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 КІРІСПЕ

Қым бат ты дос тар! «Қа зақ әде бие ті» оқу лы ғы сен-
дер ді өз әле мі не ша қы ра ды. 7-сы нып та қа зақ ау ыз әде-
бие ті нің ін жу-мар жа ны бо лып са на ла тын ли ро-эпос-
 тық жыр лар маз мұ ны мен та ны са сың дар, ха лық тың 
салт-дәс тү рі мен әдет-ғұр пы, тұр мы сы мен мә де ние ті, 
ше шен дік сөз үл гі ле рі не үңі лу ге мүм кін дік те рің бо ла-
ды. Сон дай-ақ жы рау лармен, ХІХ–ХХ ға сыр әде бие ті 
өкіл де рі нің ту ын ды ла ры мен та ны сып, қа зір гі за ман 
ақын-жа зу шы ла ры ның шы ғар ма ла рын оқып, талдай-
сыңдар. 

Сы нып тан сы нып қа көш кен сай ын бі лім де рің 
же ті ліп, қор ша ған ор та ға де ген көз қа рас та рың өз ге ре ді. 
«Ой ла рың ның ұш қыр, қи ял да рың ның шек сіз бо лу ына 
әсер ете тін нәр се нің бі рі – сөз». Сөз ар қы лы ай на ла ны, 
әлем ді та ни сың дар, ой ла рың ды жет кі зе сің дер. Сөз ді 
дұ рыс, ор ны мен пай да ла ну да өнер. Ал сөз өне рі де ге-
ні міз – әде би ет. Әде би ет де ген не? «Әде би ет» – араб 
сө зі, ау дар ған да «үл гі лі сөз» де ген ма ғы на ны біл ді ре ді. 
Әде би ет өнер дің му зы ка, бей не леу өне рі, театр, ки но 
си яқ ты түр ле рі мен ты ғыз бай ла ныс ты.

Құр мет ті дос тар! «Қа зақ әде бие ті» пә ні нің мақ-
са ты – көр кем әде би ет ту ын ды ла ры нан жү йелі тү сі нік 
бе ру, көр кем шы ғар ма лар дың маз мұ  нын, идея лық-
та қы рып тық мә нін ай қын дай бі лу, көр кем шы ғар-
ма да ғы оқи ға ға, кей іп кер лер дің іс-әре кет те рі не ба ға 
бе ру, ав тор лық ұс та ным ды анық тай бі лу, сөз дік қор ды 
мо лай ту ға, әде би тіл нор ма сын иге ру ге жағ дай жа сау.

Қой ыл ған мақ сат қа же ту үшін, оқу лық та бе ріл ген 
тап сыр ма лар ды мұ қи ят орын дау ла рың қа жет. Күр де лі 
тап сыр ма лар ды орын дау да хрес то ма тия ма те риал  да-
 рын, әр түр лі сөз дік тер мен анық та ма лық тар ды, бас қа 
да қо сым ша де рек көз де рін, ға лам тор ар қы лы қы зық ты 
мә лі мет тер қо рын да пай да ла ну ға бо ла ды. Мә тін мен 

Әдебиет–нәрсенің
жайын,күйін,түрін,түсін,
ісінсөзбенкелістіріпайту
өнері–бұлсөзөнері
болады(қазақшаасыл 
сөз,арабшаәде би ет,
еуропашали те ра ту ра).
Өнердіңеңалдысөз
өнерідепсаналады.
«Өнералды–қызылтіл»
дегенқазақмақалыбар.
Мұнықазақсөзбаққан,
сөзкүйттегенхалық
болып,сөзқадірінбілген
діктенайтқан.

А.Байт ұр сы нұлы

Зергерсөз
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жұ мыс іс теу дағ ды сын да мы та оты рып, жа ңа жұ мыс 
түр ле рін де иге ріп алу ға ты ры сың дар.

Оқу лық тың құ ры лы мы жә не оқу лық пен қа лай жұ мыс 
іс теу ке рек?

Қол да рың да ғы оқу лық сен дер ді әң гі ме ле се оты рып, 
та қы рып тан та қы рып қа же те лей ді, тап сыр ма лар ды 
орын дау ал дын да ба ғыт-бағ дар, ке ңес бе ріп оты ра ды, 
бі лім де рің ді тек се ру ге де мүм кін дік ту ғы за ды. Оқу лық 
«Кө не к�н дер ден жет кен жә ді гер лер», «Тол �ауы то�-
сан �ы зыл тіл», «Ба ла лар мен �л кен дер», «�р па� тәр-
бие сі» ат ты бө лім дер ден тұ ра ды. Әр бө лім оқу бағ дар ла-
ма сы ның маз мұ ны на сәй кес та қы рып тар ды қам ти ды.

Та қы рып тар дан кей ін «Бі лу», «Тү сі ну», «Тал дау», 
«Жи нақ тау», «Қол да ну», «Ба ға бе ру» деп атала тын 
қа дам дардан тұ ра тын «Жа ңа та қы рып ты өз бе ті  мен 
мең ге ру тап сыр ма ла ры» бе ріл ді. Қа дам дар тап сыр ма ла-
ры ның маз мұ ны қа ра пай ым бі лім мен тү сі нік дең гей ін-
де гі, бі лім ді қол да ну жә не тал дау дең гей ін де гі, шы ғар-
ма шы лық жә не із де ну ші лік си пат та ғы тап сыр ма лар ды 
қамтиды. Ой нап оты рып ой лау – қи ял да ры ңа қа нат 
бі ті ріп, жа ңа да қы зық ты жайт тар ды бі ліп алу ла ры ңа 
кө мек те се ді, сон дық тан тап сыр ма лар маз мұ ны на оқы та-
үй ре ту ой ын да ры ен гі зіл ді. Бұл тап сыр ма лар ды орын дау 
ар қы лы өз де рің нің ал ған бі лім де рің ді тек се ре сің дер, 
дай ын дық дең гей ле рің ді кө ре сің дер, «не бі ле мін?», «не 
біл дім?», «не ні біл гім ке ле ді?» де ген сұ рақ тар ға жау ап та 
ала сың дар. «Ар тық бол мас біл ге нің», «Бағалы дерек» 
ай да рлары мен та қы рып бо  йын ша бі лім ді ке ңей ту ге 
ба ғыт тал ған танымдық ма те ри ал дар ұсы ныл ды. Он да 
ғы лы ми, та ри хи, мә де ни де рек тер мен қо са ақын-жа зу-
шы лар өмі рі не бай ла ныс ты қы зық ты мәлімет тер бе ріл ді. 
«Да на лық ой дан дән із де», «Сөздің көркі – мақал» ай дар -
лары өз де рі ңе ұна ған пі кір лер мен ұла ғат ты, на қыл, 
қа нат ты сөз дер ді, ма қал-мә тел дер ді жи нау ды, ес те сақ-
тап, ор ны мен қол да ну ды үй ре те ді. Сөз құ пия  сын ашу ға 
ар нал ған «Сөз мар жан» ай да ры сөз дік қор  ла рың ды 
то лық ты рып, әде мі сөй леп үй ре ну ге ық пал ете ді.

Дос тар! Өз де рі ңе ар нал ған «Қа зақ әде бие ті» оқу-
лы  ғы на ша ғын зерт теу жүр гі зің дер. Алдымен оқу-
лықтың сырт қы мұ қа ба сы ның бе зен ді ріл уі не кө ңіл 
ау да рың  дар. Оқулықтың мұқабасы кітап мазмұнын 
аша ма? Оқу лық тың құ ры лы мы қан дай екен? Қан дай 

Кітап–алтынсандық,
Ішітолғанқазына,құт,
Оқы,оқы,ойыңатұт.

Ха лық да на лы ғы

Көркемәдебиет–қоғам
өмірініңайнасы.

Қ.Жұ ма  лиев

Әдебиет–ақиқатөмірдің
сырлысуреті,халықтың
көркемтарихы.

З.Қаб до лов

Даналықойдандәнізде
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ақын-жа зу шы лар дың шы ғар ма ла ры ен гі зіл ген? Қан-
дай ай дар лар бе ріл ген? Ұсы ныл ған сұ рақ тар мен 
тап сыр ма лар жүй есінен қандай ерекшелікті байқа-
дыңдар? Сюжетті су рет тер шығарма мазмұнын аша 
ма? Сұ рақ тар ға жау ап бе ре оты рып, оқу лық ту ра лы 
пі кір ле рің мен бө лі сің дер. Іс ке сәт, дос тар!

1. «Әдебиет»дегенімізне?
2. Өздеріңнің сүйікті кітаптарыңды, кейіпкерлеріңді атаңдар. Неліктен ол кітаптар

ұнайды?
3. Қолдарыңдағы«Қазақәдебиеті»оқулығынашыпкөріңдер.Сыртқымұқабасына,ішін

дегі мәтіндерге назар аударыңдар. Оқулыққа енгізілген шығармалар, туындылары
ұсынылғанақынжазушылар туралынебілесіңдер?Берілген тапсырмаларға, сурет
тергекөңілбөліңдер.

4. «Қазақ әдебиеті», «әдебиет» деген сөздерге байланысты түсініктеріңді сөздер,
суреттер,сызбаларментаңбаларарқылыбейнелепкөрсетіңдер.

Мәтінмазмұныбойыншапарталастарыңмендиалогқұрыңдар.

Сұрақтарментапсырмалар

Диалогқұру

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



ІТАРАУ

КӨНЕКҮНДЕРДЕН
ЖЕТКЕН
ЖӘДІГЕРЛЕР

Біз өзі міз дің ұлт тық мә де ние ті міз бен 
дәс түр ле рі міз ді осы әра лу ан ды ғы мен 
жә не ұлы лы ғы мен қо сып қор ғау ымыз 
ке рек, мә де ни игі лі гі міз ді бөл шек теп 
бол са да жи нас ты руымыз ке рек.

Н.На зар ба ев
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Қымбаттыдостар! Қазақ әдебиетінің асыл қазынасының, баймұрасыныңбір
тармағы – лироэпостықжырлар.Олардың сендер 5сыныпта өткен «Батырлар
жырынан»қандайайырмашылықтарыбарекен?

 ЛИРОЭПОСТЫҚЖЫРЛАР

Ер те кез де ту ған жә не күр де лі оқи ға ға құ рыл ған 
жыр дың бір тү рі – ли ро-эпос ты� жыр лар. Бұл жыр-
лар �а шы� ты� жыр лар, т	р мыс-салт жыр ла ры деп 
те атала ды. Ли ро-эпос тық жыр лар – ха лық ау ыз әде-
бие ті нің бір са ла сы. «Эпос» ба ян дау де ген ді біл ді ре тін 
көр кем әде би ет тің не гіз гі жанр ла ры ның бі рі бол са, 
«ли ри ка» – адам ның кө ңіл күй ін, се зім де рін бей не лей-
тін жанр. Ли ро-эпос тық жыр лар – ли ри ка мен эпос қа 
тән эле ме нт тер ді қам ти ды.

Ли ро-эпос тық жыр лар дың та қы ры бы қан дай?
Егер ба тыр лар жы ры ның бас ты та қы ры бы ел қор-

ғау бол са, ли ро-эпос тық жыр лар дың маз мұ ны ха лық-
тың тұр мыс-тір ші лі гі не, үй ле ну сал ты на, әдет-ғұр пы-
на бай ла ныс ты туа ды. Ли ро-эпос тық жыр лар дың ке-
йіп кер ле рі – қа ра пай ым адам дар. Не гіз гі та қы ры бы – 
ма хаб бат, екі жас тың ара сын да ғы ға шық тық пен сүй іс-
пен ші лік, олар дың қай ғы сы мен мұ ңы. Мұн да, кө бі не-
се, жас тар, олар дың бас бос тан ды ғы, ма хаб ба ты мен 
сүй іс пен ші лі гі, іш кі се зі мі, арманы, қуа ны шы мен 
қай ғысы ту ра лы ай ты ла ды. Ли ро-эпос тық жыр лар да 
жас тар дың бас ер кі бол ма ған ды ғы, олар дың ар-
мандарына же тіп, сүй ген де рі не қо сы лу жо лын да көп-
те ген ке дер гі лер ге кез дес кен ді гі, ол бө гет тер ді же ңе 
ал май, ау ыр аза, зор қа сі рет ке ұшы ра ған да ры су рет те-
ле ді. Де мек, ли ро-эпос тар да адам ның әр түр лі кө ңіл 
күй ін, іш кі жан сы рын, тол ға ны сын, күй іні ші мен 
сүйіні шін су рет теу ба сым бо лып ке ле ді. Сон дық тан да 
ли ро-эпос тық жыр лар ды �а шы� ты� жыр лар деп те 
атай ды. 

Ли ро-эпос тық жыр лар да ха лық тың салт-дәс тү рі, 
әдет-ғұр пы, тұр мыс-тір ші лі гі ке ңі нен бейнеленеді. Қа-
зақ ау ыл да ры ның іш кі өмі рі мен тұр мы сы, адам дар дың 
қа рым-қа ты на сы, ру лар тар ты сы да осы жыр лар дың 

Естеріңетүсіріңдер:
Халықауызәдебиеті
дегенімізне?

Қазақауызәдебиетінің
қандайтүрлерібар?

Меңгерілетінбілім:
Лироэпостықжырлар
дегенімізне?

Лироэпостықжырлардың
ерекшелігіқандай?

Ғашықтықжырлардың
тақырыбы–сүйіспеншілік,
лироэпостареалистік
арнаүстем.Лироэпоста
қазаққоғамыныңішкі
қайшылықтары,халық
өмірініңшынайысуреттері
көрсетіледі.

М.Әуе зов

Зергерсөз

Халықауызәдебие
тініңбірсаласы–лиро
эпостықжырлар.

CD 01
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су рет теу ны са ны бол ған. «Қо зы Көр пеш – Ба ян сұ лу», 
«Қыз Жі бек», «Ай ман – Шол пан» жырлары қа зақ хал-
қы ның лиро-эпос тық жыр ла ры ның ін жу-мар жа ны бо-
лып са на лады.

Ау ыз әде бие ті нің бас қа түр ле рі се кіл ді ли ро-эпос -
тық жыр лар да ұр пақ тан ұр пақ қа ау ыз ша ай ты лып, 
көп те ген өз ге ріс тер ге ұшы рау ар қы лы жет кен. Мы са-
лы, «Қыз Жі бек», «Қо зы Көр пеш – Ба ян сұ лу» ли ро-
эпос тық жыр ла ры ның жи ыр ма ға жу ық нұс қа ла ры бар 
еке ні анық та лып отыр. Сон дық тан да жыр дың ту ған 
мер зі мі мен шы ғу те гін, жанр лық бел гі ле рін си пат тау, 
анық тау қи ын дық ту ды ра ды. 

Артықболмасбілгенің

«Лироэпостық жырлардың қай мезгілде пайда болғанын кесіп айту өте қиын. Өйт
кеніолкездежырларқағазбетінетүспегенжәнебасқадажөндідерексақталмаған,тек
ұрпақтанұрпаққаауызшаайтуменжетіпотырған.Мүмкінбұлнұсқалардыңкөпшілігікөне
замандатуып,таралабастадыдесекте,халықарасынажайылғанаңызғақарағанда,сол
жырлардыңбірқатарынХVІІІ–ХІХ ғасырлардаөмірсүргенатақтыақынжыраулардыңел
аралапайтыпжүргені,өңдеп,жөндегенімәлім.Қалайдаолардыңтуып,дамып,сантүрлі
өзгерістенөтіп,бізгекеліпжеткенінедейінталайзамандарбастанкешіргенболукерек».

Ы.Дүй сен ба ев

«Білу»
1. Ли ро-эпос тық жыр лар қан дай шы ғар ма ларға жатады? Олар дың 

бас қа қан дай атау ла ры бар?
2. Ли ро-эпос тық жыр лар дың маз мұ ны қан дай оқи ға лар ды қам ти ды?
3. Ға шық тық жыр лар біз дің дәу ірі міз ге дей ін қа лай жет кен?
4. Ли ро-эпос тық жыр лар дың кей іп кер ле рі кім дер?
5. Ли ро-эпос тық жыр лар дың не гіз гі та қы ры бы қан дай?
6. Ли ро-эпос тық жыр лар дың ерек ше лік те рін атап бе рің дер.
7. Қа зақ хал қы ның қан дай ли ро-эпос тық жыр ла рын бі ле сің дер?
8. Қан дай ли ро-эпос тық жыр лар ды оқы дың дар?

«Түсіну»
1. Не лік тен ли ро-эпос тық жыр лар ды ға шық тық жыр лар деп те атай ды?
2. Ли ро-эпос тық жыр лар дың көп  нұс қа лы бо лып ке лу се бе бі не де?

Халқынсүйген–
Салтынсүйер.

Ха лық да на лы ғы

Ауызәдебиетініңтіл
байлығынпайдала
ныңдар,оданүйреніңдер.
Халықтыңауызәдебиетін
білмейінше,еңбекші
халықтыңнағызтарихын
білумүмкінемес.

М.Горь кий

Даналықойдандәнізде

Білу

Түсіну
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«Талдау»
Ли ро-эпос тық жыр лар ды өз де рің бі ле тін ба тыр лар жы ры мен са лыс-

ты рың дар. Ұқ сас тық та ры мен ай ыр ма шы лық та рын «Венн диаг рам ма сы» 
ар қы лы көр се тің дер.

Батырлар 
   жыры

Лиро-эпостық 
жырлар

«Жинақтау»
Ли ро-эпос тық жыр лар ту ра лы біл ген де рің ді жи нақ тап, ті рек сыз ба 

тү рін де көр се тің дер.

«Қолдану»
1. Ли ро-эпос тық жыр лар ту ра лы маз мұн дау дың жос па рын құ рып, ай-

тып бе рің дер.
2. Мә тін маз мұ ны бой ын ша тест сұ рақ та рын құ рас ты рың дар. Ком пью-

тер дің мүм кін дігін пай да ла нып, дұ рыс жау ап тар ды тек се ру жә не 
ба ға лау кес те сін құ рың дар.

3. Мә тін нен зат есім+сын есімнен тұратын сөз тір кес те рін те ріп жа зың дар.

«Бағаберу»
1. Бөлімнің «Кө не күн дер ден жет кен жә ді гер лер» деп аталу себебі неде 

деп ойлайсыңдар? Пікірлеріңді білдіріңдер.
2. Зерт теу ші-ға лым Ы.Дүй сен ба ев тың ли ро-эпос тық жыр лар ту ра лы 

айт қан пі кі рі не қан дай ой қо сар едің дер?
3. Ли ро-эпос тық жыр лар дың ма ңы зы қан дай?

«Бабаларсөзі»топтамасынанқазақтыңлироэпостықжырларытуралыоқыңдар.

Лироэпостықжырлартуралыекеуарасұхбатқұрыңдар.

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Бағаберу

Кітапсүйерлерүшін

Диалогқұру
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Қазақтың көшпелі өміріменәдетғұрпын кең көлемде суреттеп, қазақты күллі
әлемгетанытқан«ҚызЖібек»жырыәлемдікәдебимұрағакірді.Жыртарихыбізді
дебейжайқалдырмайтыныанық.

«ҚызЖібек»жырытуралы

Ша ма мен 500 жыл дық та ри хы бар «Қыз Жі бек» 
жы ры – қа зақ тың кө не мұ ра лар ының бі рі, ли ро-эпос-
 тық дас тан да ры ның ішін де гі ең көр ке мі. Қа зақ тың 
ұлт бо лып, бір ту ас тын да хан дық құр ған ке зі нен бас-
тал ған та ри хы, көш пе лі өмір сал ты мен дәс тү рі «Қыз 
Жі бек те» то лық су рет тел ген. Бұл дас тан ХІХ ға сыр да 
қа ғаз бе ті не тү сі рі ліп, 1894 жы лы ал ғаш рет Қа зан 
қа ла сын да ба сы лып шық ты. ХV–ХVІ ға сыр да шық қан 
жыр дың «ту ған же рі» – Ба тыс Қа зақ стан же рі. Жыр-
да ғы жер-су атау ла ры мен ру лар аты со ны мең зей ді.

«Қыз Жі бек» жы ры – аңыз емес, та ри хи оқи ға, 
ке  йіп кер ле рі өмір де бол ған адам дар. Жыр дың не гіз гі 
ке  й іп кер ле рі – Тө ле ген мен Жі бек – бі рін-бі рі шын сүй-
ген ға шық тар. Әке ба та сы нан ат тап кет кен Тө ле ген нің 
өлі мі мен Жі бек тің қай ғы лы тағ ды ры – жыр маз мұ-
ны ның ар қауы. 

«Қыз Жі бек» жы рын да қа зақ тың сол ке зең де гі 
та ри хи тағ ды ры, тұрмыс-салты, әдет-ғұрпы,  са на-се-
зі мі  кең қамтылған. 

«Қыз Жі бек» жы ры – қа зақ ха лық ау ыз әде бие ті нің 
ең бір таң дау лы ту ын ды сы. 

Естеріңетүсіріңдер:
Лироэпостықжырлар
дегенімізне?
Қандайлироэпостық
жырлардыбілесіңдер?

Меңгерілетінбілім:
«ҚызЖібек»жырықан
дайжыр?
Жырдыңқысқашамаз
мұнықандай?

1934жылыжырнегізінде«ҚызЖібек»аттыалғашқықазақоперасыжазылып,Алматының
операжәнебалеттеатрындапремьерасыөтті.ЕвгенийБрусиловскийдің«ҚызЖібек»опе
расыреспубликадағыкәсібиопераөнерініңалғашқыбетінашқантуындыболды.Музыкалық
негізінхалықкомпозиторларыныңәндеріменкүйлеріқұрады.Оператуғантеатрқабырғасын
дағанаемес,Үлкентеатрдыңонкүндігіндедеүлкентабысқаиеболды.Мәскеуалғашқықазақ
операсынжылықабылдап,баспасөздеқойылымтуралыкөптегенпікірлерайтылды.Тамаша
әншілер,әсіресе,КүләшБайсейітовамәскеуліктердіөнеріментаңғалдырды.1970жылыре
жиссерС.Қожықов«ҚызЖібек»көркемфильмінтүсірді.Оләлемнің43еліндекөрсетілді.

(«Қа зақ стан ның мәр те бе тө рі» сай ты нан)

Бағалыдерек

Қазақтыңөткенненқалған
эпостықмұрасының
ішінде«ҚызЖібек»жыры
асқанкөркемдігіменоқ
шауланып,ерекшеленеді.

М.Әуе зов

Зергерсөз

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



12

Жасдостар!СендергежырданТөлегенменЖібектің алғаш кездескен сәтін,
ТөлегенніңБекежанныңқолынанқазаболғанжерінбейнелейтінүзінділерұсынылады.
ҚызЖібектіңсыртбейнесінжыршықалайсуреттегеніненазараударыңдар.

ҚызЖібек
(жырдан үзінді)

Же ті қыр дан ас қан да,
Күл дір ле ген қо ңы рау ды
Есіт ті сон да құ ла ғы.
Шап са, бал та өтер ме,
Жың ғыр лау дың та сы на?
Не лер ке ліп, не кет пес,
Ер жі гіт тің ба сы на.
Қо ңы рау дау сы кел ген де,
Көк жор ға ат ты қам шы лап,
Же тіп бір кел ді-ау қа сы на!
Қыз Жі бек тің құр ме ті –
Жи һан нан ас қан сәу ле ті.
Ләй лі – Мәж нүн бол ма са,
Өз ге ден ар тық кел бе ті.
Үш қы зы бар қа сын да-ай,

Өзі он төрт жа сын да-ай
Ке бі сі нің өк ше сі,
Бұ хар дың гау һар та сын дай.
Ақ маң дайы жал тыл дап,
Та на дай кө зі жар қыл дап,
Ал тын шаш бау ша шын да.
Қыз Жі бек тің шаш та ры –
Қо ға лы көл дің құ ра ғы.
Көз си па тын қа ра саң,
Се гіз пейіш ішін де,
Хор лар дың жақ қан шы ра ғы.
Дү рі гау һар сыр ға сын,
Кө те ре ал май тұр құ ла ғы.
Бой нұс қа сын қа ра саң,
Бек тер мін ген пы ра ғы.
Қыз Жі бек тің ақ ты ғы –
Нау рыз дың ақ ша қа рын дай.
Ақ бе ті нің қы зы лы –
Ақ тау ық тың қа нын дай.
Екі бет тің ажа ры –
Жаз ғы түс кен са ғым дай.
Бі ле гі нің шы райы –
Ай бал та ның са бын дай.
Ой мақ ау ыз, құ май көз,
Із де ген ер ге та был ды-ай!
Өт кір лі гін бай қа саң,
Ұс талар соқ қан кет пен дей,
Нұр тұ қы мын ек кен дей.
Бір ау ыз сөз сөй лес кен,
Мұ ра ты на жет кен дей.
Ті рі сі тү гіл, Жі бек тің,
Өлі гі не адам қай ыры лып,
Бе ті нен ке ліп өп кен дей!
Қыз Жі бек ті Тө ле ген,АР

МА
Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



13

Ақы лы ме нен та нып тұр,
Көз мейі рі қа нып тұр:
Пейіш тен жан ған шам шы рақ –
Кө зі ой нап жа нып тұр.
Бе лі нә зік та лып тұр,
Тарт қан сым нан жі ңіш ке,
Үзі ліп кет пей, не ғып тұр?!

...Әл қис са, Тө ле ген үш ай Жі бек тің ауы лын да қа -
лыңдық ойнап, елі не қай тпақ болады... Не ше мил ләт 
жол жү ріп, елі не ке ле ді. Сау-сә ле мет тік пен ата-ана сы-
мен қо сы лып, той жа са йды, той дың үс тін де Ба зар бай 
ба ла сы нан:

– Қан дай адам ға құ да бол дың? – де п сұрайды. 
Тө ле ген бар лы ғын ба ян ете ді. 

Сон да Ба зар бай:
– Шы ра ғым, қай ны ңа ен ді қа шан ба ра сың? – де ді. 

Тө ле ген:
– Жаз ғы тұ рым ба ра мын, – де ді.
Ата сы:
– Шы ра ғым, мен бір ті лек ті лей ін, бе ре сің бе, бер-

мей сің бе? Ен ді гі жы лы осы уа қыт қа шей ін бар ма ғын, 
онан кей ін өзім қа сы ңа көп әс кер қо сып жі бе рей ін, 
ті ле гім ді бер дің бе? – де ді. 

Сон да Тө ле ген айт ты:
– Ата, ел-ел ден ар тық бол май ды екен, еш кім нің 

қы зын көр ге нім жоқ, жақ тыр ға ным да жоқ, нем ді бе -
рей ін, – деп шы ғып кет ті. 

Сон да Ба зар бай кеп жұр ты на:

Жаһан–жержүзі,бүкіл
әлем.
Милләт–1)ұлт;2)мұн  да
әртүрліұлыстардыкезіп
деген мағынада.
Дүр–маржан,інжу.
Бек–әкім,елбилеуші,
ежелгітүркіқауымдас
тығындақолбасшылық
дәрежесінбілдірген
әскеришен,атақ,жоғары
басымдыққаиетұлға.
Өбу–ернінтигізіпсүю.
Күлдірлегенқоңырау–
дыбысықаттышыққан
қоңырау.

Сөзмаржан

Ұлтымыздыңсалтса
насын,әдетғұрпынөрелі
айшықтағанбұлдана
жыртәуелсіздігіміздіңде
біртірегіболаалады.
Баршаадамзатқатәнізгі
сезім–махаббаттыжыр
лағаносынаудастанның
өнбойындаелдігімізді
нығайтар,Қазақстандағы
алуанэтностардыбірік
тіріп,топтастыратүсер
толайымқуатбар.

Ә.Ны сан ба ев

Зергерсөз

ҚызЖібекпенТөле
генніңалғашқыкездесуі.

CD 02
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– Бұл ба лам ті лім ді ал ма ды, ті ле гім ді бер ме ді, 
Тө ле ген қай ны на ба ра мын де се, ма ған көр ге нің ұс тап, 
бай лап алып ке ліп бе рің дер, егер қо ше мет етіп, бі реуің 
жол дас бол саң, қо лым ды те ріс жай ып ба та бе ре мін, – 
де ді. 

Қа рия ның бұл сө зі нен қор қып, жұрт ұс тап бер-
мек ші бол ды.

Асып ту ған Тө ле ген
Жа ғал бай лы хал қы нан,
Жаб дық тап атын мі не ді,
Гау һар, ла ғыл, ал тын нан.
Жол дас ер мей елі нен,
Жал ғыз өзі жө нел ді,
Бір ға шық тың зар пы нан.
Қаз дың дау сын есі тіп
Са быр етіп тұр ма ды.
...Жер ге алып қой ып іні сін,
Қол ұс та сып, қош та сып,
«Қош!», «Ал ла!» – деп жө нел ді.
Ба зар бай дың Тө ле ген,
Жай ық қа қа рап жол тар тып,
Ал ла дан пәр мен ті ле ген.
Жай ық пен те ңіз ара сы,
Он үш ай лық жол екен.
Үш жа рым ай лық жол дың аты ра бы –
Қы рық бес күн дік шөл екен.
Шөл-жа зи ра ішін де
Қо со ба де ген көл екен.
Ұры, кәззәп, қа рақ шы
Ме кен қыл ған жер екен.
Тө ле ген сын ды мыр за ның
Шал ды ғып кел ген уа қыт та,
Со ғып бір ке тер ке зі екен.
Ата ңа ла ғы нет Бе ке жан
Қыз Жі бек тің сыр ты нан
Көп ға шық тың бі рі екен.
Бая ғы ал пыс жі гіт қа сын да,
«Тө ле ген ен ді ке лер», – деп,
Қо со ба ның кө лін де
Жо лын то сып жүр екен.
Тө ле ген тап сол кү ні кел ме се,
Азық та ры тау сы лып,
Қай тып бір ке тер кү ні екен.
Құ лан нан ат ты қо дық ты,
Көл ден тарт ты бо рық ты,

Зарпынан–зарда
бынан,кесірінен.
Қорамсақ–жебесалып
жүругеарналғанарнайы
қалта.
Борық–сулыжердеөсе
тін,қамыстәріздіөсімдік.
Кәззәп–қу,сұм,екіжүзді
алаяқ.
Пәрментілеу–қуаттілеу.
Кіріс–садақтыңкерме
бауы.
Әккі–қу,тәжірибелі,
айлакер.
Бисағаткүн–мезгілсіз,
сәтсіз.
Лағыл–асылтас.
Атырап–өлке,өңір,
аймақ.
Лағынет–қарғыс.
Намаздыгер–1)кешке
таман;2)күнбатар
алдындаоқылатын
үшіншінамазмезгілі.

Сөзмаржан

Қособакөліатақты
КішіБорсыққұмының
басталаржерінде.Ол
Шалқарданоңтүстікшы
ғысқақарай45шақырым
жерде.БірақкейінАрал
дыңэкологиялықапатқа
ұшырауынабайланысты
кеуіпқалған.1900–1903
жылдарытеміржолса
лынғандасолжердегібе
кеткекөлдіңатыберілген.
ӘлікүнгеҚособабекеті
болыпаталады.

«Геог ра фия»  
анық та ма лы ғы

Бағалыдерек
АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



15

Ара да не ше қо нып ты.
Тұл пар дан ту ған көк жор ға
Жүз күн ші лік жо лы нан
Он же ті күн су іш пей,
Шөл деу ме нен зо рық ты.
Шөл де ген соң Тө ле ген,
Аты нан кө ңі лі то рық ты.
Жа қын дап су ға кел ген де,
Бе сін мез гіл бол ған да,
Ба зар бай дың Тө ле ген
Бір шұ бал ған шаң ға жо лық ты.
Шаң ға та ман са ла ды,
Қа сы на же тіп ба ра ды.
Ал ды нан шы ғып ал пыс жау,
Тө ле ген ді қа ма ды.
Ба зар бай дың Тө ле ген
Ал ды-ар ты на қа ра ды.
Бе сін де жау мен аты сып,
На маз ды гер бол ған ша,
Ал дыр май ке тіп ба ра ды.
Ер кі мен аты жет кен соң,
Жау ор та ға ала ды.
Сол уа қыт тар бол ған да
Жа ман дат қыр көк жор ға ат
Шөл деу ме нен зо ры ғып,
Ба сын жер ге са ла ды!
Жау қа ма лап жет кен соң,
Аты нан қа ру кет кен соң,
Ба зар бай дың Тө ле ген
Тә ңір ге қыл ды на ла ны.
«Құ ді ре ті күш ті, Құ дай-ай,
Ба тар күн мен ба тай ын,
Бе ке жан ды өл ті ріп,
Тым бол ма са, Құ дай-ай,

Жас ты ғым ды ала жа тай ын!
Мұ сыл ман бол са бұл жау лар,
Жа қын дап жау ап қа тай ын».
Бұл сөз ді ай тып Тө ле ген
Қо рам сақ қа қол сал ды,
Бір сал ған да мол сал ды.
Қар сы қа рап тұ ра қап,
Са дақ ты қол ға ала ды,
Тол ғай тар тып қа ла ды.
Кі ріс тен әрі ке те ді,
Топ ар ғын ға же те ді.
Сел ді ре ген ше ті нен
Же теуі нен озып өте ді.
Ен ді оғын ал ған ша,
Қо рам сақ қа қо лын сал ған ша,
Ата ңа ла ғы нет Бе ке жан
Ар ғын нан шық қан қу екен,
Әк кі бол ған сұм екен.
Тө ле ген нің ар тын да
Ал пыс қа дам жа қын дап,
Бір қу рай ды па на лап,
Жет кен екен жа ға лап.
Тө ле ген ді ат қа лы
Жа қын дап ке ліп тұр екен.
Мыл тық қа біл те ба са ды,
Аруа ғы аса ды.
Тө ле ген сын ды мыр за ның
Қа нын су дай ша ша ды...
Бе ке жан ат қан жал ғыз оқ,
Маң дай дан ке ліп ұра ды.
Ал тын сүй ек Тө ле ген,
Ал ла ның сал ған қор лы ғы-ай,
Ит тер дің қыл ған зор лы ғы-ай,
Та лық сып ат тан құ ла ды!

Әл қис са, сол хал ден Тө ле ген есін жиып алып, кө зін ашып қа ра са, шал қа сы нан 
жа тыр екен, бар лық ки ім де рін алып қой ып ты, сон да «тым бол ма са, бе тім ді жау ып 
кет сең ші», – деп, Бе ке жан ға бір сөз де ді:

– Пұл жі бер дім қа ла ға,
Би са ғат күн, Құ дай-ай,
Мен шы ғып пын да ла ға.
Шы ғып едім, жо лық тым,
Бұл се кіл ді пә ле ге.
Қар ға-құз ғын же ме сін,

Жа сы ра кет кін жү зім ді,
За ман дас едің, жан аға!
Пұл жі бер дім бақ ша ға,
Қы зыл тіл, ен ді қақ са ма.
Қар ға-құз ғын же ме сін,
Жа сы ра кет кін жү зім ді,АР
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За ман дас едің, жақ сы аға!
Тө ле ген нің тіл де рі
Осы сөз ге ке ле ді.
Екін ші сөз ге кел ме ді.
Ата ңа лағ ынет, ал пыс ит,
Не айт тың, сі рә, де ме ді.
Бір ба ла ның ол жа сын,

Ал пыс адам бө ле ді.
Мал опа сыз де ген сол –
Тө ле ген мін ген көк жор ға ат,
Су ішіп әб ден қан ған соң,
Бір қа рақ шы ас тын да
Ой най ба сып жө нел ді.

Әл қис са, Тө ле ген мен же рі нен бір ге шық қан ал ты қаз бар екен, су ға ке ліп қо най ын 
деп еді, жау лар ат қы лап қон дыр ма ды, ай на лып ұшып жүр ген де Тө ле ген кө ріп «аһ, 
да ри ға!» деп, қи мыл дау ға ха лі кел мей жат қан же рін де, сол қаз дар ға қа рап бір сөз де ді:

– Әу елеп ұш қан ал ты қаз,
Етің ше кер, сор паң баз! 
Атай ын де сем оғым аз,
Қо нар бол саң, жа ну ар,
Мі не, май дан, мі не, саз.
Өл ме ген құл ға, Құ дай-ай,
Бо лып қал ды ен ді жаз.
Атам ды ай тып қай тей ін,
Ше шем ді ай тып қай тей ін.
Мен кет кен соң, да ри ға-ай,
«Кө ке шім» деп Сан сыз бай
Ер ке леп кім ге қы лар наз?

Әу елеп ұш қан ал тауың –
Жер ге тү сіп көл бей сің.
Сен дер ті рі, мен өлі,
«Жа тыр сың не ғып» де мей сің!
Мұ нан бы лай кет кен де,
Те ңіз ге та ман жет кен де,
Тө бе ге шық са, «бе лім» деп,
Ой ға түс се, «ты ным» деп,
Қар тай ған әкем Ба зар бай
Ал дың нан шы ғып, жа ну ар,
«Қа ра ғым ме нің Тө ле ген,
Көр дің бе?» – де се, не дей сің?АР
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Онан ар ман өт кен де,
Үй ге та ман жет кен де,
Жая де се, жал бер ген
Май ға са лып нан бер ген,
Әр алу ан ас бер ген,
Ала қан дап өсір ген,
Ер ке лік қыл сам, ке шір ген,
Ал пыс жа сар сор лы анам
Ал дың нан шы ғып, жа ну ар,
«Құ лы ным ме нің Тө ле ген,
Көр дің бе?» – де се, не дей сің?
Онан ар ман өт кен де,
Мал ға та ман жет кен де,
Қар ға жүн ді қат та сым,
Үй рек жүн ді от та сым,
Тала сып ем шек еміс кен,
Тай құ лын дай те біс кен,
Асық ой нап алыс қан,
Өл ген аға сын кө ре ал май,
Ба құл дас пай, қош тас пай,
Ажа лым жет ті алыс та-ай,
Жал ғыз інім, бауы рым –
Қа на тым да қия ғым,
Та ба ным да тұя ғым,
Жыл жы мас жер ден ауы рым,
Ал дың нан шы ғып Сан сыз бай,
«Кө ке шім ме нің Тө ле ген,
Көр дің бе?» – де се, не дей сің?
 Сау ыты ның кө зі се ті ліп,
Сын бай кет ті де гей сің!
Ба ра тұ ғын же рі не
Жет пей кет ті де гей сің!
Ал тын ды сау ыт, шө же көз
Түй ме ден кет ті де гей сің!
Өлі еке нін біл мей міз,
Ті рі еке нін біл мей міз,
Қо со ба ның жо ны нда
Қо са кет ті де гей сің!
Маң дай ынан ақ қан қан
Жо са кет ті де гей сің!
Ал ты ны, жаб дық, көк  жор ға ат
Бір қа рақ шы қо лын да
Бос қа кет ті де гей сің!
Қо со ба ның жо нын да,
Құс қон бас, құ ла жа пан да

Жы лай-жы лай бір жал ғыз
Дү ние ден өт ті де гей сің!
Тө ле ген нің тіл де рі,
Осы сөз ге ке ле ді,
Ен ді гі сөз ге кел ме ді.
Бат қан күн мен қа рай ып,
«Уа, да ри ға, Құ дай», – деп,
Өз има нын өзі ай тып,
Жал ғыз шық қан Тө ле ген
Ақы рет са пар жө нел ді.
Маң дай дан ат қан жал ғыз оқ
Жел ке ден ағып өтіп ті.
Ал ла ның жаз ған пәр ме ні,
Ажа лы бү гін же тіп ті.
Ай тып-айт пай не ме не,
Сол се кіл ді асыл дар
Ке бі ні жоқ, кө рі жоқ,
Ит пен құс қа жем бо лып,
Мұ ра ты на же те ал май,
Ар ман да бо лып ке тіп ті.

Баз–нәрлі,дәмді,құ
нарлы(тағамғақатысты).
Наз–өкпе,базына,реніш.
Бақұлдасу–өлім
аузындажатқанадаммен
қоштасу.
Қияқ–құстыңқанаты,
қанатқауырсыны.
Жапан–құлазығанелсіз
дала,шөл,сахара.
Иманынайту–өлер
алдындаҚұранаяттарын
оқу.
Кебін–өлгенадамның
денесінорайтынақмата,
ақырет.

Сөзмаржан

ТөлегенменБекежан.
БекежанныңТөлегенді
өлтірусебебінеде?

CD 03
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«Білу»
1. «Қыз Жі бек» қан дай жыр?
2. «Қыз Жі бек» жы рын да қа зақ хал қы ның қай кез де гі та ри хы су рет-

тел ген?
3. «Қыз Жі бек» жы ры алғаш рет қа шан жа рық көр ген?
4. Жыр дың ту ған же рін атаң дар.
5. Жыр дың не гіз гі кей іп кер ле рі кім дер?
6. Жыр маз мұ ны ның не гіз гі ар қауы не?
7. «Қыз Жі бек» жы рын да қан дай оқи ға ба ян да ла ды?
8. «Қыз Жі бек» жы ры ның ма ңы зы қан дай? Жыр қа лай та ны мал бол ды?
9. Жыр да ғы Ба зар бай, Тө ле ген, Сан сыз бай де ген кім дер?
10. Жі бек ту ра лы Тө ле ген кім нен ес ти ді? Қандай шешім қабылдайды?
11. Тө ле ген мен Жі бек қа лай кез де се ді?
12. Тө ле ген ге кім кө мек те се ді?
13. Бе ке жан де ген кім?
14. Тө ле ген Жі бек ке қан дай уә де бе ре ді?
15. Ба зар бай ба ла сы ның ті ле гі не қа лай қа рай ды?
16. Жыр да Төлеген өлімінен кейін Жі бектің тағ ды ры ту ра лы не ай тыл ған?

«Түсіну»
1. Жыр дың ту ған же рі не лік тен Ба тыс Қа зақ стан бо лып са на ла ды?
2. Не лік тен «Қыз Жі бек» жы ры та ри хи жыр бо лып табылады?
3. Қан дай се беп пен Тө ле ген елі не ора ла ды?
4. Не лік тен Тө ле ген Жі бек тің елі не жал ғыз ат та на ды?
5. Бе ке жан ның Тө ле ген ді өл ті ру се бе бі не де?

«Талдау»
1. Жыр дың идея лық маз мұ ны қандай?
2. «Қыз Жі бек» жы ры мен өз де рі ңе та ныс «Қо бы лан ды ба тыр» жы рын 

са лыс ты рың дар. Қан дай ұқ сас тық тар мен ай ыр ма шы лық тар тап-
тың дар?

«Қыз Жі бек» жы ры «Қо бы лан ды ба тыр» жы ры 
Ұқ сас тық та ры

Ай ыр ма шы лық та ры 

3. Жыр да Тө ле ген қан дай кей іп кер ре тін де су рет тел ген? Бе ке жан мен 
са лыс ты ра су рет тең дер.

Білу

Түсіну

Талдау
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4. Қыз Жі бек тің су рет ші сал ған порт ре ті не на зар ау да рың дар. Жыр 
мә ті ні мен са лыс ты рың дар. Қыз Жі бек ті су рет теу үшін қан дай те ңеу-
лер ді пай да ла нар едің дер?

5. http://el.kz, kitap.kz сайт та ры нан «Қо зы Көр пеш – Ба ян сұ лу» жы-
ры ның маз мұ ны мен та ны сып, кей іп кер ле рін са лыс ты рың дар.

«Жинақтау»
1. Жыр да ғы ең құн ды нәр се не деп ой лай сың дар?
2. «Қыз Жі бек» жы ры ту ра лы ал ған мә лі мет те рің ді ті рек сыз ба ар қы лы 

көр се тіп, ба ян дап бе рің дер.

«Қыз Жі бек» 
жы ры 

«Қолдану»
1. Хрестоматияда берілген жыр нұсқасымен танысыңдар. «Қыз Жі бек» 

жы рын да қа зақ тың бү кіл та ри хи тағ ды ры, хал қы мыз дың са на-се зі-
мі нің сұ лу лы ғы кө рі ніс тап қан. Жер бе тін де қа зақ де ген ха лық бар да 
«Қыз Жі бек» те жа сай бер мек», – де ген пі кір ді қа лай тү сі не сің дер? 
Ой бө лі сің дер.  

2. «Қыз Жі бек» жы ры не гі зін де қой ыл ған опе ра ту ра лы қо сым ша мә лі-
мет тер жи наң дар.

3. http://el.kz. сай ты нан «Қыз Жі бек» филь мін кө рің дер. Кей іп кер ле рі 
ту ра лы пі кір ал ма сың дар. http://massaget.kz сай ты нан фильм ту-
ра лы ма те ри ал дар мен та ны сың дар, ай тыл ған пі кір лер мен бе ріл ген 
ба ға лар тіз бе гін жал ғас ты рың дар. «Қыз Жі бек» филь мі ту ра лы қо-
сым ша мә лі мет тер тау ып, сы нып тас та рың мен бө лі сің дер.

4. «Қо зы Көр пеш – Ба ян сұ лу» жы ры ның маз мұ ны мен та ны сып шы-
ғың дар, жыр ту ра лы ой бө лі сің дер. Қыз Жі бек пен Ба ян сұ лу дың 
порт рет тік си пат та ма сын бе рің дер.

5. Бір сәт өз де рің ді қи ял әле мін де се зі нің дер де, «Қыз Жі бек» жы ры-
ның 500 жыл ды ғын той лау ме ре ке сі не қа тыс қан куә гер ре тін де ал ған 
әсер ле рің мен ой бө лі сің дер.

Жинақтау

Қолдану
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«Бағаберу»
1. Хрес то ма тия ма те ри ал да рын пай да ла нып, Қыз Жі бек тің сырт кел-

бе ті мен ақыл-па ра са ты су рет тел ген жер лер ді тау ып оқың дар. Не 
бай қа дың дар? Қа зір гі за ман да ақы лы на көркі сай осын дай сұ лу лар 
бар ма? Кім мен са лыс ты ру ға бо ла ды?

2. Жыр кей іп кер ле рі нің қан дай қа си ет те рін өз бой ла рың нан көр гі ле рің 
ке ле ді?

3. Өз де рі ңе ұна ған жыр кей іп ке рі не хат жа зың дар. Хат та өз де рің ді 
тол ған ды рып жүр ген сұ рақ тар ды қоюла ры ңа не ме се ті лек те рің ді ай-
ту ла ры ңа бо ла ды. Жыр кей іп кер ле рі мен бү гін гі күн нің Тө ле ген де рі 
мен Жі бек те рі ту ра лы ой бө лі сің дер.

Артықболмасбілгенің

Мәліметтергеқарағанда,жыршылардыңкөпшілігіжырдың1894жылыҚазандажарық
көргеннұсқасынжырлайдыекен.Қызылордақаласында«ҚызЖібектің»500жылдығына
арналған«Ғасырларүні»фестиваліөтіп,Мұсабайдегенжыршы«ҚызЖібектің»бұрын
соңды ел естімеген нұсқасын жырлап, ғалымдарды бір таңғалдырыпты. Бұл нұсқаны 
1887жылыорысофицеріИ.Александровжазыпалғанекен.

«ҚызЖібек»көркемфильмі1968–1970жылдарытүсірілген.Фильмніңтұсауы1970жылы
Алматы қаласындағы кинотеатрлардыңбірінде кесілгенболатын.Бүкілодақтық тұсауке
сері1971жылыМәскеуқаласындаөтті.

ФильмсценарийініңавторыҒабитМүсіреповЖібекпенТөлегенніңмахаббатын ғана
жазыпқоймай,елжұрттыбірліккешақырып,қазақхалқыныңәдетғұрпыменсалтдәстүрін
көрсетугеұмтылды.ФильмәнінсазсайыпқыраныНұрғисаТілендиевұлттықнақышқакел
тірсе,әнніңсөзінҚадырМырзаӘліжазған.

1972 жылы «ҚызЖібек»фильмі Қазақ ССРініңМемлекеттік сыйлығына ұсынылды.
Бұл сыйлыққафильмнің сценарий авторы ҒабитМүсірепов пен режиссерСұлтанахмет
Қожықовиеболды.

«Қа зақ дас тан да ры» кітабынан

«ҚызЖібек»жыры,жыркейіпкерлерітуралыдиалогқұрыңдар.

«Бабалар сөзі» топтамасынан «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» жырының мазмұнымен
танысыңдар.

Бағаберу

Диалогқұру

Кітапсүйерлерүшін
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Әдебиеттеориясы

Портреттуралытүсінік
Портрет – (француздың «бейнелеу», «бейнеленген» деген сөзінен алынған) өмірдегі

немесеөмірдеболғанбірадамдынемесеадамдартобынбейнелеунемесесуреттепжазу.
Портрет–әдебикейіпкердіңсырткөрінісін,кескінкейпін,бойтұлғасынсуреттеу.

Портретбейнелеуөнеріндекескіндеме,мүсін,графика,фотоөнерініңбастыжанрының
біріболыптабылады.Нақтыадамныңтүрсипатынбейнелеупортреттіңнегізгібелгісіне
саналады.

Көркемәдебиеттегіпортретадамныңсыртқытұрпатынсипаттауменғанашектелмей,
оныңруханиішкіәлемінашуменқатар,солтарихидәуірдің,ұлттың,әлеуметтікортаның
қайталанбасөкіліекендігіншынайылықпенбейнелейді.

Қазақпоэзиясындағыпортреттіңтамашаүлгісі–«ҚызЖібек»жырындағыЖібектіңсөз
бенөрілгенбейнесі.

