге ні, жет кен де рі –
Жа ным ды жеп жүр ме нің көп тен бе рі.
Аты су, аң ды су мен то лы су дың,
Са на су, та бы су мен жа ра су дың,
Мі не зін мы нау адам ба ла сы ның
Біл сем деп құ пия сын ала сұр дым...

Жа сыр май ой ым ды айт тым талай-талай,
Қай тей ін кет ті бә рі қа рай ла май.
...Ай та рын ашып айт қан абай ла май,
Да ри ға-ай,
Ма хам бет тер, Абай лар-ай!!!

(М.Ма қа таев)

лу»

1. Абай дың ақын дық дәс тү рі не не жа та ды?
2. Абай дың ақын дық дәс тү рін жал ғас ты ру шы ақын дар 

кім дер?

»

1. Не лік тен ХХ ға сыр да ғы Абай дың ақын дық дәс тү рін 
жал ғас ты ру шы лар Алаш ақын да ры бо лып са на ла ды?

2. Не се беп ті Қ.Аман жо лов, М.Ма қа таев, Т.Ай бер ге нов 
Абайдың ақын дық дәс түр ін да мы ту шы лар деп есеп те-
ле ді?

 Абай дың ақын дық дәс тү рі не әсер ет кен фак тор лар ды 
анық тап, пі кір ле рің ді 6 сөй лем мен дә лел дең дер.

Білу

Түсіну

Қолдану
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1. Абай дың ақын дық дәс тү рін жал ғас ты ру шы лар ға қо-
йыла тын талап тар ды «Дер бес пі кір ай ту» әді сі бой ын ша 
тал қы лаң дар.
1) Өзін дік пі кір (ой, идея).
2) Дә лел.
3) Өз пі кі рін ай ғақ тай тын мы сал.
4) Өз пі кі рі не қар сы дә лел.
5) Қар сы дә лел ді жоқ қа шы ға ра тын мы сал.
6) Қо ры тын ды.

2. Абай дың ақын дық дәс тү рі нің тек ақын дар ға ға на емес, 
өз ге де өнер адам да ры на әсе рі бар еке нін тал даң дар.

 Біл ген де рің ді жи нақ тап, кес те ні тол ты рың дар:

Абай дың ақын дық дәс тү рін жал ғас ты ру шы лар

 Қа зақ тың кез кел ген ақы нын Абай дың дәс тү рін жал ғас-
ты ру шы ға жат қы зу ға бо ла ма?

Талдау

Жинақтау

Бағалау



216

ПАЙДАЛАНЫЛУҒАҰСЫНЫЛҒАН
ӘДЕБИЕТТЕР

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. Абай эн цик ло пе дия сы. – Ал ма ты: Ата мұ ра, 1995. – 720 б.

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

1988. – 368 б.

5. 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). – Ал ма ты: Ар да, 2009. – 

392 б.

6. Ақ жан әл-Ма ша ни. Көптом дық шы ғар ма лар жи на ғы. 

 Т. І–ІІ. – Ал ма ты: Ала тау, 2005. I том – 296 б.

7. Ай мау ытұлы Ж. Бес том дық шы ғар ма лар жи на ғы. Т. І–V. – 

Ал ма ты: Ғы лым, 1996–1999. – 304 б.

8. Ах ме тов З. Абай дың ақын дық әле мі. – Ал ма ты: Ана ті лі, 

1995. – 272 б.

9. Әуе зов М.О. «Абай жо лы» ро ма н-эпопеясы. – Ал ма ты: 

Жазушы, 2004. – 368 б.

10. 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. 133–384-б.

11. Байт ұр сы нұлы А. Бес том дық шы ғар ма лар жи на ғы. (Құр., ал-

ғы сө зін жаз ған А.Ісі ма қо ва) – Ал ма ты: Алаш, 2002–2006. – 

544 б.

12. Бө кей хан Ә. Абай (Иб ра гим) Ку нан ба ев. Нек ро лог. / Кі тап та: 

Шы ғар ма ла ры ның то лық жи на ғы. (Же ті том дық ты құ рас-

тыр ған Жү сіп Сұл тан хан Ақ құ лұлы). ІІ том. – Ас та на: Са ры-

ар қа, 2009. – 329–337-б.; V том, 2010. – 560-б.