ЖырдаЖібек:

Ақмаңдайыжалтылдап,
Танадайкөзіжарқылдап,
Алтыншашбаушашында.
ҚызЖібектіңшаштары–
Қоғалыкөлдіңқұрағы.
Көзсипатынқарасаң,
Сегізпейішішінде,
Хорлардыңжаққаншырағы.
Дүрігауһарсырғасын,

Көтереалмайтұрқұлағы.
ҚызЖібектіңақтығы–
Наурыздыңақшақарындай.
Ақбетініңқызылы–
Ақтауықтыңқанындай.
Екібеттіңажары–
Жазғытүскенсағымдай.
Білегініңшырайы–
Айбалтаныңсабындай,–

депсипатталады.
«Әде би ет та ну дың үш са ла сы». Әде би ет тео рия сы

1. «ҚызЖібек»жырындағыоналтықыздыңпортреттіксипаттамасынаназараударыңдар.
2. Өздеріңе таныс шығармалардан портретке мысал келтіріңдер. Хрестоматия мате

риалдарындапайдаланыңдар.
3. Жұпболыпбірбіріңніңсөзбенөрілгенпортреттеріңдіберіңдер.

Тапсырмалар
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Ежелгітүркідәуірініңқоғамдық,әдеби,мәдениөмірінжыреткенғажайыпескерт
кіштермазмұнықандай?

  ОРХОНЕНИСЕЙЕСКЕРТКІШТЕРІ

Ежел гі дәу ір әде бие ті VI–XV ға сыр лар ды қам тып, 
өз ішін де үш ке зең ге бө лі не ді:
1. VI–IX ға сыр ара лы ғын да ғы кө не түр кі әде би 

ес керт  кіш те рі. Бұл ға сыр лар да ғы кө не түр кі әде би  
ес ке рт кіш те рі не Ор хон жаз ба ес ке рт кіш те рі – Күл-
те гін, Біл ге қа ған, То ны көк ту ра лы құл пы тас тар ға 
қа шап жа зыл ған жыр лар, сон дай-ақ «Оғыз-на ма» 
дас та ны, «Қор қыт ата кі та бы», әл-Фа ра би дің әде-
би ет са ла сын да ғы ең бек те рі кіреді.

2. Х–ХІІ ға сыр лар да ғы әде би ет. Ис лам дәу ірін де гі 
не ме се Қа ра ха нид тер дәу ірі әде бие ті. Бұл дәу ір де гі 
әде би ет, не гі зі нен, Қа ра ха нид тү рік те рі нің ті лін де 
жа зыл ған әде би ес ке рт кіш тер: Жүсіп Ба ла са ғұн-
ның «Құ дад ғу бі лік» («Құт ты бі лік») ат ты ди дак ти-
ка лық дас та ны, Махмұд Қаш қа ри дің « Диуа ни лұ-
ғат ат-тү рік» («Түр кі тіл де рі нің сөз ді гі»), Қожа Ах-
мет Иа сауи дің « Диуа ни хик мет» («Да на лық кі та-
бы») ат ты өлең  дер жи на ғы, Ахмет Иүгі не ки дің 
«Хи   ба тул-ха қай ық» («Ақи   қат сыйы») жыр жинағы.

3. ХІІІ–ХV ға сыр лар да ғы әде би ет. Хо резм дәу ірі 
не ме се Ал тын Ор да дәу ірін де гі әде би ет. Атал ған 
дәу ір де гі ту ын ды лар – қып шақ диа лек ті сі не гі зін де 
жа зыл ған «Ко декс Ку ма ни кус» («Қып шақ ті лі нің 
сөз ді гі»), Хо рез ми дің «Му хаб бат-на ме», Дүр бек тің 
«Жү сіп – Зы ли ха», Са раидың «Гү лс тан бит-түр кі», 
Құ тып тың «Құс рау – Шы рын» дас тан да ры. Ду ла-
ти дың «Та ри хи Ра ши ди», Жа лай ри дың «Жа миат- 
тау арих», Ба быр дың «Ба быр-на ме» шы ғар ма ла ры.
Тү ркі қа ға на ты тұ сын да түр кі ті лі сол өл ке де гі не гіз гі 

тіл бол ды. Көне түркі жазуы бер тін ке ле тіл та ри хын да 
«ру на жа зуы» деп ата лып кет ті. «Ру на» – «рунь» сө зі 
«құ пия», «сы ры ашыл ма ған» де ген ұғым ды біл ді ре ді.

Қа зақ әде бие ті нің та ри хы ер те ден бас тала ды. Оның 
түп-төр кі ні «Ор хон-Ени сей жа зу ла ры» деп атала тын 
әде би-мә де ни ес ке рт кіш те жа тыр. Бұл әде би ес ке рт кіш 

Естеріңетүсіріңдер:
Лироэпостықжырлардың
қандайерекшеліктері
бар?

Меңгерілетінбілім:
Ежелгідәуірәдебиеті
қандайкезеңдергебөлі
неді?

Орхонескерткіштерінің
маңызықандай?

Күлтегін,Білгеқаған
жәнеТоныкөкескерт
кіштері(ОрхонЕни
сей)–мазмұныментүрі
жағынанда,тілімен
көркемдегішқұралдары
жағынанда,өлеңқұры
лысы,композициясы
жағынандаежелгітүркі
халықтарынаортақ
көркемтуындылардың
үлгісіболуменбірге,ол
қазақәдебиетініңде
асылқазынасынаенетін
әдебимұра.

«Ежел гі дәу ір 
әде бие ті» кі та бы

Бағалыдерек
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түр кі ті лін де сөй лей тін ха лық тар дың бә рі не, со ның 
ішін де қа зақ тар ға да ор тақ мұ ра екен ді гі ғы лы ми тұр-
ғы дан дә лел ден ді.

Орыс ға лы мы Н.М.Яд рин цев Сол түс тік Моң ғо лия-
да ғы Ор хон жә не Се лен га өзен де рі бой ынан осын дай 
ру на жа зу ла ры бар үл кен құл пы тас тар ды тап ты. Ес-
керт  кіш тер та был ған ор ны на бай ла ныс ты «Ор хон- Ени-
сей ес ке рт кіш те рі» деп атал ды. Бұл – Түр кі қа ға на ты 
дәу ірін де гі Біл ге қа ған мен оның іні сі, қол бас шы, ба-
тыр Күл те гін ге, қа ған дар ке ңес ші сі да на То ны көк ке 
қой ыл ған ес ке рт кіш тер. Ес ке рт кіш те әр бір әр пі тас қа 
қа ша лып кө не түр кі ті лін де гі ал ғаш қы жыр-дас тан дар 
жа зыл ған. Ежел гі түр кі дәу ірі нің қо ғам дық, мә де ни, 
әде би өмі рін бей не ле ген шы ғар ма лар «Күл те гін», «Біл-
ге қа ған», «То ны көк» жыр ла ры деп атала ды. 

1891 жы лы Он гин өзе ні ал қа бы нан та ғы бір ес керт-
кіш та бы лып, та рих та «Он гин ес ке рт кі ші» де ген атау ға 
ие бол ды. Бұл Күл те гін мен Біл ге қа ған ның әке-ше ше-
сі не қой ыл ған ес ке рт кіш тер еке ні анық тал ды. Со ны-
мен қа тар ес ке рт кіш тер маз мұ нын да түр кі қа ға на ты-
ның құ ры луы, құл ды ра уы, өр леуі мен күй реуі ту ра лы 
та ри хи де рек тер де бе ріл ген.

Артықболмасбілгенің

Енисей (үлкен су, өзен) – БийХем (Үлкен Енисей) және
КаХем (КішіЕнисей) өзендерінің қосылуынан пайда болған
Жершарындағыаса ірі өзендердіңбірі.БатысжәнеШығыс
Сібіршегарасынбойлай,негізінен,РесейдіңКрасноярскөлкесі
жерімен солтүстікке қарай ағып, Солтүстік Мұзды мұхиттың
ҚаратеңізіндегіЕнисейшығанағынақұяды.Жалпыұзындығы
5539шақырымдықұрайды.Енисейдіңалабы,негізінен, тау
лы,көпжерінтайга,көпжылдықтоңалыпжатыр.

Орхон–СеленгиөзенініңоңжақсаласынақұятынМоңғо
лиядағыөзен.Ұзындығы–1124км,жалпыкөлемі–132,8мың
шаршы. Өзен бастауын Архангай аймағындағы Хангай
тауынаналады.Өзенніңжоғарғыжағыбиіктігі20м,ені10м
болатын УлаанЦутгалан сарқырамасынан басталады.
Өзенніңаңғарыныңағысытерең,иректеніпкеледіде,таудың
шығаржеріндеөзенарнасы100–150мгедейінкеңейеді.

Орхон өзенінің ең үлкен су құятын саласы – Туул мен
ТамирГолөзендері.

«География» оқушы анықтамалығы

Көнетүркіескерткіште
рі–әлемдікмәдениеттің
байлығы,елдікпенер
ліктіңерекшеескерткіш
тері,жазбамәдениеттің
бастаубұлағы.

Зергерсөз
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«Білу»
1. Ежел гі дәу ір әде бие ті қандай ке зеңдер ге бө лі не ді?
2. Кө не түр кі әде би ес ке рт кіш те рі мұ ра ла рын атаң дар.

«Түсіну»
Не лік тен ежел гі дәу ір әде бие ті мұ ра ла ры түр кі ха лық та ры на ор тақ 

бо лып са на ла ды?

«Талдау»
«Венн диаг рам ма сы» ар қы лы ежел гі дәу ір әде бие ті мұ ра ла рын ау ыз 

әде бие ті үл гі ле рі мен (қа зақ ха лық ер те гі ле рі) са лыс ты рып, ұқ сас ты ғы 
мен ай ыр ма шы лы ғы на тал дау жа саң дар.

           Ежелгі дәуір 
               әдебиеті

        Қазақ халық 
                     ертегілері

«Жинақтау»
Бе ріл ген ақ па рат тар ды пай да ла на оты рып, «Ежел гі дәу ір әде бие ті» 

тақырыбы бой ын ша клас тер құ рас ты рың дар, жұп та, топ та тал даң дар.тақырыбы бой ын ша клас тер құ рас ты рың дар, жұп та, топ та тал даң дар.тақырыбы бой ын ша клас тер құ рас ты рың дар, жұп та, топ та тал даң дар.

Ежелгідәуір
әдебиеті

Ежелгідәуір
әдебиеті

«Қолдану»
Ежел гі дәу ір әде бие ті ту ра лы маз мұн дап бе рің дер.

«Бағаберу»
Бү гін гі кү ні ежел гі дәу ір әде бие ті мұ ра ла ры ның ма ңы зы қан дай? 

Пікірлеріңді білдіріңдер.

Білу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Бағаберу
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Күлтегінніңжауынгерлікжорықтарынмадақтауғаарналғанқаhармандықжыр–
«Күлтегінжазуы»–тарихиқұндылығымаңыздыежелгітүркіжазбаескерткіші.

Күлтегінжазуы

Күл те гін жа зуы – ежел гі түр кі жаз ба ес ке рт кі ші. 
Күл те гін ес ке рт кі ші ту ра лы ал ғаш қы мә лі мет тер 
ХІХ ға сыр да ғы ба тыс зерт теу ші ле рі нің ең бек те рін де 
жа рия ла на бас та ды. Екі құл пы тас та ғы құ пия жа зу-
лар ды түр кі та ну шы лар көп ке дей ін оқи ал май кел ді. 
Ға лым дар ара сын да тас та ғы бел гі сіз жа зу лар ды кө не 
кельт, гот, грек, сла вян, скан ди на вия, финн, тіп ті 
моң ғол не ме се қал мақ жа зу ла ры де ген тұ жы рым дар 
бол ды. 1893 жы лы 25 қа ра ша да Да ния ғы лым ака де-
мия сы ның мә жі лі сін де Виль гельм Том сен Ор хон жаз ба 
жә ді гер ле рін оқу дың кіл тін тап қанын, оның кө не түр кі 
ті лін де жа зыл ғанын, ал ды мен оқы ған сөз де рі «тә ңі рі» 
жә не «түр кі» де ген сөз дер еке нін жа рия ла ды. Со дан 
кей ін орыс ака де ми гі В.В.Рад лов мә тін ді ау дар ды. Осы 
зерт теу лер ден кей ін құл пы тас тар ға қа шал ған жа зу лар 
Күл те гін ба тыр дың ер лік іс те рі ту ра лы қаhар ман дық 
жыр екен ді гі бел гі лі бол ды.

 Күл те гін қа бі рі не қой ыл ған екі ес керт кіш тің бі рі 
ғы лым да «Кі ші жа зу», ал екін ші сі «Үл кен жа зу» деп 
атала ды. Бұ лар дың әр қай сы сы – түр кі елі нің даңқ ты 
әс ке ри қол бас шы сы Күл те гін нің жау ын гер лік жо рық-
та рын ма дақ тап, жыр лау ға ар нал ған қаhар ман дық дас-
тан дар. Күл те гін ту ра лы бұл дас тан дар дың ав то ры – өз 
дәу ірі нің аса да рын ды ақы ны, көр нек ті қо ғам қай рат-
ке рі Йол лығ те гін. «Күл те гін» (Кі ші жа зу) жы ры әр қай-
сы сы өз ал ды на дер бес әрі сю жет тік жа ғы нан бір-бі рі мен 
ты ғыз бай ла ныс ты се гіз топ та ма дан тұ ра ды. Әр бір топ-
та ма – маз мұ ны жа ғы нан бір-бір хи кая. Оның бі рін ші 
топ та ма сы – қа ған ның өз хал қы на айт қан үн деуі; екін-
ші сі – Түр кі қа ған ды ғы же рі нің кең ді гін су рет теуі; 
үшін ші сі – түр кі лер дің әс ке ри жо рық та рын жыр етуі; 
төр тін ші сі – көр ші лес таб ғаш хал қы ның қас тан дық әре-
кет те рі ту ра лы әң гі ме; бе сін ші сі – таб ғаш тар мен қа рым-
қа ты нас тың түр кі лер ге төн ді ре тін қау іп-қа те рі жайын-
  да; ал тын шы сы – түр кі хал қы ның кө ре ген ді гі ту ра лы; 
же тін ші сі – түр кі хал қы ның даң қын көк ке кө тер ген 

Тізесібарларбүгілер,
Басыбарларжүгінер.

Бекұлдарыңқұлболмағай,
Пәкқыздарыңкүңболмағай.

Күл те гін

Сөздіңкөркі–мақал

Орхонжазуыныңмәдени
мұраларыныңбірі–Күлтегін
ескерткіші.Биіктігі–3,5метр,

төменгіені–1,32метр,
жоғарғыжағыныңені–1,22
метр.Биіктегенсайынжіңіш
керебереді,жоғарғыбөлігі

өрнектелген.Тастыңтөртжағы
бірдейжазылған.Батысқа

қарағанбетіндеқытайжазуы,
қалғанқабырғасыбірдейкөне

түркіжазуыментолған.
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Біл ге қа ған жө нін де; се гі зін ші топ та ма – осы ес ке рт кіш-
жыр ды жа зу ға се беп бол ған жайт тар ды ба ян дау ға 
ар нал ған.

Ежел гі түр кі поэ зия сы на тән дәс түр бой ын ша, 
осын дай әр бір топ та ма ның өзі мін дет ті түр де мы на дай 
үш бө лік тен тұ ра тын бол ған:
1) оқи ға ның бас та луы;
2) оқи ға же лі сі нің бір тін деп ұл ғая тү суі;
3) осы топ та ма да ай ты лу ға ти іс ті ой-пі кір дің түй іні.

«Күл те гін» жы ры ның Кі ші жа зу ын да ғы екін ші 
топ та ма ның ал ғаш қы үш жо лы – Біл ге қа ған ның түр кі 
хал қы на айт қан үн деу сө зі, одан кей ін гі төрт жол өлең-
де Түр кі қа ған ды ғы же рі нің ұлан-ғай ыр кең екен ді гі 
айтылған, одан кей ін гі екі жол осы топ та ма ның түй іні – 
түр кі елі нің же рі мол, ал хал қының көп екен ді гін ба ян-
дау ға ар нал ған. «Күл те гін» жы ры ның Үл кен жа зуы кө-
ле мі жа ғы нан 428 өлең жо лы нан тұ ра ды (құл пы тас та ғы 
ру на лық жа зу бой ын ша есеп те ген де 53 қа тар). Бұл жыр 
дер бес ал ты хи каядан, яғ ни, ал ты оқи ға дан құ рал ған. Бі-
рін ші хи кая – түр кі хал қы ның ұлы ата-ба ба ла ры ту ра лы; 
екін ші хи кая – түр кі лер ді таб ғаш тар дың ба ғын ды рып 
ал ға ны жө нін де; үшін ші хи кая – Ел те ріс қа ған ды си пат-
тау ға ар нал ған; төр тін ші хи кая – Қа па ған қа ған ту ра лы; 
бе сін ші хи кая – Біл ге қа ған жай лы; ал тын шы хи кая –  
Күл те гін ту ра лы.

«Күл те гін» жы ры (Үл кен жа зу) жер мен көк тің 
ж ән е адам ба ла сы ның жа ра луы ту ра лы фи ло со фия-      
лық тол ғау дан бас тала ды (би ік те Көк тә ңі рі, тө мен де 
қа ра жер жа рал ған да, еке уі нің ара сын да адам ба ла сы 
жаралған). Бұ дан кей ін бү кіл адам зат ба ла сы на Біл ге 
қаған мен Күл те гін ба тыр дың ата-ба ба ла рының би лік 
жүр гіз ге ні, тү гел түр кі нің ба сын қо сып, қу ат ты мем ле-
кет ор нат қан Бу мын қа ған мен Ел те ріс қа ған ма дақ-
тала ды. «Күл те гін» жы ры ның ав то ры Түр кі қа ған ды-
ғы ның бүкіл әлем ді ау зы на қа рат қан ай бар лы да абы-
рой лы дәуірін зор мақ та ныш се зім мен жыр лай ды. 
Сон дай-ақ ақын Бу мын қа ған мен Ел те ріс қа ған қай тыс 
бол ған соң, түр кі елі нің та ғы на да рын сыз қа ған дар 
отыр ға нын, ха лық ты опа сыз бек тер мен жү ген сіз әмір-
ші лер би легенін күй ініш ке то лы жыр жол да ры ар қы лы 
жет кізген:

Со ңын да ғы іні сі аға сын дай бол ма ды,
Ұл да ры әке сін дей бол ма ды.   

Енисейжазбаларының
жалпысаны–85тің
айналасында.Олардың
ішіндекішігірімжазба
ларменқатарірімәтін
дердекездеседі.Ени
сейескерткіштерікөлемі
жағынан,негізінен,
шағынболыпкеледі.Ең
үлкені10–15,еңкішісі
1–2жолданғанатұрады.
Түркіжазбаларының
ішіндегіеңмаңыздысы–
Орхонжазбамұралары.

bilim-all.kz

Бағалыдерек

Қағаны–батыр,ақылгөйі
кемеңгерелдіңбағы
жанады.

Жанберіп,жаналысар
жорықта,
Жауымкөпдепқорықпа.

Жеңілістіңөзінендеұяты
жаман.

То ны көк

Сөздіңкөркі–мақал
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Бі лік сіз қа ған дар отыр ған екен,
Жал тақ қа ған дар отыр ған екен...

Таб ғаш елі нің ал дауы на көн ген Түр кі қа ған ды-
ғы ның бек те рі өза ра араз да сып, ел дің іш кі бір лі гі не 
көп нұқ сан кел тіреді. Ел де ала уыз дық ту ып, Түр кі 
қа ған ды ғы ның ір ге сі шай қа ла бас та йды. Бұл өте қауіп-
  ті ке зең еді. Ав тор түр кі хал қы ата-ба ба дәс тү рін бе рік 
ұс та ған кез де рін де еш кім ге тәу ел сіз, ер кін өмір сүр-
ге нін жыр лай ке ліп, ол осы жол дан тай ып, дұш пан ға 
ал дан ған сәт те рін де: «Бек ұл да ры құл бол ды, Пәк қыз-
да ры күң бол ды», – дей ді. Со дан кей ін Күл те гін ба тыр-
 дың көп әс кер жиып, түр кі елін жау дан азат ету ге 
кі ріс ке ні мақ та ныш пен су рет те ле ді. Түр кі әс ке рі нің 
оғыз, соғ ды, түр геш тер ге, т.б. қар сы жүр гіз ген шай-
қас та ры, ал Күл те гін ба тыр дың шай қас ал дын да ғы 
жек пе-жек ке шы ғып, жау ды ұдайы же ңіп отыр ға ны 
ше бер лік пен бей не лен ген. 

Жыр дың ав то ры Күл те гін мін ген ат тың си па тын, ат 
әб зел де рі нің әде мі лі гін, ба тыр қа ру ының сұс ты кө рі не-
ті нін ұтым ды те ңеу лер ар қы лы көр се те біл ген. Жыр да 
Күл те гін түр кі елі нің «төрт бұ ры шын да ғы» бар лық жау   - 
 ды же ңіп, ел де ты ныш тық, бей біт өмір ор на та ды. Ақын 
Күл те гін нің ер лі гі ту ра лы: «Бас ты ны ең кейт ті, Ті зе лі ні 
бүк тір ді», – дей ді. 

«Күл те гін» жы ры ның бас ты идея сы – түр кі хал-
қын ау ыз бір ші лік ке, сырт қы жау ға қар сы ұй ым дас қан 
кү рес ке, ежел гі ата-ба ба жо лы мен салт-дәс тү рін бе рік 
ұс тау ға үн деу. Жыр со ңын да Күл те гін ба тыр қай тыс 
бол ған да, бү кіл түр кі хал қы қат ты қай ғы рып, аза 
тұт қа ны, оны жоқ тап, жер леу сал та на ты на әлем нің 
төрт бұ ры шы нан көп те ген атақ ты адам дар – ел ші лер, 
ба тыр лар, бек тер, тас қа шай тын ше бер лер, т.б. кел ге ні 
ай ты ла ды.

Кие лі құл пы тас та:

«Төрт бұ рыш та ғы ха лық ты
Көп ал ған, бә рін бей біт ет кен.
Бас ты ны ең кейт кен,
Ті зе лі ні бүк тір ген.
Біл ге қа ған дар екен,
Алып қа ған дар екен!», –

деп ке ле тін жыр жол да ры әлем ді ау зы на қа рат қан 
алып мем ле кет ті елес те те ді.

Егерелбасшысытоң
мойынһәмсатқынбол
маса–елдіңбағы.

Тастағыжазудантағылым
алғайсың.

Елболыпбірігуденасқан
бақытжоқ.

Біл ге қа ған

Сөздіңкөркі–мақал

...Олардыңмазмұнында
эпостықбаяндаусазы
басым,аңыздыңкөркем
діктүрідесоғанорайлас.
Күлтегін,Тоныкөкнемесе
Суджажазуларында
қаншаадам,қаншаерлік
бейнеленгендесеңізші?!
Олардаәралуанрулар
ментайпалардыңкескі
лескеншайқастарының,
соғыссуреттерінің,
батырларерлігінің,
жорықтардыңшежіресі
бар...

М.Әуе зов

Зергерсөз
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«Күл те гін» жы ры – мәң гі лік ел бо лу дың, яғ ни, 
«Қа зақ елі – мәң гі лік» де ген бү гін гі, тәу ел сіз дік қо лы-
мыз ға қон ған тұс та ғы ұлт тық идея мыз дың те мір қа зық 
ар на сын осы дан мың да ған жыл дар бұ рын жа зып кет-
кен жа сам паз дас тан.

«Күл те гін», «То ны көк» жыр ла ры өзі нен кей ін гі 
ке зең дер де қа зақ әде бие тін де ту ын да ған ба тыр лық 
жыр лар дың қа лып та суы на әсер ет кен.

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

Артықболмасбілгенің

В.В.РадловбасшылықеткенРесейҒылымакадемиясыұйымдастырғанорысэкспеди
циясы1891жылдыңмаусымайыныңорташеніндеМоңғолияаумағынакіріп,тамызайы
ныңортасынадейінсолжердеөзғылымизерттеужұмыстарынжүргізеді.Зерттеунәтижесі
топографиялықжағынанболсын,археологиялықжағынанболсын,өтебай,құндынәтиже
лердібереді.

Саяхаттан қайтып келгеннен кейін В.Радлов көне түркі ескерткіштеріндегі жазудың
«кілтін» ашумәселесіменайналысады.Дәл сол уақытта ескерткіш сырынашумәселе
сіменданиялықлингвист,ғалымВ.Томсен(1842–1927)дешұғылданады.Ол1893жылдың
15 желтоқсанындаДанияҒылымакадемиясыныңмәжілісіндеәлемгеОрхонжазбаескерт
кіштерініңсырыашылғандығынжарияетіп,«ОрхонЕнисейжазуыныңескерткіштерітүркі
халықтарының тілінде жазылған» деп мәлімдейді. В.Томсен түркі жазба ескерткіштерін
оқудың «кілтін» ашқан кезде, В.Радлов та көне жазуларда кездесетін он бес таңбаның
сырынашып,оқығанеді.

Радлов Томсен ізімен 1894 жылдың 19 қаңтарында «Күлтегін» ескерткішін аударып
шығады.Бұл«Моңғолиядағыкөнетүркіжазбалары»депаталғанүлкеншығарылымның
бастамасыболды.

el.kz

«Білу»
1. Ор хон жә ді гер ле рі қай ға сыр да та был ған?
2. Оны аш қан кім? Ең ал ғаш оқы ған сө зі қан дай?
3. Он гин ес ке рт кіш те рі қай дан та был ған, олар кім дер ге ар на лып қо-

йылған еді?
4. То ны көкке ар нал ған ес ке рт кіш қай дан та был ды?
5. Бұл жә ді гер лер ді зерт теп, та ну ға үлес қос қан ға лым дар кім дер?

Жалаңашхалықты 
   тонды,
Кедейхалықтыбай 
  қылдым.
Азхалықтыкөпқылдым,
Татуелгежақсылық
   қылдым.

Күлтегін

Даналықойдандәнізде

Білу
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«Түсіну»
1. Түр кі ха лық та ры ның та ри хы ту ра лы не бі ле сің дер?
2. Бұл ес кер кіш тер де жа зыл ған жыр лар дың та қы ры бы мен идея сы қан дай?
3. Қан дай се беп тер мен ақын Күл те гін нің ер лі гі ту ра лы: «Бас ты ны ең-

кейт ті, Ті зе лі ні бүк тір ді» дей ді?
4. Зерт теу ші ға лым М.Жол дас бе ков бұл мұ ра лар ды «асыл ар на ла ры-

мыз» дей ді. Не лік тен деп ой лай сың дар?

«Талдау»
Ор хон ес ке рт кіш те рін қа зақ тың эпос тық жыр ла ры мен са лыс ты-

рыңдар.

«Ал па мыс ба тыр» жы ры «Қо бы лан ды ба тыр» жы ры «Күл те гін» жы ры 

Ұқ сас тық та ры

Ай ыр ма шы лық та ры 

«Жинақтау»
«Ор хон ес ке рт кіш те рі ту ра лы» мә тін де гі не гіз гі ой ды анық таң дар.

«Қолдану»
1. «Күл те гін жа зуы ның» ма ңы зы ту ра лы ай тып бе рің дер.
2. «Тал қы лау» ой ынын жүр гі зің дер: Күл те гін ту ра лы мә тін ді оқып, ті-

рек конс пек ті жа зың дар. Жұп тар ға бө лі ніп, әр кім се рі гі не конс пек ті ге 
не жаз ға нын ай тып бе ре ді. Жұп та ғы бі рін ші оқу шы «мұ ға лім» рө-
лін де, екін ші сі «оқу шы» рө лін де бо ла ды. «Мұ ға лім» жау ап ты оқу лық 
мә ті ні мен са лыс ты ра ды, ал «оқу шы» өз конс пек ті сін пай да ла на ды. Бі-
рін ші ай на лым біт кен де «оқу шы лар» өз ор нын да қа ла ды да, «мұ ға лім-
дер» бас қа лар мен ал ма сып, жа ңа жұп құ ра ды. Ой ын осы лай жал ға са 
бе ре ді. «Мұ ға лім нің» «оқу шы ның» дәп те рі не қой ған бал да ры на қа рай 
мұ ға лім ой ын ның ең бел сен ді оқу шы ла рын анық тай ды. Іс ке сәт!

3. Орхон ескерткіштерін зерттеумен айналысқан қазақ ғалымдары 
т уралы мәлімет жинаңдар. PowerPoint программасын пайдаланып 
тұсау кесер дайындаңдар.

«Бағаберу»
«Күл те гін – өш пес ер лік тің, қа һар ман дық тың сим во лы» та қы ры-

бында ой бө лі сің дер. Күл те гін ді сен дер қа лай елес те те сің дер? Пі кір ле рің ді 
біл ді рің дер.

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Бағаберу
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 ТүркіелініңVI–VIIIғасырлардағыәдетғұрып,нанымсенімін,өзіндікпоэзиясын
таныпбілуде«Күлтегін»жырыныңмаңызықандай?

 КҮЛТЕГІН

Құ ты лы ғұлы Күл те гін – екін ші Шы ғыс Түр кі қа ға-
на ты әс ке рі нің бас қол бас шы сы, «көк түр кі нің көк 
сем се рі» атан ған атақ ты ба ты ры. Әке сі нен жас тай 
же тім қа лып, аға сы Қа па ған қа ған ның тәр бие сін де 
өс кен. Күл те гін тым ер те есей іп, түр кі елі не тұс-тұс тан 
төн ген бас қын шы жаулар ға қар сы үл кен дер қа та рын да 
тұ рып, ер лік пен кү ре се ді. Бұл рет те түр кі нің атақ ты 
Біл ге қа ға ны Күл те гін ба тыр дың ба сы на қой ыл ған 
ес ке рт кіш тас қа ой ып жаз дыр ған ғұ мыр на ма сын да: 
«Әкем қа ған өл ген де інім Күл те гін же ті жас та қал ды. 
Он жас та Ұмай тек ті ше шем нің ба ғы на інім Күл те гін ер 
атан ды», – деп жаз ды.

Та ри хи де рек тер сол кез де гі ел тәу ел сіз ді гін сақ тап 
қа лу жо лын да бол ған қыр ғын со ғыс тар дың бір де-бі-
реуі нің Күл те гін сіз өт пе ге нін ба ян дай ды. Тас жа зу дың 
ав то ры Йо лығ те гін Күл те гін ер лі гін бы лай ша тіз бе-
лей ді: «Он ал ты жас қа кел ген де... ал ты чуб, соғ да лар ға 
қар сы ат тан дық. Күл те гін жау ға жал ғыз ұм тыл ды. 
Оңтұ тық ты қа ру лы бас шы лар ымен қол ға тү сір ді. Ол 
әс кер ді сон да тал қан да дық. Жи ыр ма бір жа сын да Ча ча 
Се ңүн мен ай қас тық. Күл те гін әу елі Та ды қын чурдың 
боз атын мі ніп шап ты. Ол ат сон да өл ді. Екін ші сін де 
Ыш бар Ям тар дың боз атын мі ніп шап ты. Ол ат та сон да 
өл ді. Үшін ші де Йегін Сі лікбек тің то ры атын мі ніп 
шап ты. Ол ат та сон да өл ді. Күл те гін нің сау ыты на, 
қал қа ны на жүз де ген оқ ти ді, бі рақ бі рі де де не сі не 
да ры ған жоқ. Күл те гін жи ыр ма ал ты жас қа кел ген де, 
қыр ғыз дар ға қар сы ат тан дық. Күл те гін Бай ыр қы ның 
ақ  ай ғы ры на мі ніп, ша бу ыл ға ұм тыл ды. Бір ба ты рын 
оқ қа ұшыр ды, екі ба ты рын най за мен түй реп тү сір ді. 
Ақ  ай ғыр дың бе лі үзіл ді. Қыр ғыз қа ға нын өл ті ріп, елін 
ал дық... То ғу қа ла сын да шай қас тық. Күл те гін аз ман 
ағын мі ніп ұм тыл ды. Ал ты ба ты рын шан шып тү сі ріп, 
же тін ші сін қы лыш пен шап ты. То ғыз ба ты рын қу ып 
же тіп, та қым ға бас ты...

Естеріңетүсіріңдер:
Ежелгідәуірәдебиеті
туралынебілдіңдер?

КҮЛТЕГІН
(684–731)

Меңгерілетінбілім:
Күлтегінкім?

«Күлтегін»жырының
идеялықмазмұнықандай?
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Оғыз дар мен со ғыс тық. Күл те гін Же ті мек ат ты 
мі ніп шау ып, то ғыз ерін ша ныш ты... Түр геш хал қы 
жау бол ды. Күл те гін ді ша ғын қол мен жі бер дік. Жой-
қын со ғыс жа сап ты. Қа ра түр геш хал қы сол жер де өлім 
тау ып ты».

...Осы лай жал ға са бе ре ді. Күл те гін ба тыр 47 жас қа 
же тіп, қа за тап қан ша, со ғыс сыз өт кен жы лы бол-
мап ты. Со ның бә рін де ол түр кі қо лын же ңіс ке жет кі зіп 
оты рып ты.

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

Артықболмасбілгенің

Күл те гін дегенатаудыңмағынасын зерттеушiлеркүл –«даңқты,атақты»,күл –«от,
оттыңкүлi»,көл–«теңiз,көл,су»,т.б.түрдетүсiндiредi.Көнетүрiкбiтiктастарындакез
десетін «Күлтегiн, Күлтұдын, Күлiчұр, Күлүг» секiлдi атаулардағыкүл сөзiнiңмәнi бiреу.
Ол:«Ат,жылқыға,сәйгүлiкке(көл+iк//күл+iк)мықты,берiкадам,атқабекемер»деген
сөз.Әсіресе,Күлтегiншабуылғақаншамаретаттанса,соншамасәйгүлiктұлпарғамiнгенi
туралы ескерткiште анық айтылған. Сондықтан күл сөзiнетегiн,тұ дын, чұр және т.б.
атақтары қосылып этномәдениатауы қалыптасқан.Демек, Күлтегiн – «сәйгүлiккеберiк,
бекемер,атқамықтыбекзада»дегенсөз.

massaget.kz

«Күлтегін»жыры 
(Бірінші жыр)

...Қа дыр хан ның қой науы –
Оның өзі бір қи ыр.
 Ке рі-Ке ну ай ма ғы –
Оның өзі бір қи ыр.
Қос қи ыр дың ара сын
Тек түр кі нің ба ла сы
Ме кен де сін, жай ла сын,
Қа зан дай ын қай на сын.
Күң ді бол сын күң де рі,
Құл ды бол сын құл да ры деп,
Елі ме, же рі ме, суыма
Осы бір түр кі елі
Ел бол сын деп бас та ған ісі міз еді...
...Түр кі, оғыз хал қы ның
Сө зі ие лік ет кен жер.
Көк те Тә ңі рі шөк пе се,

Бегіменхалқыныңынты
мағыжоқжерде,дұшпан
ныңалдауынасенген,
арбауынакөнгенжерде,
інісіменағасыдау
ласқан,бегімененқара
шасыжауласқанжерде
елелдігіненайырылады.

Күл те гін

Зергерсөз

«Күлтегін»жыры–
ерлікдастаны.

CD 04

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



32

Тө мен де жер сөк пе се,
Түр кі ні кім қор ла мақ,
Иек те мек, зор ла мақ?!
...Әкем қа һан ды хан қыл ған,
Ше шем қа тын ды паң қыл ған
Тең де сі жоқ тә ңі рім –
Көк ас пан ның әмі рі.
Тоз ба сын деп түр кі лер,
Хан бол деп ел ба ғы на,
Отыр ғыз ды та ғы ма.
Бі рақ елім бай емес,
Ер лі гі не сай емес.
Ішін де май лы қо ңы жоқ,
Сыр тын да жы лы то ны жоқ.
Аш-жа ла ңаш ел-жұр тым,
Қа бақ та ры тұн жыр тым.
Кү шік тей ит тала ған,
Бә рі жү деп-жа да ған
Құ ри ма деп ел өс тіп,
Інім ме нен ке ңес тім.
Әкем құ рап бер ген ел,
Ағам құ рап бер ген ел
Осы нау қу ғын, қыр ғын да
Кет пек ші ме құр дым ға?!
Бү кіл түр кі хал қы үшін
Түн ұй қым ды төрт бөл дім,

Қойнау – таудыңжан
жағыбиіктеуаңғары,іші.
Қаһан – қаған–ертедегі
түркіқағанаттарының
басшыларынаберілетін
еңүлкенатақ,хандардың
ханы.
Қадырхан, КеріКену– 
жератаулары.
Шад–кө не.Батыс
түрікқағандығындағы
билеушілергеберілетін
жоғарылауазым,атақ.
Құқай – елатауы.
Иектеу–(ау ысп.)үс
темдіккөрсету,басыну.
Қоңыжоқ–арықдеген
мағынада.
Даракер–ерекшежара
тылғандегенмағынада.
Зәру – мұқтаж,қажет.

Сөзмаржан
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Жа нып-күй дім, өрт бол дым.
Күл те гі нім қа сым да,
Екі шад та осын да,
Ат тап бар лық ке сір ді,
Мен хал қым ды өсір дім.
 Дау ыл өш ті, жел қайт ты,
Өрі сім ді ұлғ айт тым.
Ты ныш тал ды ит-құ сы,
Бол дым ел дің ұйыт қы сы.
Те ріс тік те – оғыз дар,
Шы ғы сым да – құ қай лар
Та та бы мен қы тай бар.
Қо қаң да ған ал ғаш та,
Түс ті гім де – таб ғаш тар.
Қор ғау үшін қо ныс ты,
Он екі рет со ғыс тым.
Он екі рет ұрыс тым,
Тұ рар жер де тұ рыс тым.
Сөйт іп жо лым бол ды да,
Кел ді бә рі ор ны на.
Жа рыл қа ды Тә ңі рім,
Жи на ды ел, өңі рім.
Дұш пан да рым күй ін ді,
Жа ла ңа шым ки ін ді.
Жар лы лар ды бай қыл дым,
Төрт тү лі гін сай қыл дым.
Аз ха лық ты көп қыл дым,
Кө ңіл де рін тоқ қыл дым.
Жи нап бай ды, жар лы ны
Та ту қыл дым бар лы ғын.
Бә рі ма ған ба ғын ды,
Тә ңі рін дей та бын ды.
Ең бек етіп елі үшін,
Көр дім со ның же мі сін.
Қай тыс бол ды Күл те гін,
Жан емес-ті ол те гін...
Әкем өліп, же ті де
Же тім қал ған Күл те гін.
Анам Ұмай ба ғы на
Ер атан ған Күл те гін.
Он ал ты да ағам ның
Елі-жұр тын кө бейт ті.
Ал дын да ғы қа ған ның
Же рін әб ден ке ңейт ті.
Соғ ды лар ға ат тан дық,

Тал қан да дық, мақ тан дық.
Оң тұ тық пен Таб ғаш ты
Қу дық біз дер, жау қаш ты.
Күл те гін от тай лау ла ды,
Ел дің дау ын дау ла ды.
Тырп ет кіз бей қа ма дық,
Талау дай ын тала дық.
Жан-жа ғы нан қыс та дық,
Оң тұ тық ты ұс та дық.
Кө сем де рін қа ру лы
Кө рер күн ге зә ру ғып,
Та дық Чур дың ал ды мен
Боз атын мі ніп зау ла ды.
Одан соң Ыш бар Ям тар дың
Боз атын мі ніп зау ла ды.
Одан соң Йе гін Сі лік бек тің
Торы атын мі ніп зау ла ды.
Ілік пей жа тып пы шақ қа
Зо ры ғып өл ді үш ат та!
Жа рат қа ны жар бол ды,
Жау ішін де ба тыр ға
Ти іп жат ты сан сыз оқ
 Сау ыты на са тыр лап.
...Күл те гін де бол ған-ды,
Отыз ға ол тол ған-ды.
Сал ма ғы да сан бат пан,
Бір кез де ол қон ды ат қа,
Бая ғы дай қай рат ты,
Қос ба тыр ды жай рат ты.
Қа ра көл де то ғыс тық,
Аз дар ме нен со ғыс тық.
Күл те гін – ел қа на ты,
Отыз бір де бо ла тын.
Алып Шал шы боз мі ніп,
 Жау ын тоз-тоз, тоз қы лып,
Ша бу ыл ға жұл қын ды,
Ес ке сақ тар бұл күн ді
Аз дар мүл дем ұтыл ды,
Ел те бе рі тұ тыл ды,
Елі қа ған ағам ның
Ор та сын да жа ман ның
Күң шіл, кек шіл бол ған да
Ма лын ды да қол қан ға
Із гіл дер мен со ғыс тық,
Со ғыс шеш ті көп іс ті.АР

МА
Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



34

...Бір жыл да бес ай қас тық,
То ғу Кент те шай қас тық.
Бо зын мі ніп Күл те гін,
Ал дас па нын сіл те ді.
Ал ты жау ын түй ре ді,
Же тін ші сін сүй ре ді.
Құш ла ғат та ай қас тық,
Едіз дер мен шай қас тық.
Күл те гі ні да ра кер,
Ас тын да оның Қа ра гер.
Бір дұш па нын түй реп ті,
Һәм то ғы зын күй рет ті.
Жағ дайы жоқ бұ рын ғы,
Едіз хал қы қы рыл ды.
Үшін ші рет то ғыс тық,
Оғыз дар мен со ғыс тық.
Сол аз ба ны ас тын да,
Тө теп бе ріп тас қын ға,
Ал ған бет тен тай ған ба,
Күл те гін жүр май дан да.
Пы шы ра тып әс ке рін,
Шы ғар дық шын ес те рін.
Төр тін ші рет то ғыс тық,
Һүш үс тін де со ғыс тық.
Ағын су да ір кі лер,
Қал жы ра ды түр кі лер.
Күн де тіп һәм түн де тіп,
Қу ып жү ріп ін де тіп,
То ңы ра лық он ер ді
То ңа те гін де шө гер ді.
Со дан Ез ген ді Қа даз да
Бе сін ші рет то ғыс тық,
Оғыз дар мен со ғыс тық.
Күл те гін де Қа ра гер,
Тә ңі рі қу ат бе ре гөр.
Екі жау ын ау нат ты,
Алып жат қан ау мақ ты,
Әс кер тү гел жай ра ды,
Бұл – Күл те гін ойра ны.
Қыс тап Ма ғы қа ма лын,
Аз дап сон да де ма лып,
Та ғы іл ге рі жыл жы дық,
Жоқ түр кі нің ын жы ғы.

Бас тау шы мыз – Күл те гін,
Сол әс ке рін ер те ді.
Оғыз бас ты ма ңай ды,
Қол дан кел се – қа май ды.
Бо зын мі ніп Күл те гін,
Ал дас па нын сіл те ді.
То ғыз жау ын түй ре ді,
Бі ра зы оның күй ре ді.
Бой бер ме ді бі рақ та,
Көп пен бір ге анам да,
Жең гем, әп кем алаң дап,
Бо лар еді бә рі күң,
Көр мей өмір жа ры ғын...
Ақ най за сы күл те лі
Бол ма ған дай Күл те гін,
Ай ырыл дық біз одан
Те бі рен дік қа за дан.
Кө рер кө зім көр мес тей,
Біл гір ба сым біл мес тей,
Ай ырыл дым ақыл дан,
 Бауы рым нан, жа қын нан.
Көр мек бар да – көн бек бар,
Ту мақ бар да – өл мек бар...
Ше шем – қа тын, онан соң ғы 
     ана лар,
Жең ге ле рім, ке лін де рім, 
    ха ным дар,
Ті рі ле рің тү гел күң дік те 
      бо лар едің дер.
Күл те гін жоқ бол са,
Бә рің де өлім ші едің дер,
Інім Күл те гін қа за бол ды.
Өзім қай ғыр дым.
Кө рер кө зім көр мес тей,
Біл гір ақы лым біл мес тей бол ды,
Өзім қай ғыр дым.
Тағ дыр ды тә ңі рі жа сар,
Адам ба ла сы бә рі өл ге лі ту ған.
Қай ғыр ға ным сон ша ма – 
Көз ге ыс тық жас ке лер,
Кө ңіл ге ау ыр шер ке лер.
Шек сіз қай ғыр дым,
Қат ты қай ғыр дым.

Та ри хи шы �ар ма ны б� гін гі  
н	с �а да жыр ла �ан –�а дыр Мыр за ӘліАР
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«Күлтегін»жыры 
(Екінші жыр)

Біріншіжыр
Кішіжазу

1. Тә ңі рі дей, тә ңі рі ден жа рал ған,
Түр кі Біл ге қа ған,
Бұл шақ та отыр дым.
Сө зім ді тү гел ес тің дер:
Бү кіл жет кін ше гім, ұла ным,
Бі рік кен әу ле тім, хал қым,
Оңым да шад, апа бе ктер,
Со лым да тар хан, бұй рық бек тер,
Отыз.

2. То ғыз оғыз бек те рі, хал қы,
Бұл сө зім ді мұ қи ят тың да,
Те рең ұқ.
Іл ге рі – күн шы ғы сын да,
Оң жақ та – күн ор та сын да
Кей ін – күн ба ты сын да,
Сол жақ та – түн ор та сын да
Осы ның ішін де гі ха лық тың бә рі
Ма ған қа рай ды, халықты

3. Осын ша көп ет тім.
Егер қа зір бая ғы кек сіз түр кі қа ға ны
Өтү кен қой нау ын да отыр са, (он да) ел де мұң жоқ.

4. Іл ге рі – Шаң түң жа зық қа дей ін жау ла дым,
Те ңіз ге сәл жет пе дім.
Түс тік те – То ғыз Ер сен ге дей ін жау ла дым,
Ти бет ке сәл жет пе дім,
Ба тыс та – Ін жу өзе нін ке ше,
Те мір қақ па ға дей ін жа ула дым.
Те ріс тік те – Бай ыр қы же рі не дей ін жау ла дым,
Осын ша ма жер ге дей ін жо рыт тым,
Өтү кен қой науы ның на ғыз ие сі жоқ еді,
Бі рақ ел тұ та тын жер осы Өтү кен қой науы еді.
(Дәл) осы жер де оты рып, 
таб ғаш хал қы мен та быс тым.

5. Ал тын ды, кү міс ті, да қыл ды, жі бек ті 
 сон ша ма шек сіз бе ріп жат қан таб ғаш хал қы ның 
 сө зі тәт ті, бұй ымы асыл еді.

ТүркіБілге–кісіаты. 
Білге–ақылды,
данышпан,кемеңгер
дегенұғымдыбілдіреді.
Шад,апабек,тар
хан–түркімоңғол
халықтарындаақсүйек
терге,әскериадамдарға
берілгенәскериатақ.
Бұлдәрежесіжағынан
ханнанкейінгіекінші
дәрежеліақсүйектер.
Оңжақ–оңтүстік.
Солжақ–солтүстік.
Жеткіншек–өсіпкеле
жатқанжасұрпақ,жасөс
пірім.
Кексіз–зілсіз,кексақта
майтын.
Өтүкен–қасиеттіжердің
аты.
Інжу–Сырдарияөзені.

Сөзмаржан
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 (Олар) тәт ті сөз, асыл қа зы на сын бе ріп,
жы рақ та ғы ха лық ты (өзіне) сон ша жа қын да тар еді.
Жа қын қо нып, со сын (олардан) 
әдеп сіз қы лық ты үй ре ну ші еді.

6. Ақыл ды кі сі лер ді, ба тыл кі сі лер ді
таб ғаш тар қоз ғай ал ған жоқ.
(Егер) бір кі сі ал дан са, (он да) руы, 
хал қы тұ қы мы на дей ін қал мас еді.
Тәт ті сөз, асыл дү ние сі не көп ал да нып,
Түр кі хал қы, қы рыл дың,
Түр кі хал қы, жой ыл дың,
Түс тік те Шұ ғай қой науы тү гіл,
Түн жа зы ғы на қо ныс тан сақ де су ші ең.
Түр кі хал қы, жой ыл дың.

7. Сон да өш адам дар бы лай илан ды рып еді:
«Жы рақ бол са, жа ман сый лық бе рер,
Жақын болса, жақсы сыйлық берер», – деп.
Осылай иландырып еді.
Білімсіз кісілер сол сөзге нанып,
Жақын барып, көбің қырылдың...

8. Ол жер ге бар саң,
Түр кі хал қы, өлім ші сің.
Өтү кен же рін де оты рып,
(Қа зы на ға ке ру ен жі бер сең,
Еш мұ ңы жоқ.
Өтү кен қой нау ын да отыр саң,
Мәң гі ел ді гің ді сақ тай сың сен, 
Он да түр кі хал қы тоқ.
Аш сың ғой сен,
Аш тық та тоқ тық ты тү сін бей сің,
Бір той саң аш тық ты тү сін бей сің.

9. Со ның үшін ал дан дың,
Қа ға ның ның ті лін ал ма дың,
Жер-жер ге бар дың,
әб ден ал қын дың, арыл дың.
Сон да қал ған дар жер-жер ге қаң ғып 
                         өлім ші бос қын (боп еді).
Тә ңі рі жа рыл қа ған дық тан,
Өзім нің ба қы тым бар бол ған дық тан,
Қа ған отыр дым.

Күлтегін712–713жыл
дарытүріктердіңәскерін
Соғдымемлекетінебас
тапкеліп,оныңбилеушісі
Гуректіжақтап,араб
қолбасшысыКутейбаибн
Муслимменсоғысқан.
Оданжеңілістауып,
керішегінеді.712жылы
Алтайдымекендегенқар
лұқтарментүркілердің
бірбөлігібұларғақарсы
шығады.Шегінукезінде
Күлтегінүлкенжасақпен
кейінқалып,негізгікүшті
қорғапқалды.714жылы
БілгеқағанменКүлтегін
бірлесіпқарлұқтармен
олардыңодақтаста
рынасоққыберді.715
жылыКүлтегіназдарды
Қаракөлөзенітөңірегінде
ойсыратажеңді.

«Ежел гі дәу ір  
әде бие ті» кі та бы нан

Бағалыдерек

Олтас...тым–тастағы
өшіпқалғанжергекөп
нүктеқойған.
Бәдізші–тасқақашап,
өрнексалатынбедерші.
Түстік–оңтүстікжақ.
Босқын–аштықтан,
қуғынсүргінненүркіп
көшкенел.
Кіріптар–тәуелді,бағы
нышты.
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10. Қа ған бо лып, жоқ, ке дей ха лық ты көп кө тер дім,
Ке дей ха лық ты бай қыл дым,
Аз ха лық ты көп қыл дым.
Осы сө зім де өті рік бар ма?
Түр кі бек те рі, хал қы, бұ ны тың даң дар!
Түр кі хал қын жиып,
Ел бол ған да рың ды мұн да бас тым.
Жа ңы лып, көш кен де рің ді де мұн да бас тым.

11. Бар лық сө зім ді ай тар,
Мәң гі тас қа бас тым.
Бұ ған қа рап бі лің дер,
Түр кі хал қы ның қа зір гі бек те рі – 
Тақ қа кі ріп тар бек тер,
Сен дер жа ңыл ғыш сың дар ғой?
Мен мәң гі тас…
Таб ғаш қа ған нан бә діз ші ал дыр дым, жа зу жаз ғыз дым,
Ме нің сө зім ді бұз ба ды.

12. Таб ғаш қа ға ны іш кі өңір ден бә діз ші ле рін жі бер ді.
Олар ға бө лек ше ма зар сал дыр дым,
Іші-ты сы на жа зу жаз ғыз дым, тас қа лат тым.
Кө ңіл де гі сө зім ді
Он оқ ұл да ры на, тат тар ға дей ін,
Бұ ны кө ріп, бі лің дер,
Мәң гі тас қа лат тым.

13. (Бұрын) бұл аялдама болса, 
Қазірде аялдама жер болса,
Сол аялдама жерге
Мәңгі тас қалаттым, жаздырдым.
Бұған қарап мынаны біліңдер –
Ол тас... тым.
Бұл жазуды жаздырғанның аты Иоллығтегін. 

Екіншіжыр

Үлкенжазу

1. Би ік те Көк тә ңі рі,
Тө мен де қа ра жер жа рал ған да,
Еке уі нің ара сын да адам ба ла сы жа рал ған.
Адам ба ла сы үс ті не ата-те гім
Бу мын қа ған, Іс те мі қа ған отыр ған.
Оты рып, түр кі хал қы ның ел-жұр тын
Қа лып тас тыр ған, ие лік ет кен.АР
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2. Төрт бұ рыш тың бә рі дұш пан екен,
Сар баз да ры мен ат та нып,
Төрт бұ рыш та ғы ха лық ты
Көп ал ған, бә рін бей біт ет кен,
Бас ты ны ең кейт кен,
Ті зе лі ні бүк тір ген,
Іл ге рі – Қа дыр хан қой науы на дей ін,
Ке рі – Те мір қақ па ға дей ін жай ла ған.

3. Екі ара лық та жүр ген ие сіз көк
Түр ктер ді осы лай қо ныс тан дыр ған екен.
Біл ге қа ған дар екен.
Алып қа ған дар екен.
Әмір ші ле рі де бір ге бол ған екен,
Алып бол ған екен.
Бек те рі де, хал қы да се нім ді екен.
Сол үшін де елін сон ша
(Ұзақ) би ле ген екен.
Ел ұс тап, тө ре лік ет кен,
Өз де рі қа за бол ған.

4. Жы ла ған-сық та ған:
Әу елі күн шы ғыс тан
Бөк лі шө лі нің елі,
Таб ғаш, ти бет, авар, үрім,
Қыр ғыз дар, үш құ ры қан дар
Отыз та тар, қы тай та та бы лар
Осын ша ма ха лық ке ліп,
Сық та ды, жы ла ды.
Осын дай сый лы қа ғандар екен.
Со ңын да ғы іні ле рі қа ған бол ған.
Ұл да ры да қа ған бол ды.

5. Соңындағы інілері қаған болған,
Ұлдары да қаған болды.
Со ңын да ғы іні сі аға сын дай бол ма ды,
Ұл да ры әке сін дей бол ма ды.
Бі лік сіз қа ған дар отыр ған екен,
Жал тақ қа ған дар отыр ған екен.
Әмір ші ле рі де бі лік сіз екен.
Жал тақ бол ған екен.

6. Бек те рі нің, хал қы ның ымы ра сыз ды ғы нан,
Таб ғаш хал қы ның теп кі сі не көн ген ді гі нен,

Күлтегінтүркімемлекетін
нығайтумақсатымен
бірнешеретжорыққа
шығып,өзінқабілеттіқол
басшыретіндетанытты.
718жылықасжауы
табғаштаршабуылын
тоқтатты.Қағандықша
мамен721–722жылдары
Қытайға,722–723жыл
дарытатабығажорықтар
жасаған.Өздерінтолы
ғыменіргелесмемлекет
тергемойындатқаннан
кейінкөршіелдермен
саясиқатынастарын
жақсартты.Ішкісыртқы
саясатқаКүлтегінтікелей
араласыпотырған.
723–733жылдараралы
ғындамемлекетешбір
елменсоғыспай,халық
бейбітөмірсүрді.

«Ежел гі дәу ір  
әде бие ті» кі та бы нан

Бағалыдерек

Ымырасыздық–тіл
табысаалмау,келісімге
келмеу.
Бекұлдары–мықты,
асақадірліұлдары.
Елсіреген–елін,атақо
нысынсағынғандеген
мағынада.
Біліксіз–қолынан
ештеңекелмейтін.
Ілгері–шығыста.
Өрлепті–тауғашығыпты.
Індепті–таудағылар
төментүсіпті.

Сөзмаржан
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Арбауына көнгендігінен (сенгендігінен)
Іні лі-аға лы ның дау лас қан ды ғы нан,
Бек ті – хал қы ның жау лас қан ды ғы нан
Түр кі хал қы ел ді гін жой ды.

7. Қа ған ды ғы нан айы рыл ды.
Таб ғаш хал қы на бек ұл да ры құл бол ды,
Пәк қыз да ры күң бол ды.
Түр кі бек тер түр кі атын жо ғал тып,
Таб ғаш бек тер дің таб ғаш атын тұ ты нып,
Таб ғаш қа ға ны на ба ғын ды,
Елу жыл ісін-кү шін бер ді.

8. (Олар) іл ге рі – Күн шы ғыс та
Бөк лі қа ған ға дей ін шап қын да ды,
Ке рі – Те мір қақ па ға дей ін шап қын да ды,
Таб ғаш қа ға ны на елін-жұр тын ал дыр ды.

9. Күл лі түр кі хал қы бы лай дес ті:
«Ел ді ха лық едім,
Елім қа зір қай да,
Кім ге ел-жұрт із дер мін?
Қа ған ды ха лық едім,
Қа ға ным қай да,
Қан дай қа ған ға күш-қу атым бе рер мін?» – дес ті.
Осы лай деп таб ғаш хал қы на жау бол ды.

10.  Жауы бо лып,
Қол да ры нан түк кел мей,
Қай та ба ғын ды.
Бүйт іп күш-қу атын бер гі ле рі кел ме ді.
Түр кі хал қы: «Қы ры лай ық, жойы лай ық» дес ті, 
Ажал ға жыл жи бас та ды.
Көк те түр кі тә ңі рі сі,
Түр ктің қа си ет ті же рі, суы.

11. Бы лай деп ті:
«Түр кі хал қы жой ыл ма сын», – дей ді.
«Ел бол сын», – дей ді.
Әкем Ел те ріс қа ған ды,
Ше шем Ел біл ге қа тын ды
Тә ңі рі тө бе сі не ұс тап,
Жо ға ры кө тер ген екен.
Әкем қа ған ға он же ті ер еріп ті.
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12. Шет те жор тып жүр де ген ді ес тіп,
Қа ла да ғы лар өр леп ті,
Тау да ғы лар ін деп ті,
Жиы лып жет піс ер боп ты.
Тә ңі рі қу ат бер ген соң,
Әкем қа ған ның әс ке рі бө рі дей боп ты,
Жау ла ры қой дай боп ты,
Іл ге рі-кей ін ат та нып, жи нап ты, кө те ріп ті.

13. Қо лы же ті жүз ер бо лып ты.
Же ті жүз ер бо лып,
Ел сі ре ген, қа ған сы ра ған ха лық ты,
Күң ден ген, құл дан ған ха лық ты,
Түр кі ие лі гі нен ай рыл ған ха лық ты,
Ата-ба ба ме ке ні не қай та ор нат ты.
Төліс, тардұш (тарға)...

М.Жол дас бе ков. «Тастар сөйлейді»  
кітабынан сөзбе-сөз алынды

«Білу»
1. Кө не түр кі әде би ес ке рт кіш те рі мұ ра ла рын атаң дар.
2. Күл те гін кім?
3. Күл те гін нің әке сі қай тыс бол ған нан кей ін не бол ды?
4. Күл те гін нің аға сы кім?
5. Жыр дың ав то ры туралы не білдіңдер?
6. Әр жо рық та не бол ға нын си пат таң дар.
7. Түр кі хал қы ның бас ты қар сы лас та ры кім дер еді?
8. Жыр да Күл те гін қан дай адам ре тін де су рет тел ген? Қан дай ер лік істер 

жа са ған?

«Түсіну»
1. Не лік тен Күл те гін ба тыр дың аты та рих та ерек ше атала ды?
2. «Күл те гін» жы рын да жо рық сай ын бір тұл пар дың мерт бо лып оты-

руының се бе бі не де?
3. Ор хон ес ке рт кіш те рі туралы қандай жаңа түсінік алдыңдар?

«Талдау»
1. Күл те гін нің ер лік іс те рін өз де рің таң да ған ер те гі кей іп кер ле рі нің 

әре кет те рі мен са лыс ты рың дар. Қан дай ұқ сас тық бар еке нін анық-
таң дар.

Білу

Түсіну

Талдау
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Ер те гі кей іп ке рі Ер лік іс те рі  Күл те гін Ер лік іс те рі

2. Хрес то ма тия ма те ри ал да ры не гі зін де «Венн диаг рам ма сын» пай да-
ла нып, Күл те гін мен То ны көк ті са лыс ты рың дар.

ТоныкөкКүлтегін

«Жинақтау»
1. Бе ріл ген ақ па рат тар ды пай да ла на оты рып, «Ежел гі дәу ір әде бие ті», 

«Ор хон ес ке рт кіш те рі» ту ра лы мә тін дер бой ын ша клас тер құ рас ты-
рың дар, жұп та, топ та тал даң дар.

Орхон
ескерткіштері

Орхон
ескерткіштері

рың дар, жұп та, топ та тал даң дар.

Ежелгідәуір
әдебиеті

Ежелгідәуір
әдебиеті

2. «Синк вейн» әді сін қол да нып, «Күл те гін» сө зі не қа тыс ты бес жол ды 
өлең құ рас ты рың дар:

 Бі рін ші жол: Та қы рып тың атауы (зат есім).
 Екін ші жол: Та қы рып ты си пат тай тын екі сөз (сын есім).
 �шін ші жол: Та қы рып ту ра лы қи мыл ды біл ді ре тін үш сөз (етіс тік).
 Төр тін ші жол: Та қы рып қа қа тыс ты төрт сөз ден тұ ра тын сөз ора мы.
 Бе сін ші жол: Бір сөз – та қы рып тың мә нін аша тын си но ним сөз.

«Қолдану»
1. Пар талас та рың мен та қы рып бой ын ша диа лог құ рың дар.
2. Мә тін ді мұ қи ят оқып шы ғып, оңай жә не қи ын сұ рақ тар кес те сін жа-

саң дар.

Оңай сұ рақ тар Қи ын сұ рақ тар

Жинақтау

Қолдану
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3. Мә тін ді өз де рің не гіз гі деп са най тын бө лік тер ге бө лің дер. Әр бө лік ке 
атау бе ріп, мә тін бө лі гі нің маз мұ нын аша тын сұ рақ тар құ рас ты рың-
дар. Сұ рақ та рың ды бір-бі рі ңе қой ып, қыс қа да нұс қа жау ап алың дар. 
Іс ке сәт!

4. Ежел гі дәу ір әде бие ті қан дай ке зең дер ге бө лі не ді? Әр ке зең дер дің қа-
лай ата латын ын, та ны мал өкіл де рі, олар дың әде би мұ ра ла ры ту ра лы 
жазып, кес тені тол ты рың дар:

Ежел гі дәу ір  
әде бие ті нің ке зең де рі 

Та ны мал  
өкіл де рі 

Әде би
мұ ра ла ры

 Қыс қа ша 
маз мұ ны 

5. Оқулық, хрес то ма тия ма те ри ал да ры негізінде үзін ді лер маз мұ ны 
бойын  ша жос пар құ рып, маз мұн дап бе рің дер.

6. Бе ріл ген кес те ні жыр маз мұ ны бой ын ша тол ты ра оты рып, маз мұ нын 
ба ян даң дар.

 Күл те гін нің 
жас ша ма сы 

Мін ген 
аты

Кім дер мен 
со ғыс ты?

Нә ти же сі
Ру-тай па лар 

атауы

7. Оқу лық су ре ті мен жұ мыс іс тең дер. Күл те гін ді сен дер қа лай си пат тар 
едің дер?

8. «Күл те гін» сө зі мен өз де рің нің ас со циа ция ла рың ды бе рің дер. Ол сөз, 
сыз ба, су рет тү рін де бо луы мүм кін. Орындарыңды ау ыстырып, бір-
бір ің нің пі кір ле рің ді, ой ла рың ды тың даң дар.

9. Өз де рің із де ніп, Күл те гін ба тыр ту ра лы қо сым ша мә лі мет тер та бың-
дар, кім нің мә лі ме ті құн ды, өзек ті бо лар екен? Мә тін де кез дес кен 
тәу ел дік жал ғау лы сөз дер ді те ріп жа зың дар.

 https://kk.wikipedia.org, bitig.org сай ттары ма те ри ал да ры мен та ны-
сың дар, қы зық ты де рек тер қо рын жи наң дар.

«Бағаберу»
1. Не лік тен ежел гі дәу ір әде бие ті мұ ра ла ры түр кі ха лық та ры на ор тақ 

мұ ра бо лып са на ла ды? Өз ойларыңды айтыңдар.
2. Ба ла Күл те гін қан дай бол ды деп ой лай сың дар? Ба тыр Күл те гін ді  

қ алай елес те те сің дер? Пі кір ле рің ді біл ді рің дер.
3. «Күл те гін» жы рын ың бү гін гі кү нгі ма ңы зы туралы ойларыңмен 

бөлісіңдер.

Бағаберу
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4. Та қы рып бой ын ша бе ріл ген кес те ні пай да ла на оты рып, тал дау жасаң-
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?

5. Жыр ға «Рафт (рөл/ауди то рия/фор ма/та қы рып)» әді сі ар қы лы ба ға 
бе рің дер.

Рөл Ауди то рия  Фор ма Та қы рып 

Ға лым  Пар ла мент Үн деу «Күл те гін» жы ры ның бү гін гі 
таң да ғы ма ңы зы 

Оқу шы Мә де ни ет 
ми ни ст рлі гі 

Хат «Күл те гін» жы ры – әде би мұ ра 

6. Мәң гі лік ел бо лу ға Күл те гін ба тыр өз үле сін қо са ал ды ма? Күл те гін-
нің аты нан өз ой ла рың ды біл ді ріп кө рің дер.

Артықболмасбілгенің

1958 жылы моңғолчехословак бiрiккен ғылыми экспедициясы Күлтегiн ескерткiшiнiң
орнына қазба жұмыстарын жүргiздi. Бұған басшылық еткен чех археологы Л.Иисль
болатын.БұлВ.В.Радловтанкейiнгiжасалғанқазбажұмысыедi.Қазбажұмыстарыбары
сындақорғанастынанекiкiсiнiңтасқаәдемiлепойылыпжасалғанбасмүсiнiнтапты.Оның
бiрiКүлтегiннiң,екiншiсіәйелiнiңмүсiнiекеніанықталды.

Күлтегiнгеарналғанескерткiшпирамидатәрiздi.Биiктiгi–3,15метр,енi–1,24метр,
қалыңдығы–0,41метр.Ескерткiштiңжоғарғыжағыбесбұрышты,қырларындаайдаһардың
суреттерi мен қаған таңбалары бейнеленген. Екiншi жағында ескерткiштiң орнатылған
күнi–«1тамыз,732жыл»депжазылған.

Ескерткіштіңнегізгібетінде40жолжазубар,олескерткіштіңсолжақбетіндегі13жол–
жазудыңжалғасы.

Ескерткiш,негiзiнен,табғаш(қытай)жәнекөнетүркiжазуыментолтырылған.Ескерткiш
бетiндегiқытайжазуы732жылыҚытайимператорыХусенЦунгтарапынанбедерленген.
Мұнда қытайша ескерткiштiң қысқаша мәнi айтылған. Қытай жазуы алғаш орысша,
французша,соданкейiннемiс,ағылшынжәнекейiнгiкездерiтүрiктiлдерiнеаударылды.
Жазудыңүстiндеқытайшабiрсөйлембар.Онда«МарқұмКүлтегiнжазуы»делінген.

«Ежел гі дәу ір әде бие ті»
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Н.Келімбетовтің«Ежелгідәуірәдебиеті»,М.Жолдасбековтің«Асыларналар»еңбекте
ріненОрхонЕнисейескерткіштерітуралытолықмәліметалааласыңдар.

ОрхонЕнисейескерткіштері,«Күлтегін»жырытуралыекеуараәңгімелесіңдер.

Әдебиеттеориясы

Жырдыңкомпозициясытуралытүсінік
Композиция–әдебишығарманыңқұрылысы,оныңүлкендікішілібөлімбөлшектерінің

бірбіріменәртүрлітәсілменбайланыстырылғантұтастықбірлігі.
Орхонжазуларындағыоқиғаныңбаяндалуынтөмендегідейбөліктергебөлугеболады:
Күлтегін(Кішіжазу):

1) қарамағындағыхалыққаүндеуі;
2) түркіқағанатыныңсуреттелуі;
3)әскерижорықтар;
4) табғашхалқыныңарағаіріткісалуәрекеттері;
5) түркіхалқыныңөзінетағылғанкінәлары;
6)ескерткіштіңқойылусебебі.

Күлтегін(Үлкенжазу):
1)түркіхалқыныңататегіжайындаәңгіме;
2) табғаштардыңтүркілердіжаулапалуы;
3)Елтерісханныңтұсындаелтұрмысыныңқайтаөрлеуі;
4)Қапаған,Білгеқағанжайындағыәңгіме;
5)Күлтегінніңжорықтары.

М.Жол дас бе ков. «Асыл ар на лар»

Қосымшадереккөздерденжырдыңкомпозициясытуралытыңмәліметтертауып
көріңдер.

Кітапсүйерлерүшін

Диалогқұру

Тапсырма
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Жырауларпоэзиясы–халқымыздыңсанғасырлықөмірінөнерөрнегіне,ақыл
сөзінебейнелептүсіргенасылмұрасы.

 ЖЫРАУЛАРПОЭЗИЯСЫ

Өз мем ле ке тін құр ған қа зақ елі үшін ХV–XVI ға -
сырлар да ғы ең бас ты мә се ле жа ңа құ рыл ған мем ле кет ті 
кү шей ту мен қор ғау бол ды. Қа зақ хан ды ғы дәуі  рін де гі 
әде би ет сах на сы на ақын-жы рау лар шық ты. Жы рау лар 
мен ше шен дер өз де рі нің құ ді рет ті сө зі мен де, үл гі лі 
ісі мен де Қа зақ хан ды ғы ның қа лып та су ына, да му ына, 
ны ғаюына үл кен үлес қос ты.

Жы рау лық өнер да ла абы зы, өз за ма ны ның те рең 
ой шы лы Асан қай ғы дан бас та лып, Қаз ту ған, Шал ки із, 
Дос пам бет, Үм бе тей, Ақ там бер ді, Тә ті қа ра, Бұ қар 
жы рау лар мен жал ға са ды. Олар шы ғар ған әде би ет 
үл гі ле рі – за ман, қо ғам, өмір ту ра лы ой лы, сыр лы тол-
ғау лар, ақыл-өси ет тү рін де гі ше шен дік сөз дер, ди дак-
ти ка лық тер ме лер, сон дай-ақ же ңіс ке бас та ған ба тыр-
лар дың ер лі гін дә ріп те ген дас тан дар. 

Жы рау лар поэ зия сы ның не гіз гі та қы ры бы қан дай? 
Жы рау лар жыр ла ры на өз за ма ны ның қан дай өзек ті 
мә се ле ле рін ар қау ет кен?

Жы рау лар поэ зия сын да ғы ең бас ты та қы рып – 
Қа зақ хан ды ғын құ ра ған ру мен тай па лар дың та ту-
лы ғы мен бір лі гі, бү тін ді гі мен тұ тас ты ғы, мем ле-
кет ті ны ғай ту мен оның жау ын гер лік кү шін арт ты ру. 
Мұ ның өзі жы рау лар поэ зия сын да ең мән ді де ма ңыз ды 
етіп қа һар ман дық ты, елі нің тәу ел сіз ді гі мен мем ле-
ке ті нің ны ғаюы үшін жан ая май кү рес кен ба тыр лар 
мен қай рат кер лер ді ма дақ тап, кө тер ме леп жыр лау 
дәс тү рін қа лып тас тыр ды. Сөйт іп, жы рау лар өз шы ғар-
ма ла рын да әмір ші нің идеал  бей не сін жа са ды, со ны мен 
қа тар адам дар жоқ шы лық көр мей, ба қыт қа ке нел ген 
қо ғам ды су рет те ді. 

Жы рау лар поэ зия сы үш түр де жа сал ған: тол ғау, 
ар нау, ма дақ-өлең дер. Өз де рі нің мо но лог тү рін де ай ты-
ла тын тол ғау ла рын да жы рау лар ма ңыз ды мем ле кет тік 
мә се ле лер мен қа тар за ман мен қо ғам, тұл ға мен то быр, 

Естеріңетүсіріңдер:
ОрхонЕнисейескерткіш
терітуралынебілдіңдер?

Меңгерілетінбілім:
Жыраудегенкім?

Жырауларпоэзиясының
негізгітақырыбықандай?

Жыраулартолғағанадам
шылық, имандылық, қа
һармандық,жігерлілікһәм
жайсаңдық жаңа қалып
тасабастағанқазақұлысы
ның рухани келбетін кес
телеуітиіседі.Солайбол
дыда.Қазақелініңажары
менжан дүниесі солшы
ғармалардантанылды.Бі
лімбілік,ақиқат,тіл,жара
тылыс жайлы толғамдар
дасоларнадажелітартты.
Ежелгітүркідүниесініңбар
болмысымен арманмүд
десі бір кезеңде қазақтың
классикалық мәдениеті
арқылыкөрінді.Олпоэзия
да, елдік құрылыста, тұр
мыста материалдық һәм
руханимәдениеттебірдей
айқынмүсінделді.

А.Егеу бай

Зергерсөз
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иман ды лық пен қайы рым ды лық, өмір дің өт кін ші лі гі 
мен заманның опа сыз ды ғы, өлім мен өмір дің қай шы-
лы ғы си яқ ты мә се ле лер ді кө те ріп, қо ғам мен бай ла ныс-
ты ра жыр лап отыр ды.

Жырау деген кім? Олар нені көздеді, мақсат тұтты? 
Жыр шы мен жы рау лар ға қан дай қа  сиет тер тән бол-
ған?

Жы рау, жыр шы ту ра лы ХІХ ға сыр да ай тыл ған 
пі кір лер бол ған мен, ал ғаш то лық қан ды тү сі нік бер-
ген  – М.Әуе зов пен Е.Ис маилов. Ака де мик С.Қас қа-
ба сов та «Жы рау лар поэ зия сы – ав тор лы� ау ыз әде-
бие ті» де ген ең бе гін де дәл си пат та ма бер ді: «Жы рау 
хан са рай ын да ғы кө ре ген сая сат кер, хан ның ақыл-
гөйі, мем ле кет тің бас идеоло гы, ел дің ақыл шы сы, 
қол ба сы әрі дау ыл паз ақын бо ла біл ді. Олар хандар 
ке ңе сі нің бел сен ді мү ше сі бол ған, мем ле кет ті бас қа ру 
ісі не ті ке лей қа ты на сып, сая си, әс ке ри, қо ғам дық 
мә се ле лер ді ше шу ге ара ла сып отыр  ған. Со ғыс ке зін де 
жы рау  лар әс ке ри ке ңес те хан ның же ке өзі не де өз 
ой ын ашық ай тып, ақыл бе ріп, бол жау жа са ған. Қиян-
кес кі ұрыс қа тү сер ал дын да жау ын гер лер ге ар нап 
жыр тол ға ған, олар дың на мы сын қай рап, ру хын кө-
тер ген. Қа жет бол ған жағ дай да өз де рі де шай қас қа 
қа ты сып, ер лік тің үл гі сін көр сет кен, сон дық тан 
жы рау лар дың бі ра зы қол ба сы да бол ған, тай па лар мен 
ру лар ды да бас қар ған. 

Жыраулар жа ңа дан құ рыл ған Қа зақ хан ды-
ғы ның, хан би лі гі нің мық ты бо лу ын көз деп, сол 
ке зең де гі әде би ет ті, күл лі мә де ни ет ті мем ле кет ке, 
хан ға қыз мет ет кіз ді. Олар өз де рін әмір ші нің, мем ле-
кет тің қыз мет ші сі деп біл ді, сол се беп ті хан дық тың 
идеоло гы на ай нал ды. Хан ның ақыл гөй ке ңес ші сі, бас 
сая сат ке рі бол ған дық тан, жы рау лар тек қа на үл кен 
мем ле кет тік ма ңы зы бар мә се ле лер бой ын ша тол-
ға ған да, өз сөз де рін ті ке лей әмір ші ге ар нап айт қан. 
Олар, әдет те, ел ді аб ды рат қан, тол ғант қан жағ дай лар 
мен тө тен ше оқи ға лар ке зін де сөй ле ген. Сон дық тан 
жы рау лар ды әмір ші де, ха лық та аса қа дір тұ тып, 
олар дан хан да, ха лық та ел дағ дар ған не ме се бү лін-
ші лік бол ған шақ та я бол ма са ел ге жау ти ген де, ақыл-
ке ңес сұ ра ған. Жы рау  лар мұн дай сәт тер де жұрт шы-
лық қа тоқ тау ай тып, бо лып жат қан оқи ға ға не ме се 

Тақпақпенмақалтағы
   артық,
Суырыпсалмажағы
   артық,
Айтадыоларойланбай,
Сыпыражырау,
  Шортанбай,
ҮмбетейменМарабай
Алдыартынақарамай,
Соққандажырдысуылдап,
Желжетпейтінқұландай.

Шә кә рім

Даналықойдандәнізде

Қазақхандығыныңпайда
болуы–Қазақстанжерін
деXIV–XVғасырларда
болғанәлеуметтікэконо
микалықжәнеэтникалық
саясиүрдістердентуған
заңдықұбылыс.Қазақ
хандығы–бүгінгіҚазақ
станРеспубликасымен
көршіаймақтардыңау
мағында1465–1847жыл
дараралығындаөмір
сүргенмемлекет.Ол
ЕділденЖайыққадейінгі
аймақты,Сырдариямен
Әмударияөзендерінің
аралығын,Хорасанжерін
қамтыған.Мемлекет
басшысы–хандарсаяси
билікжүргізген.Олар
төретұқымынаншыққан
сұлтандарарасынан
сайланған.

«Қа зақ эн цик ло педия сы»

Бағалыдерек
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жағ даят қа өз ба ға сын бер ген, өт кен ді ес ке тү сі ріп, 
бү гі нін си пат та ған, бо ла шақ ты бар ла ған. Өз за ма ны 
мен бұ рын ғы уа қыт ты са лыс ты ра тол ғап, дәу ір ту ра-
лы, қо ғам жай лы, ел мен әмір ші жө нін де пәл са па лық 
ой түй ін де ген».

Жы рау – ақын ға на емес, өз за ма ны ның ой шыл 
ғұ ла ма сы, діл мар ше ше ні, хан аты нан да, ха лық аты-
нан да би лік ай та біл ген ру ха ни кө се мі, сәуе гей сын-
шы сы, сар қыл мас қа зы на сы. Жы рау дың ең үз дік 
шы ғар ма сы – тол ғау. А.Байт ұр сы нұлы тол ғау жан рын 
маз мұ ны на қа рай саф (та за) тол ғау, мар қай ыс тол ғау, 
на лыс (мұң лы, шер лі) тол ғау, на мыс тол ғау, сұқ та ныс 
тол ғау, сө гіс тол ғау, кү ліс (күл кі) тол ғау, ой ла мал дау 
(ой-қи ял те бі ре ні сі) си яқ ты се гіз түр ге бөл ген. 

Жы рау лар дың суы рып сал ма ақын, ба тыр, да на гөй 
жә не сәуе гей бо лып ке луі нің се бе бі сол тұс та ғы Қа зақ 
хан ды ғы ның өмір сал ты мен тұр мыс-тір ші лі гі не бай-
ла ныс ты еді. Дәс түр лі қа зақ қо ға мын да жы рау лар 
ха лық тың ру ха ни кө се мі, қо ғам дық пі кір қа лып тас ты-
ра тын қай рат кер рө лін ат қа рып, өз қо ға мы ның идеоло-
гы на ай на ла біл ді.

Жыр шы – жат тап жыр ай ту шы, ел іші не та ра ту шы. 
Жыр шы жы рау си яқ ты өз жа ны нан жыр шы ғар май ды, 
бі рақ эпи ка лық дас тан дар мен тол ғау лар ды бел гі лі бір 
әуен ге са лып, ай лап жыр лай тын ха лық поэ зия сы ның 
ірі өкі лі. Мұ рын Сең гір бай ұлы (1860–1952) де ген 
атақ ты жыр шы дан қа зақ тың көп те ген жыр үл гі ле рі 
жа зы лып алын ған. Ол «Қы рым ның қы рық ба ты рын» 
да жат қа жыр ла ған. 

Қа зақ жыр шы ла ры кө не ден келе жатқан тер ме-
тол ғау  лар мен жыр-дас тан дар ды біз дің дәу ірі міз ге 
дей ін сақ тап жет кіз ді. Жыр шы бо лу үл кен жау ап кер-
ші лік ті талап ете ді. Жыр-дас тан дар дың құн ды лы ғын 
жо ға лт пай, оны ас қақ та та жет кі зу – жыр шы ның бас   ты 
мін де ті. Жыр шы – ға сыр лар ше жі ре сін, ел да на лы-
ғын жа ды на сақ тай біл ген  тұлға. Оның өн бо   йын да 
ой шыл дық, па ра сат ты лық, зер де лі лік, бай сал ды лық, 
сы пайы лық сын ды көп те ген адам гер ші лік асыл қа -
сиет   тер, со ны мен қа тар ән ші лік, ше шен дік, күй ші-
лік, ақын дық ше бер лік тер дің бар лы ғы да то ғы суы 
 қа жет.

Жы рау лық дәс түр – ата дан ба ла ға жал ға сып, ға сыр -
дан-ға сыр ға мұ ра бо лып жет кен ұлт тық асыл қа зы на. 

Артықболмасбілгенің

«Қырымның қырық ба
тыры»туралыжырқырық
тараудантұрады,оныңәр
қайсысыжекежекебатыр
ларғаарналған.Сонымен
біргебірбатырекіншіба
тырдың ұрпағы ретінде
жырланады. Сондықтан
қырықбатыржайлыжыр
лардың жиынтығы тегі
мен композициялық құ
рылымы жағынан өзара
тығыз байланысты. «Қы
рымның қырық батыры»
депаталатынжырларжи
ынтығы–өзініңқұрылысы
жағынанқырғыздыңбелгі
лі«Манасын»ескетүсіре
тін,бірақкөлемібойынша
оданекіесеүлкен,қалып
қатүскентұтасбірмәде
нидүние.

sarbaz.kz

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



48

Жиембетжырау–әскербасы,қазақтарихындағыелбастағанкөсемдеңгейіне
көтерілгенелеулітұлғалардыңбірі,еңсегейбойлыЕсімханныңұлыжорықтарында
асқанерліккөрсеткенертұлға.

 ЖИЕМБЕТЖЫРАУ 

Жием бет жы рау – ша ма мен XVI ға сыр дың со ңы 
мен XVII ға сыр дың ба сын да өмір сүр ген қа зақ тың жы-
ра уы, биі, әс кер ба сы ба тыр ла ры ның бі рі. Жием бет жы-
рау дан қал ған мұ ра ла рдың кө бі – Есім хан ға ар нал-     
 ған тол ғау ла р. Әр тол ғауы ның өзіндік шы ғу та ри хы 
бар.

Жас ке зі нен хан дар дың, би лер дің, ба тыр лар дың 
қа сын да жү ріп, ел би лі гі не ара ла сып, ба тыл ды ғы мен, 
ба тыр лы ғы мен, ше шен ді гі мен көз ге түс кен Жием бет 
жы рау – Есім  ханды ақ ки із ге са лып, хан кө те ру ші-
лер дің бі рі, оның бар лық же ңіс ті жо рық та ры ның 
қа һар ма ны. Кейін Есім хан ның ке ңес ші биі әрі бе дел ді 
ба ты ры дә ре же сі не дей ін кө те ріл ген. Бұл жа  йын  да 
ақынның өзі:

Ең се гей бой лы Ер Есім,
Есім, се ні есірт кен
Есіл де ме нің ке ңе сім...
Ес біл ген нен, Есім хан,
Қо лы ңа бол дым сүй есін,
Қол ты ғы ңа бол дым де ме сін! –

деп жырлаған.

Естеріңетүсіріңдер:
Жыршыменжыраулартуралынебілдіңдер?

Жыраудегенкім?Жыршыменжырауларғақандай
қасиеттертәнболған?

ЖИЕМБЕТЖЫРАУ
(XVIIғасыр)

Меңгерілетінбілім:
Жиембетжыраутолғауларыныңтақырыбыменидеясы
қандай?

Есімханныңқабырғалы
билерініңбіріболған
Жиембетқарапайым
көшпенділерқатарынан
емес,қолынанбилік
кетпегендалафеодалда
рыныңұрпағынан.

М.Ма ғауин

Зергерсөз
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1620 жыл ы ой рат-қал мақ тар ел дің ты ныш ты ғын 
ке тір іп, қа зақ тарға қар сы кү ре с ашады. Қал мақ тар 
қа пы да со ғу үшін Есім хан ға бі тім гер ші лік ұсы ныс та-
ры мен ел ші жі бе ре ді де, артынан қа зақ ау ыл да ры на 
ке неттен ша бу ыл жа сап, көп жұрт ты қыр ғын ға ұшы-
ра та ды. Осы кез де гі оқи ға лар дың еле сі Жием бет тің 
Есім хан ға ар на ған «Ең се гей бой лы ер Есім» тол ға-
уын да:

...Қал мақ тың Бө рі ха ны кел ген де,
Со қыр бу рыл бай тал ға,
Сон да бір жай дақ мін ген сің.
Қал мақ тың Бө рі ха ны кел ген де,
Қа ла ның қа сы бүл ген де,
Хан дар қа ла ға қы ла ған,
Сұл тан дар су ға сы ла ған.
Қаз мой ын ды ханшаңыз
Қа ла да тұ рып жы ла ған... – 

деп су рет те ле ді. Бұл үзін ді ден қал мақ тар дың аң дау-
сыз да, тұт қи ыл  дан бер ген соқ қы сы нан қа зақ хал-
қы ның үл кен зар дап шек кен ді гін кө реміз. Алай да көп 
ұза май күш жи наған қа зақ тар қал мақ тар ға қар сы 
ша бу ыл ға шы ғып, дұш пан әс ке рін талқандайды. Осы 
со ғы ста  жау ды ой сы ра та же ңіп, бе тін қай та руда 
ерек ше ер лікпен көзге түскен Жиембет Есім хан ның 
алдында үл кен абы рой ға ие бо ла ды. 

Ме нің ер еке нім ді көр ген сің,
Әу ел ден бір ге жүр ген сің,
Де ге нім ді қыл ған сың
Қай ра тым ды біл ген сің, –

деген өлең жол да ры нан Жием бет жы рау дың Есім хан 
ал дын да ғы бе де лін бай қау ға бо ла ды.  

Жием бет жыр ла рын да өзі нің ер лі гін, өр лі гін, ба-
тыр лы ғын сөз өте ді:

Ме нің ер лі гім ді сұ ра саң,
Жол ба рыс пе нен аю дай.
Өр лі гім ді сұ ра саң,
Жыл қы да ғы асау тай ың дай.
Зор лы ғым ды сұ ра саң,
Бе кі ре мен жай ын дай.
Бе рік ті гім ді сұ ра саң,
Қа ра ғай мен қай ың дай.

ЖиембетбидіңЕсімхан
мендостыққарымқаты
насыұзаққабармайды.
Екеуініңарасындаел
аралықбітімгерлік,жер
дауы,жесірдауыкезінде
келіспеушілікөрістей
береді.Турасынкесіп
айтатынЖиембетЕсім
ханныңкейбірозбыр,
жөнжосықсызісәрекет
терінеқарсышығады.
Оныңбұлмінезіханғада
жағабермейді.Сөйтіп
ханменбидіңарасы
суибастайды.Жиембет
ханнаніргесінаулақ
татып,қоластындағы
елгеөзіншебилікжүргізе
бастайды.Мұныбілген
ханоныңсоңынатүсіп,
қуғынғасалады.

«Да ла ның да ра  
діл мар ла ры» кі та бынан

Бағалыдерек
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Жием бет жы рау шы ғар ма ла ры нан қа зақ хал қы ның 
хан да ры мен би ле рі, сұл тан да ры мен ба тыр ла ры ту ра лы 
құн ды мә лі мет алып қа на қой май, қа зақ пен қал мақ ара-
сын да ғы шай қас тар мен, та ри хи оқи ға лар мен, хал қы-
мыз дың ба сы нан өт кен ау ыр жағ дай лар мен та ныс бо ла-
 мыз. Жием бет – қа зақ әде бие ті нің та ри хын да үл кен орын 
ала тын да рын ды жы рау, хал қын сүй ген қай рат кер.

Артықболмасбілгенің

Жиембеттіңекітолғауы1908жылыҚазанқаласындаМақашБекмұхамедұлыбастырған«Жақ
сыүгіт»кітабындажарықкөрді.ЖыраудыңтағыбіртолғауынХ.Досмұхамедұлыеларасынанжа
зыпалып,Ташкентқаласында1926жылыжарықкөрген«Аламан»аттыеңбегінеенгізген.

Жиембетжыраудыңақындықталантыбағаланып,жыраудыңөмірбаяны,шығармашылығы
туралыбірнешеғылымизерттеуеңбектержарықкөрді.Ғ.Әбетов,Х.Сүйіншәлиев,Қ.Сыдықов,
С.Қасқабасов,М.Мағауин,С.Дәуітовсияқтығалымжазушыларжыраушығармаларыныңкөр
кемдікстильдікерекшеліктерінеталдаужүргізіп,өмірбаянытуралықұндымәліметтерберді.

«Қа зақ әде бие ті» анық та ма лы ғы

ЕңсегейбойлыЕрЕсім

Ең се гей бой лы Ер Есім,
Есім, се ні есірт кен
Есіл де ме нің ке ңе сім.
Ес біл ген нен, Есім хан,
Қо лы ңа бол дым сүй есін,
Қол ты ғы ңа бол дым де ме сін.

Ер тең гі күн бол ған да,
Елің ке ңес құр ған да,
Ай на лып ақыл та бар ға
Есік те гі ебе сін,
Сон да, ха ным, не де сін?!
Мен жоқ бол сам, Есім хан,
Ит түрт кі ні кө ре сің.
Жием бет қай да де ген де,
Не деп жау ап бе ре сің?..

Сүйесін–демеу,сүйеу
болу.
Ебесін–дәрменсіз,
қауқарсыз,әлсіз.
Демесін–таяныш,
сүйенішболу.
Иттүрткіболу–бәрінің
көзінетүрткіболу,
әркімніңмазағынаілігу.
Бүлгенде–бүлінгенде.
Қазмойынды–иіліпкел
ген,ұзын,әдемімойын.
Атқұйрығынкесу–(дәс
 түр) еларасындаәртүрлі
жағдайларменқақтығыс
қан,ендікөрместейболып
біржолакетіскен,бітіспес
адамдарөзелінен,туған
туысқандарынанбезеді.
Мұндайжағдайдаолөз
атыныңқылқұйрығын
кесіп,қолынтөбесіне
қойып,елденшығады.

Сөзмаржан
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Ме ні ме нен, ха ным, ой нас па,
Ме нің ер лі гім ді сұ ра саң,
Жол ба рыс пе нен аю дай.
Өр лі гім ді сұ ра саң,
Жыл қы да ғы асау тай ың дай.
Зор лы ғым ды сұ ра саң,
Бе кі ре ме нен жай ын дай.
Бе рік ті гім ді сұ ра саң,
Қа ра ғай ме нен қай ың дай.
Кө ру ші едім, Есім хан,
Ха ным ды кү нім, сіз ді ай ым дай.

Сы рым са ған тү зу-ді
Са дақ қа сал ған бұ лың дай.
Жұ мыс ке рің мен едім
Са тып ал ған құ лың дай.
Жү ру ші едім араң да
Өзің нің інің ме нен ұлың дай...

Мен, өл сем, құн сыз ке тер де ме сен
Ке ше гі өзің нің ұрып өл тір ген
Ті леубер ді құ лың дай!
Ті леубер ді құ лың мен емес,
Мұ ның, ха ным, жөн емес.
Ме нің ер еке нім ді көр ген сің,
Әу ел ден бір ге жүр ген сің,
Де ге нім ді қыл ған сың,
Қай ра тым ды біл ген сің.

Ағ быт па, ха ным, күн нен соң,
Сіз дің ес тен кет кен мен,
Біз дің ес тен кет кен жоқ:
Қал мақ тың Бө рі ха ны кел ген де,
Со қыр бу рыл бай тал ға 
Сон да бір жай дақ мін ген сің...
Қал мақ тың Бө рі ха ны кел ген де,
Қа ла ның қа сы бүл ген де,
Хан дар қа ла ға қы ла ған,
Сұл тан дар су ға сы ла ған,
Қаз мой ын ды хан ша ңыз
Қа ла да тұ рып жы ла ған...

Тал шар бақ қа мал сақ тап, 
Тас қа ла ға жан сақ тап,
Тас қан екен мы на хан!
Қай ыры лып қай ыр қы лу ға
Қы лы ғың жоқ ұна ған.
Қай ра тым қан ша қайт са да,
Мұ ны ңа, ха ным, шы да ман!

Ар қа ға қа рай кө шер мін,
Ала шы ма ұран де сер мін,
Ат құй ры ғын ке сер мін,
Ат сауы рын бе рер мін,
Алыс та дәу рен сү рер мін,
Қа ра ма саң, ха ным, қа ра ма,
Сен сіз де кү нім ді кө рер мін!

Артықболмасбілгенің

Есімхан–1598–1628жылдарыТәуекелханнанкейінбилікқұрғанқазақханы.Есімхан
қазақтарихында«ЕңсегейбойлыерЕсім»дегенатпенәйгіліболды.Оғанбұлатақ1598
жылыағасыТәуекелханменбіргеМауреннахрғажасағанжорықтаерекшекөзгетүскені
үшін берілген екен. Есім хан –Шығай ханның баласы, ол Қазақ хандығының Түркістан
қаласындағы хан ордасында тұрған. Тәуекел Бұхараны қоршағанда, ол 20 мың әске
ріменСамарқандыбилептұрған.Ауыржарақаттанқайтысболғанағасыныңорнынахан
сайланғанЕсімотызжылбойыбуыныжаңабекіпкележатқанқазақмемлекетінқорғау,
күшейтужолындақанында,жанындааяғанжоқ.

«Та ри хи тұл ға лар» кі та бы нан
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«Білу»
1. Жы рау лар поэ зия сы ның тақырыбы қандай, оларға қан дай ерек ше-

лік тер тән бол ған?  
2. Жием бет жы рау ту ра лы не біл дің дер? 
3. Жием бет жы рау тол ғау ла ры ның та қы рып та рын атаң дар.
4. «Ең се гей бой лы ер Есім» тол ғау ын да Есім хан қа лай бей не лен ген?
5. Өзі ту ра лы жы рау не дей ді?

«Түсіну»
1. Жы рау лардың хандықтың идеологына айналу себебі неде?
2. Жием бет жы рау дың тол ғау ла ры не лік тен Есім хан ға ар нал ған?
3. Жием бет жы рау тол ғау ла ры ның ерек ше лі гі не де?

«Талдау»
«Ба лық қаң қа сы» тә сі лі мен ақын өле ңі не тал дау жа саң дар.

Қ
о

 р
ы

 ты
н

 д
ы

М
ә с

е л
е

Се беп те рі

Дә лел дер

«Жинақтау»
«Ең се гей бой лы ер Есім» өле ңі нің та қы ры бы мен идея сын анық-

таң дар.

«Қолдану»
1. Анық та ма лық ты, эн цик ло пе дия ны пай да ла нып «жыр», «жы рау», 

«жыр шы», «тол ғау» сөз де рі нің тү сі ні гін жа зыңдар.
2. Жы рау лар поэ зия сы қа лып тас қан кез де гі қа зақ же рін де гі та ри хи 

оқи ға лар ту ра лы мә лі мет тер тау ып ке лің дер. Та рих пә ні нен ал ған бі-
лім де рің ді пай да ла ның дар.

3. Жием бет жы рау тол ғау ла рын дағы Есім хан об ра зы ту ра лы әң гі ме-
лең дер.

4. «Дер бес пі кір» тә сі лі ар қы лы «Егер мен Жием бет жы рау си яқ ты 
Есім хан дәу ірін де өмір сүр сем, не іс тер едім?» де ген сұ рақ қа жау ап 
із деңдер.

Білу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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5. el.kz, https://kk.wikipedia.org жә не т.б. сайт  ма те ри ал да рын, «Қа зақ 
әде бие ті та ри хы» кі та бын (3-том) пай да ла нып, жы рау лар поэ зия сы 
ту ра лы тұ сау ке сер дай ын даң дар.

6. «Қазақстан тарихы» пәніне сүйене отырып, Есім хан туралы айтып 
беріңдер.

«Бағаберу»
1. Бү гін гі күн тұр ғы сы нан ақын өле ңі не сі мен өзек ті?
2. Жы рау тол ғау ла рын да кез де се тін өзі жай лы жолдар ту ра лы не айта 

аласыңдар?

Жырауларпоэзиясытуралы«Бабаларсөзі», «Қазақәдебиетінің тарихы»топтамала
рынаноқыптанысуғаболады.

ЖиембетжыраутолғауындағыЕсімханбейнесітуралысұхбатқұрыңдар.

Бағаберу

Кітапсүйерлерүшін

Диалогқұру
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ҚазтуғанСүйінішұлы–жорықжыршысы, қазақ эпосынжасаушылардыңбірі,
артындасаналуанжырданқұралғанмолмұрақалғанжырау.

 ҚАЗТУҒАНЖЫРАУ

Ха лық ара сын да «Қар ға бой лы Қаз ту ған» ата лып 
кет кен Сүй іні шұлы Қаз ту ған Аст ра хань об лы сы ның 
Крас ный Яр қа ла сын да ту ған. Көш пен ді шон жар лар 
әу ле ті нен шық қан Қаз ту ған ру ба сы кө се мі, әс кер ба сы 
ба ты ры бол ған.

Тол ға ма лы жақ тарт қан, 
То лас сыз тұ рып оқ ат қан, 
То ғыз оқ тор ғау ыт ты бө ге ген, 
То был ғы дан су тат қан, 
Жет піс бес те жа сы бар...
Қа быр шақ ты жай ла ған, 
Ақ су ды тө мен бой ла ған, 
Ша ған ға атын бай ла ған 
Қар ға бой лы Қаз ту ған...

Қаз ту ған жы рау шы ғар ма ла ры нан біз ге «Ма да� 
жы ры», «Ала� да ала�, ала� ж�рт», «Бел гі лі би ік 
көк се� гір» деп атала тын тол ғау ла ры жет кен. 

Жырау «�аз ту �ан ны� �о ны сы мен �ош та суы» 
ат ты өле ңін де ту ып-өс кен же рі – Еділ, Жай ық, Жем, 
Са ғыз, Ойыл, Қи ыл өзен де рі бой ын өз ер кі мен тас тап 

Естеріңетүсіріңдер:
Жиембетжыраутуралынебілдіңдер?