217

13. Бей сен бай Б. Абай өмір бая ны ар хив де рек те рін де. – Ал ма ты: 

Арыс, 2001. – 134 б.

14. Жұ ма ба ев М. Көптом дық шы ғар ма лар жи на ғы (Ал ғы сө зін 

жа зып, жал пы ред. бас қар ған ф.ғ.д., проф. Ш.Елеу ке нов). – 

Ал ма ты: Жа зу шы, 2002–2003. – 208 б.

15. Мұ ха мед ха нов Қ. Абай мұ ра гер ле рі. Көптом дық шы ғар ма лар 

жи на ғы. (Жау ап ты ред.: Т.Қ.Жұрт бай). – Т. І–ІV. – Ал ма ты: 

Алаш, 2005. – 328 б. V т.

16. Мұх тар Әуе зов эн цик ло пе дия сы. (Бас ре дак тор С.Қас қа ба-

сов). – Ал ма ты: Ата мұ ра, 2011. – 688 б.

17. Ду ла тұлы М. Бес том дық шы ғар ма лар жи на ғы. (Құр. Г.Ду ла-

то ва, С.Иман ба ева, ал ғы сө зін жаз ған Ж.Ыс ма ғұ лов). – Ал ма-

ты: Мек теп, 2002–2004. – 408 б.

18. Мыр зах ме тұлы М. Мұх тар Әуе зов жә не Абай та ну проб ле ма ла-

ры. – Ал ма ты,1982. – 296 б. / Абай дың адам гер ші лік мұ рат та-

ры. – Ал ма ты: Рауан, 1993. – 280 б. / Абай жә не шы ғыс – Ал-

ма ты: Қа зақ стан, 1994. – 208 б. / Абай та ну та ри хы. – Ал ма ты: 

Ана ті лі, 1994. 192 б. / Әуе зов жә не Абай. – Ал ма ты: Қа зақ-

стан, 1997. – 272 б.

19. Мыр зах ме тұлы М., Ж.Шой ын бет, Әліп хан М. Абай та ну дың 

өзек ті мә се ле ле рі. Оқу құ ра лы. – Ал ма ты, 2010. – 140 б.

20. Мыр зах ме тұлы М. Абай та ну. 1–2-кі тап. 2-ба сы луы. – Ас та на: 

Interaktiv Kazakhstan, 2014. 1-кі тап – 432 б., 2-кі тап – 524 б.

21. Қа зақ ақы ны Иб ра һим Құ нан бай ұғ лы ның өле ңі. (Бас тыр ған 

Кә кі тай, Тұ ра ғұл Құ нан бай ұғ лан да ры). Жау ап ты ре дак то ры: 

Ыс ма ғұ лов Ж. 2-ба сы лым. – Ал ма ты: КИЕ. 2009. – 328 б.

22. Қо ңы рат ба ев Ә. Қа зақ эпосы жә не түр ко ло гия. – Ал ма ты: Ғы-

лым, 1987. – 368 б.

23. Қо жа кеев Т. Абай – са ти рик. – Ал ма ты: «Бі лім» қо ға мы, 

1970. – 32 б.

24. Шә кә рім. Өлең дер мен поэма лар. (Құр., ал ғы сө зін, тү сі нік те-

рін жаз ған М.Ма ғауин). – Ал ма ты: Жа лын, 1988. – 256 б.



218

МАЗМҰНЫ

Кі ріс пе ......................................................................................................................................3

I та рау. Қазіргі абайтану мәселелері ..................................................................6
1.1 Қазіргі «Абайтану» ғылымын зерттеу  

жұмыстарының да му ба ғыт та ры ...................................................................6

ІІ та рау. Білімдіден шыққан сөз ......................................................................... 15
2.1 «Өзіңнен өзің есеп ал»: Он бесінші қарасөз .......................................... 15
2.1 Отыз бі рін ші қа ра сө з ........................................................................................... 18