ҚАЗТУҒАН
(ХVІІғасыр)

Меңгерілетінбілім:
Қазтуғанжыраушығармашылығыныңерекшелігінеде?

«Қазтуғанныңқонысыменқоштасуы»толғауыныңтақы
рыбықандай?

Жыраудыңтуғанжерге
дегенмахаббатындашек
жоқ,бұлсезімдетіпті
фәнилікемесбірдеңе
бар.

М.Ма ғауин

Зергерсөз
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кет пегенін, амал сыз  қал ды рып бара жатқанын, бас қа 
өл ке ге ау ысу ға мәж бүр бо лып отыр ға нын жыр ға қо сып, 
қо ныс ымен қимастықпен қош та са ды.

Маз мұны мен әлеу мет тік сал ма ғы жа ғы нан ал ған да, 
«Қаз ту ған тол ғау ла ры... қа зақ хал қы ның ха лық боп 
құ ры ла бас тау тұ сын да ғы жай лы қо ныс, құт ты ме кен 
із деу мә се леле  рі нің сол алыс за ман да ғы жаң ғы ры ғы, 
поэзия өмі рін де сақ тал ған ша ғын ес ке рт кіш үл гі сі 
ре тін де кейін  гі дә  уір ге жет ті. Бұ лар өз дәу ірі мен 
шы ға ру шы сы жа йын  да кіш кен тай бол са да елес, ұғым 
бе ре ал са, өз мін де тін ар ты ғы мен орын да ға ны бо лып 
са на ла ды».

Қазтуғанныңқонысыменқоштасуы

Арай на, би лер, арай на,
Арай на де сем, бол ғай ма?!
Арай на сыз әр қай да
Ер дің ісі оң ғай ма?!
Арай на бол ған Қаз ту ған
Қай ғы ла нып сон да тол ғай ма?!
Ел қия ға қон ғай ма?
Еділ, Жай ық ара сы
Кең ші лік қо ныс бол ғай ма?!
Ебей бас ты құ ба үлек
Ер ні мен шыр пы шал ғай ма?!
Бұл қо ныс та оты рып,
Біз дің мұ сыл ман ба ла сы
Жа ға сы бо сап тын ғай ма?!

Еділ ді қо ныс ет пе ңіз,
Жа ға лай қал мақ ала ды.
Жай ық ты қо ныс ет пе ңіз,
Сы ды ра біт кен көк жи ек,
Кә пір лер қа ла са ла ды.
Аш тар хан ды қо ныс ет пе ңіз,
Шә һә рін оның ала ды.

Еділ ді ал са – ел ді алар,
Ен ді ал ма ған не қа лар?

Туғанжер–тұғырың,
Туғанел–қыдырың.

Еліненбезгенерболмас,
Көліненбезгенқазболмас.

Сағынғанелінаңсайды,
Сарыалақазкөлін
  аңсайды.

Ұлтарақтайболсада,
Атақоныс–жерқымбат.
Аттөбеліндейболсада,
Туыпөскенелқымбат.

Сөздіңкөркі–мақал

Арайна–сабыр,ұстам,
тоқтамдегенмағынада.
Ебейбасты–қауқиған,
селтиген.
Үлек–сыңарөркешті
еркектүйе.
Мауыт–өңжағымайда
түктікелген,бағалы
саналатынқалыңмата.
Мұшақат–мехнат,азап,
бейнет.
Шалма–бастыайнал
дыраорайтынендей
мата,сәлде.
Кіре–жазкелгенде
дегенмағынада.
Талақету–тастау,безу.
Сырық–киізүйдіңкиізін
жөндеуге,түндіктікөтеріп
ашуғаарналғантаяқ.

Сөзмаржан
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Жай ық ты ал са – жан ды алар,
Жан ды ал ған соң не қа лар?
Ойыл ды ал са – ой ды алар,
Ой ла шы, сон да не қа лар?
Қа ра мау ыты мұ ша қат
Бү тін то ғай жер ді алар.
Жаз кі ре ге жақ сы деп,
Ду лы ға лы нар ды алар,
Қыс кі ре ге жақ сы деп,
Шу да сы қа лың ай ыр ды алар.
Су сы ны на шай алар,
Шай науы на май алар.

Ойыл да Қи ыл, Жем, Са ғыз,
Қай ран са ла ның жат қан аң ға ры-ай,
Ақ шал ма лы пір лер дің
Ме шіт ке жақ қан шам да ры-ай!
Ме нің бүйт іп қоз ға лақ тап жүр ге нім
Ау зы түк ті кә пір дің
Күш ті бол ған сал да ры-ай!
Кә пір ден тең дік алу ға
Қай та ке лер дей мі сің
Мұ сыл ман ның бая ғы
Шың ғыс тан ту ған хан да ры-ай?!
Бұл қо ныс тан кет пе сең,
Мұ ны талақ ет пе сең,
Ата ңа нә лет кә пір дің
Пай да сы на қал ма са игі еді!
Но ғай лы, қа зақ жұр тым ның
Кей ін гі ту ған бал да ры-ай!

Ады ра қал ғыр көк Жай ық,
Аңы рап қал ған қо ны сым!
Қо ны сым нан ау ған соң,
Кет пе гей еді ыры сым.

Тау да ғы тар лан бө рі едім,
Та рыл ған сын ды ты ны сым.
Кей ін гі өс кен жас ба ла,
Ақ бал ты рын тү рі ніп,
Ба са ры на ері ніп,
Кө кі ре гі күй ініп,
Тек тір лік ке сүй ініп,
Ық ти яр сыз жү гі ріп,
Ау зы түк ті кә пір дің
Ет пе гей еді жұ мы сын!
Бұл қо ныс тан кет пе сең,
Мұ ны талақ ет пе сең,
Екеу-екеу сөй ле сіп,
Біз дің кей ін гі өс кен жас ба ла
Ау зы түк ті кә пір дің
Соқ па са екен пай да сын!

Буыр шын ның жал ғыз қыр қар азуы,
Бө кен нің же ліп өтер төрт са ны,
Бұ ғы ның ау ыр қа ра мүй ізі,
Би дай ық тың жал ғыз со ға ры,
Қа ша ған ның ұзын құ ры ғы,
Ақ ор да ның ті реу сы ры ғы,
Ай да са – қой дың кө се мі,
Сөй ле се – тіл дің ше ше ні,
Ар ғы ма ғын жаз жі бе ріп, күз мін ген,
Күз жі бе ріп, жаз мін ген,
Жа за ла са екі жыл да бір мін ген,
Жол да сын жо лай із де ген,
Өзі не ти ген дұш па нын
Қарт бу ра дай тіз де ген – 
Мен – Қар ға бой лы Қаз ту ған,
Қай ғы ла нып асып ба ра мын
Но ғай лы-қа зақ елім нен!

«Білу»
1. Қаз ту ған жы рау ту ра лы не біл дің дер?
2. Қан дай шы ғар ма ла рын атап бе ре ала сың дар?
3. «Қаз ту ған ның қо ны сы мен қош та суы» өле ңі нің маз мұн дық же лі сі 

қан дай?

Білу
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«Түсіну»
1. Не лік тен жы рау өлең де рі нің та қы ры бы ел мүд де сін қор ғау ға ар-

налған?
2. Қаз ту ған жы рау мен Жием бет жы рауды салыстырыңдар.

«Талдау»
Қаз ту ған жы рау поэ зия сы ның ерек ше лі гі не де деп ой лай сың дар?

«Жинақтау»
1. Қаз ту ған жы рау ту ра лы маз мұн дау дың ті рек сыз ба сын жа саң дар.
2. «Қаз ту ған ның қо ны сы мен қош та суы» тол ғауы ның та қы ры бы мен 

идея сын анық таң дар.

«Қолдану»
1. Қаз ту ған ның ту ған жер, ту ған ел ту ра лы тол ғау ла ры ның маз мұ нымен 

танысыңдар. www.zharar.com сайты материалдарын пайдаланыңдар.
2. Қаз ту ған өлең де рі нің көр кем дік ерек ше лік те рі не мы сал дар кел ті рің дер.
3. «Қаз ту ған ның қо ны сы мен қош та суы» өле ңі нің идея лық маз мұ нын 

өлең жол да ры на сүй ене оты рып ашың дар.
4. «Туған жер – тұғырың, туған тіл – Қыдырың» тақырыбында эссе жа-

зыңдар.

«Бағаберу»
1. Қаз ту ған жы рау дың «Қаз ту ған ның қо ны сы мен қош та суы» өле ңі нің ма-

ңы зы қан дай? Ақын тол ғау ын да кө те ріл ген мә се ле лер ту ра лы ой ла рың-
мен бө лі сің дер. 

2. Жырау толғауларын бейнежазба, үнтаспадан тыңдап, алған әсер-
леріңмен бөлісіңдер. 

Артықболмасбілгенің

Қазтуған–АлтынОрдазаманындағыноғайлықазақдәуіріәдебиетінің іріөкілі.Оның
шығармалары бүгінгі уақытқа толық жеткен жоқ, көбі мүлде ұмыт қалса, қолда бары,
баспа бетін көріп кележатқандары үзінді күйінде ғана ақынмұрасынан аздыкөпті мағ
лұматбереді.ҚазтуғанжыраудыңөлеңдеріалғашретҒ.Мұштаққұрастырған«Шайыряки

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Бағаберу
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қазақақындарыныңбастыжырлары»жинағындажарияланса,кейіннен«Ертедегіәдебиет
нұсқалары», «Алдаспан», «Бес ғасыр жырлайды», «Ұлы арман» жинақтарында, «Қазақ
хандығыдәуіріндегіәдебиет»хрестоматиясындабасылды.

«Тарихи тұлғалар» кітабынан

Жыраулар, жыраулар поэзиясы туралы «Қазақ әдебиеті» энциклопедиялық анықта
малығынан, Ә.Қоңыратбаевтың «Қазақ әдебиетінің тарихы», С.Негимовтің «Ақынжы
раулар поэзиясының бейнелілігі», Х.Сүйіншәлиевтің «Қазақ әдебиетінің тарихы», Қ.Сы
диқовтың«Ақынжыраулар»аттыеңбектеріненқызықтымәліметтертабуларыңаболады.

Туғанжертуралыдиалогқұрыңдар.

Әдебиеттеориясы

Толғаутуралытүсінік
Толғау – көнедәуірлердетуып,қалыптасқанпоэзиялықшығарманыңбіртүрі,филосо

фиялықойқорытудыңұлттықүлгісі,табанастындасуырыпсалыпайтуғақұрылғанлиро
эпикалықжыр.Толғау–күрделі,көлемділирикалықтуынды,сюжетсізпоэма.

Толғауқазақтың«жыртолғау»,«толғапайту»дегенсөзіненалынып,жекетерминретінде
әдебиетіміздекейінгідәуірдеғанақалыптасты.Толғау–өзініңтабиғисипатыменжүйеліоқи
ғасыбаржырғажақын,үндесжанр.Бізгежеткентолғаулардыңхалықөмірініңасабіржауапты,
күрделідеқиынтұсындаайтылып,таралғанынаңғарамыз.Мұндаел,жер,халықтағдыры,
болашағыжүйелісөзболады.Осыерекшелікмұныэпикалықжырларғакөпұқсатады.

Толғау мазмұныадамныңкөңілкүйімен,тарихиоқиғалардыфилософиялықтұрғыдан
пайымдауыменбайланысты.Толғаубелгілібірмақаммен,музыкалықаспаптыңсүйемел
деуіменайтылады.

«Қазақ әдебиеті» анықтамалығы

Толғаужанрыныңерекшеліктерінтірексызбаарқылыкөрсетіңдер.

Кітапсүйерлерүшін

Диалогқұру

Тапсырма
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ІІТАРАУ

ТОЛҒАУЫ
ТОҚСАН
ҚЫЗЫЛТІЛ

Көп сөй ле мей, аз бен кел тір иі нін,
Бір сөз бен шеш, тү мен сөз дің түй інін.

На қыл сөз
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Қазақ тарихында өз дәуірінің ұраншылары, келешектің жыршылары болған
қаламгерлердітудырғанХІХғасырәдебиетініңсипатықандайболған?

 ШОРТАНБАЙҚАНАЙҰЛЫ

Шор тан бай Қа най ұлы Түр кіс тан же рін де дү ние ге 
кел ген. Ел де гі төк пе ақын дар дың ай тыс та рын, жыр-
шы-жы рау лар дың тол ғау-жыр ла рын тың дап өс кен 
сөз ге жүй рік, тіл ге ше шен Шор тан бай ақын дық 
өнер дің жо лы на ерте тү се ді. Ел ара сын да ақын ды-
ғы мен, ше шен ді гі мен та ныл ған ол төк пе ақын ата-
на ды.

Шор тан бай шы ғар ма ла ры ның та қы ры бы – за ман, 
қо ғам, ха лық тұр мы сы, ел өмі рі, талау ға түс кен жер, 
қо ныс мә се ле сі, отар шы лар мен жер гі лік ті әкім дер дің 
оз быр лы ғы, жа ңа қа рым-қа ты нас тан ту ын да ған то нау-
 дың жа ңа түр ле рі, сат қын ел би леу ші лер дің әді лет сіз-
ді гі, қия на ты, т.б. Мысалы, «Зар за ман» тол ғау ын да 
ақын:

Мы нау за ман, қай за ман:
Азу сыз ға тар за ман,
Азу лы ға бар за ман.
Бай лар зор лық қы ла ды,
Мал кө зі не кө рін бей,
Би лер жей ді па ра ны,
Сақ тап қой ған сү рін дей.
Ой ла ға ны жа ман дық,
Жа ра дан ақ қан ірің дей.

Естеріңетүсіріңдер
Қазақжырауларытуралынебілдіңдер?

ШОРТАНБАЙҚАНАЙҰЛЫ
(1808–1881)

Меңгерілетінбілім
ШортанбайҚанайұлыкім?

Зарзаманақындарыдегенкімдер?

Шортанбайойларымен
көзқарасыақынөмірсүр
гендәуірдегіхалықтың
ойпікіріненалынғаны
даусыз.Отаршылдықтан
азапшеккен,әкімшіліктің
әділетсіздігіненторыққан,
екіжақтықанауастында
зорлықкөргенхалықтра
гедиясынолкөзіменкөр
ді,солардыңсөзінсөйле
ді,арманмұңынжырла
ды.СондықтанШортан
байөлеңдерінхалықжа
нынажақынқабылдады,
онызаманныңзарыесе
біндеұқты.(С.Қи ра баев)

Зергерсөз
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За ман тү рі бұ зыл ды,
Те ке мет тің тү рін дей,  –

деп тең сіз дік ті, бай лар дың үс тем ді гі мен зор лы ғын 
ашық ай та ды.

Ха лық са на сы на, әдет-ғұр пы мен салт-дәс тү рі не ене 
бас та ған жа ңа за ман жа ңа лық та рын көр ген Шортанбай 
ақын олар ды:

За ман кет ті қы рын ға,
Бұ рын ғы, шір кін, за ман ның
Иі сі де кел мес мұ рын ға.
Бит тей нәр се қал сай шы
Бұ рын ғы заң нан ырым ға,  –

деп қат ты сын ға ала ды. Ақын қа зақ да ла сы на кел ген 
отар лау дың сал да рын, ха лық қа ти гі зер зи яны мен 
зар да бын, ел мен жер тағ ды рын жырлағанымен, одан 
шы ғу дың жо лын көр сет пей ді, жақ сы лық ты өт кен күн-
дер ден із дей ді, өт кен күн ді көк сей ді.

Шор тан бай өлең де рін де үл гі бо лар лық өси ет-на қыл 
сөз дер көп кез де се ді. Ақын өмір ту ра лы қо ры тын ды 
жа сап, жақ сы мен жа ман ту ра лы ой қоз ғай ды:

Жақ сы ме нен жа нас саң,
Ке ле ді ісің оңы на.
Жа ман ме нен жа нас саң,
Пә ле ер те сің со ңы ңа,
Дұш па ның қа рар оңы на.
Жа ман ға түс се жұ мы сың,
Жа ғаң нан алар со ры ңа.
Әр кім тай ып жы ғы лар
Өзі нің қаз ған оры на.

Ш.Қанайұлы өз шы ғар ма ла рын да за ман ның кес-
кін-кел бе тін дәл ба сып, нақ ты кө рі ні сін жа са ған 
шын шыл ақын ре тін де та ныл ды. Шор тан бай мұ ра-
ла рын ал ғаш зерт теу ші лер дің бі рі М.Әуе зов Шор тан-
бай мен қа тар лас өмір сүр ген ақын дар шы ғар ма шы-
лы ғын саралай келе, оларды «Зар за ман ақын да ры» 
деп атады. 

Шор тан бай Қа най ұлы шы ғар ма ла ры на ерте 
кезден-ақ те рең кө ңіл бө лініп, қа зақ тың іші нен 
шық қан өлең-жыр жи нау шы лар ар қы лы жыр ла ры 
жинақталып, Қа зан да ғы та тар бас па сы нан 1880 жы лы 
«Шор тан бай ды� «Ба ла за ры» де ген ат пен жа рия-
лан ған болатын. 

Артықболмасбілгенің

«Зар заман» деген  –
XIX ғасырда өмір сүрген
Шортанбай Қанайұлының
заман халін айтқан өле
ңінің аты. Шортанбайдың
өлеңі ілгерісоңғы ақын
дардыңбарлықкүй,сары
нынбір арнаға тұтастыр
ғандайжиындыөлеңбол
ғандықтан,бүкілбірдәуір
дебірсарынменөлеңайт
қанақындардыңбарлығы
на«зарзаман»ақындары
дегенатқойдық».

М.Әуезов
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Зарзаман

Зар, зар за ман, зар за ман,
Зар лап өт кен бір за ман.
Сөз дің ба сы – бис мил лаһ,
Біз ай та лық, сіз тың да
Мұ сыл ман ның та ри хын:
Төрт аяқ ты хай уан –
Бұ дү ние нің жа ры ғы.
Ба ға сы кет кен жі гіт тің
Бе ті нен алар зайы бы.
Бір Ал ла дан бас қа ның
Көп ті қыл ған айы бы.
Ке са пат тың ке сі рі
Ке ле ме деп керт бас қа,
Сол се беп тен қор қа мын!

Әу ел гі қор лар зор бол ды,
Сон дай зор лар қор бол ды,
Әу ел гі бар лар жоқ бол ды,
Сон дай жоқ тар тоқ бол ды,
Жөн біл ме ген жа ман дар
Ел би ле ген бек бол ды.
Кө те ре ал май би лі гін,
Ұлас қан үл кен кек бол ды.
 Ние ті не қа зақ тың
Тым-ақ тәу ір еп бол ды.
За ма на қыр бо лар деп,
Сол се беп тен қор қа мын!

Қыс кө бей ді – жаз аз боп,
Бай тау сыл ды – мал аз боп,
Ағай ыны кө ре ал май,
Ата ға ба ла араз боп.
Әр нәр се нің бол жа лы
Ке ле жа тыр жа қын дап.
Ағаш ты тау ға үй са лып,
Ал ды кә пір ақын да,
Ел ді ер кі не қой ма ды
Буыр шын дай та қым дап.

Кесапат–бәле,қырсық.
Айбар–айбат,айбын,
қаһар.
Дуан– (кө не) біруездік
көлемдегіауқымдық
бекініс,аймақ.
Заманақыр–таркезең,
зобалаңшақ.
Сүр–ұзақуақытсақтау
үшін,тұздалыпсақ
талғанет.
Асылық–астамшылық,
күпірлік.
Жөргем–пайда,олжа.
Кертбас–сүйенер
ешкіміжоқ,жалғызөзі.
Қоңсы–1)кедейауыл,
кірме;2)біргеотырған
ауылүй,көршіқолаң.
Азулы–1)мықты,күшті;
2) (ау ысп.) бет қарат
пайтынөткір,өжет,озбыр.

Сөзмаржан

Зарзаман–қазақәде
биетіндегікезеңатауы.
АталғанкезеңРесейимпе
риясыныңотарлаусая
сатысалдарынанҚазақ
хандығындағыбұрынғыел
басқаружүйесініңжойы
лып,халықтыңсаяси,эко
номикалықжәнерухани
езгігеұшырағантарихи
уақыттынсипаттайды.

«Қа зақ стан» ұлт тық 
эн цик ло пе дия сы

Бағалыдерек
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Дуан ба сы бо лыс тұр
Кә пір дің сө зін ма құл дап.
Бей ша ра ның пұлы жоқ,
Қо рық қан нан қа қыл дап.
Жа рыс қа кір ген жақ сы лар,
Аша ал мас сың кө зің деп,
Сол се беп ті қор қа мын!

Ел ге егін жай ыл ды,
Бай ға қоң сы жо ла мас.
Ал дап-ар бап жү рем деп,
Өз ті ле гін ті ле мес.
Арам су лы ба ла ға
Ата ның сө зі ұна мас.
За ма на қыр бо лар да
Алу ан-алу ан жан шық ты,
Қай ыры жоқ бай шық ты.
 Сау ып ішер сү ті жоқ,
Мі ніп кө рер кү ші жоқ,
Ақ ша де ген мал шық ты.
Жар лы, ке дей жоқ де сек,
Қор лық пе нен күн өтер.
Бай лар ұр лық қы ла ды,
Кө зі не ма лы кө рін бей.
Би лер жей ді па ра ны
Сақ тап қой ған сү рін дей.
За ма ның се нің құ был ды
Те ке мет тің тү рін дей.

Мы на за ман қай за ман?
Азу лы ға бар за ман,
Азу сызға тар за ман.
Тар лы ғы ның бел гі сі:
Жақ сы – жан нан тү ңіл ген,
Жа ман – мал дан тү ңіл ген,
Мұ ның өзі – зар за ман.
Зар лы ғы ның бел гі сі:
Бір-бір ле рін күн де ген,
Жай-жай ына жүр ме ген,
Мұ ның өзі – тар за ман.  

Тар лы ғы ның бел гі сі:
Мұ сыл ман нан хал кет ті.

Тә ңі рім бол ғай де мес тен.
Ан ты жұқ пас бой ына,
Әр не тү сер ой ына,
Жал мау ыз бол ды үл ке нің,
Қа зақ, се нің со ры ңа.
Ар қа дан дәу рен кет кен соң,
Қу ғын дап орыс жет кен соң,
Тіп ті амал жоқ, қа зақ тар
Ен ді се нің то ры ңа.
Орыс – бүр кіт, біз – түл кі,
Ала мын деп тал пын ды...

Бұл асы лық, ас қан за ман да,
Ұл туа ды ата ме нен еге сіп,
Қыз туа ды ана ме нен тең де сіп,
Ба ла сы ке тіп тыю дан.
Пат ша жұр тын қа на ды,
Бай лар жөр гем са на ды...
Жа ман дық тың бел гі сі:
Ұлдың кө ңі лі – бір бө лек,
Қы здың кө ңі лі – бір бө лек,
Алы сар тұс тар бол са да,
Әл сіз ай бар не ке рек?..

Зар за ман ның ая ғы —
За ма ның кет ті бая ғы,
Ықы лас, ни ет қал ма ды,
Үл кен ге би лік сал ма ды,
Жар лы ның жал ғыз сүй еніш
Мал бо лып ты тая ғы.
Ай ырыл май дерт бол ды
Ке дей ге қыл ған қор лы ғың.
Кә рің ді көр дің пі рің дей,
Тіл маш ты көр дің жең гең дей,
Дуан ды көр дің үйің дей,
Абақ ты тұр қа сың да
Қа зыл ған қа ра кө рің дей!
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«Білу»
1. Шор тан бай Қа най ұлы өмір сүр ген за ман ту ра лы не бі ле сің дер?  

ХІХ ға сыр да қа зақ да ла сын да қан дай та ри хи оқи ға лар орын ал ды?
2. «Зар за ман» өле ңін де ақын өт кен за ман ның кел бе тін қа лай су рет-

те ген?
3. За ман ның тар лы ғы ның бел гі сі өлең нің қай жол да рын да бе ріл ген? Өз 

сөз де рің мен тү сін ді ріп кө рің дер.

«Түсіну»
1. Шор тан бай ақын өле ңін ің «Зар за ман» аталу себебі неде?
2. Сол кез де гі ақын дар ды не се беп ті М.Әуе зов «Зар за ман ақын да ры» 

деп ата ды?

«Талдау»
«Венн диаг рам ма сы» ар қы лы Ш.Қа най ұлы ның «Зар за ман» өле ңін 

«Қаз ту ған ның қонысымен қош та суы» өле ңі мен са лыс ты рың дар.

 

«Қазтуғанның
қонысымен қоштасуы»

өлеңі

Шортанбай
«Зар заман» өлеңі

«Жинақтау»
Ш.Қа най ұлы ның «Зар за ман» өле ңі нің та қы ры бы мен идея сын анық-

таң дар.

«Қолдану»
1. Шор тан бай ақын ның шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы ба ян дау дың жос па-

рын құ рың дар.
2. Шор тан бай Қа най ұлы ның өлең де рін де кө те ріл ген қо ғам дық-әлеу-

мет тік мә се ле лер ту ра лы ой бө лі сің дер. Жау ап та рың ды өлең жол да-
ры мен дә лел дең дер.

3. Ақын өлең де рі мен та ны сып, бе ріл ген кес те ні тол ты рың дар. Жау ап та-
рың да хрес то ма тия да бе ріл ген өлең нің то лық нұс қа сын, www. zharar.
com/kzw. сай тын пай да ла ның дар.

 Зар за ман  
бел гі ле рі 

Бү гін гі за ман  
бел гі ле рі 

Білу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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4. «Зар за ман» өле ңін мә нер леп оқың дар. Қа лау ла рың бой ын ша үзін ді 
жат тап алың дар.

5. «Ре сей хал қы ның қа зақ да ла сы на қо ны ста нуы ның пай да сы мен  
з ияны» ат ты та қы рып та пі кір талас ты рың дар.

6. «Бүгінгі және болашақтағы Қазақстанның келбеті» тақырыбына эссе 
жазыңдар. 

«Бағаберу»
1. Өлең де ақын ның іш кі жан дү ние сі, се зі мі қа лай бей не лен ген?
2. «Зар за ман» өле ңі нің маз мұ ны бой ын ша пі кір ле рің ді «ПОПС фор му-

ла сы» ар қы лы біл ді рің дер.
 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 ...»
 �шін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы сал дар мен дә лел дей 

ала мын ...»
 Со� �ы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын ды ше-

шім ге кел дім ...»

Қазіргіөміркелбетітуралысұхбатқұрыңдар.

«Үш ғасыр жырлайды» жинағынан, «Қазақ әдебиеті тарихы» (ІV том) топтамасынан
ШортанбайҚанайұлышығармаларыныңмазмұныментанысыңдар.Қалауларыңбойынша
жыршумақтарынжаттапалыңдар.

Бағаберу

Диалогқұру

Кітапсүйерлерүшін
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Жасынанжыраулығыменелгетанылған,Жамбылақынпіртұтқан,МұхтарӘуезов
«айтысөнерініңалтындіңгегі»депатағанСүйінбайАронұлы–айтысақыны.

 СҮЙІНБАЙАРОНҰЛЫ

 Сүй ін бай Аро нұлы қа зір гі Ал ма ты об лы сы Жам был 
ау да ны Байт өбе де ген жер де 1815 жы лы дү ние ге кел-
ген.

Қо қан хан ды ғы шап қын шы лы ғы ның әсе рі нен 
жан-жақ қа бы ты рай кө шіп, қи ын-қыс тау ке зең де 
ір ге сі ыды ра ған қа зақ ру ла ры ның ба сын бі рік ті ру де 
Сүй ін бай дың ық па лы зор бол ған ды ғы та рих тан бел-
гі лі. Сол за ман ды жыр ла ған «Өте ген ба тыр», «Сау-
ры� ба тыр», «С� ран шы ба тыр», «Жа бай ба тыр», 
«�а ра сай ба тыр» тол ғау ла рын да жы рау ха лық ты 
тәу ел сіз дік үшін кү ре су ге ша қыр ды.

Сүй ін бай Қа бан, Жа нақ, Тү бек, Шө же се кіл ді ал-
дың ғы тол қын ай тыс ақын да ры мен қа тар өз за ман дас-
та ры, бел гі лі ақын дар Май лы қо жа, Қаң тар бай, Бақ-
ты бай, Қа та ған ақын дар мен де ай тыс қа тү скен.

Қыр ғыз ақы ны �а та �ан мен ай ты сын да ақын 
адам гер ші лік, әлеу мет тік мә се ле лер ді жыр ла ған. 
Қа та ған ақын бел гі лі бір ру шыл дық, бай шыл дық көз-
қа рас тың шең бе рі нен шы ға ал май ды, ал Сүй ін бай 
бол са, қыр ғыз дар мен қа зақ тар дың ара сын да ғы адал 
дос тық ты ар дақ тап, ұлт тық бір лік ті дә ріп тей ді. Қай 
тай па ны, қай ата ны ау ыз ға ал са да, ру ара лық бе ре ке 
мен бір лік ті бас ты ны са на етіп ала ды:

Меңгерілетінбілім:
СүйінбайАронұлыкім?

СүйінбайменҚатағанайтысыныңмаңызықандай?

Естеріңетүсіріңдер:
Қандайқазақақынжырауларынбілесіңдер?

Шортанбайқандайақындартобынажатады?

СҮЙІНБАЙАРОНҰЛЫ
(1815–1898)

Сүйінбай–қынаптағы
қылыш,аспаннантүскен
жасын,соғыптұрған
құйын,ескенқызылжел,
айтысқандышаңынакөм
генжүйрік,айтысқанның
басынанборанасырып,
миыншайқағанжырдың
борандыақпаны,қияқты
сұңқары.

«Қа зақ әде бие ті» 
анық та ма лы ғы

Зергерсөз
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Ша пы раш ты елім бар,
Ас қар тау дай бе лім бар!
Бай тақ жат қан елім нен
Ша пы раш ты ға се нім бар...

Не ме се:

Төрт Ду лат тың ба ла сы
Жер дің жү зін жа сыр ған.
Ере гес кен дұш па ны
Ал ды на ке ліп бас ұр ған!

Осы лай ша ша быт тан ған Сүй ін бай бар лық қа зақ 
ру ла рын тү ген деп, хал қы ның көп ті гін, елі нің ер лі гін, 
өр лі гін, се рі лі гін ас пан да та, ас қақ та та ай та ке ліп:

Емен нен күш ті ағаш пын,
Есе ле сең сын бай мын!
Ал дас пан ға жо лық тың,
Тү бі ңе жет пей тын бай мын!
Топ бас та ған бұл бұл мын,
Сөз бас та ған жүй рік пін,
Су дан шық қан сүй рік пін,
Бәй ге ден оз ған дүл дүл мін,
Шы ғар ма, Қа та ған, үнің ді! –

дей ді.
Ака де мик М.Әуе зов «ай тыс өне рі нің ал тын дің ге гі» 

ата ған Сүй ін бай поэ зия сы те рең фи ло со фия сы мен, ой 
сұ лу лы ғы мен, ақын ті лін де гі со ны поэти ка лық өр нек-
ай шық та ры мен ерек ше.

СүйінбайдыңбүкілЖетісу
ақындарына,әсіресе,
еңталанттышәкірті,
келешегінензорүміт
күткенЖамбылғабер
генақындық,ұстаздық
жолындаекіүлкенерек
шелікбар.Бірі–айтыста
болсын,шындықтыжет
кізіп,өткір,шешен,тап
қыртілментыңдаушыны
құмарландырыпсөйлеуі,
екіншісі–тарихтаболған
батырлардыүнеміжелілі
жырғаайналдырып
айтуы.

Б.Ыс майы лов

Даналықойдандәнізде

Ержігіт–елжұртыныңпанасындай,
Жақсыәйеләммәжұрттыңанасындай.
Жақсығаешкімніңдежаттығыжоқ,
Көредібәріндеөзбаласындай.

Дүниедеқандайжақсыболсаңда–
тіленсеңқадіріңкетер.

Жаманжігітбелгісі–алғаныменбер
генінсырттанжүріпсанайды.

С.Аро нұлы

Зергерсөз

ЖыраудыңарғыатасыКүсепәріақын,әрі
қобызшыболса,нағашысыҚабанЖетісудағы
ақындық,жыраулықөнердіңіріөкіліболған.
Сүйінбайбозбалакезіндежетітәулікбойысол
нағашыатасыныңкөшіненқалмай,ілесіпжүріп,
батасыналыпты.
Сүйінбай13–15жасынанақындықжолынқуады.
Жырдастандарды,аңызқиссалардыжиынтой
лардажатқаайтып,өзжанынандашығарады.
Жыраудың60жылданастамуақытбойытоқ
таусызшығарғанжырмұрасыұшантеңізболған.

«Қа зақ әде бие ті» га зе ті нен

Бағалыдерек
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Артықболмасбілгенің

Алматы облысы Жамбыл ауданына қарасты Қарақыстақ ауылына кіре берісте әде
биетәлеміндеесіміалтынәріптерменәспеттелгенатақтыСүйінбайАронұлынаарналған
мұражайорналасқан.Мұражай1996жылдың24тамызыкүніАлматыоблысыәкімдігінің
бастамасыменашылған.Шығыстықүлгіменжасалғанмұражайдыңішкібөлігіекіүлкензал
менфойеденқұралған.МұражайауласындаСүйінбайақынныңмәрмәртастанжасалған
ескерткішібойкөтерген.

Мұражайда Сүйінбай ақынның өмірінен сыр шертетін асыл мұралар көздің қарашы
ғындайсақтаулы.Оныңқорындабарлығы775жәдігербар,оның415інегізгіқорда,360ы
көмекшіқорда.

el.kz
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СүйінбайдыңҚатағанменайтысы

Қыр ғыз ма на бы Бәйт ік қа зақ тан кел ген қа лың топ қа 
көз са лып: «Те зек-ау, мы на ба дана көз, сұр ша жі гі тің 
Сүй ін бай ақын емес пе?» – дей ді. Аты бі рін ші атал ған 
Сүй ін бай дың айт қа ны:

Ас са лау ма ға лай күм, сә лем бер дік,
Мү ба рак жүз де рің ді жа ңа көр дік.
Атақ ты ас, жи ын ды құт тық тау ға,
 Бау ыр лас қыр ғыз елі, са ған кел дік.
Жүй рік тер жет кіз бей ді қою шаң ға,
Қо сы лар қы ра ғы лар қаш қан аң ға.
Хан Жан тай, Қа ра Бәйт ік, Әте ке ңе,
Ке ліп ем сә лем де се Ор ман хан ға...
Қол жай ып, құ ран оқып өт кен дер ге,
Аруа ғын атаң, қыр ғыз, кел дім жоқ тай.
Ал ды на қа лың қыр ғыз кел ген нен соң,
Жа рай ма қай тып ке ту кө ңіл айт пай?!
Қы ра ғы ас пан да ғы ақиық пын,
Құ ма рым ба сыл май ды бо ран дат пай!

Сүй ін бай осы лай деп тоқ та ған да, Бәйт ік тің та са-
сын да отыр ған қа ғі лез, қай ыс тай қа ра жі гіт қар ғып 
тұ рып, қо лы на дом бы ра сын ала ай ғай ды са лып, Сүй ін-
бай ға ти ісе ді:

Сүй ін бай, тоқ тат сө зің ді...
Ақын мын деп ой лай сың,
Мен тұр ған да өзің ді!
Қи сық ағаш кез дес ті,
Басыңнан өлең жаудырып, 
Бір құ рай ын те зім ді!
Сыр тың нан із деп жү ру ші ем,
Ба рың бол са қа рыш та,
Ба рар же рің се зіл ді.
Ме нің атым – Қа та ған,
Қо ңыр  Бөрік асын да
Бес жүз жыл қы ма та ғам.
Сүй ін бай тәу ір ақын деп,
Мұ ның не сін ата ған!
Ая ғың ды тар та бас,
Қыр сық ты же рің тая ған.
Қа та ған ға Сүй ін бай,

«ҚырғызханыОрман
асбереді»дегенхабар
көршілесқазақеліне
алтыайбұрынтарайды.
ОрманЖетісубойын
мекендегенқазақрула
рынбилепотырғанТезек
төрегеарнайышақыру
хатжібереді.Хатиесі
Тезеккеатақтыасқане
әкелукеректігінайтпа
ғанмен,ақын,жыршы,
жырауларды,найзагер,
бапкер,палуандарды
алакелуінөтінеді.Ас
қырғызжерінде1852
жылдыңмаусымайының
баскезіндебасталады.
Асқақазақ,қырғыздың
ақсүйек,биболыстары
менқатар,қарапайым
халықтакөпжиналады.

Бағалыдерек

Мүбарак–қайырымды,
мейірман,қайырлы.
Қағілез–1)арықша,
жұқалтаң,талдырмаш;
2)жүрістұрысы,қимыл
қозғалысышапшаң,тез
қимылдайтын.
Матау–байлау.
Манап–рулыққоғам
кезіндегідәулеттітап
өкілі,билікиесі,бай.
Қырағы–тезбайқайтын,
көреген,өтесақ.
Баданакөз–бады
райған,үлкенкөз.
Ақиық–бүркіттұқымда
сынажататынқыранқұс.

Сөзмаржан
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Артықболмасбілгенің

СүйінбайменҚатағанайтыстарыныңәрқилынұсқаларыбар.Сүйінбайдыңжыржинақта
рына,соныменбіргеәзіргетолықжарияланбағанмұрағатматериалдарынақарағанда,Қа
тағанрудыңатыда,Арыстанбексолруданшыққанақынретіндеаталады.АлАрыстанбек
Байлашұлының1994жылышыққаналғашқыжыркітабындаҚатағанруемес,ақынесіміре
тіндеалынады...

СүйінбайАрыстанбекайтысыма,әлдеСүйінбайҚатағанайтысымадегенсауалдыңжа
уабықазақтыңда,қырғыздыңдаәдебиеттануындаәлікүнгетолықанықталып,бұлтартпасдә
лелдерментиянақталыпболғанжоқ.СүйінбайАронұлыныңҚазақстандашыққанкітаптарында
ҚатағанменАрыстанбекпенайтысыдепжазылды.АлмұрағаттардағыӨмірзақҚарғабайұлы,
ӘшімНұрлыбайұлы,ӘбдіғалиСариев,т.б.нұсқалардабіресеҚатағанның,біресеАрыстан
бектіңесіміаталады.Алқырғызәдебиетіндетек«АрыстанбекпенСүйүмбайайтышы»ғана
жарықкөрді.Қатағанмен«жарысқан»нұсқасыбүгінгежетпедідегентоқтамжасалды...

Б.Ыбы рай ым. «Ай тыс тың ал дас па ны». «Қа зақ әде бие ті» га зе ті

Ұрын дың ке ліп қа та дан.
Қыр ғыз дан шық қан жүй рік пін,
Құс мой ын ды, қо ян жон,
Тұл пар дан ту ған жа та ған.
Сүй ін бай, се ні же ңер мін,
Еш кім ге де сиын бай.
Сүй ін бай, се нен же ңіл сем,
Қа та ған бол май қа тай ын,
Көк ше шек тен жа тай ын.
Қыр ғыз ға әкеп мақ та нып,
Беш ти ын ға-ау са тай ын.
Көптігімді де айтайын.
Кү ні не шау ып жа ра ған,
Жүй рік жа лын та ра ған,
Қа ра Бәйт ік бе гім бар,
Па ди ша дан шен ал ған,
Ор ман хан ға ба ла ған.
Ау зы на қыр ғыз қа ра ған,
Ба тыр Жан тай бе гім бар.
Егі зек пен То ғы зақ,
Бұ ғы де ген қыр ғы зым,
Маң дай ға біт кен жұл ды зым.
Бай лық де сең, біз де бар,
Ба тыр лық де сең, біз де бар.
Ел ше ті нен ай тай ын,
Са ры бақ үш мың дұлым,
Жа ғам да ғы құн ды зым,
Маң дай да ғы жұл ды зым.

Қарғы–иттіңмойнына
байлайтынжалпаққайыс.
Сүйрік–сулыжерде
өсетінқамыссияқты
өсімдіктердіңжұмсақ,
тәттітамыры.
Шормақ–түйіншек.
Саңлақ–1)ұшқыр,
жүйрік;2)(ау ысп.)елден
ерек,озат,шебер.
Мес–ешкініңбітеутері
сіненжасалғаныдыс.
Қатадан–қателесу,
байқамау.
Қияқты–қанатты,
қауырсынды.
Аңдас–аңдысқан,ізін
басқан.
Саппас–парықсыз,
топас,санасыз.
Тезімді–күшкөрсету,
тезгесалумағынасында.

Сөзмаржан
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Бұ ғы де ген жұр тым бар,
Бай лық де сең, мұн да бар,
Көп тік де сең, мұн да бар,
Бет тік де сең, мұн да бар,
Көк ше қо ян құм да бар,
Біз дей ер чі қай да бар?!
Қа сар ұры де ген қыр ғы зым,
Са ры ру дан қоз ға сам,
Тең кел мес оған қа ру ың.
Ауа дан бы лай көп Сол ты,
Най за сын тас қа жа ны ған,
Тұл пар мі ніп жа рат қан,
Жан ды ау зы на қа рат қан.
Сол Сол ты ның ішін де,
Қа лың қа ра Қа най ым,
Қа най ым ды қап та тып,
Қа за ғым, са ған са лай ын!...

деп, де мін ал ған да Қа та ған ның ек пі ні нен жас қан ған 
Те зек тө ре Сүй ін бай ға жал тақ-жал тақ қа рай бе ре ді. 
А де ген де Сүй ін бай бу лы ғып қа ла ды. Сол кез де Бөл-
ті рік ба тыр Те зек тө ре ге: «Ей, тө рем, кө тер ба сың ды, 
қа ның ды қа шыр ма. Сүй ін бай өлең тап пай отыр дей сің 
бе?! Бу лы ғып отыр. Сүй ін жан, шы ғар дау сың ды», – де-
ген де, Те зек тө ре ден бас тап сөй леп ке те ді.

Сон да ғы Сүй ін бай дың Қа та ған ға айт қа ны:

Қа шыр ма, тө рем, қа ның ды,
Кір гі зей ін жа ның ды.
Қа та ған нан же ңіл сем,
Талап ал ғын ма лым ды!
Із де ге нім осы еді,
Із де ге нім та был ды!
Көп пін деп айт тың, Қа та ған,
Көп ті гің се нің қай да бар,
Үш ата ның ұлы сың.
Қа за ғым ды қап тат сам,
Жұрт та қал ған кү шік тей,
Ай да ла да ұлыр сың.
Ша пы раш ты елім бар,
Ас қар тау дай бе лім бар.
Бай тақ жат қан елім нен,
Ша пы раш ты ға се нім бар.
Тұл пар мі ніп жа рат қан,
 Жау ын же ңіп қа рат қан.
Ма ған қан дай те ңің бар?!

Дұлым–қырғызша
«көппін»дегенмағынада.
Ерчі–батыр,ер.

Сөзмаржан
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Сұ ран шы, Сау рық ат тан са,
Сырт қы жау ға өлім бар...
Ша пы раш ты қа лың ел,
Жау ды көр се қап та ған,
Са быр қы лып сас па ған.
Қа ра сай үл кен ер еді,
Есі мі ел ге бел гі лі.
Асыл зат тың бі рі еді,
Аруа ғы дүр кі реп,
Ба сыл май әлі ке ле ді!
Тұл пар шап са тал ма ған,
Бар қа зақ тың ұлын да,
Онан ас қан бол ма ған!
Даңқ ты ба тыр бол ма ған!
Даңқ ты ба тыр ер еді,
Бү кіл қа зақ жи нал са,
Қа ра сай біл сін дер еді!
Мен Қа ра сай ұлы мын,
Нар кел дем нің тү рі мін.
Ай тулы ер дің бі рі мін.

Наркелде–нартұлғалы
ақын

Сөзмаржан

ОсыайтыстуралыкөптегензерттеуеңбектерініңавторыСұлтанғалиСадырбайұлыөзінің
«Өлең–сөздіңжарықжұлдызы»аттымақаласындабылайжазады:«Асылы,бұлайтыстың
өтілутарихынәркімәрқалайбаяндайды.Мәселен,Жамбыл:«СүйінбайменҚатағанОрман
ханныңанасынаарналғанастаайтысыпты»,–десе,ЖамбылдыңшәкіртіӨмірзақҚарғабаев
аталғанекіақынныңбұлайтысықырғыздыңшоңманабыАлыбайдыңасындаайтылғандеп
түсіндіреді.«МенҚырғызҒылымакадемиясыТілжәнеәдебиетинститутыныңқолжазбалар
қорындаСүйінбайменҚатағанныңайтысынақатыстыбірнешенұсқасынқарадым.

Соныңбірібұлайтыстыңтарихынбылайдепбаяндайды:«1847жылыхандыққозғалыстың
кейбірбасшыларыШуөзенініңжағасындағықырғызелінежәбіркөрсетеді,бірнешеауылдар
зардапшегеді,кісіөліміболады,ақырыөздерідежазағаұшырайды.Осыбіртрагедиядан
соңбіржылөтеді,«Ендіекіелдіңарасындаөкпеназқалмасын,достық,туысқандықсалты
мыздысақтап,Ыстықкөлдіңжағасынажиналалық,атжарыстырып,ақындарымыздыайтыс
тырып,тамашалаптарасалық»дегенекіжақтанұсынысболады.Осығанорай,1848жылы
жазда,уағдалыжерде,қазаққырғызелініңбеделдіуәкілдерібасқосқанүлкенасболады.
Асқақатынасушылар:«Бұданбылайекіелдіңбауырластықбесігінеешкімніңқолытимесін»
дегентоқтамғакеледі.АстыңтөртіншікүніндеекіелдіңкөрнектіадамдарыОрманханның
жүзкісілікшатырынажиналады.МәслихаттыҚараБәйтікбасқарады:

–Қазақхалқыныңигіжақсылары!Құмырсқадайқаптағанмынаотырғанқырғызқазаққа
алыстанкелгенақыныңсәлемберсін»,–дейді».