ІІІ та рау. Қа лың елім, қаза ғым, қай ран жұр тым ..................................22
3.1 Осы мен өзім – қа зақ пын. То ғы зын шы қа ра сөз ................................22
3.2 «Қа лың елім, қа за ғым, қай ран жұр тым» өлеңі ...............................25
3.3 «Жақ сы лық ұзақ тұр май ды» өле ңі ..........................................................29
3.4 «Бө тен ел де бар бол са» өлеңі ..........................................................................33
3.5 «Сегіз аяқ» өлеңі ....................................................................................................43
3.6 «Ішім өлген, сыртым сау» өлеңі ..................................................................48
3.7 «Қа жы мас дос ха лық та жоқ» өлеңі ........................................................... 51
3.8 Жи ыр ма екін ші қа ра сө з ...................................................................................53

IV та рау. Абай – сати рик .........................................................................................58
4.1 «Болыс болдым, мінеки», «Мәз болады болысың» өлеңдері .....58
4.2 Кө зі нен бас қа ойы жоқ .......................................................................................69
4.3 Бойы бұл ғаң .............................................................................................................. 70
4.4 Менсінбеуші ем наданды .................................................................................. 73
4.5 Қы рық бі рін ші қа ра сө зі .................................................................................... 77

V та рау. Махаббатсыз дүние бос.........................................................................80
5.1 «Қор болды жаным», «Ғашықтық, 

құмарлықпен – ол екі жол» өлеңдері .......................................................80
5.2 «Сен мені не етесің?» өлеңі ..............................................................................85
5.3 «Білектей арқасында өрген бұрым» өлеңі .............................................90
5.4 «Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы» өлеңі .................................... 91
5.5 «Қызарып, сұрланып» өлеңі ..........................................................................94



219

VI та рау. Алла мін сіз әу ел ден, пай ғам бар хақ .........................................97
6.1 Жүсіп Баласағұн, Ясауи және Абай ілімдері .....................................99
6.2 Абай дың «То лық адам» фи ло со фия сы ................................................. 105
6.3 Абай ілі мін де гі « Хауас» мә се ле сі .............................................................114
6.4 Же тін ші қа ра сө з ................................................................................................. 121
6.5 Отыз се гі зін ші қа ра сө з .................................................................................... 124
6.6 Қы рық үшін ші сө з..............................................................................................143
6.7 Иманигүл ................................................................................................................. 148

VII та рау. Қа зақ тың бас ақыны ...................................................................... 159
А.Байт ұр сы нұлы. «Қа зақ тың бас ақы ны» ................................................ 159
7.1 Абай өлең де рі нің ті лі жә не қа зақ  

поэ зия сы на ен гіз ген жа ңа лы ғы ............................................................... 169
7.2 Абай дың ақын дық мек те бі .......................................................................... 203
7.3 Абай дың ақын дық дәс тү рін жал ғас ты ру шы ақын дар ..............211

Пай дала ныл уға ұсынылған әдеби ет тер .....................................................216



220

ЖАЗБАЛАРҮШІН



221

ЖАЗБАЛАРҮШІН



222

ЖАЗБАЛАРҮШІН



Оқулықбасылым

РудаЗайкенова

АБАЙТАНУ
Жалпыбілімберетінмектептің11-сыныбына

арналғаноқулық

 Бас ре дак то ры Қ.Қа раева
 Тех ни ка лық ре дак то ры В.Бон да рев
 Көркемдеуші редакторы Е.Мельни ко ва
 Беттеген А.Кейикбойва



Сатып алу үшін мына мекенжайларға хабарласыңыздар:
Астана қ., 4 м/а, 2 үй, 55 пәтер.  

Тел.: 8 (7172) 92-50-50, 92-50-54. E-mail: astana@arman-pv.kz
Алматы қ., Ақсай-1А м/а, 28Б үй.  

Тел.: 8 (727) 316-06-30, 316-06-31. E-mail: info@arman-pv.kz

«Арман-ПВ» кітап дүкені
Алматы қ., Алтынсарин к/сі, 87 үй.  

Тел.: 8 (727) 303-94-43.

Теруге 05.06.19 берілді. Басуға 09.06.20 қол қойылды.
Пішімі 60х90 1/

16
 . Қағазы офсеттік. Қаріп түрі «Mekteptik». Офсеттік 

басылыс. Шартты баспа табағы 14,0. Таралымы 50000 дана.

Ар ти кул 811-003-001к-20