(Р.С.Ка ре нов)
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Ша пы раш ты ба тыр ел,
Ба тыр ту ған мен едім!
Екей де ген ақын ел,
Өлең тап пай қи нал саң,
Ай тыс қан да біз ге кел.
Ес қо жа де ген ба тыр ел,
Кө се-кө се көк те ген.
Бү кіл қа зақ хал қын да
Оған ер лік жет пе ген.
Онан бе рі ай тай ын,
Қа лың жат қан Ошақ ты,
Ата мыз қой ған осы ат ты.
Талай ел ді ол жа лап,
Талай жер ді бо сат ты!
Жа са ған жау ға осы ат ты,
Ба тыр ла ры көп шы ғып,
Ал тын нан сау ыт жа сат ты!
Ошақ ты де ген ба тыр ел,
Ішін де гі атақ ты.
Қа та ған ақын оң бай ды,
Тіл ти гі зіп ха лық қа,
Аруақ қа тас ат ты.
Онан бе рі Ыс тым бар,
Ала тау дай күш тім бар.
Сол Ыс ты ның ішін де,
Ойық пе нен Ті лі гім бар.
Бар лы ғы тү гел қоз ғал са,
Сыр қы рар се нің жі лі гің.
Ел де сіп отыр ған екі ел дің,
Қа лай мы сың бү лі гін?
Ша ғыс тыр ған жұр тым ды,
Жақ па ды ма ған қы лы ғың.
Ата ғы жоқ Қа та ған,
Құ ры сын се нің ыры мың.
Онан бе рі Са ры Үй сін,
Ұлы жүз дің бә рі Үй сін.
Еке нім ді Сүй ін бай
Осы лар ды қап тат сам,
Ен ді «ба тыр» та ни сың...
Онан бе рі Қаң лым бар,
Қа ңлы ны қап тат сам,
Ау зы-ба сың ды қан қы лар.
Ша ныш қы лы ны қап тат сам,

Кең дү ниең ді тар қы лар.
Қо жа ме нен То ғы шақ,
Сәл де ле рі бір құ шақ.
Қа ли пі рім өз жұр тым,
Са ха ра дан жө ней тін,
Көл ден ұш қан қу құ сап.
Онан бе рі Сір ге лі,
О да бір жұрт ір ге лі.
Жі гіт тер дің бә рі де,
Те кежәу міт мін ге ні.
Дү ние нің қы зы ғы,
Та ма ша дәу рен сүр ге ні.
Іле ден ары өтей ін,
Жа лай ыр ға же тей ін.
Он екі ата ның ұлы еді,
Абақ, Та рақ жұр тым бар.
Ақ Кө бік ті өл тір ген,
Орақ ба тыр сон да бар,
Ар ғы ата сын ай тай ын,
Қо ға лы көл ді шал қыт қан,
Ту ған ай ды бал қыт қан,
Сөз ге ше шен Бал пық тан,
Он екі ата Жа лай ыр,
Ар шын ға қо лын сер ме ген,
Ма ңы на дұш пан кел ме ген.
Тұл пар де ген сол ел де
Ал тын Ор да да ба ғы лып,
Дор ба да тұ рып жем же ген.
Сұ лу де ген сол ел де
Аш па ған бе тін пен де ге.
Ба тыр ла ры жа са нып,
Ат та ры кет пес кер ме ден.
Қа зақ де ген – ба тыр ел,
Еш кім ге на мыс бер ме ген.
Онан әрі Ду лат ты,
Ба тыр ла ры көп шы ғып,
Талай жер ді шу лат ты.
Сы па тай аң дас Бәй сейіт,
Қар сы кел ген дұш па нын,
Са дақ тар тып най за мен,
Қы лыш пен ке сіп ту рап ты.
Төрт Ду лат тың ба ла сы,
Жер дің жү зін жа сыр ған.
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Ере гес кен дұш па ны
Ал ды на ке ліп бас ұр ған.
Бы лай бар сам Си қы мым,
Си қы мым ды қоз ға сам,
Ба сы ңа са лар қи қу ын.
Онан бе рі Жа ны сым,
Жа ны сым ды қоз ға сам,
Жа нып ке тер на мы сым.
Ба тыр ла ры көп шық қан,
Еш кім ге бер мес на мы сын,
Қа лай екен ша бы сым?!
Сө зім ді ен ді бай қап көр,
Қа та ған қай та ба ры сып!
Онан бе рі Бот пай ым,
Бот пай ым ды қоз ға сам.
Ке тер сің жа нып от тай ын.
Етім қы зып кет кен де,
Са быр қып қа лай тоқ тай ын?!
Тұ ра тұр ғын, Қа та ған,
Шы мы рым ды жоқ тай ын.
Онан бе рі Шы мы рым,
Шы мы рым ды қоз ға сам,
Кеу дең нен шы ғар шы бы ның...
Ал ты ата лы Ал ба ным,
Ал ба ным ды қоз ға сам,
Са ған тү сер сал ма ғым.
Онан әрі Суа ным,
Аз да бол са жуа ным.
Бү кіл дү ние жү зін де,
Шө гіп жат қан мұ на рым.
Одан әрі ке лей ін,
Қа зақ ты те ре бе рей ін.
Ай та бер сем тау сыл мас,
Жал пақ жат қан Ұлы жүз!
Ор та жүз ге ке лей ін,
Ор та жүз дің ішін де,
Жал пақ жат қан Най ма ным.
Құ ла шын кең жай ға ным.
Құ дай ын дай сый лай тын,
Үйі не кел ген мей ма нын.
Одан бе рі ке лей ін,
Ке рей ім нен те рей ін.
Бай лық пе нен көп тік те,

Мыр за лық пен бек тік те,
Оған еш кім жет пе ген,
 Тәуе кел қып кө рей ін.
Са ры ар қа ны жай ла ған,
Ма ма ға атын бай ла ған.
Да ла да ғы ат та ры
Құ лын-тай дай ой на ған.
Қар сы кел ген дұш па нын
Қо ра лы қой дай ай да ған.
Сол Ар қа ның же рін де
Ар ғын де ген жұр тым бар.
Бы лай бар саң Ар ғы ным,
Ар ғы ным ат қа қон ған да,
Ба сың нан се нің қар ғы дым.
Сол Ар ғын ның ішін де
Қа ра ке сек елім бар.
Ай та бер сем қа зақ та,
Талай, талай керім бар.
Қа та ған ақын қоз ға дың,
Ме нің де ай тар жө нім бар.
Аты ғай мен Қа рау ыл,
Әр қай сы сы әр ау ыл.
Одан да ары ба рай ын,
Жау ған қар дай бо рай ын,
Ал ды ар тың ды орай ын.
То бық ты ме нен Уа ғым,
Оған да ғы ба рай ын.
Бай лық пе нен бек тік те,
Мыр за лық пен көп тік те,
Бар лы ғың ды жи саң да,
Кө ре ал мас сың ма ңай ын.
Же ті ата де ген көп жұр тым,
О да ме нің бек жұр тым.
Жан құт ты де ген бе гі бар,
Ке ре ге ге ал тын сыр ды жақ тыр ған,
Кер ней-сыр най қақ тыр ған.
Орал тау ға бір қо нып,
Қи ғаш тап тө мен ке тей ін.
Бақ ор нап Қы зыр жай ла ған,
Мың дап бие ай да ған,
Мың дап бие бай ла ған.
Қар сы кел ген дұш па нын,
Қо ра лы қой дай жай па ған.
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Кі ші жүз ге же тей ін,
Елім нің қан дай еке нін,
Тү сін ген шы ғар кө кейің!
Көк тен төн ген көк тұ ман
Кі ші жүз дің ба ла сы,
Ай на ла сы көк те ңіз,
Сол те ңіз ге құя тын,
Еділ – Жай ық екі су,
Сыр да рия ның са ла сы,
Ара сын да сол жер дің,
Кі ші жүз дің ба ла сы.
Сұл тан Сиық, Бай сиық,
Хан қы зы екен ана сы.
Он екі ата Бай ұлы,
Же ті ата лы Же ті ру,
Әлім  ме нен Шө ме кей,
Хал қым ның еді жа ға сы.
Кә не ки, бет ке қа ра шы,
Қа за ғым тү гел ат қа қон ған да,
Еш кім нің кел мес ша ма сы!

Одан әрі шу дей ін,
Ес кен жел дей гу лей ін.
Кі ші жүз дің ішін де,
Ал шын ме нен Жап па сым,
Жа ңа дан бұр дым ат ба сын.
Қа зақ ты жиып ал ған да,
Тоқ сан бау лы Қо ңы рат тан,
Әң гі ме ні қоз ға сам,
Жү ре ал мас сың жал ған да.
Тоқ сан екі ұлы бар,
Қып ша ғым нан ай тай ын.
Кү нің қан дай бо ла ды,
Но ғай лы ға бар ған да.
Но ғай лы ға қо сым ша,
Та ғы да бар Та ма сы,
Кә не ки, бет ке қа ра шы!
Топ бас та ған бұл бұл мын,
Сөз бас та ған жүй рік пін,
Су дан шық қан сүй рік пін,
Бәй ге ден оз ған дүл дүл мін! –

деп тоқ тай ды Сүй ін бай.
– Бо там, Сүй ін бай! Сен жең дің, Қа та ған же ңіл ді. Қа та ған көп пін деп мақ-

тан ды, ат тың тү гін дей қа зақ тан қыр ғыз қа шан көп бо лып еді?! Бі рақ қа зақ 
алау ыз ел, әт тең, сен осы ны айт па дың, Қа та ған! – деп ашу ла на ды ба тыр Жан-
тай.

– Сүй ін бай, бо там! Екі ел дің бас қос қан үл кен ай ты сын да Қа та ған ды жең ге нің 
үшін: ...ал ты қа нат ақ ор да, ал тын бе сік, бір бүр кіт, мой нын да кү міс қар ғы сы бар екі 
та зы сый лай мыз. Ри за бол, қа ра ғым! – дей ді Қа ра Бәйт ік ас қа жи нал ған күл лі қа зақ 
пен қыр ғыз дың ор та сын да.

«Білу»
1. Сүй ін бай Аро нұлы ту ра лы не біл дің дер?
2. Сүй ін бай ту ра лы ай тыл ған мы на өлең жол да ры не ні біл ді ре ді:
 «С�й ін бай он жа сын да �ал ды же тім,
 Жы лау мен сек піл бас �ан екі бе тін.
 Же тім ді же тіл ді ріп, ж�й рік ет кен
 Ал ла ны� көр мей мі сі� �	 ді ре тін?»
3. Сүй ін бай мен Қа та ған ай ты сы на қан дай жағ дай түрт кі бо л ды?
4. Ай тыс та Сүй ін бай қан дай қа зақ ба тыр ла ры ның, ұлы тұл ға лар дың 

есім де рін ата ды? Олар ту ра лы не бі ле сің дер?
5. Қа зақ хал қы ту ра лы не дей ді?

Білу
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«Түсіну»
Сүй ін бай не лік тен ай тыс та же ңіс ке же тті?

«Талдау»
«Венн диаг рам ма сы» ар қы лы қа зақ ақы ны Сүй ін бай мен қыр ғыз 

ақы ны Қа та ған ды са лыс ты рың дар.

ҚатағанСүйінбай

«Жинақтау»
Сүй ін бай мен Қа та ған ай ты сы ның маз мұ нын ті рек сыз ба ар қы лы 

көр се тің дер. Жауаптарыңда хрестоматияда берілген айтыстың толық 
нұсқасын пайдаланыңдар. 

Сүйінбай мен 
Қатағанның айтысы

«Қолдану»
1. Сүй ін бай Аро нұлы ту ра лы біл ген де рің ді кластер ар қы лы көр се тің-

дер. Ал ған бі лім де рің ді тия нақ таң дар.дер. Ал ған бі лім де рің ді тия нақ таң дар.

Сүйінбай
Аронұлы
Сүйінбай
Аронұлы

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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2. «Сүй ін бай мен Қа та ған» ай ты сы ның маз мұ нын «Ең бас ты сы» оқы та 
үй ре ту ой ыны ар қы лы мең ге ру ге ты ры сың дар. Ол үшін бе ріл ген ай-
тыс ты мұ қи ят, зей ін қой ып оқың дар. Ен ді осы ай тыс ты си пат тай тын 
бір сөз ой лаң дар да, па рақ қа жа зып қой ың дар. Со дан ай тыс ты бір сөй-
лем мен си пат таң дар. Ар ты нан оның бір «құ пия сын» та бың дар, яғ ни, 
он сыз бе ріл ген ай тыс мә ті ні ма ғы на сыз бо ла тын дай бір ерек ше лі гін 
та бың дар. Бар лы ғын жа зып оты рың дар. Ен ді ке зек-ке зек сөз де рің ді, 
сөй лем де рің ді оқың дар, «құ пия ла рың ды» ашың дар. Ең нақ ты, ең 
қы зық ты нұс қа таң да ла ды.

3. «Бір ай на лым сөй ле су» әді сі бой ын ша айтыс туралы өз ой ла рың ды 
бір сөй лем мен жет кі зің дер.

4. «Ақын ның қол да бар шы ғар ма ла рын тү гел дей қа рас тыр сақ, олар ды 
не гіз гі үш са ла ға жат қы зу ға бо ла ды. Олар: тол ғау лар, ар нау лар, ай-
тыс тар. Сүй ін бай ды тек қа зақ елі ға на емес, көр ші Ор та Азия ха лық-
та ры да жақ сы біл ген. Әсі ре се оның есі мі ту ыс қан қыр ғыз хал қы на 
же те та ныс». Ай тыл ған пі кір ді ақын шы ғар ма шы лы ғы на сүй ене 
оты рып, дә лел деп кө рің дер.

5. «Ба бам нан қал ған асыл сөз» та қы ры бы на эс се жа зың дар.

«Бағаберу»
1. Сүй ін бай мен Қа та ған ай ты сы на тө ре ші бол саң дар, қан дай ше шім қа-

был дар едің дер?
2. «Ер кін жа зу» әді сі бой ын ша та қы рып ты қо ры тын ды лап, өз әсер ле-

рің мен бө лі сің дер, пі кір ле рің ді біл ді рің дер.
3. Егер Сүй ін бай қа зір гі за ман ай ты сы на қа тыс қан бол са, қан дай мә се-

ле лер ді ті лі не тиек ет кен бо лар еді? Қа зақ тар ту ра лы не ай тар еді деп 
ой лай сың дар? «Қазақтар – алауыз» деген пікірмен келісесіңдер ме?

«СүйінбайменҚатаған»айтысындағықазақтартуралыекеуараәңгімеқұрыңдар.
БүгінгіҚазақтан,қазақхалқытуралықандайақпараттарменалмасаредіңдер?

Артықболмасбілгенің

ҚазақстанныңТүркиядағыелшілігініңқатысуыменқазақақыныСүйінбайАронұлының
200 жылдық мерейтойына орайластырылып, түрік тіліндегі ақыншығармалары топтас
тырылған кітаптар жарық көрді. «Сүйінбай Аронұлы» атты кітапқа ақынның түрік тіліне

Бағаберу

Диалогқұру
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аударылған шығармалары енгізілді. Еуразиялық жазушылар одағының төрағасы Якуп
Өмероғлукітапқа:«Ақынныңшығармашылығындапайдаланылғансөздердіңтүріклекси
касыменұқсастығыбар.Түріклексикасындағысөздерзаманөтекелетүрленіп,өзгеруде.
СүйінбайАронұлыкітаптарыныңтүріктіліндегібасылымыоқырмандарғатүркімәдение
тімен жақындасуға көптеген мүмкіндіктер береді», – деп пікір жазған. Басылымдардың
арасында Еуразия кеңістігінің «Бауырлас қыл қаламдар» (Kardeş Kalemler) атты айлық
әдебиетжурналыныңарнайышығарылымыжарықкөрді.Оғанақынныңтаңдаулышығар
маларыенді.ЖурналдаТүркияастанасыныңеңіріаудандарыныңбіріКечиөрендеСүйін
байАронұлыатындағысаябақтыңашылусалтанатыөткенітуралыбаяндалды.

«Ақиық»,«Сүйінбайақынөлеңдерініңжинағы»жәнет.б.жыржинақтарынанақынның
өлеңтолғаулары,айтыстарыныңмазмұныментанысыңдар.

Әдебиеттеориясы

Айтыстуралытүсінік
Айтыс – ауыз әдебиетінде ежелден қалыптасқан поэзиялықжанр, топ алдында қол

мақолсуырыпсалыпайтылатынсөзсайысы,жыржарысы.М.Әуезовтіңсөзіменайтқанда,
«Айтыс–сөзбарымтасы».

«Айтыс–уәж,дәлелгеқұрылғанекіқарсыластыңақындықсөзсайысы,өнербәсекесі.
Қазақайтыстарынжіктеп,топтастырудағымәселелерМ.О.Әуезовзерттеулеріндеғылыми
дұрыс шешімін тапты. Ол өзінің «Қазақ әдебиеті тарихы» еңбегінде айтыс өлеңдерін:
әдетғұрыпайтысыжәнеақындарайтысыдепіріекітопқабөліпқарастырған.Әдетғұрып
айтысынабәдікпенжаржарды,алақындарайтысынарушылдық,жұмбақ,дінайтыстарын
жатқызды.(«Қа зақ әде бие ті нің та ри хы». Он том дық. V том)

«Айтысдегенатау–ай ты су, тар ты су, дау ла су немесежа ры су, сы на судегенмағы
надақолданылады.Сыртқыкөлеміментүререкшелігінеқарайбарлықақындарайтысы
түреайтыс,сүреайтысдегенекіжіккебөлінеді.

Түреайтыс–бірбірауызөлеңменқысқадашапшаңқайтарылыпотыратынжауаптасу
үлгісі.Түреайтыстыатақтыақындарменқатаржаңамашықтаныпжүргенкөпшіліктеқол
данады.Түреайтысқай ым өлең, қа ра өлең дегенекітүргебөлінеді.Қайымөлеңменайты
судыкейде«қайымдасу»депатаған.

Кітапсүйерлерүшін
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Қайымөлеңніңбірбелгісібірауызөлеңніңалғашқыекіжолыекіақынғаортақболады
және біршумақпен кезектесіп айтылады. Бұл – айтысудың ең оңай үлгісі. Қара өлеңге
мұндайталапқойылмайды.

Сүреайтыс–тексуырыпсалмаөлеңгеәбдентөселген,нағызысылғанақындардыңұзақ
сөйлеп, көсілежырлайтынжауаптасулары (БіржанменСара,Жамбылмен Құлмамбет,
СүйінбайменТезек,ӘсетпенЫрысжанайтыстары).Айтысөнерініңжүйрігібопатышыққан
ақындар–Біржан,Сара,Майкөт,Сүйінбай,Құлмамбет,Шөже,Жамбыл,Әсет,Ырысжан,
Кемпірбай,Манатқыз,Түбек,Сабырбай,Тойбалалар.

ХІХғасырдыңаяғыХХғасырдыңбасындаақындықжарысқадіниайтыстыенгізген.Бұл
жұмбақайтыстүріндеқалыптасты».(М.Әуе зов. Ай тыс өлең де рі. // Ай тыс. ІІ том. – Ал ма-
ты, 1965) 

«Қазақәдебиетінің тарихы» топтамасында (2008) айтысфольклорлықжәнеақындар
айтысыболыпүлкенекіжіккебөлінедідепкөрсетілген.

Айтыстүрлерінемысалдаркелтіріңдер.Әрайтыстүрлерініңерекшеліктерітуралы
айтыпберіңдер.

Тапсырмалар
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Халықпоэзиясыныңдүлдүлі,екіғасыршежіресініңкуәсі–Жамбылшығармашы
лығы–қазақхалқыныңасылмұрасы.

 ЖАМБЫЛЖАБАЕВ

Қа зақ хал қы ның ақын дық өне рі нің да му та ри хын да 
ерек ше орын ала тын Жам был Жа ба ев 1846 жы лы 
Жамбыл тауы ның бөк те рін де дү ние ге кел ген. Ол ту ра-
 лы ақын ның өзі «Ме ні� өмі рім» де ген өле ңін де:

Қа қа ған қар ара лас со ғып бо ран,
Ел үрей – көк най за лы жау то ры ған.
Бай ға ра, Жам был, Хан да мен ту ып пын,
Жам был деп қойы лып ты атым со дан,  –

дей ді.
Ба ла Жам был дың өлең ге, ақын дық қа қы зы ғу шы-

лы ғы ер те оян ған. Өзі нің ай ту ын ша, он үш жа сы нан 
бас тап, ақын бо лу ға бел бай лай ды. Оның ақын дық 
атын шы ғар ған тұң ғыш өле ңі «Ша �ым» деп атала ды.

Жам был дың бой ын да жыр шы лық, ақын дық, 
ай тыс кер лік өне рі ерек ше да мы ды. Ай тыс қа он жеті, 
он сегіз жа сын да ара ла сып, жи ыр ма жа сын да сол кез-
дің атақ ты ақы ны – Жа ныс пен ай ты сып, оны же ңе ді. 
«Ме ні� пі рім – С�й ін бай» де ген өле ңін осы Жа ныс пен 
ай тыс қан да ай та ды.

Жыр шы лық өне рді де ерекше дәріптеген Жам-
был «Шах на ме», «1001 т�н», «Кө р�� лы», «Өте ген 
ба тыр», «С� ран шы ба тыр», т.б. дас тан дарды таң ды-
таңға жеткізіп жырлайтын болған. 

Естеріңетүсіріңдер:
СүйінбайАронұлытуралынебілдіңдер?

ЖАМБЫЛЖАБАЕВ
(1846–1945)

Меңгерілетінбілім:
Ж.Жабаевтың«Зілдібұйрық»өлеңініңтарихимаңызы
қандай?

Ғасырға жуық ұзақ ғұмы
рындаолекідәуірдің,көп
теген әлеуметтік дүмпу
лердің куәсі болды, өмір
діңауыртпалығыментір
шілікқуаныштарындабір
кісідейбастанкешірді,ке
деймін деп мойыған жоқ,
болдымтолдым деп та
сыған жоқ. Жағымпаздық
пенөтіріктіңқұнынжақсы
білген Жамбыл ешқашан
байлыққадабасиіпкөрген
емес. Басқаның қасіретін
терең қабылдап, зұлым
дықпендеаяусызкүресті.

Ә.Ке кіл ба ев

Зергерсөз
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 Екі ға сыр дың куәсі бол ған Жам был елі міз де орын 
ал ған та ри хи оқи ға лар дың бар лы ғын жыр ла ры на ар-
қау ет ті. 1916 жыл ғы 25 маусымдағы 19 бен 43 жас 
ара лы ғын да ғы лар ды со ғыс қа алу ту ра лы пат ша  жар-
лы ғы қа зақ хал қына қа сі рет әкел ген еді. Ре сей пат ша-
сы күш пен қа зақ ұл ты нан май дан ға әс кер жи нау ға 
кі ріс ті. Мұн дай қор лық қа шы да ма ған қа ра ха лық 
күй зе ліс ке ұшы ра ды. Осы қиын-қыстау заманда Жам-
был ақын жыр ға ке зек бе ріп, пат ша ның оз быр әре ке -
тіне «Зіл ді б�й ры�» («Июнь жар лы �ы»), «Пат ша 
әмірі та рыл ды», «Ха лы� ке гі» си яқ ты жыр ла рын 
ар на ды.

«Зіл ді б�й ры�» («Июнь жар лы �ы») өле ңін де суық 
ха ба р ес ті ген ха лық тың қай ғы лы ха лі, бұйрыққа қар сы 
шық қан жас тар ды пат ша әс ке рі нің абақ ты ға қа мауы, 
көн бе ген де рін аяусыз жазалап, қа ру сыз ха лық тың 
азат тық жо лын да құр бан бо луы су рет те ле ді.

Қа ра ха лық пен би лік тің ара сын да ғы қақ ты ғыс тың 
бас та лу ын:

Прис тав ашу лан ды «ала мыз» деп,
Жі гіт тер тұр: «Бар май мыз, қа ла мыз,  – деп. 
Егер де бұл тү рің ді өз ге рт пе сең,
Ба сы ңа бір ой ран ды са ла мыз!»  –

деп су рет тей ді. Мұн да ел-ел бо лып әр бір сай ға жи нал ған 
ха лық тың ашу-ыза сын, ха лық ба сы на кел ген пә ле ні 
ба ян дай ды. 

«Вер ный дың» қа дам бас пай қа ла сы на,
Кем пір, шал жы лап жа тыр ба ла сы на.
Еш бір ем та был ма ды із де се де,
Ха лық тың жү рек те гі жа ра сы на, –

деп ха лық тың күй зе лі сін си пат тай ды. Патша өкіметі 
қар сы лық көр сет кен дер ді ті зі мі не тір кеп, жазалау 
шараларын одан ары күшейте түседі.

Жақ сы дан жақ сы қой май, ал ды са нап,
Қа мал ды абақ ты ға қыр ғыз, қа зақ.
Біл ме ді не бол ға нын сырт та ғы ел,
Қа мал ған дар ті рі дей тарт ты азап.

Қан ша қар сы лық көр сет се де, қа ру лан ған әс кер ге 
қар сы тұ ра ал ма ған қарапайым халық жер жас тан ды. 
Бұл ту ра лы ақын:

Шешенкісісөзбастар,
Адалкісі–елбастар.

Жаманғаұйқы–жолдас,
 тамыр–тамақ,
Болмайдыкөңілінде
  басқаталап.

 Ж.Жа ба ев

Сөздіңкөркі–мақал

Артықболмасбілгенің

Менің атыжөнімді,
«Абайжолы»романымды
үнділержақсыбіледіекен,
бірақ ұлтымды білмейді
екен.Ұлтымныңқазақеке
нін білдіремін деп келтір
мегенмысалымқалмады.
БіркездеаузымаЖамбыл
түсті. Жамбылдың есімін
атадым. Сол кезде залда
отырғандар ду қол шапа
лақтап, дүрлігіп орында
рынантұрыпкетті.Үндінің
бірақынымінбегешығып,
Жамбылдың «Жаңа заң»
дейтін өлеңін өз тілінде
жатқа айтты. Жұрт қоша
меткөрсетіп,ұзаққолша
палақтаптұрыпалды.

– Міне, мен солЖам
былдың ұлтынанмын, –
дедім.Жамбылдыңдаңқы
әлемгежайылғаныбылай
тұрсын,ұлыақынныңесі
міқазақұлтыныңпаспор
тынаайналғанекен.

М.Әуе зов
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Ат тан дық ұлы ғы ның қо ны сы на,
Ел ді сор ған бор сық тай бо лы сы на.
Көп ер лер қа за тап ты жау ға ат та нып,
Көк се ген азат тық тың со ғы сын да,  –

деп тол ғай ды.
Жыр дүл дү лі Жам был Жа ба ев 1945 жы лы 100-ге 

қа ра ған ша ғын да қай тыс бол ды. Жүз жа са ған ақын 
Жам был ха лық поэ зия сы ның алы бы, «ХХ ға сыр дың 
Го ме рі» атан ды, өзі нің өмір шең поэ зия сы ар қы лы 
қа зақ хал қын әлем ге та ныт ты.

Артықболмасбілгенің

Алматы облысы Жамбыл
ауданы Жамбыл ауылында
Жамбылдың әдебимемори
алдықмұражайыорналасқан.

МұражайдаЖамбыл атаның
жарыққашыққанкітаптары,дом
бырасы,күнделіктікигенкиімде
рі,қолданғанзаттары(ыдысаяқ,
телефон, сағаты, ұстаған тая
ғы,дәреталғанқұманынадейін)

сақтаулы.Сондайақақынғакөзітірісіндесыйлағанертоқым,жебелісадақ,қанжар,қы
лыш,т.б.көптегентүрлізергерлікбұйымдардаосымұражайда.
Ақынныңжекедәрігері,хатшысы,аспазы,көлікжүргізушісідеболғанекен.Жамбылата

ныңестесақтауқабілетіөтетамашаболған.92жасынадейіноныңбірдебірөлеңдеріқағаз
бетіндесақталмағанекен.Тек92жасындағанаоғанӘ.Тәжібаев,Қ.Сатыбалдин,Қ.Әбдіқа
діров,Ғ.Орманов,Т.Жароков,М.Әуезовсындыірітұлғаларарнайыхатшыретіндетағайын
далып,өлеңдеріқағазбетінетүсіріліпотырған.

А.Ра қы ше ва

Жырыңды,досыңболса,
  күлдіріпайт,
Жауболса,жаутигендей
  бүлдіріпайт!
Жырдеген–біреугеоқ,
  біреуге–бал,
Дәлтигеноқберендей
 жұлдырыпайт!

Ж.Жаба ев

Зергерсөз
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Зілдібұйрық 
(Июнь жар лы ғы)

«Вер ный дан» жан да рал дар бұй рық қыл ды,
Құй ры ғы бұй ры ғы ның тіп ті зіл ді. 
«Отыз бір – он то ғыз ды алад» де ген,
Су ық ха бар ха лық ты бұл қын дыр ды.
Жы ла ды сор лы ха лық ма лын ай тып,
«Кет кен соң қол дан шы ғып, кел мес қай тып», –
Дей ді де еңі рей ді, егі ле ді,
Қай ғы ның кү ні-тү ні күй ін тар тып.
«Вер ный дың» қа дам бас пай қа ла сы на,
Кем пір, шал жы лап жа тыр ба ла сы на.
Еш бір ем та был ма ды із де се де,
Ха лық тың жү рек те гі жа ра сы на.
Прис тав ке ліп қал ды ба ла сұ рап,
Ел жа тыр «Бер мей міз» деп қой дай шу лап.
«Қыр саң да ба ла мыз ды бер мей міз» деп,
Тай сал май әке-ше ше жа тыр сұ лап.
Прис тав ашу лан ды «ала мыз» деп,
Жі гіт тер тұр: «Бар май мыз, қа ла мыз, – деп.
Егер де бұл тү рің ді өз ге рт пе сең,
Ба сы ңа бір ой ран ды са ла мыз!» – деп.
Ел-ел боп жиыл ды кеп әр бір сай ға,
Ал әлеу мет, қа раң дар мы на жай ға.
Сең дей бо лып со ғы лып тол қын да ды,
Бір сая бо ла ма деп шы бын жан ға.
Жиыл ды боз ба ла лар бір ке зең ге,
Қар ға лы де ген тас қын бір өзен ге.
Прис тав кет ті: «Ерік сіз ала мын, – деп, 
Кө ре сің бұл іс ті! – деп, – ке зе гін де!».
Бә рін де ол прис тав жат тап ал ды,
Бас шы ла рын қа ғаз ға хат тап ал ды.
Ат тан ды рып бұл ел ге сол дат та рын,
Бас ты-бас ты кі сі ні сап тап ал ды.
Күн ыс тық, қай нап тұр ған сар ша та мыз,
Жа нын да қан, ма лын да қал ма й маңыз.
Ора за ның кү ні еді сол уа қыт та,
Бұл күн де ора за ны не қы ла мыз!
Суын да Қар ға лы ның ау ыз аш ты,
Бір пә ле кет ха лық қа ду шар лас ты.
Бас шы ла ры кет кен соң, та ғат ал май,
Жиыл ған жұрт дағ да рып, жан талас ты.

Батырсызхалықболмай
ды.Қазаққасондайбір
жойқынбатыркерек,әмбе
олөзініңбақдәулетіемес,
туғанхалқыныңмұңмұқ
тажыншынайықорғаған
ерекшекесекқимылдың
адамыболуғатиіс.

Ғ.Мү сі ре пов

Даналықойдандәнізде

Жандарал– (кө не)
патшакезіндегіполиция
қызметкерлерінебері
летінатақ,лауазым.
Пристав–(кө не) орыс
князьдықтарымен
патшалықРесейдегі
жазаныңорындалуын
қадағалайтынполицейлік
іздеу,тергеуорганы.
Сеңдей–аласапыран
болды,сапырылысты.
Сая–1)жанғажайлы,
көлеңкелісалқынжер;
2)арқасүйер,қамқор,
пана.
Саршатамыз–1)аспан
айналып,жергетүсетін
ыстық;2)тамызайының
ескішеатауы.

Сөзмаржан

Жамбылдың«Зілді
бұйрық»өлеңініңтарихи
сипатықандай?
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Кел ді де, алып кет ті жақ сы ны ай дап,
Ба ра ды боз дақ тар дың кө зі жай нап.
Күн ыс тық, қай нап тұр ған сар ша та мыз,
Жө нел ді абақ ты ға со ры қай нап.
Жақ сы дан жақ сы қой май, ал ды са нап,
Қа мал ды абақ ты ға қыр ғыз, қа зақ.
Біл ме ді не бол ға нын сырт та ғы ел,
Қа мал ған дар ті рі дей тарт ты азап.
Шу лай ды абақ ты ға қа мал ған көп,
Сырт та ғы жүр: «Біз ен ді қай те міз?» – деп.
Гу бер на тор жан да рал жау ап қа ал ды:
«Жай лау да ту кө те ріп шап қан кім?» – деп.
Еш қай сы сы айт па ған соң, ай ғай сап кеп,
Өзі айт ты жан да рал дың «Бек бо лат!» деп.
Бек бо лат бо ла қал са ту кө тер ген,
Бұй рық қыл ды: «Дар ға асып, тарт!» деп.
Қа ли құл ды бір ге жаз ды да ра сы на,
Бай бо сын қо са кет ті ара сын да.
Абақ ты да қал ған дар ес тен тан ды,
Кө зі нің қам шы ти іп қа ра сы на.   
Әкет ті бай ғұс тар ды ар ба ға сап:
«Има ның ды ай та тын мол даң ды тап.
Үн де рің ді шы ғар ма, өң кей на дан,
Мұ нан бы лай сөй ле ме, ау зың ды жап!»
Сам сы ны ал ған екен Бот пай қа мап,
Олар ды жі гі ті мен кет ті са бап.
Тұт қын дар ды бо са тып ала ал ма ды,
Бір пә ле ге екін ші пә ле жа мап.
Прис тав та Сам сы ға бар ған екен,
Жә ні бек тің ме ші тін қа мап ал ған екен.
Жә ні бек қа жы жа ны на ара тұр ды,
Бір бо лыс ел жи на лып бар ған екен.
Ала ал май кү ні бойы әлек бол ды,
Жә ні бек прис тав қа се беп бол ды.
Ер те ңін де құ ты лып, Ұзы на ғаш қа
Шаң да тып ке ле жат ты қа ра жол ды. 
Бө лек-бө лек топ та нып, шоқ тай бо лып,
Бай кө пес ті өл тір ді Бот пай бо лып.
Қо лы на онан бас қа түк түс пе ді,
Кез се де бұл ма ңай ды әб ден шо лып.
Ақы ры ұлық қа түк қы ла ал мас тан,
Не бо ла рын бұл іс тің бі ле ал мас тан,
Күш жи на май, қа ру сыз ұрыс қы лып,
Боз ба ла ны бі тір ді кек ал мас тан.

Рас,менсоғысуға 
 шықпақболдым,
Басыңдыжерастына
 тықпақболдым.
Расдесең,рассөз 
  менайтайын,
Ақпатшаныңтұқымын
 құртпақболдым.

Бекболат Әше кеев  
(Ұлт-азаттық көтеріліс 

басшыларының бірі)

Зергерсөз

Самсы–Алматыоблысы
Жамбылауданындағы
ауыл,округорталығы.
Ауыл1916жылыЖетісу
өлкесіндегіҰлтазаттық
қозғалыстыңорталығы
болған.ҚозғалысСамсы
көтерілісі(Ботбайкөтері
лісі)дегенатпенбелгілі.
Самсыныңмаңында
Ботпайруыныңұранына
айналғанСәменбатырға
ескерткішорнатылған.

Қа зақ эн цик ло пе дия сы, 
VII том
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Шиен де де әс кер лер мен ұрыс бол ды,
Сол ұрыс та топ ба сы Сат тар өл ді.
«Сат тар өл ді, ел қаш ты» де ген ха бар
Ел-ел дер ге жай ыл ды оң мен сол ды.  
Шұ бы рып тау ға қа рап ел жө нел ді,
Не бо ла рын со ңы ның кім бі ле ді?
Тау ға шы ғып өр ме леп, тас қа бұ ғып,
Ел дің бә рі жа ны нан тү ңіл ді ен ді.
Ер те ңін де ел-ел ге әс кер бар ды,
«Шап шаң тү сіп, кел сін» деп ха бар сал ды.
«Қаш қан дар ды ата ды» де ген нен соң,
Тау да ғы лар кі рер жер та ба ал ма ды.
Ат тан дық ұлы ғы ның қо ны сы на,
Ел ді сор ған бор сық тай бо лы сы на.
Көп ер лер қа за тап ты жау ға ат та нып,
Көк се ген азат тық тың со ғы сын да.

Артықболмасбілгенің

1916жылы25маусымдапатшаныңҚазақстан,ОртаАзия,Сібіртұрғындарынан19бен
43жасаралығындағыеразаматтарынтылжұмысынаалутуралыжарлығышығады.Бұл
жарлық1916жылғыҰлтазаттықкөтерілістіңбасталуынасебепболды.

Көтерілістің аса ірі ошақтарыЖетісу, Торғай болды. Қазақ жастарынмайданға тыл
жұмысына алу жөніндегі патшаның жарлығы халықтың шыдамын тауысып, олардың
отарлау езгісі мен орта ғасырлық қанауға қарсы көтерілуіне себеп болды. Жарлық
бойынша Түркістан менДала өлкесіненмайданға окоп қазуға 400мың, соның ішінде
Қазақстанныңдалалықоблыстарынан100мыңнанастам,Жетісудан87мыңадамжіберу
көзделді.Қазақтардыңтуутуралыкуәлігініңжоғынпайдаланып,болыстықбасқармалар
мен ауыл старшындары жастарының асқандығына қарамастан, кедей жігіттерді май
данғажұмысқаалынатын«қаратізімгеқосты»,албайбалаларыныңжасынөзбетінше
үлкейтіп немесе кішірейтіп көрсетіп, әскергежібермеудің амалынжасапбақты.Мыса
лы,60жастағыкедейшалдары30жаста,25–30жастағыбайбалалары50жастаболып
жазылды. Бұл халықтың зор наразылығын тудырды. Елде болыстық басқармаларды
талқандау,ауылстаршындарын,қатігезбайлардыөлтіру,шабуылжасау,жерсатужөнін
дегіқұжаттарды,алымсалыққағаздарын,т.б.жойыпжіберусекілдіәрекеттеркеңорын
алды. Қозғалыс ұлтазаттық сипатта болып, патша өкіметіне, отаршылдыққа, импери
алистіксоғысқажәнежергіліктіжерлердепатшаөкіметінесүйенішболыпотырғанфео
далбайларғақарсыбағытталды.Бұлқозғалыстыеңбекшіхалықтыңөкілдерібасқарды.
ТорғайдаласындақазақжастарынӘ.ЖангелдинменА.Иманов,ОралоблысыменБөкей
ордасында – С.Меңдешев, Ә.Әйтиев, Маңғыстауда – Ж.Мыңбаев, Жетісуда Т.Бокин,
Б.Әшекеев,Ұ.Саурықов,Т.Рысқұлов,т.б.басқарды.

«Қа зақ стан та ри хы» оқулығынан

Ботбай–қазақхал
қыныңқұрамындағыру.
Шежіребойынша,Ұлы
жүзқұрамындағыдулат
тайпасынантарайды.
Шиен–елдімекенніңаты.
Дар–адаммойнына
арқан,жіпсалып,асып
өлтіруүшінқұрылғанқос
бағана.
Көпес–(кө не)меншігін
десаудажасайтынкәсіп
орыныбарбайсаудагер.
Ұлық–(кө не)жоғары
мәртебеліәкім,төре.
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«Білу»
1. Жам был ақын ту ра лы не бі ле сің дер? Не біл дің дер? 
2. «Зіл ді бұй рық» өле ңі нің туу та ри хы қан дай?
3. Өлең де қан дай геог ра фия лық атау лар мен та ри хи тұл ға лар атала ды? 

Тү сі нік бе рің дер.

«Түсіну»
1. Өлең не лік тен «Зіл ді бұй рық» деп атала ды?
2. «Көп ер лер �а за тап ты жау �а ат та нып,
 Көк се ген азат ты� ты� со �ы сын да», –
 де ген өлең жол да рын қа лай тү сі не сің дер?

«Талдау»
Өлең де су рет тел ген оқи ға лар мен та рих та орын ал ған оқи ға лар ды са-

лыс ты рың дар. Қан дай қо ры тын ды жа са дың дар?

«Жинақтау»
«Зіл ді бұй рық» өле ңі нің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

«Қолдану»
1. Жам был Жа ба ев пен Же ті су ақын да ры ту ра лы біл ген де рің ді ор та ға 

са лып, ақын шы ғар ма шы лы ғы ның қа зақ әде бие тін де гі ор ны ту ра лы 
ай тып бе рің дер.

2. «Зіл ді бұй рық» өле ңін де гі ха лық күй зе лі сі нің су рет те луін си пат таң-
дар, өлең ді сю жет тік-ком по зи ция лық құ ры лы сы на қа рай тал даң дар.

3. «Зіл ді бұй рық» өле ңі нің сю жет тік жос па рын құ рың дар. Жос пар  
бойын ша маз мұн дап бе рің дер.

4. Өлең де гі оқи ға же лі сін өзін дік көз қа рас тұр ғы сы нан да мы тып 
жазың дар. Қан дай өз ге ріс тер ен гі зер едің дер?

5. «Зіл ді бұй рық» өле ңі нің маз мұ ны бой ын ша ки нос це на рий жа зың-
дар. Оқи ға лар дың сю жет тік да му ын көр се тің дер. Шы ғар ма шы лық 
жұ мыс та рың ды қа лай аяқ тар едің дер? Қо ры тын ды шы ға рың дар.

«Бағаберу»
1. Ақын Сә кен Сей фул лин: «Жам был жыр ла ры те �із т� бін де ша шы-

лып жат �ан мар жан сы �ыл ды. Оны жи нап алып, ха лы� ты� �о лы на 

Білу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Бағаберу
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бе ру – біз ді� әр �ай сы мыз ды� аза мат ты� бо ры шы мыз», – де ген. 
Н.Ә.На зар ба ев: «Егер біз Жам был да на лы �ына тәу етіп, 	лы лы �ын 
	ла �ат т	 тып жат са�, оны� бас ты се бе бі Жам был ар ма ны ны� 
адам зат ты� ар ман а� са ры мен 	ла сып жат �ан ды �ын да. Сон ды�-
тан да �а за� ты� Жам бы лы на адам зат ты� Жам бы лы ре тін де �	р-
мет көр се тіп, өл мес ру хы ны� ал дын да ба сы мыз ды ие міз», – дей ді. 
Сен дер дің пі кір ле рің қан дай?

2. «Зіл ді бұй рық» өле ңі нің маз мұ ны бой ын ша пі кір ле рің ді «ПОПС фор-
му ла сы» ар қы лы біл ді рің дер.

 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...»
 �шін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы сал дар мен дә лел дей 

ала мын...»
 Со� �ы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын ды ше-

шім ге кел дім...»

«Зілдібұйрық»өлеңіненалғанәсерлеріңдідиалогтүріндекөрсетіңдер.

«ЖамбылЖабаев»таңдамалышығармаларжинағынанақынмұрасымен,«Ұлыжыршы
туралыұлағат»кітабынанақынтуралықызықтыдеректерментанысыңдар.

Әдебиеттеориясы

Импровизациятуралытүсінік
Импровизация – латынтіліненаударғанда«кенеттен»,«тұтқиылдан»дегенмағынаны

береді.Суырыпсалмалық–көркемтуындыныорындаукезіндеөнерпаздыңаяқастынан
туындығаөзжанынанжаңалыққосып,оныорындаудыжалғастырыпәкетуі.

Қазақ халқыныңақынжыраулары,шешендері, күйшілері, әншілері импровизацияның
озықүлгісін көрсеткен.Поэзиялықимпровизация–ақыннемесежыршыныңалдынала
дайындықсызберілгентақырыпқакенеттенжыршығаруы.Қазақауызәдебиетініңөкілдері,

Диалогқұру

Кітапсүйерлерүшін
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негізінен,суырыпсалмалықөнергешеберболған.Ежелгідәстүрбойыншажылдамәрібө
гетсізөлеңшығарыпайтабілмегендіхалықақындептанымаған.Импровизацияныңүздік
үлгісі–ақындарайтысы.

«Қазақ әдебиеті» анықтамалығы

Ақынимпровизаторлартуралымәліметжинаңдар.

Тапсырма
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ІІІТАРАУ

БАЛАЛАРМЕН
ҮЛКЕНДЕР

Ба ла лар әде бие ті де ген – ол қа зақ 
әдебие ті де ген сөз. 
Ба ла лар әде бие ті – ең ұлы әде би ет.

Ө.Әб ді ха лық
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Ж.Аймауытов «...дыбыспен сурет жасауда, сөздің сыртқы түрін әдемілеуде
Абайдансоңғыәдебиеткежаңатүркіргізген»депбағабергенМағжанЖұмабаев–
«мәдениетізор»,қазақәдебиетініңсыршылдасезімталақыны.

 МАҒЖАНЖҰМАБАЕВ

Қа зақ әде бие ті нің сыр шыл ақы ны атан ған Мағ жан 
Жұ ма ба ев тың ал ғаш қы өлең де рі Абай дәс тү рін де, 
ағар ту шы лық са рын да жа зыл ды. Ал ғаш қы өлең де-
рі нің бі рін «Ата� ты а�ын – сө зі ал тын ха кім Абай-
�а» деп атауы ның өзі ақын ның ұлы Абай ды ерек ше 
құр мет тұт қа нын көр се те ді.

Мағ жан Жұ ма ба ев қа зақ поэ зия сын «�ор �ыт», 
«Ба тыр Ба ян», «То� сан ны� то бы», «Ж� сіп хан», 
«Ер те гі», «Тол �ау» ат ты кең құ лаш ты эпи ка лық ту ын-
ды ла ры мен бай ыт ты. «�ор �ыт» поэма сын да өлім мен 
өмір ту ра лы фи ло со фия лық ой түй се, «Ба тыр Ба ян» 
поэма сын да аты аңыз ға ай нал ған Ба ян ба тыр дың өмі рі 
мен ер лік іс те рі су рет те ле ді.

«Ба тыр Ба ян» поэма сы ның ерек ше лік те рі не оның 
ро ман ти ка лық си па ты, поэма да ау ыз әде бие ті дәс тү-
рі нің ке ңі нен бай қа луы, он да ғы оқи ға лар дың ха лық 
аңы зы же лі сі нде құ ры луы, шы ғар ма ның та ри хи лы ғы 
жа та ды. Абы лай хан дық құр ған ке зең си пат тал ған бұл 
поэма да Абы лай бас та ған ба тыр лар дың қал мақ тар мен 
шай қа сы, олар дың же ңіс пен ел ге ора луы өте әсер лі 
ба ян дал ған. Поэма ның бас ты кей іп ке рі ба тыр Ба ян 
об ра зы поэма да:

Естеріңетүсіріңдер:
МағжанЖұмабаевкім?

Қандайшығармаларыноқыдыңдар?

МАҒЖАНЖҰМАБАЕВ
(1893–1938)

Меңгерілетінбілім:
М.Жұмабаевшығармаларыныңтарихиәлеуметтікнегізі
қандай?

Мағжан–алдымен
сыршылақын.Мағжан
сөзіндей«тілгежұмсақ,
жүреккежылытиетін»
үлбірегеннәзікәуез
қазақтыңбұрынғыақын
дарындаболғанемес.
Мағжаннежазсадасыр
лы,көркем,сәндіжаза
ды.Оқушыныңжүрегіне
әсербереалмайтын
құрғақөлеңдіМағжаннан
табаалмайсыз.

Ж.Ай мау ытов

Зергерсөз
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Жас Ба ян жау ды талай көр меп пе еді,
Сор ға лап сұң қар дай ын төн беп пе еді,
Май дан да жол ба рыс тай жал ғыз ой нап,
Сан қол ға аш бө рі дей кір меп пе еді?!
Же бе сі кө бе бұ зып, жү рек ті үз бей,
Най за сын, сі рә, шал ғай сер меп пе еді? –

деп су рет те ле ді.
Ба ян ба тыр осын дай бір жо рық тан қал мақ тың он 

төрт жа сар ару ын ала ке ле ді. Қал мақ қы зы поэма да:

Сол сұ лу – сұ лу екен ат қан таң дай,
Бір со ған бар сұ лу лық жиыл ған дай.
Тор ғын ет, ша пақ тай бет, ті сі – ме руерт,
Сөз де рі – су сыл ды рап құй ыл ған дай, –

деп бей не ле не ді.
Ба ян сұ лу қыз ды өзі не жар ет кі сі ке ле ді, бі рақ қыз 

көн беген соң, амал сыз аға бо лып қа лу ға мәж бүр бо ла ды. 
Қал мақ қы зы на ба тыр Ба ян ның ту ған іні сі Ноян да 

ға шық бо ла ды. Осы ны пай да лан ған қыз жі гіт ті өзі мен 
бір ге қал мақ елі не ба ру ға көн ді ре ді. Жас Ноян қыз дың 
ті ле гін қа был алып, екеуі елден бірге қашып кетеді. 
Іні сі Ноян мен тұт қын қыз дың қа шып кет ке нін ес ті ген 
Ба ян ның «бой ын ашу би леп, ақы лы өле ді». Ашу ға тұн-
шық қан ба тыр Ба ян «Қан ды өзек» деп ата лып кет кен 
Жол дыө зек ке жет кен де:

Алыс тан екі қа ра көр ді Ба ян...
Бай лан ған бел де са ла са да ғы на
Қал шыл дап қал ды са лып қол ды Ба ян...
Ер Ба ян арыс тан дай жа ны жа ра.
Қал шыл дап кө зі қан боп, қо лын ал май,
Бай лан ған са да ғы нан бел ге са ла.
Жас Ноян: «Жан кө ке!» – деп сөз қат қан ша,
Сұ лу да же тіп ке ліп: «Ба ян аға!» –
Де ген ше, қал ды тар тып Ба тыр Ба ян,
Ба ян ның ба тыр лы ғы алаш қа аян.
Оқ ти іп жү ре гі нен, құ лап түс ті
Аты нан бүк те ті ліп бө бек Ноян...
Са да ғын сол се ку нд та тарт ты та ғы
Бір ашып, бір жұм бай да көз ді Ба ян.
Үс ті не іні сі нің де не сі нің
Тү сір ді та ғы ұшы рып қыз ды Ба ян.

Ақынныңөзікөрінбейтін
өлеңдеріноқысаңызда,
еріксізбірсезімтуғы
зады.Әлдеөкіндіреді,
әлдемұңайтады,әлде
жылатады,әлдеаятқы
зады,әлдеесіркетеді,
әлдежігербереді...

Ж.Ай мау ытов

Зергерсөз

ҰлыағартушыШоқан
Уәлихановтың«ХVІІІға
сырдағыбатырлартура
лытарихиаңыздар»ат
тымақаласындаБаян
батыртуралымәлімет
тербар.Онда«Абылай
дан:«Үшжүздіңбатыр
ларыныңішіндебәрінен
жақсыкөріп,құрмет
тұтатыныңызкім?»деп
сұрағандаолбылай
депжауапберіпті:«...Өз
батырларымныңішінде
байлығыменбатырлығы,
мінезіжөніненбәсентиін
Малайсары,ақылымен
өжеттігіжөніненуақБаян
бәріненартық»делінеді.

З.Кә рім хан. 

Бағалыдерек

Уақ,бәсентиін–қазақ
халқыныңқұрамындағы
руаттары.

Сөзмаржан

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



92

Ақы лын ашу ға жең ді ріп, бауы ры мен қал мақ 
қы зын өл ті ріп, қай ғы дан қан жұт қан Ба ян есін жи нап:

Құ шақ тап екі жас ты кү ңі рен ді ер,
Кө зі нен ыс тық жас ты сор ға ла тып.

Қай ғы дан кү ңі ре ніп, зар жы ла ған ба тыр ту ған 
бауы ры мен өзі нің сүй ге нін өл тір ге ні үшін өзін жа за-
лай ды, ор ны тол мас ау ыр қай ғы мен мұң ды:

Ел бе ті ен ді ма ған бол сын арам,
Ала шым, ат та на мын, жауың да өлем! –

деп, Көк ше тау да ғы ақ ор да сын да өзін кү тіп отыр ған 
Абы лай хан ға ке ліп, жау ға ат та на ды. Сол со ғыс та жау 
қо лы нан қа за та ба ды.

Поэма дан ба тыр Ба ян ның Абы лай хан мен ха лық 
ал дын да ғы бе де лі нің жо ға ры бол ға нын аң ға ра мыз. 
Абы лай дың ұлы жо рық қа Ба ян ба тыр сыз ат тан бауы 
ба тыр дың өр тұл ға сын одан да жо ға ры ла та тү се ді. Мағ-
жан Жұ ма ба ев ел қор ға ны бо лып, ха лық ты жау дан 
қор ға ған ба тыр лар дың ер лік іс те рін жыр лау ар қы лы 
ба тыр лық ты, қай сар лық ты на си хат та ған.

Ер лер ді ұмыт са да ел, сел ұмыт пас,
Ер лер ді ұмыт са да ел, жел ұмыт пас.
Ел үшін жан нан ке шіп, жау ды қу ған
Ер лер ді ұмыт са да ел, шөл ұмыт пас.
Ер жау ын зерт теп, өрт боп, тын бай жорт қан,
Ер лер ді ұмыт са да ел, бел ұмыт пас.
Ел үшін төк кен ер лер қа нын жұт қан.
Ер лер ді ұмыт са да ел, жер ұмыт пас.
Ар қа ның се лі, же лі, шө лі, бе лі
Ер лер ді ұмыт па са, ел де ұмыт пас! –

деп аяқ тала тын «Ба тыр Ба ян» поэма сы – қа зақ әде бие-
тін де өзі нің сыр шыл ды ғы мен, ро ман ти ка лық са ры-
ны мен ма ңыз ды орын ала тын ту ын ды.

Жа лын ды жыр ла ры мен, өт кір сө зі мен ха лық қа лау-
лы сы бол ған Мағ жан Жұ ма ба ев қу ғын-сүр гін құр ба ны 
бол ды. 1929 жыл дан бас тап қу ғын ға ұшы ра ған ақын 
1938 жы лы аты л ды.

Шоқанкелтіргентағы
бірдерек:Кескілескен
ұрыстажауортасында
қалғанАбылай:«Мына
қоршаудыбұзыпөтеркім
бар?»– депайқайлайды.
Екіретайқайлағанда
ешкімболмапты,тек
үшіншідауыстағанда
Баянбатырсуырылып
шығып,қоршауды
бұзады.Ұрыстансоң,
Абылайжасбатырды
іздептауып:«Жауға
шабарыңбар,үшрет
негеайтқыздың?»де
генде,Баян:«Алдымен
жолдысұлтантөрелерге
бердім,оданкейінгіжол
ағабаласыарғындікі
еді.Ақырындаажалдан
басқажолқалмағанда
өзімшаптым»,–деп
жауапберіпті.

З.Кә рім хан. 

Бағалыдерек

Өзжүрегініңқалауымен,
жандүниесініңтілегімен
ғұмыркешкенадамғана
бақытты.

М.Жұ ма ба ев

Даналықойдандәнізде
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Артықболмасбілгенің

Мағжан 1929 жылы тұтқындалды. Алматының НКВДсынан шақыру қағазы келген.
Оғанешкiмдiертпейөзiжалғызкеттi.1930жылдыңбасындаМағжанКарелияныңМайкоп
қаласындаекендігінайтыпхатжазады.Хатындаешқандайжазықсызболсада,онжылға
сотталғанын айтады. Мағжан тұтқында Ресейдiң солтүстiк қиырындағы ну орманында,
торфқазатынқалыңбатпағында,Карельқайыңындайындайтынорманотаушыларының
арасында, Сiбiрдiң тұнжыраған иiрiмдi өзендерi мен ағаш ағызатындардың арасында,
Североморскiнiң тұтқындарынқамайтынбарақтарындажатты.1935жылыМ.Горькийдің
көмегiменМ.Жұмабаевтұтқыннанмерзiмiненбұрынбосапшықты.

Бiржылдан кейiнМағжанЖұмабаев қайтадан тұтқындалды.Бұлжолыоныменбiрге
қазақ елінiң ең таңдаулы азаматтары қуғынсүргiнге түстi. Мағжанды өзiнiң бұрынғы
кесiлгенонжылынасоттады.Туыстарыныңоныңқамаудақайжердеотырғанын,халiнiң
қандайекенiнбiлугедемүмкiндiктеріболмады.Оданбiрдебiрхабарболғанжоқ.

«Қа зақ әде бие ті» га зе ті нен

БатырБаян 
(поэма дан үзін ді)

Ол күн дер аз қа зақ пен қа лың қал мақ,
Қы ран мен қа ра құс тай алыс қан шақ.
Ба ла сы ал ты алаш тың Абы лай дың
Ас тын да ақ туы ның та быс қан шақ.
Қа зақ тың ба тыр ла ры бә рі қы ран,
Сон да да бір ба тыр жоқ Ба ян дай тап.
 Жауы ның бір жо рық та бір сұ лу ын,
Ер Ба ян алып қайт қан ар ты на сап.
Ба ян ның алып қайт қан сол сұ луы –
Бал дыр ған бө бек дер лік, он төрт жас та-ақ.

Сол сұ лу, сұ лу екен ат қан таң дай,
Бір со ған бар сұ лу лық жиыл ған дай.
Тор ғын ет, ша пақ тай бет, ті сі – ме руерт,
Сөз де рі – су сыл дыр лап құй ыл ған дай.
Бір улап көз қа ра сы, бір ай ныт қан,
Жұл дыз дай ер ке ле ген сөн бей-жан бай.
Ле бі зі – жі бек ле бі, жұ мақ же лі,

Сұқсыр–1)сұртүсті
кішкенеүйрек;2)жек
сұрын,сұр.
Кәусар–(ді ни)суысүттен
аппақ,қардантаза,қанттан
тәтті, табаны толған інжу
деп саналатын аңыздағы
жұмақсуыныңаты.
Шапақтай–күн нің жа ңа 
шық қан сәу ле сін дей 
деген мағынада.

Сөзмаржан
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Кәу сар дай тат қан адам қа лар қан бай.
Шын ер ғой ба тыр Ба ян алып қайт қан.
Ер Ба ян жас сұ лу ды алып кел ген,
Сұң қар дай ба бын да ғы сұқ сыр көр ген.
Қан жау ып екі кө зін, қан ды ба лақ
Іл мек ке қо ңыр қаз ды кө ңіл бөл ген.
Ма рал бар оқ қа ұш пай тын, тым сақ бі рақ,
Ке зең де кез кел се де қан дай мер ген
Бол ма сын жас сұ лу дың біл ген нен соң,
Ер Ба ян қа рын дас қып, ерік бер ген...   

Қал мақ тың қай сар қы зы қай ырыл ма ған,  
Бо лат тай жа су біл мей, май ырыл ма ған.
Жап-жас қыз сұм ды ғы мол, сыр бер мей ді,
Жан дай-ақ ой дан ау лақ қай ғыр ма ған.
Алаш тың аруы боп кет се-да ғы,
Жа ны мен өз жұр ты нан ай ырыл ма ған.
Сұм сұ лу ана дай дан «аға тай лап»,
Ба ян да жан қой ма ған, жан дыр ма ған.
Сон да да, сыр шы ғар май ба тыр Ба ян,
Жас тық қып жа нын ес тен тан дыр ма ған.

Ба ян ның іні сі бар он бес жас та –
Бө рі нің бөл ті рі гі – ба ла Ноян.
Ноян ның бар ақы лы бі ле гін де,
Би ле ген асау жү рек, қай на ған қан.
Кел ген де-ақ сұ лу дың бір қа ра уы нан,
Ноян ның жү ре гін де ұш қын ту ған.
Сол ұш қын өрт ке ай на лып, жап-жас Ноян,
Алы сып жү ре гі мен, ала сұр ған...

Батырболсаң,
жауыңанайзаңтисін,
Байболсаң,
еліңепайдаңтисін.

Ермойнындақыларқан
   шірімес.

Ерлік–елгемұра,
Ұрпаққаүлгі.

Сөздіңкөркі–мақал

1628жылыЖоңғария
данқонысаударған
торғауыттарКішіжүз
қазақтарыныңсолтүстік
батысындаЕділбойына
жетіп,Еділқалмақтары
депаталды.ТөменгіЕділ
бойындаАюкеханның
кезіндекүшейіп,Ресейге
жартылайтәуелдімем
лекетқұрып,Далайла
маданханлауазымын
алады.Қалмақтардың
міндетіРесейдіңоңтүстік
шептерінқорғаубола
тын.1697жылыІПетр
Аюкегемұныресми
түрдеміндеттеді.Қал
мақтарқазақтарғатуыс
ноғайлардытасталқан
етіпжеңіп,қазақтарғада
шабуылжасаптұрды.

Ғ.Ір ге ба ев
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Жас Ноян қыз ды кө ріп от боп кет ті,
Көз де рі қызыл жа лын шоқ боп кет ті.
Жер мен көк, ай, жұл дыз ды тұ ман ба сып,   
Бір қыз дан бас қа нәр се жоқ боп кет ті.
Кел ді де қыз ға жа лын сөз де рі мен,
Шы ғар ды, жан ұшы рып, іш те гі өрт ті.
Бір күй іп, бір суы нып, бір ел жі реп,
Бі ре се, жас ба ла дай жа сын төк ті.
Өр те мей от ты жү рек қой мақ па екен,
Та қа ды сұ лу қыз да бет ке бет ті.

Қыз сон да: «Ноян бауы рым – Ке бем! – де ді, –
Мен се нің сүй ге ні ңе се нем, – де ді. –
...Ноя ным, бі рақ се нен қа ла уым бар», –
Де ді де, сұ лу ой ға те рең де ді...

Қыз сон да: «Қа ла уым бар, Ноян ба тыр,
Адас қан ақ қу құс тай мен бір па қыр.
Ар қа ның аруы боп жүр сем-да ғы,
Алыс та ту ған, өс кен же рім жа тыр.
Өт кіз ген ба лау са дай бө бек кү нім,
Бар қыт тай бе лес-бе лес бе лім жа тыр.
Ай бын ды арыс тан дай құм да кез ген,
Кү ңі ре ніп қа лың қал мақ елім жа тыр.
Бар қыт бел, қаш қан қал мақ қал сын ады ра,
Ата-анам – ай ым ме нен кү нім жа тыр.

Ер Ба ян біз дің ел ге бар ған еді,
Көп қой ға көк жал ой ран сал ған еді,
Бө бе гін шы рыл да тып ап кет кен де,

Пақыр–мүсәпір,байқұс,
бейшара.
Балауса–1)нәрлі
сонышөп,жасшалғын.
2.(ауысп.)балғын,
жасөспірім.
Барқыт–жұмсақмақпал
мата.
Адырақалу–құру,
жоғалу.

Сөзмаржан
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Ата-анам жы лап-зар лап қал ған еді.
Сор лы анам кө кі ре гін көк ке сау ып,
Қан жы лап, ме нен бір ант ал ған еді.
Ол ан ты: «Ел дің ше тін, анаң бе тін
Бір көр мей, қо зым, ер ге бар ма!» – де ді.
Ана ма сө зім – анау, өзім – мы нау,
Жас Ноян, жү гі не мін ер деп се ні.

Көр бол сақ, көр ді көр мей, Тә ңі рі оң дай ма?
Ер Ба ян не ге бат қан те рең ой ға?
Мен сор ды көр ген нен-ақ сүй ген Ба ян,
Қо сыл сақ, Ба ян ға ау ыр дерт бол май ма?
Би ік ке кет пей киік, ой да ой на са,
Ашу лы арыс тан ға мерт бол май ма?
Екеу міз Са ры ар қа дан са пар қыл сақ,
Қа тер сіз қо сы лу ымыз бе рік бол май ма?
Қа ны бір ел еді ғой қа зақ, қал мақ,
О да бір са ған ту ған жұрт бол май ма?!» –

Деп сұ лу сы быр ла ды си қыр сө зін,
Тол ты рып ме руерт тей жас қа кө зін,
«Шы да шы, кә не күй мей!» – де ген дей-ақ,
Ноян ға та қап тұ рып, жа лын жү зін.
Жас Ноян жас қа ны на тұн шық қан соң,
Ұмыт пай тұр сын қа лай өзі-өзін!
«Жа рай ды, да яр мын!» – деп ай тып сал ды,
Ой ла нып, бір ми нут та қыл май тө зім.
Сол сай да уә де ле рін бе кі ті сіп,
Еке уі ай ма лас ты ыс тық жү зін.

Сол уа қыт мез гіл екен дәл таң ал ды,
Тө зім қып ал бырт Ноян күт пей таң ды,
Жү гі ріп жан ұшы рып, жаяу ба рып,
Жыл қы дан екі жүй рік таң дап ал ды.
Азы рақ азық алып, қа ру-жа рақ,
Жүй рік ке әсем әб зел тұр ман сал ды,
Сөйт ті де Са ры ар қа мен есен де сіп,
Еке уі ес кен жел дей ке тіп қал ды.

Кет ті олар. Сәс ке бол ды, ау ыл тұр ды,
Ал ды мен Ер Ба ян ға ха бар бар ды.
Боз үй де жа тыр екен, Ба ян жал ғыз –
Ке ріл ген күн ге ер ке леп, жас жол ба рыс.
Ау ыл дың ақ са қа лы сөз ді әкел ген

Есендесіп–бұл жер де
қоштасып.
Қандыбалақ–1)шүй
ліккенініліптүсетін
қыран;2)жырынды,әккі.
Албырт–(ау ысп.)ала
бұрту,алыпұшу,елігу.
Сәске–күнарқанбойы
көтерілгенкез,түскімезгіл.
Көбе – (кө не) көбесі бо
латтан немесе темірден
жасалғансауыттүрі.
Жасубілмеу–тотбаспай
тын,өткірмағынасында.
Майырылмау–сынбау.
Қар–мұн да:жағымсыз
мінездіәйелма ғы на-
сын да.

Сөзмаржан

«БатырБаян»поэма
сындаКөкшетаутаби
ғатықалайсуреттелген?
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Деп бас тап: «Ба ян-ай ым, бір мас қа ра іс,
Өт кен түн бо лып қап ты...» – деп шұ быр тып,
Жау дыр ды екі жас қа нә лет-қар ғыс.
Алай да жас Ноян ды ақ тай сөй леп,
Дей бер ді: «Қыл ды-ау, біз ге қал мақ қар қыз!»
Ер Ба ян сұп-сұр бо лып, – де ді бі рақ:
«Жа рай ды... Бар, ақ са қал. Ой ла нар мыз».

Боз үй де, жал ғыз қа лып, Ба ян ен ді,
Жа ра лы жол ба рыс тай кү ңі рен ді.
Қор ға сын миын, ой ын тө мен ба сып,
Ақыл ға ал ғыр құс тай ашу төн ді.
Бір көксұр түс ен гі зіп бар де не ге,
Сұм жү рек қан ды өзі не жи най бер ді.
Ақы ры ашу ел ді би леп ке тіп,
Жалп етіп, сөн ген шам дай ақыл өл ді.
Өл ді ақыл. Атып тұ рып, ба тыр Ба ян,
Боз үй ден оқ жы лан дай шы ға кел ді.
Ер Ба ян сол кет кен нен ке те бар ды,
Мі ніп ап, бел деу де гі көк тұл пар ды.
Ду лы ға, қал қан, кө бе қал ған ұмыт,
Бе лін де жал ғыз-ақ бір са дақ бар-ды.
 Бауы ры нан Оба ған ның ор ғып өтіп,
Арыс тан ай да ла да дү бір сал ды.
 Дау ыл дай тал май есіп, жел дей ұшып,
Түс ауа Жол дыө зек ке же тіп қал ды.

ҚалмақтарХV–ХVІғасыр
лардажоңғаратырабын
даөзхандықтарынқұрып,
ХVІІғасырданбастап,бас
қажерлердібасыпалуға
кіріскен.1723жылы
басталғанжоңғаршап
қыншылығыбарысында
қазақхалқы«Ақтабан
шұбырынды»кесапатына
ұшырады.

«Абай» энцик ло пе дия сы

Бағалыдерек
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Кер миық Жол дыө зек тің да ла сын да
Алыс тан екі қа ра ны кө зі шал ды...

Алыс тан екі қа ра көр ді Ба ян,
Кі ле гей қа ра бұлт тай төн ді Ба ян.
Ой жоқ боп, жү рек шоқ боп, құр ек пін боп,
Сұң қар дай сор ға ла ған кел ді Ба ян.
Қыз тү гіл, қа ны бір ге өз бауы рын    
Та ны май қал ған дай да бол ды Ба ян.    
Бай лан ған бел де са ла са да ғы на
Қал шыл дап, қал ды са лып қол ды Ба ян.
Ашуын арыс тан ның бай қа ған соң,
Майы сып тұ ра қал ды жап-жас Ноян.
           

Жас Ноян жүй рі гі нің мой нын бұр ды,
Жас Ноян Ер Ба ян ға қар сы жүр ді.
Жа қын дап, ке ліп қа лып аға сы на,
Тү сі нен шо шы ды да, тоқ тап тұр ды.
Жа пан да аға-іні: Ба ян, Ноян –
Алып кел, көз ал ды ңа Ай мен Күн ді.
Дұ ры сы – кү міс күл ген күн діз бе нен
Тү нер ген қа ра бұлт тай қа ра түн ді.
Алай да ер ке бұ лан Ноян ұлан
Ашу лы аға сы на қа рап күл ді.

Бір күл ді бал дыр ған дай Ноян ба ла,
Ашыл ған ше шек жа рып, гүл дей жа ңа.
Ерік сіз сот қар лы ғын ке ші ре тін,

Селеу–шөлдаладаөсе
тін,басжағыүлпілдеген
селдіреуікақшөп.
Кермиық–кербез,паң.
Көмескі–бұлыңғыр,
күңгірт.
Қомағай–1)ашқарақ,
тамақсау;2)(ауысп.) 
нысапсыз,қанағатсыз

Сөзмаржан

Найзағайнамыс–қазаққа
біткеншамшырақ!

Алашқабіткентамшыбақ!
Намысыңтірітұрғанда

бұйымболыппа,
Басыңатүскенсансынақ!

Ұ.Есдәулет
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Ер ке леп, ер ке ұлан дай кү ліп қа на.
Көр се де дау ыл гүл ді, – ба сыл ма ды,
Ер Ба ян арыс тан дай жа ны жа ра,
Қал шыл дап, кө зі қан боп, қо лын ал май
Бай лан ған са да ғы нан бел де са ла.
Жас Ноян: «Жан кө ке!» – деп сөз қат қан ша,
Сұ лу да же тіп ке ліп: «Ба ян аға!» –
Де ген ше, қал ды тар тып, ба тыр Ба ян,
Ба ян ның ба тыр лы ғы алаш қа аян.
Оқ ти іп жү ре гі нен, құ лап түс ті
Аты нан бүк те ті ліп бө бек Ноян.

Жын шуы бас қан дай боп, ес ті ме ді,
«Жан кө ке, аға!» де ген сөз ді Ба ян.
Са да ғын сол се ку нд та тарт ты та ғы,
Бір ашып, бір жұм бай да көз ді Ба ян.
Үс ті не іні сі нің де не сі нің
Тү сір ді та ғы ұшы рып қыз ды Ба ян.

Екі жас, ат та ры нан ұшып түс ті,
Түс кен де бі рін-бі рі құ шып түс ті.
Жү рек тен атып, ыр шып шық қан қан мен
Жал ғыз-ақ «Аһ!» дес ті де, «Жа ным!» дес ті.
Қо ма ғай қа ра то пы рақ бүл кіл қа ғып,
Асы ғып, екі жас тың қа нын іш ті.
Күл дей қу, тұн жы ра ған түн дей бо лып,

Адаспаймындегенер
Талтүстежолданадасады.

Болатбүгілмес,
 мортсынар.

Ердінамысөлтірер.

Сөздіңкөркі–мақал

НеліктенБатырБаян
інісіНоянменқалмақ
қызынөлімгеқияды?

CD 07
АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



100

Жия ал май, құр тең се ліп, ақыл-ес ті,
Тұр ды да, бі раз дан соң ба тыр Ба ян,
Аты нан есі ау ған дай құ лап түс ті.
Бір талай тал ған дай боп жан сыз жа тып,
Тұң ғи ық кө мес кі көп, ой ға ба тып,    
Ер Ба ян есін жиып, екі жас қа,
Бір қа рап, қа ра тас тай қал ды қа тып.
Сол кез де, сар да ла да күң гірт тарт ты,
Ең кей іп ба ра жат ты, күн де ба тып.
Құ шақ тап ақ се леу ді жы ла ды жел,
Өзі нің қа сі рет жы рын қо ңыр ла тып.
Құ шақ тап, екі жас ты кү ңі рен ді ер,
Кө зі нен ыс тық жас ты сор ға ла тып.

«Білу»
1. «Ба тыр Ба ян» поэма сы ның кей іп кер ле рі кім дер?
2. Поэма да қа зақ та ри хы ның қай ке зе ңі су рет те ле ді?
3. Ба ян батыр поэма да қа лай си пат тал ған?
4. Қал мақ қы зы қан дай жағ дай да қол ға тү се ді?
5. Ноян туралы не білдіңдер?

«Түсіну»
1. Не лік тен Ноян қал мақ қы зы ның ұсы ны сын қа был ала ды?
2. Не лік тен Ба тыр Ба ян екі жас ты өлім ге қияды?

«Талдау»
«Венн диаг рам ма сы» ар қы лы Ба тыр Ба ян об ра зын Қобыланды ба-

тыр, Төлеген об раз да ры мен са лыс ты рың дар.

         Қобыланды батыр                                 Батыр                                      Төлеген
                                                                                  Баян

«Жинақтау»
Кон цеп туал дық кес те тол ты рың дар:

 Кей іп кер лер
Өмір ге  

қы зы ғу шы лы ғы 
Адам гер ші лік 

қа сие ті
 Кей іп кер ге 

бе рі ле тін ба ға 

Білу

Түсіну»

Талдау

Жинақтау

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



101

«Қолдану»
1. «5 W» тә сі лін қол да нып, та қы рып маз мұ ны бой ын ша қа ра пай ым 

сұ рақ тар құ рас ты рың дар. «Кім?» («Who?»), «Не?» («What?»), «Қай-
 да?» («Where?»), «Қа шан?» («When?»), «Не үшін?» («Why?») де ген 
сұ рау есім дік те рін қол да ның дар.

2. Ақын шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы сұхбат құрыңдар.
3. Хрестоматияда берілген толық нұсқасын пайдаланып, «Ба тыр Ба ян» 

поэма сы ның маз мұ нын мә тін тү рін де қа ра сөз бен бе рің дер.
4. «Қазақфильм» қорынан «Ба тыр Ба ян» филь мін кө рің дер. Фильм 

маз мұ ны мен ақын шы ғар ма сы ту ра лы ой бө лі сің дер.
5. Поэма кей іп кер ле рі ту ра лы кес те ні тол ты рың дар.

Абы лай хан Ба ян ба тыр Ноян Қал мақ қы зы 

 Қан дай?

6. М.Жұ ма ба ев тың «Ба тыр Ба ян» шы ғар ма сын да ғы та ри хи тұл ға лар 
ту ра лы әң гі ме лең дер.

7. «Ба тыр Ба ян» поэма сын маз мұн дау дың жос па рын құ рың дар. Жос-
пар ды поэма ті лі мен әр лең дер.

8. Поэма ны ком по зи ция лық құ ры лы сы на қа рай тал даң дар.
9. Поэма ны ке ле сі көр сет кіш тер бой ын ша мо дель дең дер:
 1) Та қы ры бы;
 2) Идея сы;
 3) Не гіз гі кей іп кер лері;
 4) Жанама кей іп кер лері;
 5) Жан ры, те гі;
 6) Тар тыс;
 7) Салт-дәс түр лер;
 8) Көркемдегіш құралдар.

«Бағаберу»
1. М.Жұ ма ба ев тың талан ты на сүй сі ніп, В.Я.Брю сов оны «қа зақ тың 

Пуш ки ні» деп ата ды. Ақын ның жан-жақ ты лы ғы на Брю сов: «Оны� 
поэ зия лы� талан ты жо �а ры, та би �ат тан да ры �ан. О�ан �о са ма-
те ма ти ка дан, му зы ка дан, бей не леу өне рі нен бі лі мі ні� те ре� ді гі �а-
жап!»– деп та ңыр қа ған. Сен дер қан дай ой қо сар едің дер?

2. Ба тыр Ба ян ның іні сі Ноян мен қал мақ қы зын өл тір ге ні дұ рыс ше шім 
деп ой лай сың дар ма?

3. Поэма ның та ри хи си па ты ту ра лы ой бө лі сің дер.
4. Ба тыр Ба ян ның мо но ло гы сен дер ді қан дай ой лар ға же те лей ді?
5. Ба ян ның ор нын да болсаңдар, қан дай ше шім қа был дар едің дер?
6. Ноян ның қал мақ қы зы мен ке туін сат қын дық деу ге бо ла ма? Пі кір ле-

рің ді біл ді рің дер.

Қолдану

Бағаберу
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7. «Ой лау дың ал ты қал па ғы» әді сі ар қы лы ал ты топ қа бө лі ніп, өз көз-
қа рас та рың ды біл ді рің дер. «Ақ қал пақ» (проб ле ма ға қа тыс ты дерек-
тер ді талас сыз кел ті ре ді), «са ры қал пақ» (кей іп керлер өмі рі нің сәт ті 
ке зең де рін ай та ды), «қа ра қал пақ» (кей іп керлер өмі рі нің сәт сіз тұс-
та рын ай та ды), «көк қал пақ» (тал дау жа сай ды, топ тар «не үшін?», 
«не ге?», «не ге бай ла ныс ты?» де ген сұ рақ тар ға жау ап із дей ді), «жа-
сыл қал пақ» (кей іп кер өмі рі не қа тыс ты тың идея лар мен бол жам дар 
айта ды), «қы зыл қал пақ» (оқи ға ны оқу ба ры сын да бас тан ке шір ген 
се зім де рін тұ жы рым дай ды).

Артықболмасбілгенің

Бүкілөмірінқазақжұртыныңтәуелсіздігіжолындағыкүрескеарнағанержүрекардагер
лердіңбірі–батырБаянҚасаболатұлы(1710–1757).Батырлығымен,тапқырлығыменАбы
лайханныңерекше құрметінебөленген.Қазақжоңғаршайқасына қатысып,батырБаян
атанған.Өкінішкеорай,Баянғақатыстытарихидеректерөтеаз.Абылайханныңтұсында
өмірсүргенҮмбетейменТәтіқаражыраулардыңжыртолғауларынанБаянныңсолкезде
жоңғарларғақарсыкүрескенбатырекенінбілеміз.

Батыр Баян туралы деректерШ.Уәлихановтың еңбектерінде кездеседі. Зерттеушінің
«ИсторическиепреданияобатырахXVIIIвека»аттымақаласындаБаянбатырдыңАбылай
ханменбіргеқытайжасақтарынақарсысоғысытуралыайтылған.Қытайларменайқаста
Абылайқолышегінугемәжбүрболғанда,Абылайдыңәскерініңшегінуінемүмкіндікжасап,
Баянқолықытайларменшайқасады.БұлшайқастаБаянөзініңтапқырлығымен,ержүрек
тігімен,найзагерлігіменкөзгетүсіп,ханәскерінқұтқарады.

Абылайқалмақтарғажорықпенкележатқандақалмақтанжетіадамелшікеліп, қалмақ
ханыСеренханның:«Қалмақтарменқазақтарағайындыболған.Бізсіздергеақкиізүйлер
сыйлаймыз.Бейбітболайық»,–дегенұсынысынайтады.Абылайбатырларынжинап,кеңес
құрады.Хан:«Ақкиізүйлердіалайық,олардысендірейік,оданкейіншабуылжасайық»,–
дейді.СолкездеБаян:«Сізақкиізүйлердіалмаңыз,қалмақтардыалдаймындепойламаңыз.
Оларқытайдыдаалдаған,сіздідеалдайды»,–дейді.Ханөзсөзіненқайтпайды.Қазақтар
қалмақтардыекікүнтосады.Ақкиізүйлерде,басқасыйлықтардажоқ.Шолғыншыларекікүн
бұрынқалмаққолыныңжасырынкетіпқалғанынхабарлайды.Баянмыңадамдықжасақпен
қалмақтардықуып,қытайжерінекіреді.Біраққалмаққолынтолықталқандайалмай,қайтуға
мәжбүрболады.ҚайтаржолдақалмақтардыңөліктеріненуланғансуданішіпБаянменоның
жауынгерлеріқазаболады.БұлдеректідеШоқанайтқан.

ШоқанУәлихановтыңбатырБаян туралыайтқандеректеріМағжанақынның«Батыр
Баян»поэмасыныңмазмұнынаарқауболғанынайтуғаболады.Шоқанкелтіргендеректер
меноқиғалардастандакездеседі.

«Қа зақ ба тыр ла ры» жи на ғы нан
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https://www.zharar.com. сайтынан, ақынның өлеңдер жинағынан өздеріңе ұнаған
өлеңінжаттапалыңдар.«Қорқыт»,«Жүсіпхан»,«Қойлыбайдыңқобызы»поэмаларын
оқыңдар.

«БатырБаян»поэмасыныңкейіпкерлерітуралыдиалогқұрыңдар.Поэмакейіпкер
лерімендиалогқұруүлгісінкөрсетіңдер.

Әдебиеттеориясы

Поэматуралытүсінік
Поэма(грек:«туынды»)–ортакөлемдіэпикалықтүргежататын,өмірдеболған,неболуға

тиіскүрделіқұбылыстарменкелеліоқиғаларды,алуаналуанадамдартағдырымензаман
шындығынкөлемді,желіліэпикалықнелирикалықсипаттағыөлеңменсуреттейтінжанр.

Поэмалар – сюжетті, сюжетсіз болып бөлінеді. Образдарын – эпикалық, лирикалық,
романтикалық,реалистік,т.б.депбөлугеболады.

Сюжеттіпоэмаоқиғажелісінширақөрістетіп,кейіпкерлердіңісәрекетінбейнелеугенегіз
деледі,күрделіқұбылыстар,келеліоқиғаларорыналады.Сюжетсізпоэмадалирикалық
сарын басым, көлемі жағынан шағын болып келеді. Мысалы, М.Жұмабаевтың «Батыр
Баян»,Ш.Құдайбердіұлының«Еңлік–Кебек»,А.Құнанбайұлының«Ескендір»поэмалары
сюжетті поэмаға жатады. Ж.Молдағалиевтің «Мен қазақпын», Қ.Мырза Әлінің «Қызыл
кітап»,С.Торайғыровтың«Таныстыру»,«Кедей»поэмалары–сюжетсізпоэмаларүлгісі.

Поэма–белгілібіроқиғаныжыр,толғаутүріндеөлеңменбаяндайды.Поэмадаоқиға
желісіширақөрістеп,кейіпкерлердіңобразыолардың ісәрекеті, ішкісезімі,жандүниесі
арқылыашылады.Қазақәдебиетіндегіпоэманыңалғашқынұсқаларынабатырларжыры
жатады.

«Қазақ әдебиеті» анықтамалығы

«БатырБаян»шығармасыныңпоэмағатәнбелгілерінкөрсетіңдер.

Кітапсүйерлерүшін

Диалогқұру

Тапсырма
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Қымбаттыжасдостар!«...сарқылмайтын,бітпейтін,жасарып,жаңғыратын,өмірдің
өзіндей,жапырағымәңгіжапжасыл,жалғасаберетінқұбылыс»,–депәдебиетші
ғалымРымғалиНұрғалижоғарыбағабергенқаламгеркім?

 МҰХТАРӘУЕЗОВ

Қа зақ тың ұлы жа зу шы сы Мұх тар Әуе зов 1897 жы-  
лы қа зір гі Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы Абай ау да нын да 
дү ние ге кел ген. Ба ла Мұх тар кіш кен тай ке зі нен ел ау-
зын да ғы ер те гі, жыр-дас тан, аңыз әң гі ме лер ге құ ла ғы 
қа нық бо лып өсе ді. Ұлы Абай ауы лы мен ара лас-құ ра-
лас отыр ған ау ыл да өс кен жас Мұх тар Абай дың өлең-
де рін ба ла ке зі нен-ақ жат қа біл ген.

Бо ла шақ жа зу шы ал ғаш қы оқуы ту ра лы: «...О�у-
ды бес-ал ты жас �а кел ген со� өзім ні� �л кен әкем нен 
о�и бас та дым. Сол кі сі ні� ал ды нан хат та ны �ан со�, 
9–10 жа сым да әкем мен бір ту ыс �ан а�ам �а сым бек 
�а сы на алып, ба сын да бір жыл Се мей де м	 сыл ман ша 
о�ыт ты да, ар ты нан орыс ша �а бер ді. Орыс о�уы на 
әу елі өзі да йын да ды. Со дан кей ін бір �ыс Әбіш �а се нов 
де ген Се мей се ми на рия сын бі ті ріп шы� �ан �а за� м	-
�а лі мі нен о�ып, ке ле сі жы лы к�з Се мей ді� го ро дс кой 
учи ли ще сі не т�с тім. Со дан әрі мек теп те гі о�у тәр-
тіп пен кет ті», – дей ді.

Қа зақ әде бие ті нің клас си ка лық ту ын ды сы на ай нал -
ған «Көк се рек» повесі 1928 жыл дың жел тоқ са ны мен 
1929 жыл дың қаң тар ай ла рын да Таш кент қа ла сын да 
жа зыл ды. Бұл шығармада адам мен та би ғат тың қай шы-
лық та ры Құр маш пен Көксеректің қа рым-қа ты на сы ар-
қы лы ше бер су рет тел ген. «Көк се рек» повесінің 

Естеріңетүсіріңдер:
МұхтарӘуезовтуралынебілесіңдер?

МҰХТАРӘУЕЗОВ
(1897–1961)

Меңгерілетінбілім:
Жазушыныңқазақәдебиетінеқосқанүлесіқандай?

М.Әуезовтің«Көксерек»повесініңтақырыбыменидеясы
қандай?

Біркездеорысмәдение
тініңөсіпөркендеуіне
Пушкинәсеріқандай
болса,бүгінгіортаазия
лықкөркемойдың,ірге
лесхалықтыңкүллірухы
на,өмірініңқалыптасуы
наӘуезовәсерідесон
дайболды.

Ш.Айт ма тов

Зергерсөз

Берекенікөктентілеме,
еткенеңбектентіле.

М.Әуе зов

Даналықойдандәнізде
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та қы ры бын таң дап алуы ның бір се бе бін жа зу шы ның 
жұ байы Ва лен ти на Әуе зо ва бы лай деп ес ке ала ды: «Бір-
де мен �а быр �а к�н тіз бе сін (1929 жыл ды�) са тып ал-
дым. Сол к�н тіз бе М	х тар ды� жа зу �с те лі ні� т	 сын-
да ілу лі т	 ра тын еді. Сон да бел гі лі су рет ші ні� сал �ан 
су ре ті бар бо ла тын – �ыс �ы т�н, �ар жа мыл �ан ме �і-
реу да ла, со нау алыс та, көз 	шын да �ар бас �ан кіш кен-
тай де рев ня ны� от та ры кө рі не ді. Е� ал ды� �ы �а тар да 
т�н де жорт �ан �ас �ыр т	р. Мі не, сол су рет М	х тар 
Әуе зов ті� со нау жас ба ла ке зін де кә ні гі а� шы лар дан 
ес ті ген ә� гі ме ле рін есі не т� сір ген бо лу ке рек, ен ді мі не, 
к�н сай ын көз ал ды нан осы су рет те гі кө рі ніс кет пе ген 
М	х тар өзі ні� «Көк се рек» ә� гі ме сін жаз �ан бо ла тын».

 «Көк се рек» әңгіме сі ма ңы зы жа ғы нан Л.Толс той-
дың «Холс то мер» мен «Буль ка», А.Че хов тың «Ақ қас-
қа», «Каш тан ка», Д.Лон дон ның «Ақ азу», У.Фло бер-
дің «Аю» ат ты шы ғар ма ла ры мен дең гейі бір дей. 200 
том дық дү ние жү зі әде бие ті кі тап ха на сы на М.Әуе зов тің 
«Абай жо лы» эпо пея сы мен «Көк се рек» шығармасы 
кір ген. Сондай-ақ 1973 жы лы «Қа зақ фильм» ки нос ту-
дия сы «Көк се рек» әң гі ме сі негізінде «Көк се рек» дра-
ма лық көр кем филь мін тү сір ді. 

Мұх тар Омар ха нұлы Әуе зов – есі мі әлем ге та ны мал 
жа зу шы, бел гі лі қо ғам қай рат ке рі, Қа зақ Ғы лым ака-
де мия сы ның ака де ми гі, фи ло ло гия ғы лы мдары ның 
док то ры, про фес сор, Қа зақ КСР-інің ең бек сі ңір ген ғы-
лым қай рат ке рі.

Артықболмасбілгенің

«Қалаға барып оқи бастағанға дейін ауылда өткен балалық уақытымда әкелерімнің
үнеміоқытатыныАбайөлеңдеріболатын.Елдіңбастыадамдарыбалаларыноқытуүшін
Абайкітабынбелгілікітапкөшіргішмолдаларғаақшаберіп,әдейіжазғызыпалатын.Сон
дайкөшірушілікпенкүнкешкенкісіМүрсейітдегенмолдаеді.Олсоныкәсіпқылыпалған.
Абайдыңқарасөзіменөлеңінтүгелкөшіріпбергеніүшінбестеңгеақыалушыеді.Біржылы
жазғытұрымөзәкем«Абайкітабыкеледі»депөзімдікөпуақыт,бірүлкенсыйберетіндей
дәмелендіріпжүріп,аяғындақаркетіп,ақшығыпкележатқандасолкітаптыәкелді.

Содан ел қыстаудан көшкенше, күндізтүні өзі үйде болған уақытта Абай өлеңдерін
жаттатып,соныылғиайтқызып,тыңдап,жақсылапжаттапалмағанжерлеріміздіқайтадан
отырғызып,қайтажаттатушыеді.Абайдыңөлеңінжақсыкөрдім.Бәрінұқпасамдаұйқа
сының өзі қызықтыратындай әсер ететін. Сонымен бір қыс, бір жазда Абайды түгелге
жақынжаттапшығыпедім.Абайдысүюімтуғанорта,кіржуып,кіндіккескенжердісүюмен
парапарболатыныбар».

М.Әуе зов

Күшіңесенбе,адалісіңе
сен.

Халықпенхалықты,
адамменадамдытеңес
тіретіннәрсе–білім.

Адамшылықтытезжүр
гізуүшінкөпойкерек,
ойлауүшіноқукерек.

Қайістіңболсын
өнуінеүшшартбар:ең
әуелі–ниеткерек,одан
соң–күшкерек,одан
соң–тәртіпкерек.

Ұлттыңтілі–солұлттың
жаны,жандүниесі.Ол
жүректісоқтыртыптұрған
қантамырысияқты.Егер
деқантамырыжабылып
қалса,жүректесоғуын
тоқтатпайма?!

М.Әуе зов
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АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



106

Жазушыадаммен табиғат арасындағы байланысты, қайшылықтарды өзінің
«Көксерек»дегенповесіндешеберкөрсетебілген.КішкентайҚұрмаштыңтрагедиясы
сендергедеойсаларыанық...

Көксерек

III
...Кө зін ау ыл ға кел ге сін екі күн нен соң аш ты. Жұрт 

асы рау ға кө не ді дес ті. Кіш ке не Құр маш «Көк се рек» 
деп ат қой ып ал ды. Ер тең ді-кеш ай на ла сы нан шық пай-
ды. Өзі не же ке ас құй ғыш – ита яқ әзір бол ды. Бауы рын 
кө те ріп, тыр ба нып жү ру ге ай нал ған соң, мой ны на жіп 
та ғыл ды.

Үй іші нен шық пай ды. Түн ба ла сын да Құр маш қа-
сына алып жа та ды. Сол үшін кә рі әже сі нің қой ны нан 
да шы ғып кет ті. Бө лек жа та ды. Қа сын да не аяқ жа ғын-
да, көр пе нің ас тын да Көк се рек жа та ды. 

Жаз ор та сы на жа қын да ған кез бол ды. Көк се рек 
үлкей ді. Се мі ріп, жон дан ған дай да бол ды. Бі рақ үл-
кейісі да ла да ғы дай емес, бә сең деу. Ау ыл да ғы өзі  ғұр   пы 
кү шік тер ден сон ша үл кен емес.

Бұл уа қыт қа шей ін Көк се рек ау ыл иті нен кө ре сі ні 
көр ді. Бір де-бір ит мұ ны дос көр мей ді, ма ңы на жа қын-
дат пай ды. Қас қыр ға ша ба тын ба тыл тө бет тер бұ ны 
талап та тас тай ды. Өз ге көп ит те ырыл дап үріп, кей де 
тап бе ріп, әр же рі нен тіс теп тар тып ке те ді.

Шығармадақасқырлар
тіршілігіқалайсурет
телген?

CD 08
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Құр маш қа сын да бол ған да та яқ же мей ді. Бі рақ ер-
же те бас та ған сай ын, бұ дан ие сі көз жа зып қа ла бер ді. 
Сон дай кез де Көк се рек ке ыл ғи жау ит тер кез де се ді.

Бір уа қыт үл кен үй дің үл кен қа ра ала тө бе ті оңа-
ша да бұ ны алып со ғып, көп ез гі ле ді. Бұ ны талап жат-
қа нын кө ріп, өз ге ит тер де ке ліп ша бы нан алып, бор-
бай ынан соз ғы лап, өл ті ру ге ай налып еді. Шаң-шұң мен 
ба ла лар, үл кен дер жиы лып кеп, ит тер ді ұрып, зор ға 
ай ырып ал ды.

Бі рақ Көк се рек әлі күн ге еш бір уа қыт та «қыңқ» 
етіп, ау ыр сын ған ды бы сын шы ғар ған емес. Талай мын 
деп ит ұм тыл са, жо та жү ні үр пиіп, үді рей іп тұ рып ала-
ды. Ті сі ба тып, қи нап ба ра жат са, ды быс сыз ға на езуін 
ыр жи та ды.

– Кә пір, қы рыс, та ғы емес пе! Кеу де сін бер мей ді, 
жа сы май ды! – деп, ау ыл аңыз қы ла ды.

Со ны мен қа тар Көк се рек жай ын да ау ыл-үй дің қа-
тын да ры әр алу ан өсек те та ра тып жүр ді.

– Ұры. Асы ра саң да, мал бол май ды. Тұ қы мы жау 
емес пе! – дес ті.

Кей бі реу ле р: «Түн де қо зы ның құй ры ғын иіс ке леп 
жү ре ді. Қой ды үр кі те бе ре ді. Түн де да ла ны жақ сы кө-
ре ді. Ит тен қо рық қан нан ға на үй де жа та ды» де се ді. 
Құр маш бұл өсек тің бә рін еле мей ді.

Шы нын да, Көк се рек та мақ қа өл ген ше аш қа рақ еді. 
Ал ды на құй ып қой ған ас ты әлі күн ге қа сын да кі сі қа-
да лып тұр са, жа ла май ды, же мей ді. Жал ғыз-ақ кі сі кө зі 
тай са бол ды, қа зір жоқ қы ла ды. Бі рақ егер тіп ті қар ны 
ашып кет се, өзі не бер ме ген ас ты да жеп қоя ды. Көр неу 
ши іші не кі ріп ке тіп, ке ре ге ге асу лы тұр ған ет бол са, 
жас те рі бол са, қа зан да ір кіт, қа тық бол са – бар лы ғын 
да өзі нің ыды сы на құй ып қой ған дай кө ріп, иіс ке леп, 
жа лап, жеп ке те ді. 

Кей де сон дай жер де ұс та лып, та яқ та жей ді. Талай 
рет оқыс та тө бе сі не таңқ етіп ти ген оқ тау мен бой ын 
ты зыл да тып, шыпыр тып ти ген қам шы ны да тат ты. Бұ-
ның жа уа бы – езуін ға на ыр жи та ды. 

Құр маш қан ша тәр бие ле се де, Көк се рек ұр лық пен 
адал ас тың ай ыр ма сы не еке нін ұға ал ма ды. Бі ре се өз-
де рі бе ріп тұ рып: «же», – дей ді. Бі ре се сон дай та мақ ты 
өзі тау ып алып жеп жат са, ұрып са ла ды. Сол се беп ті 
кей кез дері ал ды на дай ын дап қой ған та мақ ты да же-
мей, кө зі нің ас ты мен жалт-жалт қа рап жа ту шы еді.

Қа лай да бол са, үзіп-жұ ла жү ріп, Көк се рек аш бол-
май тын. Кү ні не екі мез гіл та мақ ішу, мұ ның шар ты 

Қасқырлардыалғаш
Қызылкітапқаенгізген–
Германиямемлекеті.
Бұлшешім1934жылы
ФридрихНицшемен
ОсвальдШпенглердің
ықпалыменқабыл
данған.Қызылкітапқа
енгенжануарлардыңең
алғашқысыосықас
қырларболыптабылады.
Қасқырлардыңішіндегі
көкаспантүстескелетін
деріменаққасқырлар
асакиеліхайуанболып
есептеледі.Олардың
адамдарғакөрінуіде
сирек.Мұндайкөкбөрі
лерменкезіккенадам
да«тегінадамемес,
киеліқасиеттергеиекісі»
болыпсаналады.

massaget.kz

Бағалыдерек

Итаяқ–иткетамақ
құйыпберетіныдыс.
Жондану–еталып
семіру,әлдену.
Шап–қарынныңтөменгі
жағыменсанныңішкі
түйіскенжері.
Борбай–бұт,аяқ,сирақ.
Қырыс–(ау ысп.)қисық,
қыңыр,қырсық.
Тағы–қолғаүйренбеген
жабайыжанжануар.
Кеудесінбермеу–
басындырмау,бағынбау.
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бо лып ал ды. Екі рет қол дан ас құй ыл ма са, ол кү ні Көк-
се рек өз бе ті мен ба рып бір де ме ні жеп жа та тын.

Осы мен жү ріп жаз ор та сы ау ған к е зде Көк се рек 
зің гіт тей көк шо лақ қас қыр бо лып шық ты. Ен ді қа ра 
ала тө бет те талай ал май ды. Жота жүні үрпиіп, көздері 
 жасылданып, бар тістерін көрсетіп, аузын ақситып 
ашып жіберіп, тап бергенде, талай бұралқы төбет, 
быжыл қаншық қыңсылай, шәуілдей қашатын болды. 

Мынадай кезде Құрмаштың өзі де қор  қақтай ба  рып, 
«қой-қойлайтын» еді.

IV
Же тіл мей ке ле жат қан ті сі ға на. Көк се рек ар лан 

еді. Сон дық тан бұ ның бойы би ік те не бе р ді. Әлі тұр қы 
шы ғып ұзар ған жоқ. Бар лық жү ні қа ра көк, жо та сы 
кү ді рей іп, ау ыз омырт қа мен құй ры ғы на шей ін тұп-тұ-
тас бо лып, күл ді реу іш тей бү гі ле ді. Аты лып ке ле жат-
қан са дақ оғын дай үңіл ген, сүй ір лен ген бір бі ті мі бар.

Өзі еш кім ге із де ніп соқ тық пай ды. Ит ба ла сы на 
за ты қас тай, жі бі мей ді. Әлі күн ге бір рет жа ды рап ой-
нап көр ген емес. Та ту лық жоқ, су ық. Жал ғыз-ақ атын 
бі ле ді. Құр маш пен әже сі ша қыр са – ке ле ді. Он да да 
жү гі ріп кел мей, құй ры ғын сө лек те тіп, бү кең деп қа на 
ке ле ді. Бұ ны да ашық қан уа қы тын да іс тей ді. Әйт пе се 
кө бі не се ана дай жер де қы ры ста нып, кө зі нің ас ты мен 
жалт-жұлт қа рап жа тып ала ды. Ба рып түрт кі леп, ор-
ны нан тұр ғы зып жі бер ген соң ға на үй ге жү ре ді. Өс кен 
сай ын сыз да нып, су ық та нып ке ле ді. Сол мі не зін бай қа-
ған үл кен дер:

– Ен ді бұ ны өл ті ріп, те рі сін алу ке рек, осы кә пір 
тү бін де ел бол май ды, – дей тін де бо лып еді. Бі рақ Құр-
маш көн бе ді.

Осы мен та ғы бі раз жүр ген де, бір кү ні Көк се рек 
қа ра ала тө бет ке май дан бер ді. Қа ра ала тө бет тің ие сі 
Жұ маш ба ла жаз бойы Құр маш қа:

– Қас қы рың бол са қай тей ін, ме нің қа ра ала тө бе тім 
бір-ақ бұ рап со ға ды. Ара ша ла ма саң, әл де қа шан өл ті-
ріп тас тар еді, – дей бе ре тін.

Бір кү ні түс те Құр маш Көк се рек ке тыс қа алып 
шығып, ас құй ып жа ла тып тұр ған да, анадай дан шы-
лап шын ның сал ды рын ес ті ген қа ра ала тө бет үй дің кө-
лең ке сі нен шы ғып алып, адым ды қой ып еді.

Ек пін де ген бе ті мен, жо лын да жас қап тұр ған Құр-
маш қа қа ра мас тан, ке ле Көк се рек ті бүй ір жа ғы нан 
ке ліп арс етіп, қау ып түс ті.

Зіңгіттей– соқталдай,
дардай.
Ереуілдеу–дүрлігу.
Жүзіқара–ұятсыз,арсыз.
Тұрқы–қасқырдыңдене
бітіміайтылыпотыр.
Арлан–қасқыр,ит
тұқымдастарыныңеркегі.
Күлдіреуіш–киізүйдің
түндігінкөтеріптұратын,
түтіншығып,жарықтүсіп
тұруүшінайқастыра
бекітілгенағаш.
Қырыстану–қырсығу.
Қаншық–қасқырдың
ұрғашысы.
Тұрқы–ұзындығы,бойы.
Шылапшын–кір,қол
жуатынжалпақшаыдыс.
Бұралқы–иесізқалған,
қаңғыған(ит).
Қапысы–ыңғайы.
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Бұ ры ны рақ кез де бұн дай да асын тас тап, кі сі ге қа      рап 
жал тақ тап шы ғып ке те тін Көк се рек ен ді зор дауыс -
пен «гүрр» етіп, қа ра ала тө бет ті ал қы мы нан ала түс ті. 
Ұстаған же рі құ лақ-ше ке ге жа қын еді. Тө бет тің мой нын 
бұр ғыз бас тан қап сы ра тіс теп, жұл қып-жұл қып жі бер-
ген де, үл кен тө бет тің арт жа ғы бұл ғаң-бұл ғаң қа ғып 
ба рып, Көк се рек тің жа ны на дүрс етіп сұ лап түс ті. 

Ма ңай дан жұрт да быр лап жиы лып қа лып еді. Көк-
се рек қа ра ала ны та ма ғы нан қы сып бу ын ды рып тұ рып-
тұ рып, қоя бер ді де, жо та сы үді рей іп топ тан шыға 
берді.

Жең ген жау дың сы ғы мы нан зор ға құ тыл ған қа ра 
ала қаң сы лап, жү ні жы ғы лып, бір жақ қа кет ті.

Осы оқи ға ның ер те ңін де кеш ке жа қын ау ыл жа-
нын да жат қан қой ға қас қыр шап ты. Дөң ба сын да ғы 
қой шы ның ай ғай ымен қа тар ау ыл да ғы кә рі-жас, ат ты-
лы- жаяу ит тер ді ай тақ тап, тү гел жү гі ріп еді. Көп ішін-
де «Көк се рек те кет ті» деп, Құр маш та жү гір ді. 

Бі рақ қас қыр ға еш бір ит же те ал ма ды. Дөң ас пай, 
ит тің бә рі де, адам атау лы да тоқ тап қал ды. Сам жақ -
тағы алыс та ғы са ры жо та дан ереуіл деп, екі зор қа рай-
ған ас ты. Ол екі қас қыр еді. Со лар дың ар тын да тұм-
сы ғын жер ге са лып, тоқ та май ағы зып, Көк се рек ке тіп 
ба ра жат ты. Бір кез де жо та дан о да ас ты. Ар ты нан Құр-
маш пен өз ге ба ла лар бі рі ар ты нан бі рі: «Кө-ө-к-се-ре-к! 
Кө-ө-к-с-е-ре-к!» – деп, ша қы рып, ай қай лап жү гір ді.

Әб ден қас қа раюға ай нал ған уақыт та Көк се рек 
жалғыз өзі баяу лап ба сып ау ыл ға кел ді. Бі рақ үй ге кір-
ген жоқ, ана дай да тұ рып қай та-қай та шаңдатып, жер 
тыр най ды. Са ры жо та ға қа  рап-қа рап қой ып, әр лі-бер лі 
жү ріп жер иіс ке лей ді. Ты ныш тала ал ма ған дай.

Көк се рек тің бұл жай ын бай қап Құрмаш тың әке сі:
– Түу, мы на кә пір дің екі кө зі жап-жа сыл боп ке тіп-

ті-ау, тұ қы мын сез ген екен мы на жү зі қа ра; қой, ба лам, 
ен ді мұ ны өл ті ріп, те рі сін алай ық, – деп еді.

Құр маш бұл сөз ге көн бе ді. Бі рақ осы кеш тен екі  күн 
өт кен соң, Көк се рек бір түн ішін де жоқ бол ды. Құр маш 
қа шып кет ті деу ге қи май, ай на ла да ғы ши-қа ра ған ды, 
жар-жы ра лар ды те гіс арылт ты. Та ба ал ма ды. Осы мен 
жұрт тың бә рі кет ті ге есеп теп қой ып еді, үш күн өт кен-
де бір кү ні та ңер тең ой да жоқ та Көк се рек өз-өзі нен сап 
ете түс ті. Құр маш пен әже сі қас қыр дың бұл мі не зі не 
сүй сі ніп, қу ана қар сы ал ды. Бұл кел ген де Көк се рек 
екі бүйі рі суа лып ашық қан. Өзі нің үс ті-басы бат пақ бо-
лып сы ба ғыс қан са ба лақ жү деу пі шін мен келді. Қай та 

Еңкішкентайқасқырлар
ТаяуШығыстамекен
етеді.Олардыңсалмағы
баржоғы–30кг.Алең
ауыржәнеіріқасқырлар
Канада,Аляскажәне
Ресейаумағындакөптеп
кездеседі.Олардың
салмағы80кгданасады.
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тұ рып қал ды. Та ғы да бұ рын ғы сын ша күй леніп, нық 
се мі ріп, ен ді ора сан боп өсе бас та ды.

Бұл соң ғы күй ле нуі, шы ны мен, үл кен қас қыр боп 
ұлғаюы ның бел гі сі еді. Со ны сын сез ген бо лу ке рек, 
күздің бір қа ра дау ыл ды қа ра тү нін де Көк се рек та ғы 
жоқ боп шық ты. Бұл жол ғы сы шын бол ды. Ен ді қайтып 
орал мас тай бо лып кет ті. Сол көк қас қыр сар шұ нақ  пен 
қо ян ның кө же гі си яқ ты ны азық қы ла жү ріп, өл мес тей 
боп ал ды. Қыс қа да жет кен еді.

Жа рық ай лы түн де тұм сы ғы нан бұр   қы рап бу шы ға-
ды. Аяз ды түн де та ба ны ның ас тын да ғы қар шы қыр-
шы қыр ете ді.

Жо та дан-жо та ға жорт ты. Талай жер ден қа рау ыл 
қа рап, жел ге тұм сы ғын тө сеп, алыс тан тарт қан бір иіс-
пен жү ріп оты рып, бір қыс тау дың жел ке сі нен ке ліп 
шық ты. Тау жел ке сін де гі боз қа ра ған ды, қар лы адыр-
дан әр лі-бер лі жү ріп, көп аң ды ды.

Ша шау шық қан мал жоқ. Ай на ла сы қа рау ытып, 
қыс тау тұр. Ба ды рай ып қа ра ған көз дер дей бо лып, әр 
жер ден төрт бұ рыш ты қы зыл от тар кө рі не ді. Пі шен 
тө бе сі мен қо ра ның ығын да жат қан ит тер үре ді. Сақ, 
ма за сыз...

Бі рақ сол қо ра дан кеш бойы мұр нын жа рып, өзі не 
тарт қан қой иісі де ке ле ді.

Қо ра ға жа қын дай ын деп еді, көп ит тер шу лап үріп, 
ма ңай лат па ды. Қат ты аяз дан тұм сы ғы ның ұшы, езуі 
ашып, шы дат пай то ңа бас та ды. Та ба ны нан өт кен ыз ғар 
да аяқ та рын қа рып, қа ты рып ба ра ды. Қай та жор тып 
адыр ға шық ты.

Ал ғаш қы рет амал сыз дан көк ке қа рап, ау зын ашып 
ыш қын ған да іші нен зор дау ыс шық ты. Күт пе ген да-
уыс. Көк се рек тің ең әу ел гі ұлы ға ны осы еді.

Қар лы, ел сіз адыр ды ба сы на кө те ріп дау ыс сал ды. 
Тын бай, ұзақ-ұзақ уа қыт ұлы ды. Мұ ның дау сы шық-
қан сай ын, сай да ғы ау ыл жақ тан көп ит тің арс-ұрс, 
шәу-шәу етіп үр ге ні ес ті ле ді.

Көк се рек құй ры ғын арт қы екі ая ғы ның ара сы на 
ты ғып алып, аш бе лі бү гі ліп, іші қай та-қай та солқ-солқ 
етіп ұлып тұр еді. Бір мез гіл де дәл жа ны нан өзі нің дау-
сын дай дау ыс ес тіл ді. Ол да дәл осы си яқ ты ұли ды...

Көк се рек тің дау сын ес тіп, ма ңайда жүр ген қан-
шық қас қыр мұ ны із деп ке ле ді екен. Еке уі екі бет тен 
бі рін-бі рі кө рі сі мен қар сы ұм ты лыс ты. Ет пет теп бі рі-
не-бі рі жа қын кел ген де «ырр», «ырр» еті сіп, тіс те рін 
ти гі зіс пей қа ғы сып өтіс ті. Аш қа рақ азу ла ры сақ-сақ 
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ғындаболады.Неғұрлым
солтүстіккежақынмекен
десе,соғұрлымірікеледі.
Оларбіржегенде10кгет
жейалады.
Ауарайыжайлыболса,
қасқырларорманішінде
9кмжердегідыбысты
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қашықтықтағыдыбысты
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ет ті. Көк се рек гү ріл дең кі реп, ма ңы на көп да рыт қы сы 
кел мей, әр лі-бер лі орт қып тү сіп, жыл дам ора лып, ашу 
ша қыр ғы сы ке ліп еді. Ақ қас қыр ай на ла қың сы лап, 
бұ ның ізін иіс ке ле ді. Аз дан соң құй рық жа ғы нан бір 
иіс кеп, си ра ғын жа лап өт ті. Еке уін иіс те рі та быс тыр-
ды. Көк се рек те ай на ла иіс ке ді. Бір-бір рет жақ та рын 
жа лас ты. 

Кө сі ліп алып, сай ға қа рай сал ды. Еке уі де ен ді ши-
рақ, қат ты жор та ды. 

Қо ра жа нын да ғы дүң ки ген са ры жо та ны құл дап 
тар та бер ген де, қа лың жүн ді бар қыл дақ қа ра ала тө бет 
соң да ры на түс ті. Бұл Көк се рек тің жаз бойы ырыл да сып 
өс кен ала тө бе ті бо ла тын. Қас қыр лар бой са лып қаш қан 
жоқ. Ақ қас қыр ды ал ды на са лып, Көк се рек арт жа ғы на 
оң ды-сол ды жалт-жалт қа рап, ой ға, та са ға та ман түс ті. 
Ар тын да ғы ит тер ді ілес тір мек бо лып, үріп ке ле жат қан 
ала тө бет бұ лар ой ға түс кен де тоқ та лу ға ай на лып еді. 
Қал ған ит тер жо та ба сын да се рей іп-се рей іп тұ рып қа-
лып, сол ара дан кәр жі бе ріп тұр ған. Ен ді қа ра ала тоқ-
тау ға ай нал ған да, Көк се рек бұ ры ла са ла тап бер ді.

Ақ қас қыр да ай на лып жі бе ріп, ағы зып ке ліп ал-
ды на түс ті. Еке уі нің бе ті не шы дай ал май, жалт бе ре 
қаш қан ала тө бет құй ры ғы шо шаң дап, бар баң дап бет -
ке қар сы ұзай ал ма ды. Ақ қас қыр бұ рын же тіп жұ лып 
кет ті. Ар ты кө те рі ліп ба рып түс се де, ала тө бет жы ғыл-
май қар сы қа рап, ырыл дап тұ ра қа лып еді.

Сол кез де ға на бұ лар ға жет кен Көк се рек ке ле құ  лақ-
ше ке ден қау ып тү сіп, көз ілес кен ше қа ра ала ны жұ лып 
со ғып, ас ты на жұ мар лап, ба сып ал ды. Қас қыр дың еке-
уі нің де жо та ла ры дүң ки іп, жон жүн де рі үр пиіп ал ған. 
Ау ыз да ры ба сын да қа лың жүн ге то лып-то лып шық са 
да, ар ты нан ыс тық қан ға, жұм сақ ет ке, сырт-сырт сын-
ған сүй ек ке де ара лас ты. Аяқ та ры ның ас тын да ойы лып 
қал ған қа лың қар бұрқ-бұрқ бо рай ды. Жы  лы-жұм сақ қа 
тұм сық та ры кі ріп алып, еке уі де өз ге ды быс шы ғар май, 
қорқ-қорқ асай ды. Суық қар ара лас қан жы лы та мақ ты 
қо ма ғай ла нып, қылқ-қылқ жұ та ды.

Аяқ тап кел ген де екі сан ды еке уі ор та сы нан дар айы-
рып, жұ лып-жұ лып әке тіс ті. Аз дан соң қа ра ала ның 
қа ра та бан да ры мен құй ры ғы ға на қал ды. Одан бас қа 
әр жер де ша шыл ған жүн дер ға на жа тыр.

Еке уі ай ға қар сы қас қа рып, қай та дан Қа раадыр ға 
тарт ты. Ал дын да – Көк се рек, ар ты на со ның ізі мен ақ 
қас қыр тү сіп, адыр ға кі ре бе ре бір ық жар тас тың бауы-
рын да еке уі бір дей ау нап-ау нап ал ды.

Кәр–қаһар,ашу,ыза.
Көзілескенше–тез,
шапшаң,жылдамқи
мылдау.
Қасқару–қасқайып
қарсытұру.
Күйлену–әлдену,ауқат
тану,оңалу.
Құлдап–құлдилап
еңіскеқарайтүсу.
Барқылдақ–мұнда:
беталды,көпүреберетін.
Адыр–бірбірінеұла
сып,тұтасыпжатқанбиік
қырқа,дөңесжер.
Пішен–малазығыүшін
шабылатыншөп.
Бозқараған–бұршақ
тұқымдасөсімдіктерге
жататынағаштармен
бұталардыңтүрі.
Сойыл – қару ретінде
ыңғайлы етіп, ойып жа
салғанмықты,ұзынағаш.
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V
Осыдан соң екеуінің жұбы жазылған жоқ. Қа сы на 

се рік ер ген нен бе рі Көк се рек зо рай ып қат ты өс ті. Аяқ-
та ры жу ан дап, жүн де рі нің бә рі де қа лың дап ұза рып, 
өзі жу ан, өзі мық ты көк жал болып ал ды. Қыс іші бол са 
да жо ны шы ғып, ал қы мы тү сіп, се мі ріп кет ті.

Оның есе бі не бел гі лі аты шу лы екі қас қыр дан 
Қараадыр дың іші-ты сын да ғы ел тү гел кө ре сі ні көр ді. 
Да ла дан қой шы ал ды нан қой тар тып жей тін, жай лау-
да ғы си ыр ға шау ып, тай ын ша дан бас тап, үл кен си ыр ға 
шей ін жей тін – осы еке уі. Фев раль, март ке зін де үш-
төрт түйе де же лін ді. «Кі сі ден қо рық пай ды. Әсі ре се бір 
көк шо лақ бар. Қой ды алып со ғып, жа рып жат қан да, 
қа сы на сой ыл са лым жер ге кел ген ше қаш пай ды. Дала-
да ғы қой ға ти ген де, әу елі бі реуі ке ліп ша ба ды, со ған 
қой шы ал да нып жүр ген де, бір жақ тан ке ліп, екін ші сі 
ша ба ды», – де се тін бол ды.

Бо ран ды, аяз ды түн дер де бі рен-са ран қо ра ға да тү-
сіп көр ді. Бір ке дей леу ау ыл дың қой қо ра сы на тү сіп, он 
шақ ты қой ын жал ғыз Көк се рек өзі өл ті ріп, құ ты лып 
шық қан уа қы ты да бол ды. Бір не ше ау ыл дың «қас қыр-
мен тала су ға жа рай ды – ер, сақ» деп жүр ген әл де не ше 
ит те рі де же лін ді.

Жә не ші рет жа са ған дай, Қа раадыр дың қыс тау ла-
ры на ке зек пен соқ ты ға ды. Бі рер күн бір-екі ау ыл дың 
ай на ла сын да қат ты қи мыл қы лып жү ріп-жү ріп, со ның 
ар ты нан бір жұ ма, он күн дей бұл ма ңай да жоқ бо лып 
ке те ді.

Оның есе бі не екін ші, үшін ші ау ыл дар әл гі нің көр-
ге нін кө ріп жа та ды. Әр ау ыл дың тұс та рын да өз де рі нің 
кө рі ніс бе ріп ке ле тін қа рау ыл жо та ла ры, жыл ға лап 
ке ле тін сай, өзек те рі бар. То ру ға мез гіл таң да май ды: 
та ңер те ңі, тү сі, тү ні – бә рі бір. Кү ні не бір мар дым ды 
жем ал май, қа на ғат қыл май ды.

Кел ген де: ана ке зең жақ тан, анау ши ден, ана қа ра-
ған ды сай дан ке ле ді де се – сол жер лер ден айт қан дай 
шы ға ды. Бұ лар ай нал ды рып жүр ген ел дер ма лын ша-
шау шы ғар май, көз ден та са қыл май, қия бас тыр май-ақ 
са қай ған бо ла ды. Бі рақ күн діз-түн нің бі рін де не ғыл са 
да бір қа пы сы бол май та ғы қой май ды. Көк се рек дәл со-
ған кез кел ген дей, дап-дай ын бо ла ды.

Қыс қат ты. Қар қа лың. Қас қыр ды қар кө те ре ді. Ат-
ты кө те ре ал май ды. Сон дық тан та лай рет ат жа ра тып, 
шоқ пар қам дап, қуа мын де ген жі гіт тер бол са да, еш 
нәр се қы ла ал ма ды.

Артықболмасбілгенің

Қасқыр тәкаппар, кер
без,дербестікті,еркіндікті
сүйеді. Қасқыр, ең алды
мен, көзсіз батырлықтың
символы.Олқақтығыстан
қайтпайды.Кезкелгенай
қастанежеңгенше,неөл
генше алысады. Әйтеуір
аяғынадейінжеткізеді.

Қасқыр өлексе жеуден
қашады.Олтекқанабал
ғын,жасетпенқоректене
ді. Яғни, өз бойын, ағза
сынтазаұстайды.
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Бір рет қа на бел гі лі бәй гі жи рен аты мен Арыс тан-
бек шы ғып, соңда ры нан тү сіп еді. Оны адыр дан адыр ға 
са лып, адас ты рып кет ті. 

Ма ңай ла май тын жер ден, алыс тан мыл тық атып 
қор қыт пақ бол ған дар да бар еді. Одан да жас қан бай ды. 
У сал ған дар дың ула рын да же ме ді. Ол улар дан ит тер 
жеп, қы ры лып қал ған уа қыт тар да бол ды.

Мұ ның бә рі екі қас қыр жай ын да ғы Қа раадыр елі-
нің аңы зы, әң гі ме сі еді. Соң ғы бі рер ай дай бір ау ыл дың 
кі сі сі бір ау ыл ға қа ты нас са, жи ын бо лып көп ші лік бас 
қос са, көп әң гі ме ле рі екі қас қыр жай ын да бо ла тын.

Көк се рек се мір ген де, ірі леп өс кен де осын дай даңқ, 
атақ ішін де се мі ріп, өсіп ке ле жа тыр еді.

Осы күй лер дің бә рі мен қа тар, Көк се рек оңа ша да 
ел сіз де қат ты ой ын шы бо ла тын. Түс ке зін де я та ңер тең 
бір мал ды та са да ау на тып жеп алып, ел сіз де гі қа шаң дау 
жа тақ та ры на қай та ды. Сон дай да ақ қас қыр жү ріс тен 
та лып ке ліп, ты ны ғып жат са, Көк се рек ай на ла сын да 
қар бо ра та ды. Жү гі ріп ек пін деп кеп тіс теп өте ді. Ба сы-
нан асып ау нап тү се ді, кей де ақ қас қыр ырыл дап ті сін 
са қыл да тып, құ ла ғын жы ми тып, ашу мен тап бе ре ді. 
Он дай да Көк се рек те қат ты қо рыл дап, гүр-гүр ете ді. 
Кей де се кі ріп кеп: ақ қас қыр дың жел ке сі нен қап сы ра 
тіс теп алып, қы сып тұ рып-тұ рып ба рып, қоя бе ре ді. 
Еке уі осы дан әрі ұза сып ба рып та лас пай ды. Ар ты нан 
Көк се рек қай та ой най ды.

Күн жы лы на бас та ды. Бір не ше рет ша ғыр мақ жақ-
сы күн дер бо лып, әр жер дің қа ры те сіл ді...

Шірет–кезек.
Сойылсалымжер–өте
жақынқашықтықтыбілді
ретінхалықтықөлшем.
Сақаю–күзету,аңду.
Қашаңдау–алыстау.
Шағырмақ–жарқы
раған,қызуымолкүн.
Тайынша–екіжасқа
жетпегенторпақ.
Көкжал–жыртқыш,
қасқырдыңарланы.
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Көк мо лай ып, жаз шық қан соң, екі қас қыр дан Қа-
раадыр дың елі сап бол ды.

Қа раадыр сыр тын да, ел сіз де екі үл кен ащы көл бар. 
Со ның ара лы ғын да ғы қа лың ши дің ішін де ес кі ін бо ла-
тын. Көк се рек пен ақ қас қыр сон да. Жа қын жер де – қа-
мыс, одан әрі – көл. Қау іп сіз. Адам кө зі нен алыс жай, 
бас тап кел ген – ақ қас қыр...

Бұл кезде Көксерек басқа жақтағы елді ториды. 
Ақ қасқыр ін маңында болады. Қамыс арасында көп 
құстардың жұмыртқасын жейді.

 Бір кү ні Көк се рек ін ге са лып ке ліп, ау зы нан ке сек-
ке сек құй рық тар ды құ сып-құ сып тас та ды. Бі рақ бұ-
рын ғы дағ ды бой ын ша, ақ қас қыр қар сы шы ғу шы еді. 
Оны іс те ме ді. Көк се рек ін ау зын тыр на лап, шаң бо рат-
қан соң ға на сүй ре ті ліп зор ға шық ты.

Ін іші нен жат иіс се зіп, Көк се рек ба сы мен кеу де-
сін сұ ғып, «ырр» етіп ба рып, кіш ке не күй кі кү шік ті 
тіс теп, суы рып алып шық ты. Бұл бұ ны іс те ген де, ақ 
қас қыр ар сыл дап тап бе ріп еді, Көк се рек сон да да тоқ-
та май, көк кү шік ті жер ге жұл қып-жұл қып со ғып, қа-
быр ға ла рын кірт-кірт сын ды рып, өл ті ріп тас та ды.

Бі рақ бір емес, екін ші, үшін ші, та ғы әл де не шеуі 
пай да бол ды. Ая ғын да, жы лы ды. Кү шік тер ді жа лап, 
иіс ке леп, кей де қас та ры на да жа та ды. Ақ қас қыр ға 
жем та си тын бол ды.

Аз дан соң се рі гі қай та қо сыл ды. Көп ұзап шық пай-
ды. Сон да да талай жер ге ере тін бол ды.

Бір кү ні еке уі бір қо зы ны жеп ке ле жа тыр еді. Ін-
де рі нің үс ті нен көп үл кен жау лар ке тіп ба ра ды екен. 
Қа мыс ара сы на бұқ ты. Жау оз ған соң ін ге кел ді. Бір-ақ 
қа на кү шік қал ған, бұ ра лып тұ ра ал май ды, арт жа ғын 
ба са ал май ды. Ақ қас қыр тіс теп әке ліп қа мыс қа тық-
ты. Еке уі қай та дан Қа раадыр ға бет қой ды. Жа ры сып 
ке зек-ке зек озы сып оты рып ке ліп, да ла да ғы қой ға ти-
ді. Түн ба ла сын да құ лын же ді, тай же ді. 

Ты ным ал май, бая ғы із де рі мен бая ғы ел ді қай та қан 
қақ сат ты. Бұ рын ғы дан жа ман құ тыр ды...

Ақ қас қыр ой на май ды, қың сы лай бе ре ді. Же се 
де, се мір мей ді. Кей уа қыт та жал ғыз қаң ғып ке те ді. 
Көк се рек ар ты нан із деп жү ріп, зор ға та ба ды. Кей де 
Көк се рек қат ты жү ріп кет кен де, бұл жүр мей тұ рып та 
қа ла ды. Көк се рек қай та ай на лып ке ле ді. 

Кей уа қыт тар бір-екі күн дер аш та қа лы са ды. 
Бі рақ Қа раадыр елі екі қас қыр ды ұмыт қан жоқ. 

Әл де бол са да сол еке уін кө ре бе ре ді. Ен ді жер кеп ті. 

Қараадыр–Ханшыңғыс
жотасыныңсолтүстігін
дегітаулар.ШығысҚа
зақстаноблысыАбай
ауданыБестамақауы
лыныңшығысына28км
жердеорналасқан.Абсо
люттікбиіктігі684м.Сол
түстікбатыстаноңтүстік
шығысқақарай37кмге
созылыпжатыр,енді
жері10–12кмшамасын
да.Беткейлерікөлбеу,
көптегенұсақшоқылар
дантұрады.Солтүстігін
деҮлкенШонай,Шонай,
шығысындаОрдатас
тауларыорналасқан.
Бозғылт,қоңыртопырақ
жамылғысындатал,
терекараласдалалық
өсімдіктерөседі.Тау
етегімалжайылымына
қолайлы.
«Қа зақ эн цик ло пе дия сы»
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Жаз ғы тұ ры көк пен кө бең се мір ген жел қуық ай ғыр лар 
қай та мі ніл ді.

Бір кү ні зор қу ғын бол ды. Үш үл кен жау Қа раадыр-
 дың ой ын да то был ғы лы шұ бар дан шы ға рып алып, екі 
қас қыр ды са тыр ла тып бас тыр ма ла тып қу ып бер ді. Екі 
ай ыры ла қаш ты. Ақ қас қыр дың же лі ні тү гел қат қан 
жоқ екен. Бә рі бір дей со ның со ңы на қа рай үңіл ді. 

Көк се рек ерік сіз ойы сып ке ліп, үшеуі нің ал ды на өзі 
түс ті. Еке уі қа тар қаш ты. Бет те рі Қа раадыр еді. Ерік ке 
қой май, жан дай шау ып, тау ға жі бер мей қа йырып 
ал ды. Ақ қас қыр ой ға қа рай қаш ты. Көк се рек ере гі сіп 
тау ға қа рай тар тып еді.

Мұ ны бі реуі ға на қу ып, еке уі ана ның со ңы нан кет ті. 
Ық ти яр сыз ай ыры лып кет ті. Ар тын да жер ді дүрс-дүрс 
бас қан қат ты тұ яқ тар бұ ны ен ді ақ қас қыр ға қос па ды. 
Со нан соң бұл адыр ға кі ріп, бір-екі бел ас қан соң қу ғын-
шы ны адас ты рып, құ ты лып ал ды. Бі рақ се рі гі жоқ. 

Со ны мен қу ғын кү ні Көк се рек тү ні бойы ақ қас-
қыр дың ізі не тү сіп, жо ры тып еді. Бір тө бе нің ой ына 
кел ген де иіс те, із де біт ті. Се рі гі нің иі сі жоқ; оның ор-
ны на ат, адам иі сі мол бі лі не ді. Ағып ұй ып қал ған қан 
кө рін ді. Аз ға на иіс ке леп, бір рет жа лап дә мін де көр ді.

Түні бойы көп-көп ұлы ды, таң ат қан ша жер тар-
пып, шаң бо рат ты, ыңыр сы ды, ау на ды. Ай ас тын да 
әр лі-бер лі сен де ліп, көп аяң дап жүр ді. Қа сын да кө лең-
ке сі ға на жүр еді.

Та ғы да жал ғыз жор ту ыл ға түс ті...

VI
Жаз бойы жал ғыз тір ші лік ет ті. Ащыкөл дің сол түс-

тік жа ғын жай ла ған бес-ал ты ау ыл Көк се рек тен та ғы 
да кө ре сі ні көр ді. Күн діз ке ліп, көл жа ға сын да, қа мыс-
та жа та ды.

Түн ба ла сын да бір ау ыл дың шуын бір ау ыл ді кі не 
қо сып, бық пырт ти ген дей қы ла ды. Жаз дай же ген қо-
зы, бұ зау ының са ны елу-ал пыс қа жет ті.

Екі рет қу ғын бол ды. Бі рақ еке уін де де көл ге тү сіп 
ке тіп, су дың тап ор та сы на ба рып, дүң ки іп жа тып ал-
ды. Саяз су лы, ай на ла сы зор бастақ, бат пақ ты Ащы көл 
бұ ған үл кен қор ған бо лып ал ды. Әсі ре се, жаң быр лы, 
жел ді түн дер де, ай қа раң ғы да, ақ жау ын дар да Көк се-
рек қат ты құ ты ра ды.

Түн гі ау ыл дың қо ра сы на шап қан да, кү зет ші нің 
ай та ғы, ит тер дің үріп тұр ға ны – бар лы ғы да бұ ған бө-
гет емес. Кей-кей де ара-түн де жарқ етіп, күрс бе ріп 

Күйкі–көзгеқораш,
сүйкімсіз.
Желқуық–ұшқыр,
жүйрік(ат).
Көбең–ептепоңалған,
еталған.
Бықпырттию–быт
шытыншығару,азан
қазанжасау.
Бастақ–бөгде,бөтен.
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мыл тық та аты ла ды. Дау сы нан ға на бі раз сес ке не ді. 
Аз ған тай ұзап ке те ді де, ел ты ныш та ла бер ген де қай та 
соқ ты ға ды. 

Жа сы нан бір күн де екі рет ас жеп, аш қа рақ бо лып 
үй рен ген Көк се рек ау ыл ға жа қын дап кел ген де кө зі тұ-
нып, есі шы ғып ке те ді. 

Сон дық тан ау ыл ға та қай бе ре-ақ ағы зып ат қоя ды. 
Қо ра ны өрт шық қан дай, жер сіл кін ген дей дүр-дүр ет-
кі зіп ке ліп, қақ жа рып шық қан да, ау зы на кем бол ма са 
бір-екі бат пан құй рық ілін бей қал май ды.

Бұл жаз да Көк се рек қат ты се міз бол ды. Әл де қа шан 
тү ле ген та қыр жүн кү зел ген жыл қы ның жа лын дай 
қай рат ты, қат ты. Де не сі нің то луы, бой ының би ік теуі, 
қай ра ты ның мо лаюы – биыл ғы жыл ерек ше бол ды.

Күздің ұзақ таңында бір дауылды қара түнде топ 
жылқыға араласып еді. Сонда қысырдың семіз асау та-
йын бастырмалатып қуып жетіп, құйрығынан алып та-
бандап тұрып қалғанда, тай тапжыла алмады. Аз тыр-
мысып-тырмысып тұрып, қоя беріп қалғанда, тай 
екпінімен барып тоңқалаң аса түсті. Сонда ағызып келіп 
бас салып, алқымынан «гүрр» етіп қаба түскенде, тай 
көтеріп тұра алмай, Көксеректің астында ажал тапты.

Қай та дан қар лы, бо ран ды қыс кел ді. Аяз ды, ел сіз 
ұзақ да ла лар да аш тық түн де рі бас тал ды. Ашу мен жер 
тар пып, қар бо ра тып, көп ұлы ды. Бір мез гіл де ай ас-
тын да аға раң-аға раң ет кен көп топ ты көр ді. Бұ ры лып 
бір жақ қа қа рай жал тар ған ша, та сыр ла тып, қар бо ра-
тып, қа сы на ағы зып ке ліп қа лып ты.

Бұ лар: тіл де рі са лақ та ған, ау ыз да ры аран дай ашыл-
ған, жү гі ріп ке ле жат қан да бә рі те гіс ырс-ырс ете ді. 
Иіс те рі Көк се рек тің мұр нын жар ды. Қар сы аяң да ды. 
Қа лың топ тың ал дын да зор кә рі шо лақ мұ ның жа ны-
нан «арс!» етіп, жел ді қау ып өт ті. Көк се рек те тұм сы ғы 
ашу мен ыр жи ып, тіс те рін сақ-сақ ет кіз ді. Еке уі қай та 
бет те сіп кел ген де бі рі не-бі рі ұм тыл май, құр ға на жа на-
сып, қор-қор етіп, ыр сыл дап тұр ды...

Бо ран ды кү ні ығып ке ле жат қан қой ға ара ла сып, 
бет-бе ті мен бө ліп-бө ліп әке тіп, талай қой ды жа ра лап, 
жеп, қы рып шық ты. Көк се рек қо сыл ған нан бер гі ал-
ғаш қы ша бу ыл осы еді. Та мақ ты емін-ер кін ара лас қан-
дық тан, әр қай сы сы же ке-же ке, талас пай, қа ғыс пай 
же сіп ал ды.

Қар қау ып, ау нап-ау нап, та ғы бі рі гіп алып, іл ге рі 
қа рай сал ды. Ар ты нан адам ке ліп ай ырып ал ған қой-
лар дың та лайы тау сы лып біт кен, та лайы жа ра лы. Әр 

Ащыкөл–Қарағанды
облысыҰлытауау
даныныңсолтүстігіндегі
тұйық,тұздыкөл.Қара
кеңгіржәнеСарыкеңгір
өзендерібастауларының
аралығында,оңтүстік
тенсолтүстіккеқарай
созылыпжатыр.Аума
ғы–16км2.Ұзындығы–
6,6км,ендікжері–4км.
Тереңдігі–0,8м,сукөле
мі–12млн.м3.Сужина
латыналабы–117км2.
Оңтүстігіменшығыс
жағаларыжарлауытты,
қалғанжағаларыжайпақ
келген.Көктемде,жазда
малсуаруғапайдаланы
лады,күзгеқарайсуы
кермектатыпкетеді.
Жағалайқамысөскен.
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жер де си ра ғы, бас жү ні ша шы лып қал ған көп жем тік-
тер кө рі не ді. 

Топ та нып ке ліп жыл қы ға да шап ты. Бі рақ қо ңын 
ой ып ал ған, жа ғын сы ды рып қал ған тай бол ма са, еш бі-
рін жы ғып алып, емін-ер кін жей ал ған жоқ. Көп жыл-
қы шы қу ғын са лып же гіз бе ді. 

Бір күн, бір түн аш тық бол ды. Да ла да, са ры жо-
та ның ба сын да шу ла сып ұлып-ұлып алып, күн ба тыс 
жақ та тү ті ні шы ғып қа ра уы тып жат қан ау ыл ға қа рай 
тар тып бер ді. 

Ел орын ға оты рар кез де, ау ыл ға қай тып ке ле жат-
қан екі-үш жыл қы ға ке ліп ара лас ты. Жыл қы ның еке уі 
қа шып ау ыл ға жа қын дап қал ды да, бі реуін Көк се рек 
ом бы қар ға қа мап кеп, бел гі лі әді сі мен жы ғып ал ды. 
Кі ші леу құ нан шы ғар еді. 

Бар қас қыр ай на ла тұ ра қа лып, аш қа рақ ау ыз ды 
қой ып-қой ып жі бер ді. Әл де қа шан іші жа рыл ған құ-
нанның буы ас пан ға шы ға ды. Қан-жын ба сы-көз де рін 
жа уып, жо та жүн де рі үр пиіп, ес те рі шы ғып асап жа тыр.

Көк се рек бұ рын ғы дағ ды сы мен жем тік тің кеу де сі-
не тұм сы ғын ты ғып жі бе ріп, жұ лып асап жа тыр еді. 
Жел ке сі нен «ырр» етіп бір ау ыз тіс тей түс ті. Бұл орын 
көк шо лақ тың ор ны бо лу шы еді. Жем тік тен ба сын 
суы рып алып, көк шо лақ тың асы лып тұр ған ая ғы нан 
қат ты тіс теп алып, үс ті нен жұ лып тас та ды. Еке уі де 
жем тік тен шы ғып, бі раз гүр-гүр еті сіп тұ рып, қай та-
дан  қызылға ұм ты лыс ты. 

Та ла са-тар ма са же сіп ал ды. Соң ғы бір-ақ са ны қал-
ған уа қыт та кү шік қас қыр лар мен қан шық тар дың кө бі 
шы ғып ке тіп, екі көк шо лақ қа на жем тік ті жұл ма ла-
сып қал ды. 

Өз ге лер бұ лар жеп бол ған ша қар да ау нап-ау нап ал-
ды. Бір та лайы төс те рін қар ға тө сеп кү тіп жа тыр еді. 

Жем біт ті. Та ғы да адыр ға қа рай тарт ты. Топ ал-
дын да екі көк шо лақ қа тар жор та ды. Бі рі не-бі рі жол 
бер мей ді. Бі рі нің ал ды на бі рі түс се, тір сек те рі нен тіс-
теп ырыл да сып қа ла ды. Азу ті сі нің бі рі сын ған шо лақ 
ыза лы, до лы. Гү ріл деп сыз да на бер ді. Екі күн дей аш 
бо лыс ты. 

Жыл қы бұ рын ғы же рін де жоқ. Бо ран бол ған, қа лың 
қар жау ып, із дер де ба сы лып қал ған. Ел сіз бір жар ды 
жа ға лап ке ле жат қан да, кеуегі нен шы ғып қо ян қаш-
ты. Жар дың екі жа ғы на қақ жа ры лып бө лі ніп алып, 
ұм ты лып қу ды. Аз дан соң қо ян жар дан шы ғып, Көк-
се рек жақ қа қа рай да ла ға шы ға, адыр ға бет тей қаш ты. 

Қасқырдыңойлағаны–
   арамдық.
Қойдыңойлағаны– 
   амандық.

Қойшынытаяғыасырайды,
Қасқырдыаяғыасырайды.
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Бұл топ тың ал дын да Көк се рек еді. Қо ян ға жа қын дап 
ке ле ді. Бір кез де тө те ден ағын дап же ке да ра бо лып, көк 
шо лақ ағыз ды. Қо ян ға жа қын дап қы сып ке ліп, Көк се-
рек тің ал ды на түс ті. Арт қы қас қыр лар шұ бап алыс та 
қал ды. 

 Адыр ға кір ді. Бір не ше тө бе лер ден өт ті. Көк се рек 
кей ін деп қа лып еді. Бір ыл ди да көк шо лақ қо ян ды жұ-
мар лап жа тыр екен. Көк се рек ке ле ау ыз ды қой ды. Еке-
уі жұл қы сып тар тыс қан да қо ян ның ба сы мен кеу де сі 
көк шо лақтың ау зын да кет ті. Өзін де қал ған ды қа паш-
құ паш асап, Көк се рек қай та тап бер ді. 

Көк шо лақ қо ян ның ба сын тас тай бе ріп, арс етіп 
Көк се рек ті аяқ тан ала түс ті. Ойда қар бо рап, аяқ та ры-
ның ас ты ат кө пір бол ды. Шап шып ке ліп гү ріл де се ді. 
Тіс те рі бір-бі рі не са тыр-са тыр тиі сіп, қарш-қарш шай-
на са ды. Ті кей іп шап шы ған бой да ұс та сып тұр ған да, 
Көк се рек ба сын бұ рып жі бе ріп, көк шо лақ ты құ лақ 
ше ке ден ала түс ті. Жа сы нан ау ыл ит те рі нен үй рен ген 
әді сі еді. Ау зы тиі сі мен жұл қып бұ рап жі бер ген де, көк 
шо лақ май ысып ба рып ас ты на топ ете түс ті. 

Жы ғы сы мен үс ті нен ба сып тұ рып, құ лақ ше ке ден 
ауыз ды жыл жы тып ке ліп, ал қым ға сал ды. Та ма ғы-
нан қап сы ра қы сып бу ын ды рып алып, мой ын сүйе гін 
қырт-қырт шай най ды. Көк шо лақ тың ау зы аран дай 
ашы лып, ты ны сы құ рып, ты пыр лау ға ша ма сы кел мей 
қал ды. 

Сол уа қыт та арт қы қас қыр лар то пыр лап ке ліп 
же тіп, көк шо лақ қа ау ыз са лыс ты. Был бы рап ақ қан 
қы зыл қан ның иі сі аш қа рын дар ға мас қыл ған дай 
бел гі бер ген еді. Шап тан, қол тық тан, жа ла ңаш төс тен 
мық ты, өт кір тіс тер жұл қып-жұл қып тарт қан да, көк 
шо лақ тың қа ны жо сы лып ағып, іші нен бұр қы рап бу да 
шық ты. Бұл ара да бар ау ыз тү ге лі мен жа бы лып ке тіп 
еді. Аз уа қыт та көк шо лақ тан бу ды ра ған жүн мен төрт 
та бан ға на қал ды. 

Қал ған топ тың жал ғыз дау сыз бас шы сы Көк се рек 
бол ды. Із деп жү ріп отарда ғы жыл қы ны тау ып ал ды. 
Та ғы да аты шу лы то ғыз қас қыр де ген даң қы шық ты.

Күн діз-тү ні жыл қы шы атау лы ны кү зет тен бо сан-
дыр    май, сон да да да мыл бер мей, тай-құ нан ды жеп 
тұрды...

Бір уа қыт ке ру ен жо лын да да бол ды. Ке ше ден бе рі 
ас же мей, ашық қан, аяз да ған уа қыт еді. Жал ғыз ат ты 
ша на лы жүр гін ші ні қа ма ды. Ай на ла сы на қар бо ра-
та ды. Бі ре се жо лы на ба рып жа тып ала ды. Жар ты сы 

Қасқырларбірбірінкеле
жатқанқауіпқатерден
сақтандыруүшінұлиды.
Жалғызғұмыркешетін
жануарларжалғыздықтан
даұлуымүмкін.Әдетте
олар5секундтанартық
дауысынсозбайды.
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ар ты на, жар ты сы ал ды на тү сіп, қаш пай, мез гіл сай ын 
жа қын дап, аяң са лып оты ра ды.

Есі шық қан ке ру ен, аты жү ре ал май қал ған соң, 
ай қай са лып қа шып еді. Ат ты топ та ры мен жы ғып 
са лып тал қан дап, өл ті ріп, талап же се бас та ды. Топ осы-
ған ара ла сып жат қан да, Көк се рек мұ ны тас тай бе ріп, 
қа сы на бір-екі қан шық ты ер тіп алып, кі сі нің ар ты нан 
қар бо ра тып, бұр қы ра тып са лып еді, жа қын дап қал-
ған да, кі сі шо шып жы ғыл ды. Бі рақ ал да ры нан ай қай-
 лап, са тыр лап шап қан ат ты лар шы ғып қа лып, ай ырып 
ал ды. 

Осы дан соң Көк се рек қат ты до лы, ыза лы бо лып, 
сыз да нып ал ды. Ыр қы на көн бе ген кү шік тер ді, жү ріс-
ке ере ал ма ған қар таң қан шық тар ды кей де бас са лып 
талап та тас тай ды.

Та ғы бір рет те қа лың ши лі қо рық та отыр ған бес-ал-
ты ау ыл дың үс ті не кел ді. Күн діз бо ла тын. Күн  қан аяз 
еді. 

Шет кі ау ыл бұ лар ды кө ріп қал ды. Ши ше тін де қар-
да ау нап жат қан да, бір түйе шық ты. Үс тін де кі сі бар. 
Ба сы на ақ оран ған. Ту ра қас қыр лар ға қа рай жүр ді.

Ат емес, қаш па са да бо ла ды. Бі рақ түйе жа қын дап 
кел ген де, бар қас қыр тұ рып, да ла ға қа рай ақы рын бүл-
кек тей бер ді. Топ тың ар ты нан Көк се рек ке ре нау лап 
зор ға тұ рып, қы ры ста нып ар ты на қа рап, ол да аяң да-
ды. Түйе ба қы рып қоя ды да, шу да сы жел кіл деп же-
ле ді. Бет ті ел сіз ге қа рай тү зеп қас қыр лар бүл кек те ді. 
Ар тын да – Көк се рек.

Түйе бұ ры лып ке тер деп, ба қы лай ды. Бұ рыл май ды. 
Көк се рек ашы ғып қа лып еді. Дә ме ле не бас та ды. Бі ре се 
жор тың қы рап ба рып, ал дың ғы лар ға же те ді де, бә рін 
тоқ та тып, өзі жү ре сі нен тү сіп, түйеге қа рап жа та ды. 
Түйе жа қын дап кел ген де, өз ге лер жыл жи бе ре ді. Бұл 
да ар ты нан тұ рып аяң дай ды.

Ая ғын да, ау ыл дан әб ден ұзап шық ты. Көк се рек 
өз ге лер ді іл ге рі жі бе ріп, өзі бір кү шік қас қыр мен бө лі-
не, оң жақ бүй ір ге қа рай тарт ты. Түй елі қиыс тап, топ 
пен бұл еке уі нің ара лы ғы на қа рай бет те ді. Әлі де түйе 
бақы ра ды. Иі сі, дә мі қы зық ты рып, асық ты рып ба ра-
ды. Көк се рек түй енің ар ты на түс ті.

Бі рақ әлі он ша жа қын да ған жоқ. Түйе ен ді ақы рын 
жү ре бас та ды. Кей де тоқ тап, ал ды-ар ты на қа рай ды. 
Ақ бас әр лі-бер лі бұ ры лып, қоз ға лақ тай ды.

Түйе тоқ та ған да, Көк се рек те тоқ тай ды. Тұр ған 
жері нен қар бо ра тып, тар пы на бас тай ды. Сөйт іп кеп бір 

Бүлкектеу–желістен
гөріжай,шапшаңжүріс.
Керенаулау–енжар,
самарқау,жалқау.
Қоң–1)малдыңжоны,
ауыреті;2)малдыңкүйі,
семіздігі.
Кеуек–қоянпаналайтын
үңгір.
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мез гіл де арын дап шау ып, түй енің жа ны на жа қын дай 
ке ліп, қиыс өте бер ді. Сол кез де түйе үс ті нен бір ұзын 
нәр се шо шай ып со зыл ды да күрс ет ті. Өл ген ше қат ты 
ащы дау ыс да ла ны сіл кін ді ріп шо шы тып жі бер ді. Бар 
қас қыр қар бо ра тып ыт қып, қа шып жө нел ді.

Күрс етіп жө тел ген көк тү тін мен қа тар Көк се рек тің 
арт қы бір са ны шыж ете түс ті. Әрі ыс тық, әрі су ық бір 
нәр се қа да лып, шан шып қал ды. Са нын «арс» етіп қа-
уып қа лып, түй енің үс ті та ғы да сыр тыл дап қам да нып 
жат қан да, бұ да ыт қып қа шып жө нел ді. 

 Тоқ тал ған жоқ, көп қаш ты. Бір не ше қыр қа дан, 
бір-екі жа зық тан құ лаш ұрып шау ып өт ті. Өз ге қас-
қыр лар бір бө лек, бұл жал ғыз бір бө лек кет ті.

Түйе қа лып қой ды. Жү гі ріп-жү гі ріп ке ліп, бір жар-
тас ты сай ға кі ре бе ре, арт жа ғы қи ра лаң дап ба рып құ-
лап түс ті. Жол бойы тоқ та май ақ қан қан әлін ке тір ді. 
Жа ра сы ның ау ру ын да жа ңа тоқ тар ал дын да ға на се зе 
бас та ған.

Қың сы лап жа тып са нын жа лайды. Қан шы ға ды. 
Бір тұ ра ды, бір жа та ды. Тұр ған да ен ді бір ая ғын кө те-
ріп тұ ра ды. Үш ая ғы мен се кек теп аяң дай ды.

Арада бірнеше күн өтті. Осы сайдан шыққан жоқ. 
Ашығып, бұралуға айналды. Бірақ аяғы ептеп басуға 
келді. Бір-екі қырқадан асты. Бір сайда үш-төрт ат жа-
йылып жүр екен. Бұғып қасына келді. Шетте арықтау 
бір көк шолақ ат тұр еді. Тап беріп қуып отырып, қалың 
омбыға әкеліп қамады.

Осқырып, қорқып тұрған атты алқымынан алып, 
бауыздап түсті. Санын жұлды, қоңын ойды. Омбы 
қардан шығармай тұрып, жығып алды. Тоя жеп алып, 
сайына қайтты. Күнде кешті күтеді. Түн болған соң, 
жемтігіне келіп, асын жейді.

Осы мен бес-ал ты күн өт ті. Қай та дан жо ны шы ғып, 
ты ңай ып, күшейіп ал ды. Ая ғы да әб ден ба су ға кел ді.

Кү ді рей ген жо та лы, ашу лы Көк се рек та ғы да жор-
ту ыл ға шық ты. Бел гі лі жем тік біт ке ні не екі күн бол-
ған. Со дан бе рі аш еді. Жор та-жор та, бая ғы Қа раадыр-
дан шық ты.

Түс ке жа қын мез гіл еді. Жо та-жо та дан қа рауыл 
 са лды. Жел ге тұм сы ғын тө сеп, бел гі лі иіс күт ті. Алыс-
тан та ныс иіс ке ліп мұр ны на жет ті. Ма ңай ға жалт-жалт 
қа рап алып, қыр дан-қыр ды, адыр дан-адыр ды  ке зіп 
оты рып, күн ба тыс қа қа рай шыр қап сал ды.

Көп із де ді. Ая ғын да, күн кеш ке жа қын да ған да, 
бір жо та ның ба сын да шо шай ған ат ты лы қой шы ны 

Қасқыр–далатағысы.
Киелісаналатынкөкбөрі
тұқымынақатыстытағы
бірдерек,ол–оның
отбасынаберіктігі.Қас
қырбірғанаотбасына
иежәнеол–бөлтірік
тәрбиесінтолықтайөз
мойнынаалғанхайуан.
Ауыздандыру,бөлтірігін
көкжалғаайналдыру,
бәрібәрі–осыата
қасқырдыңқұзырындағы
міндет.Өзгеаңдарда
жоқосықасиеттеркиелі
жаратылысиесінәркез
даралаптұрады.

«Қа зақ эн цик ло пе дия сы»

Бағалыдерек
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көр ді. Ай на ла сында – сол тө бе нің бе тін де қой ша шы-
лып жайы лып жүр. Те ріп жеу ге шаш қан ша шу дай. 
Бі рақ жа қын да ау ыл бар. Алыс тан ағын дай бет тү зе ді. 
Жал ғыз-ақ қа ра сын кө ріп қал ған қой шы ай ғай ды са-
лып бұ ған қар сы шап ты.

Қой шы үл кен емес, ба ла дау сы шо шыт пай ды. Қой 
дүр кі реп үр кіп, қой шы ға қа рай қаш ты. Қас қыр жа-
қын дап бір қы зыл қой ға ау ыз ды сал ға лы ен те леп ке ліп 
қа лып еді, ба ға на дан ай ғай лап ке ле жат қан қой шы қа-
сы на кеп қа лып ты. Ерік сіз жал та рып бұ ры ла бе ріп еді, 
қой шы бас ты рып қу ып жө нел ді.

Бой са лып, қор қып қаш қан жоқ. Со дан ба, бол ма са 
те гі жүй рік пе, әйте у ір боз ат бас тыр ма ла тып же тіп ке-
ліп, Көк се рек тің жо та сы на же ңіл ағаш сарт етіп ти іп 
қал ды. 

Сол-ақ екен, қар сы бұ ры лып алып, ат ты ға қа рай 
«арс!» етіп шап шып қал ды. Аран дай ашыл ған ау ыз 
бір де ме ні жұ лып түс пек еді. Ың ғай ына ба ла то ны ның 
өңі рі ілін ді. Со ны бөк сер тіп, жұ лып түс кен де, боз ат ос-
қы рып ат қып кет ті.

Ба ла ның шо шы ған ай ғайы шық ты. Қас қыр ар ты на 
ай на лып тап бер ген де, мөң кіп жүр ген боз дан ба ла ау да-
ры лып құ лап түс ті. Көк се рек те қа зір де бұ рын еш қа шан 
бі лін бе ген до лы лық, жайын    дық бар еді. Ту ған нан бер гі 
бар лық кө ре сі осы дан – екі аяқ ты дан де ген дей, жы ғы-
лып, до ма лап жат қан ба ла ға тап бер ді. Оқыс се кір ген де, 
са ны ның жа ра сы ашы лып, тыз етіп ашып қалып еді. 
Ол бұ рын ғы дан жа ман ыза лан ды рып, құ тырт  қан дай. 
Боз ұзап қа шып кет ті. Қой да жоқ. Екпін деп се кі ріп, 
ырыл дап кеп, ба ла ны бас сал ды.

Бұл ба ла Құр маш еді. Қой шы ауы рып қа лып, әке-
сі бір күн ге қой ға жі бер ген еді. Ас ты на мін ге ні өзі нің 
жүй рік боз дө не ні бо ла тын. Үс ті не гү ріл деп қас қыр тө-
ніп кел ген де, кө зі бір ашы лып, бір жұ мы ла ды. Ба сы на 
та ман аран дай ашы лып ке ле жат қан ау ыз дың жо ғар ғы 
жа ғын да өзі не та ныс құ лақ кө рін ді. Сол жақ та ғы ті лік 
құ лақ тың жар ты сы сал пыл дап тұр. Ақыр ғы сез ген-біл-
ге ні – сол...

Со дан әрі ба ла ның үні өш ті. Қас қыр дың ау зы ти мес-
тен бұ рын өліп кет ті. Көк се рек ырыл дап тұ рып, ті сі нің 
ұшы мен қа ғып, жұ лып алып, ба сын шай қап өт кен де, 
ба ла ның бір жақ кө зін қо па рып алып кет ті. Жү ріп ба ра 
жа тып, қыл ғып сал ды... Түн де ба ла ның өлі гін тау ып 
алыс ты. Жа нын да тай дың ізін дей бо лып, үл кен қас-
қыр дың ізі жа тыр екен...

Шаңытқан–күңгірт
тенген,мұнарланған.
Тыңаю–әлдену,тынығу,
қуаттану.
Жемтік–арамөлген
малдыңөлексесі.
Қарауылсалу–бақылау,
күзету.
Бойсалу–қорқу,тартыну.
Бөксерту–жарыпжібе
ру,ақтарыптастау.
Жайындық–жойқынірі
лік,кереметқуаттылық.
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Артықболмасбілгенің

«Көксерек» фильмін «Қазақфильм» киностудиясы түсірген. Фильмде кішкентай Құр
маштыңрөлінойнаған–ҚамбарУәлиев.Олбылайескеалады:«Бұлфильмдібіржылдан
астамуақыттүсірді.ҚасқырКөксеректіМәскеуденалыпкелді.МенКөксеректі үлкейген
кездежетектепертіпжүруімкерекболды.Біраққасқырларғаменіңәлімкелмеді.Дегенмен,
киноғатүскенкездеменкөпқиналғанжоқпын.ҮштөртайбойыҚұрмаштыңүстіндегісырт
киіміншешпестенұйықтапжүрдім».1974жылыБакуқаласындаөткенкинофестивальда
Қ.Уәлиевке«Баларөліндеойнағаншеберлігіүшін»ынталандырусыйлығыберілді.«Көк
серек»фильмінехайуанаттарбағынанжасқасқырларалынған.Көксерекболыпекіқасқыр
ойнаған,екеуіндефильмгетүсіруүшінМәскеуқаласынанарнайыәкелген.«Қойғақасқыр
шабу»көрінісінетүскенқылшықжүнді,тегенқұйрықтықойлармалшаруашылығыинсти
тутыныңтәжірибеотарынаналынған.ФильмҚырғызтауларыныңбаурайында,Ыстықкөл
жағалауындатүсірілген.ФильмсценарийінАндрейМихалковКончаловскийменЭдуард
Тропининжазды.АлқазақтілінеӘбішКекілбаеваударған.

http://massaget.kz

«Білу»
1. Мұх тар Әуе зов ту ра лы не біл дің дер?
2. «Көк се рек» повесін де кү шік те рі өл ті ріл ген қас қыр лар қа лай кек тен ді?
3. Ау ыл ға алып кел ген бөл ті рік ті кім бау лы ды?
4. Ау ыл ит те рі Көк се рек ке қа лай қа ра ды?
5. Көк се рек қан дай бо лып өс ті?
6. Көк се рек тен ау ыл дар қан дай зар дап шек ті?
7. Көк се рек пен Құр маш қан дай жағ дай да кез дес ті?
8. Құр маш қа лай қа за тап ты?
9. Ау ыл адам да ры Көк се рек ті қа лай жа за ла ды?

«Түсіну»
1. Адам дар қас қыр дың кү шік те рін не ге аяу сыз өл тір ді?
2. Не лік тен бір кү шік ті ті рі қал ды рып кет ті?
3. Үл кен дер мен Құр маш тың әже сі не лік тен Көк се рек ті өл ті ру ке рек 

деп еді?
4. Құр маш не ге үл кен дер дің айт қа ны на көн бе ді? Ол не лік тен Көк се-

рек ті өл ті ру ге қи ма ды?
5. Көк се рек не ге асы рау ға көн бе ді? Көк се рек тің ау ыл дан ке туі не не се-

беп  бол ды деп ой лай сың дар?

«Талдау»
1. Қас қыр мен адам ның іс-әре ке тін де ұқ сас тық бар ма? «Венн диаг рам-

ма сы» ар қы лы са лыс ты рың дар.

Білу

Түсіну
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АдамҚасқыр

2. «Көк се рек» көр кем филь мін жа зу шы ту ын ды сы мен са лыс ты рың дар.

«Жинақтау»
1. М.Әуе зов ту ра лы біл ген де рің ді ті рек сыз ба ар қы лы көр се тің дер, тү сі-

нік те рің ді жұп бой ын ша бір-бі рі ңе әң гі ме леп бе рің дер.
2. «Көк се рек» әң гі ме сі нің та қы ры бы мен идея сы қан дай? Үзін ділер 

маз мұ нын тү сі ніп оқың дар. Үзін ділер ге қан дай атау бе рер едің дер? 
Жауаптарыңда хрестоматия материалдарын пайдаланыңдар.

3. М.Әуе зов тің «Көк се рек» пове сі бой ын ша жос пар құ рың дар. Жос пар 
бой ын ша маз мұн дап үй ре нің дер.

«Қолдану»
1. Ұлы жа зу шы ту ра лы ай тыл ған ой-пі кір лер ді жал ғас ты рың дар.
2. «Оқыр ман» мен «Жа зу шы» рө лін де бо лып кө рің дер. Бір-бі рі ңе қан-

дай сұ рақ тар қо яр едің дер?
3. Құр маш пен Көк се рек ту ра лы әң гі ме ле су дің үл гі сін ұсы ның дар.
4. Шы ғар ма маз мұ нын «DEAL әді сі» ар қы лы мең ге ру ге ты ры сың дар. 

Мұн да ғы D – Describe – ба ян дау, су рет теу (оқы ған да рың ды, көр-
ген де рің ді си пат таң дар, сы наң дар); Е – Explain – тү сін ді ру (оқи ға 
бой ын ша не бі ле тін де рің ді, біл ген де рің ді, не тү сін ген де рің ді су рет-
тең дер); А – Аnalise – тал дау (ақ па рат ты тал даң дар, се беп те рін атаң-
дар, қо ры тын ды жа саң дар); L – Links – бай ла ныс (бол жам дар не ме се 
қо ры тын ды жа сау үшін өз де рің де бар бі лім мен бай ла ныс ты рың дар).

5. Хрестоматияда берілген бөлімдерді пайдаланып, «Мә тін құ ра» ойы-
нын өт кі зе міз. Ой ын шар ты: мә тін ді та ғы да бір рет мұ қи ят оқып 
шы ғың дар. Әр қай сы ла рың мә тін ге сұ рақ жа зып, жүр гі зу ші ге бе-
ре сің дер. Бар лық та рың сұ рақ жа зып бол ған соң, жүр гі зу ші ден кез 
кел ген па рақ ты алып, сұ рақ қа жау ап ой лас ты рың дар. Со дан кей ін 
жау ап та рың ды мә тін маз мұ ны бой ын ша ор на лас ты рың дар. Өз де рің 
құ ра ған мә тін ді әң гі ме леп, со ңы нан оны оқу мә ті ні мен са лыс ты рың-
дар. Ой ын со ңын да ең бел сен ді, ең сау ат ты оқу шы ны анық тай мыз.

6. «Көк се рек» әң гі ме сін де да ла та би ға ты қа лай су рет тел ген? Үзін ді ден, 
хрестоматиядан тау ып, оқып бе рің дер.

7. Шы ғар ма да қас қыр лар тір ші лі гі қа лай су рет тел ген? Қас қыр мі не-
зін, тір ші лі гін су рет теу де гі жа зу шы ше бер лі гі ту ра лы ой бө лі сің дер. 
Қыл қа лам ше бе рі – су рет ші нің ту ын ды сы на на зар ау да рың дар. Көк-
се рек ті су рет ші қа лай бей не ле ге ні ту ра лы пі кір ле рің ді біл ді рің дер. 
Жа зу шы ті лі мен өр нек тең дер.
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8. Қа ра ала тө бет пен Көк се рек тің шай қа сын си пат таңдар.
9. Ақ қас қа мен Көк се рек тің ай қа сын су рет те ген жер ді өз сөз де рің мен 

маз мұн дап бе рің дер.
10. kaztrk.kz сай ты нан «Көк се рек» филь мін кө ріп, пі кір ал ма сың дар.
11. Ға лам тор же лі сі нен, бас қа да де рек көз де рі нен та би ғат та ғы қас қыр-

лар тір ші лі гі ту ра лы қо сым ша мә лі мет дай ын даң дар. Қас қыр лар 
ту ра лы қан дай әде би шы ғар ма лар, ер те гі-аңыз дар оқы ғандарыңды 
ес те рі ңе тү сі рің дер.

«Бағаберу»
1. Мұх тар оқы ған се ми на рия ның орыс ті лі мен әде бие ті пә ні нің оқы-

ту шы сы В.По пов өз ес те лі гін де: «М.О.Әуе зов пен т	� �ыш рет 1916 
жы лы та ныс тым. Ал ды� �ы пар та да оты ра тын он се гіз жа сар 
сы пайы, с	 лу жас �а за� ты� де не сі сып тай т� зу, киі мі сән ді, тап-
та за, �ою ша шы �ап-�а ра, ке� ма� дайы ке ре �а рыс, �о �ыр �ай ж�-
зі бай сал ды, ма� �аз, кө зін де а�ыл т	 нып т	р... �а дір-�а сие ті өз 
ор та сы нан өз ге ше бө лек осы жі гіт орыс ша �а өте-мө те же тік. Ал 
эру ди ция сы на бә рі міз та��а ла тын быз», – дей ді. Бұ дан бо ла шақ 
жа зу шы ту ра лы қан дай ой түюге бо ла ды? Пі кір ле рің ді біл ді рің дер.

2. Қас қыр апа нын адам дар не лік тен ой ран да ды? Адам дар әре ке тін ба ға-
лаң дар.

3. Көк се рек не лік тен өзі нің ие сі Құр маш қа қар сы шап ты? Пікірлеріңді 
білдіріңдер.

4. Әң гі ме нің қай ғы лы аяқ та лу ына кім кі нә лі деп ой лай сың дар? Жау ап-
та рың ды дә лел дең дер.

5. Шы ғар ма маз мұ ны бой ын ша пі кір ле рің ді «ПОПС фор му ла сы» ар-
қы лы біл ді рің дер.

 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...»
 �шін ші сөй лем: «Оны мен мы на фак ті лер мен, мы сал дар мен дә лел дей 

ала мын...»
 Со� �ы сөй лем: «Осы ған бай ла ныс ты мен мы на дай қо ры тын ды ше-

шім ге кел дім...»
6. Шы ғар ма дан қан дай ой түй дің дер? Жа зу шы адам мен та би ғат ара-

сын да ғы бай ла ныс пен қай шы лық ты қа лай көр сет кен?
7. Та би ғат ты ныш ты ғын бұ зу мә се ле сі не қа лай қа рай сың дар? PowerPoint 

прог рам ма сын қол да нып, та би ғат ты қор ғау жо ба сын ұсы ның дар.

Бағаберу
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«Жазушы»мен«тілші»рөліндеболып,«Көксерек»шығармасытуралысұхбаттасыңдар.

ӨзтаңдауларыңбойыншаМ.Әуезовтіңтаңдамалышығармаларжинағынан«Жетім»,
«Қорғансыздыңкүні»,т.б.әңгімелеріноқыңдар.

Әдебиеттеориясы

Тақырыппенидеятуралытүсінік
Тақырып–жазушысуреттепотырғанөмірқұбылысыболса,идея–жазушыныңсол

өзісуреттепотырғанөмірқұбылысытуралыайтқысыкелгенойы,солөмірқұбылысына
бергенбағасы.

Әдебишығарманыңатауыдатақырыпдепаталады.Мысалы,М.Әуезовтің«Көксерек»
повесі. Әдебиет теориясында шығармадағы автор көтерген басты мәселе де тақырып
деп аталады.Мысалы, «Көксерек» повесінің автор көтерген тақырыбы – адаммен та
биғатарасындағыбайланыспенқайшылық.Туындыдакөтерілгентақырыптытанытудағы
қаламгердіңойыменкөзқарасышығарманыңидеясыболыптабылады.Біршығармадағы
бірнеше және әр алуан жеке тақырыптар мен идеялардың бір жерге тоғысуын негізгі
идеядейміз.Көркемшығарманыңтақырыбыменидеясыбірбіріментығызбайланысты
ұғымдар. «Көксерек» әңгімесінің идеясы табиғаттағы байланыс үйлесімде болуы керек
екендігін,адамныңтабиғаттыңзаңдылығынбұзуыапатқаәкелетіндігінбілдіреді.

«Қа зақ  әдебиеті» анықтамалығы

Өзтаңдауларыңбойыншакезкелгенкөркемшығарманыңтақырыбыменидеясын
анықтап,жауаптарыңдыәдебиеттеориясынасүйенеотырыпдәлелдеңдер.

Диалогқұру

Кітапсүйерлерүшін

Тапсырмалар
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Қазақстанныңхалыққаһарманы,атақтыпартизанжазушыҚасымҚайсенов–
халқымыздыңкүлліадамзатпенбіргежасағанұлыерлікдастаныныңбастыкейіп
керлерініңбірі.

 ҚАСЫМҚАЙСЕНОВ

Қа зақ стан ның ха лық қа һар ма ны, пар ти зан жа зу-
шы, пол ков ник Қа сым Қай се нов 1918 жы лы қа зір гі 
Шы ғыс Қа зақ стан об лы сы Ұлан ау да ны ның Асу бұ лақ 
ауы лын да ту ған. 1940–1941 жыл да ры ар нау лы әс ке ри 
дай ын дық мек те бі нен өт кен нен кей ін оң түс тік-ба тыс 
май да ны ның шта бы на жі бе рі ле ді. 1941 жы лы жау қо-
лын да қал ған Ук ра ина же рін азат ету ге ат та на ды. 
Парти зан қоз ға лы сы ның ал ғаш қы же тек ші ле рі ре  тін-
де За кар патья, Мол да вия, Ру мы ния, Че хос ло ва кия 
же рін не міс бас қын шы ла ры нан азат ету ге қа ты сып, 
көп те ген күр де лі опе ра ция лар ды жү зе ге асы ра ды. Қа-
сым Қайсенов өзін өжет, тап қыр жә не ұй ым дас ты ру 
қа бі ле ті зор ко ман дир ре тін де көр се те бі ле ді. Жа зу -
шы Ұлы Отан со ғы сы ке зін де гі ер лік те рі үшін Ұлы 
Отан со ғы сы ның бі рін ші дә ре же лі ор де ні мен, Бог дан 
Хмельницкий ор де ні мен жә не көп те ген ме даль дар мен 
ма ра пат тал ған. Пар ти зан дық өмір жо лын, қа ру лас 
жол дас та ры ның қа һар ман ды ғын бей не лей тін «Жас 
пар ти зан дар», «Ажал ау зын да», «Жау ты лын да», 
«Пар ти зан со� па� та ры», «Пе реяс лав пар ти зан да-
ры» тә різ ді көп те ген шы ғар ма лар жаз ды. Қа сым Қай-
се нов – Тәу ел сіз Қа зақ стан ның Ха лық Қа һар ма ны.

Естеріңетүсіріңдер:
Қандайжауынгержазушыларды,ақындардыбілесіңдер?
Олардыңқандайшығармаларыноқыдыңдар?

Меңгерілетінбілім:
ҚасымҚайсеновкім?

«Жаутылындағыбала»шығармасыныңтақырыбымен
идеясықандай?

ҚАСЫМҚАЙСЕНОВ
(1918–2006)

Қасымымкөп,мына
Қасым–бірҚасым,
Ажалмендеойынсауық
   құрғасын...
Бірқарасаң,жанынәзік
   жауқазын,
Бірқарасаң,балқымайтын
   қорғасын.

Х.Ер ға ли

Зергерсөз
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Артықболмасбілгенің

«Мені әдебиетке әкелген – соғыс, партизандық өмірім. Мен басымнан кешкендерді
жақсыайтадыекенмін.Олар(жазушыларред.)«қалайайтсаң,солайжазабер»депкеңес
берді.Жазғандарымдыоқып,түзетіп,кітапетіпшығарды.«Жаутылында»,«Жаутылын
дағыбала»тағыбасқакітаптарымсолайтуды.Бүгінгедейінқазақша,орысша,украинша
аудармаларыммен33кітапшығарғанекенмін».

Қ.Қай се нов

Жаутылындағыбала 
(по вес тен үзін ді)

Шырт ұй қы да жат қан Се рік төр де гі стол үс тін де 
тұр ған те ле фон ның бе зек тей шы рыл да ған ды бы сы нан 
ке нет оя нып кет ті. Бір ау нақ шып тү сіп, ба сын кө те ріп 
алып еді, па па сы те ле фон труб ка сын құ ла ғы на то сып 
тұр екен.

– Тың дап тұр ған май ор Мер ген ба ев, – деп кел те 
сөй ле ген па па сы, – Cолай ма?.. Қа зір же тем! – де ді де, 
өңі бұ зы лып, труб ка ны тарс ет кі зіп іле сал ды. Со сын 
үн сіз-түн сіз тез ки іне бас та ған еді. Тө сек тен ұшып тұр-
ған Жа мал:

– Жо ма рт жан, не боп қал ды? – деп абыр жып 
сұ рады.

– Тұ рып ки інің дер де, дай ын бо лың дар! Шега ра дан 
фа шист ар мия сы өтіп ке тіп ті. Біз дің полк те со ғыс 
да бы лы со ғыл ға лы бес ми нут бол ған екен, – деп қыс қа 
жау ап қат ты да, май ор Жа ма лы мен Се рі гі нің бет те-
рі нен сүй іп, ки ім де рін апыл-ғұ пыл тү зей сал ды да, 
үй ден жү гі ріп шы ға жө нел ді...

Жа мал мен Се рік тез ки ін ді де, үй дің ішін бу ып-
түйе бас та ды. Жа мал дың ой ына әр түр лі қор қы ныш ты 
кү дік тер ұя лай бер ді. Бұл қа ла ше га ра дан не бә рі қы-
рық-ақ ки ло метр жер де бо ла тын. Ше га ра дан өтіп кет-
кен жау бір не ше са ғат тан соң осы қа ла ға, өз де рі тұр ған 
зәу лім би ік үй лер ге оқ атуы мүм кін. Сон да қайт пек? 
Жа мал әрі ой лап, бе рі ой лап, Се рік ті ата сы мен әже-
сі нің қо лы нан алып кел ге ні не қат ты өкін ді. Жап-жас 
ба ла сы ның ен ді гі кү ні не мен шек тел мек? Кө ңі лін де 
еш бір кү ді гі, ой ын да еш бір ала ңы жоқ сә би ен ді жау 
оғы нан бұқ пан тай лап, бас сау ға лап жүр мек пе? Бұл 

1941жылы22маусымда
Германиякеңесгерман
келісімшартынбұзып,
КеңесОдағынасоғыс
ашты.

Бағалыдерек
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қа лай бол ға ны сон да? Жа мал әл сін-әлі бал кон ға шы-
ғып, полк тұр ған ка зар ма лар ға, зең бі рек алаң да ры на, 
ат қо ра лар жақ қа көз жі бер ді. Қай да бол ма сын, абыр-
са быр, асы ғып-үсі гіп қай шы ла сып жү гі ріп жүр ген 
сол дат тар мен офи цер лер. Те ре зе лер ден, бал кон дар дан 
бас та ры қыл ти ып жан-жа ғы на кү дік те не көз жі бе ріп 
тұр ған офи цер семьяла ры, жай адам дар. Сон соң тұ рып 
тың тың да ды. Қа ла ның әр же рі нен со ғыс да бы лы, ан-
да-сан да саңқ-саңқ ет кен офи цер лер дің бұй ыра ай қай-
ла ған дау ыс та ры ес ті ле ді.

Ты ныш тық құ ша ғын да мүл гі ген осы көр кем қа ла-
ны мұн ша әбі гер лен ді ріп, шыр қын бұз ған кім? Не ге 
өшік ті екен осын ша? Ке ре гі не оған?

Жа мал әлі қа рап тұр сырт қа. Ен ді гі бір сәт те сап қа 
ті зіл ген сол дат тар, кө сем деп бір не ше ат қа жек кен зең-
бі рек тер, ұшы-қи ыры жоқ жүк тие ген ма ши на лар, ат ты 
әс кер лер кө ше-кө ше лер мен қа ла ның ба тыс жа ғы на қа-
рай ағы лып өте бас та ды. Се рік те ма ма сы ның жа нын да 
осы жой қын кө рі ніс тен көз ал май қа рап тұр ған-ды. Ба-
ла жү ре гі де қау іп ті сез ген дей еді. Со ны сын бай қа тып:

– Ма ма, па пам үй ге ен ді ке ле ме? – деп сұ ра ған ба-
ла сы на Жа мал ұзақ-сонар ой со ңын да тұ рып, – ке ле ді 
ба лам, мін дет ті түр де ке ле ді, – деп жұ ба ныш ай тып 
жау ап қай ыр ды. Осы дан кей ін еке уі бі рі не-бі рі тіл қат-
қан жоқ, ма ма сы ба ла сы на, ба ла сы ана сы на үн сіз қа-
рай бер ді. Еке уі баяу ба сып, бі рі нің со ңы нан бі рі еріп, 
үй ге қай та кір ді.

Се рік тің құ ла ғы на со ғыс да бы лы алыс тан үзі ліп-
үзі ліп ке ліп тұр ды.

Жо март үй ге кел ген де Жа мал мен Се рік бу ған тең-
нің үс тін де үр пиі сіп-үр пиі сіп отыр ған-ды. Се рік па па-
сын кө ре са ла ор ны нан ұшып тұ рып, жү гі ріп ба рып, 
оның мой ны на асы ла кет ті. Майор оның екі бе ті нен 
ал ма-ке зек сүй ді де:

– Жа мал, біз ат та нып ба ра мыз. Қош та сай ын деп, 
бі рер ми нут ке ға на кел дім. Өте асы ғыс пын. Ко ман до ва-
ние нің бұй ры ғы бой ын ша, бү гін бар лық офи цер лер дің 
семьясы кей ін, тыл ға қа рай кө ші рі ле ді. Кө ші ре тін адам-
дар осын да қал ды. Бі рақ қай жер ге кө ші рі ле ті ні бел гі сіз. 
Кей ін ха бар ла са мыз ғой. Әйт се де, – деп сәл кі ді ріп, Жа-
мал ға қа да ла қа рай бер ген де, Жа мал кө зі не жас алып:

– Жо март, жо лың бол сын! Әл де қан дай уа қыт бо ла-
ды, кім біл сін. Мүм кін со ғыс ұзақ қа со зы лар, біз ел ге 

Артықболмасбілгенің

Партизан қозғалысы
жаубасыпалғантеррито
рияда өз Отанының бос
тандығы мен тәуелсіздігі
және әлеуметтік өзгеріс
тержолындағы халықтық
күрестіңбіртүрі;оғанжау
тылындақимылжасаушы
әскерибөлімдердеқаты
суымүмкін.

ҰлыОтансоғысыкезін
де партизан қозғалысы
бүкіл халықтық, интерна
ционалдық сипат алды.
Мұнда көптеген ұлт өкіл
дері болды. Мәселен,
Украина партизан отряд
тары мен құрамаларына
елдің62ұлтыныңөкілдері
қатысты. Толық емес де
ректербойынша,Украина
дажергіліктіжәнет.б.ұлт
тармен бірге 1500 қазақ,
ЛенинграджәнеСмоленск
облыстарында 500дей,
алБеларуссияның65пар
тизан құрамаларында
1500денастамқазақстан
дықтарболды.
Қа зақ Эн цик ло пе дия сы, 

VІІІ том
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қай тай ық. Аман бол саң ке лер сің. Хат жа зып тұр, – деп 
Жо ма рт тың құ ша ғы на кі ре түс ті.

– Мен де со ны ай тай ын деп тұр едім. Асы лы, ел ге 
қайт қан да рың жөн бо лар. Бар лық ту ған-ту ыс қан дар ға 
сә лем айт ! – де ді Жо март та жа ры ның сө зін ма құл дап. 
Се рік па па сы мен ма ма сы на жау таң дап қа рай бер ді.

Сөйт іп, семья ның да шыр қы бұ зы лып, бі рі мен-бі рі 
қош та сып, әке – май дан ға, ше ше мен ба ла ел ге қа рай 
жол тарт ты.

Эше лон жол-жө не кей жиі тоқ тап, ауа ша буы лы нан 
қор ға нып ке ле ді. Осы үш күн дік са пар да, шық қан же-
рі нен он ша ұзап та ке те қой ған жоқ. Күн сайын, са ғат 
сай ын ауа ша буы лы жиі леп, бом ба дан қи ра ған ва гон-
дар да ғы адам дар ды сау ва гон дар ға ау ыс ты рып, ал іс тен 
шық қан ва гон дар ды кез-кел ген разь езд, стан ция лар ға 
тас тап отыр ды.

Бұл эше лон да ғы адам дар дың кө бі жа ра лы бо ла тын.
Се рі гін құ шақ тап нар дың ас тын да отыр ған Жа мал 

қар сы сын да ғы полк ко мис са ры Сав чен ко ның әй елі 
Ан на Ива нов на ға ой лы пі шін мен көз тас тап, әл де не ні 
айт қы сы кел ген дей қа рай бе ре ді. Ан на Ива нов на да 
Бо ря сы ның ба сын кө кі ре гі не қы сып, әл де не ден қауіп-
тен ген дей, сырт қа құ ла ғын са ла тың дап, ва гон ның есі-
гі нен көз ал май қа рап отыр. Ере сек ба ла лар, әй ел дер 
ва гон есі гі нің те сік те рі нен сы ға лап тұр.

Көп ке шік кен жоқ, жау са мо лет те рі нің гу ілі та ғы 
өр ши бас та ды. Эше лон жай жыл жып кел ді де, бір жер-
ге тоқ тады.

Жо ға ры дан ес тіл ген са мо лет мо тор ла ры ның ма за-
сыз гуілі қа ра жер ді қақ жа ра тын дай боп, қа һар лы үн ге 
бас ты. Бір кез де әр жер ден жа рыл ған бом ба ның гүр сі лі 
ес ті ліп, оған қо са са мо лет тер ден пу ле мет оғы жау ды. 
Ыш қы нып түс кен бом ба ның, ыс қы рып өт кен оқ тың 
зә ре лі дау сы ға на ес ті ле ді. Эше лон жау ған оқ, түс кен 
бом ба ның ас тын да қал ды. Се рік кө зін шарт жұ мып, 
ма ма сы ның бауы ры на ты ғы ла түс ті.

Да ла да жер төң ке рі ліп жат қан дай, ұлар дай шу ла-
ған үрей лі дау ыс. Са мо лет мо тор ла ры ның гуілі ба сы лу 
ор ны на бар ған сай ын үдей гу лей ді. Ва гон да ғы жұрт 
түп-тү гел үрей лі.

Бір кез де бір не ше бом ба жа қын бір жер ден жа рыл-
ды да, ва гон дар ды ді ріл де те-сол қыл да тып, шай қап 
тол қы тып жі бер ді. Сол-ақ екен сырт тан:

Бассауғалау–қара
басыныңқамын,аман
дығынойлапжекебасын
қорғау.
Бұқпантайлау–таса
лану,жасырыну,бұғу.
Тең–буыптүйгенжүк.
Эшелон–мұнда: әс
керді,көпшіліктікөшіруге
арналғанпойыз.
Ұлардайшулау–улап
шулапдүрлігу.
Көсемдеп–аттарды
тіркестірежегу.
Тыл–соғысмайданынан
алыстажатқанжер,еліші.
Казарма–әскерибөлім
шеніорналастыруға
арналғанжатақүй.
Нар–адамжатуүшін
жасалғансәкі.
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– Ва гон нан тез шы ғың дар, эше лон өр тен ді. Тез шы-
ғың дар! – де ген бір еркек адам ның ащы дау сы саң қыл-
дай ес тіл ді.

Со ны күт кен дей боп әзір тұр ған адам дар ва гон   ның 
есі гін жа бы лып ашып жі бе ріп, есік тен бір леп-екі   - 
леп қар ғи бас та ды. Жа мал да Се рік тің қо лы нан  
же те   леп, ва гон нан жер ге түс се, ал дың ғы бір не ше ва гон 
жа нып жа тыр екен. Жұрт тың бә рі өк пе тұс та ғы ша ғын 
то ғайға қа рай ты рым-ты ра қай боп жү гі ріп ке тіп ба ра-
ды. Жамал Се рік ті сүй ре лей-мүй ре лей оты рып, ва гон-
нан жүз метр дей ұза ған ша, жау са мо лет те рі эше  - 
лон ды тағы да бом ба лай бас та ды. Бір не ше бом ба  
бі рі нен соң бі рі эше лон ның ұзын бой ына қуа лай түс ті 
де, ва гон дар дың ас тын үс ті не шы ғар ды. Жұрт азан-қа-
зан. Ма ңай лаула ған өрт. Бу дақ та ған қою қа ра тү тін 
мен қып-қы зыл жа лын ға ора нып эше лон жа нып 
 жат ты.

Тыл ға тар тып ба ра жат қан эше лон ды әб ден ба сы-
нып ал ған жау са мо лет те рі сол тө ңі рек ке қай та ора лып, 
қа ру сыз ана, дәр мен сіз ба ла лар ға ен ді тіп ті жа қын нан 
шүйі ліп ке ліп, пу ле мет тен оқ ты бұр қыра та жау дыр ды. 
Жан ұшы ра жү гір ген жұрт әр жер ге бір бас сау ға лап, 
зы тып ба ра ды. Жау тіп ті кө зі не кө рін ген әр бір адам ды 
оқ тың ас ты на ал ған бо ла тын-ды.

Жа мал да ес жоқ. Екі өк пе сін қо лы на алып, сү рі не-
қа бы на жү гі ріп ке ле жа тыр еді, бір са мо лет тө мен дей 
тү сіп, оған оқ ты бо ра тып жі бер ді. Ол ба ла сын құ шақ та-
ған күйі бір шұ қыр ға ет пе ті нен құ лап түс ті де:

– Се рі гім! – деп дау ыс тап жі бер ді. Ыш қы на шық ты 
үні.

Ше ше сі нің бауы рын да жат қан Се рік тің оған жау ап 
қа ту ға мұр ша сы кел ме ді. Ана үрейі ба ла ны тіп тен бу-
лық ты рып жі бер ді.

Не за мат та Жа мал есін жи ған дай бо лып:
– Се рік жан, оқ ти ген жоқ па, қа ра шы ғым?! – де ді.
– Жоқ, ти ген жоқ! Ма ма, бұл жер ден тез ке те лік. 

Са мо лет та ғы ке ліп қа ла ды. Жүр, жүр, ма ма, – деп 
Се рік ма ма сы ның бауы ры нан жұл қы нып ұшып тұ ра 
кел ді де, оның қо лы нан тар та бас та ды. Бі рақ ма ма сы 
жат қан ор ны нан тез тұ ра ал ма ды. Әзер-әзер кө те ріл ді. 
Ол екі-үш ұм ты лып ба рып, қай та дан құ лап түс ті. Оқ 
ти ген екен.

Ма ма сы на оқ ти ге нін Се рік сон да ға на ба рып біл-
ді. Ен ді не іс те рін біл мей сас қан ба ла жан-жа ғы на 

Басқыншыларғаалғаш
кеңесшегарашылары
қарсытұрды.Асақиын
жағдайдақалғандарына
қарамастан,кеңес
жауынгерлеріалғашқы
күнненбастаперлікпен
шайқасты.Қоршауда
қалғаншегаралықзас
таваларыменбекініс
аудандарыжауға
бірнешетәулікбойы
тосқауылболды.

«Қазақстан тарихы» 
оқулығы

Бағалыдерек
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жал тақ тап, аңы рап тұ рып қал ды. Бар қау қа ры: «Ма-
ма, тұр, тұр!» – деп қо лы нан тарт қы лай бер ді.

Бір кез де Жа мал ыш қы нып ба рып, екін ші жақ 
жам ба сы на ау нап түс ті.

Сол жер де Се рік ше ше сі нің қан ға боя лып жат қа -
нын кө ріп, шо шып кет ті.

– Ма ма, ана ағаш іші не же те лік, жұрт тың бә рі  
соған ба рып ты ғыл ды.

– Ма ма, жүр ші! – де ді Се рік та ғы да, оң қо лы мен  
кө зі нің жа сын сүр тіп. Жа мал тіл қат па ды. Ау зы нан әл-
сіз үн, бо лым сыз дем шы ға ды. Се рік кө ген де ген қозы-
дай еш қай да ке те ал май, ше ше сі нің жа нын да жы лап 
тұ ра бер ді.

Жау са мо лет те рі қай тып орал ма ды. Әл гін де ға-
на ас таң-кес тең бол ған дү ние бір сәт ты ныш та лып, 
жым-жырт бо ла қал ды.

Ма ңай да жан жоқ. Екі-үш са ғат өт кен нен кей ін 
Серік тің жы лай-жы лай дәр ме ні құ рып, ше ше сі нің бас 
жа ғы на жү ре сі нен оты ра кет ті.

Жа мал та ғы бір са ғат тай қи на лып жат ты да, жан 
тап сыр ды. Әке сі ал дың ғы шеп ке ат та нып, ана сы да-
ла да қа за тау ып, жас Се рік бұ рын ая ғы бас па ған алыс 
жер де ті рі же тім боп жал ғыз қа ла бер ді. Қай да ба ра ды, 
не іс тей ді, не кү тіп тұр ал дын да? Бә рі оған мә лім сіз.

Се рік ана сы ның қа сы нан ке те ал май тұр ған шақ та 
сол маң да ғы бір ағаш тың тү бін де то лық де не лі, ор та 
бой лы, қою са ры шаш ты, отыз дың екеу-үшеуі не кел-
ген бір әй ел отыр еді. Бұл полк ко мис са ры Сав чен ко-
ның жұ байы, пар тия мү ше сі Ан на Ива нов на Сав чен ко 
бо латын. Оның жа нын да ғы ағаш қа сүй еніп, он бір-он 
екі лер ша ма сын да ғы ақ са ры шаш ты, көк көз ді жа лаң-
бас бір ер ба ла тұр. Бұл сол Ан на Ива нов на ның Бо рис 
де ген жал ғыз ұлы бо ла тын. Ол стан ция жақ қа ағаш 
ара сы нан көз ал май ұзақ қа рап тұр ды.

– Ма ма, ана жер де бі реу отыр. Ол мұн да ке ліп не ге 
ты ғыл май ды? – де ді. Ан на Ива нов на ор ны нан тұ рып, 
ба ла сы ның нұс қа ған жа ғын қа рап еді, шы нын да да, 
ашық алаң да бі реу отыр екен.

– Ма ма, анау Се рік қой! Та нып тұр мын, Се рік! – 
деді та ғы да ма на дан бе рі одан көз ал май қа рап тұр ған  
Борис.

Ан на Ива нов на ның ба сы на ен ді: «Мұ ның ше ше сі-
не оқ ти ген екен, сөй тіп Се рік оның жа ны нан ке те ал-
май тұр екен» де ген кү дік ті ой сап ете түс ті. Бо рис тің 

Адамныңкүніадаммен.

Өзінғанаойлаған–
Жамандықтыңбелгісі.
Өзгенідеойлаған–
Адамдықтыңбелгісі.

Қайырымдылықжасасаң,
Қайырынөзіңкөресің.

Сөздіңкөркі–мақал
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қо лы нан же тек теп ал ды да, Ан на Ива нов на со лай қа рай 
бет те ді. Ор ман ның ше ті не ке ліп анық тап қа рап еді, әл-
гі отыр ған Се рік тің дәл өзі екен. Ан на Ива нов на «жау 
са мо ле ті кө рін бей ме екен» де ген дей, ай на ла ас пан ға 
бағ дар лай қа рап ал ды да:

– Бо ря, сен осы жер де тұ ра тұр. Мен ба рып, не бол-
ға нын бі ліп ке лей ін, – де ді. Бо ря ба сын изе ді. Ан на 
Ива нов на же дел ба сып Се рік тің жа ны на кел ген де, ол 
ор ны нан ұшып тұ рып, Ан на  мен ше ше сі не ал ма-ке зек 
қа рап егі ліп жы лап қоя бер ді.

– Се рік, не ге жы лай сың? Ма маң жа ра лы ма? – деп, 
Ан на Ива нов на Жа мал дың бе ті не үңі ле қа рап, та мы-
рын ұс тап көр се, ол жан тә сі лім бер ген екен. Ен ді Ан на 
Ива нов на да не іс те рін біл мей, Се рік тің ба сы нан си пап 
аңы рып тұ рып қал ды. Оның көз ал ды нан қа ра то ры, 
то лық де не лі, қою, ұзын қа ра шаш ты өзі нің көр ші сі 
Жа мал дың жар қын бей не сі кет пе ді. Ол сол сүй кім ді 
бей не ні көз ал ды нан ке тір гі сі кел ме ген дей, бір нүк те-
ден кө зін ал май қа рап тұ ра бер ді. Сәл ден соң бір ше-
шім ге кел ген дей Се рік ті бауы ры на қы са тү сіп:АР
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– Се рік, ма маң өл ді. Ма маң ды фа шис тер өл тір ді! – 
деуі-ақ мұң екен, Се рік та ғы да ті зер леп оты ра қа лып, 
ма ма сы ның өлі де не сін құ шақ тап, жы лап қоя бер ді. 
Ан на Ива нов на да егі ліп тұр еді. Оның Жа мал дың бе-
тін жа сы рып кет кі сі кел ді, бі рақ қа лай жа сыр мақ?! Не 
қо лын да кү ре гі жоқ, не тө ңі рек тен еш нәр се та бар емес.

Сөйт кен ше бол ған жоқ, алыс тан са мо лет мо тор ла-
ры жер жа ра гү ріл деп, та ғы да жа қын дай түс ті. Ан на 
Ива нов на де реу Жа мал дың үс тін де гі қан ға боял ған 
жаз дық жұ қа паль то сын ше шіп ал ды да, де не сі не ай-
қа ра жап ты. Қы сыл таяң да қо лы нан бар кел ге ні сол-ақ 
еді. Со сын:

– Се рік, жүр ке тейік! Әне, фа шист са мо лет те рі та ғы 
да ұшып ке ле ді. Жүр, әне жер де Бо ря тұр, со ған ба ра-
йық, – де ді ол Се рік тің қо лы нан ұс тап. Кө зі не жас тол-
ған Се рік ма ма сы ның де не сі нен көз ал май: «Бар май-
мын, осы ара да бо ла мын», – де ген дей ба сын шай қап, 
ор ны нан қоз ғал ма ды.

– Се рік, мұ ның не? Жүр, ма маң өл ді. Ен ді па паң ды 
тау ып алай ық! – де ді Ан на Ива нов на, оны ма ма сы нан 
кү дер үз ді ріп, ер тіп әке тей ін де ген ой мен. Сол ара да 
жау са мо лет те рі де қап тап кет ті. Се рік ар ты на жал-
тақ-жал тақ қа рап, Ан на Ива нов на ның со ңы нан еріп, 
бүл кек теп ке те бар ды.

...Ан на Ива нов на ту ған се ло сы на үшін ші кү ні кеш 
ба тып, қас қа рай ған шақ та ға на жет ті. Кел се, өз үй ін де 
де жа рық жоқ екен. Та ғы да те ре зе ге ке ліп қа ра са, ол 
іші нен жа был ма ған. Үйде мүл де жа рық жоқ. «Кем пір 
мен шал сор лы лар ды да құрт қан екен ғой!» деп ой лап, 
аңы рып тұ рып қал ды. Екі ба ла да жа ны на ке ліп тұр-
ды. Ан на Ива нов на өз кө зі не өзі сен бей, те ре зе ге та ғы 
үңіл ді. Сол кез де үй дің іші нен бі реу қа раң дап кө рін ді 
де, те ре зе ге жа қын дап ке ліп:

– Бұл кім? – деп сұ ра ды. Бі рақ Ан на Ива нов на бір-
ден жау ап бер мей, кі ді ріп қалды.

– Бұл кім? – деп әл гі адам дауы сын қат ты рақ 
шы ға рып, екін ші рет сұ ра ған да ба рып Ан на Ива нов на 
өз әке сі нің дау сын та нып, қуа нып кет ті.

– Па па, па па! Мен Аня ғой, Аня! – деп Ан на Ива-
нов на сы быр лап, те ре зе шы ны сы на ау зын тө се ді. Қарт 
та қы зын та ны ды бі лем:

– Құ дай-ау, Ан ноч ка! – деп сол сәт те-ақ ғай ып бол-
ды. Те ре зе ден кей ін ше гі не бер ген де, Ан на Ива нов на ны 
әке сі мен ше ше сі қа бат та сып ке ліп құ шақ тай ал ды. 
Бі раз құ шақ та сып, мау қын бас қан соң:

Көгендегенқозыдай–
тізіпбайланғандай.
Жүресіненотыру–екі
тізенібүгіп,тізерлей
отыру.
Шеп–қорғаныс,бөгет,
бекініс.
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– Жүр, жүр үй ге! – деп сы быр ла ды әке сі. Бар лы ғы 
үй ге кір ді. Те ре зе ні іші нен тұм ша лап жау ып, шам 
жақ ты. Иван Де мен тье вич қы зын та ғы құ шақ тап, сол-
қыл дап жы лай бер ді.

– Па па, қой, жы ла ма! – де ді Ан на Ива нов на. – Ана 
Бо рис пен Се ре жа ны көр ді ңіз бе?

Иван Де мен тье вич кө зі нің жа сын сүр тіп, екі ба ла ны 
маң дайы нан сүй ді.

– Ан ноч ка, бұл дү ние не бол ды?! Құ ры дық қой! Біз-
дің ар мия ға не бол ды?.. – де ген Иван Де мен тье вич та ғы 
да са ры уай ым ға са лы нып, Ан на Ива нов на ға қа ра ды. 
Ан на Ива нов на күр сі ніп:

– Қай дан бі лей ін! Әлі еш нәр се ден ха ба рым жоқ. Бұл 
бір уа қыт ша жағ дай шы ғар. Со вет хал қы ның же ңі луі, 
фа шис тер ге құл бо луы мүм кін емес. Қа шан да бол са, 
әді лет ті лік же ңе ді. Фа шис тер елі міз ге ба сып кір ді, 
бұл – әді лет ті лік емес. Біз дің ха лық бол са, ен ді өз Ота-
нын қор ғай ды, бас қын шы лар ды ту ған же рі міз ден қуу 
үшін олар ға қар сы кү ре се ді, бұл – әді лет ті лік. Олай 
бол са, біз же ңе міз! – де ді.

– Осын да Ан тон Ар хи по вич, Та ма ра Чу ляк тар 
не міс тер дің ал ды нан нан мен тұз алып шы ғып, «Со вет 
үкі ме ті құ ры ды» деп жүр, – де ді қарт. Сол кез де Ан на 
Ива нов на ның кө зі ша ра сы нан шы ғып ке те жаз да ды. 
Ол сас қа лақ тап:

– Па па, не дей сіз? Та ма ра дей сіз бе?.. Ан тон шал ды 
қой шы. Ол өмі рі кол хоз ма лын ұр лау мен абақ ты да ке ле 
жа тыр. Ал Та ма ра ны не қа ра бас ты?

– Ол – бұ зыл ған әй ел. Не міс офи цер ле рі үйі нен 
шық пай ды. Ол бұ рын ғы дай емес. Біз ді кі не ке лу ді қой-
ды. Сен оны мен ен ді бай қап сөй лес, – деп, Софья Пав-
лов на да сөз ге ара лас ты...

Өзі нің әке-ше ше сі нің бұ рын ғы дай Со вет үкі ме ті не 
бе ріл ген күй ін де қал ға ны на Ан на Ива нов на қат ты қуа-
нып, бар ықы лас-де ні мен ри за бо лып, өзін шын ба қыт-
ты мын деп есеп те ді осы кез...

Ан на Ива нов на Та ма ра ны үш-төрт күн нен кей ін 
көр ді. Есік ал дын да кір жу ып жат қан Ан на Ива нов-
на ны кө ріп, Та ма ра ның өзі бұ рыл ған-ды. Аман да сып 
тұ рып, ол:

– Қа шан кел дің? – деп сұ ра ды.
– Осы, жа ңа ға на, – деп жау ап бер ді Ан на Ива нов на. 

Сол сәт те Се рік пен Бо рис үй ден шы ға кел ді.
– А, мы на лар кім нің ба ла ла ры? – деп, Та ма ра ше гір 

кө зі мен ба ла лар ды түй реп өт ті.

Тәртіптіболу–адам
гершіліктің,әдептіліктің,
парасаттылықтыңбелгісі.

Әрқашандаадамгерші
ліккежүгініп,татутәтті
өміркешіпөткената
бабадәстүрінұмытпа
уымызкерек.

Қ.Қай се нов
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– Өзім нің ба ла ла рым ғой, – дей сал ды Ан на Ива-
нов на, Та ма ра ға жи ре не қа рап.

– Сен де ба ла бі реу-ақ емес пе еді?
– Жоқ, екеу, – де ді Ан на Ива нов на. Осы тұс та: «Жа-

ман айт пай жақ сы жоқ. Ко мис сар дың әй елі деп ме ні 
осы Та ма ра ның өзі ұс тап бер ме сін», – де ген жа ман ой 
да сап ете түс ті. Та ма ра ұзақ тұр ма ды, сал қын ға на сөй-
ле сіп, се ло ор та лы ғы на қа рай жү ріп кет ті.

Ан на Ива нов на ның ой ла ған кү ді гі Та ма ра ның 
за лым дық әре ке ті нің үс ті нен дәл шық ты. Оның кет ке-
ні не екі са ғат өт пей-ақ, Ан на Ива нов на «Екі ба ла ңыз бен 
ко мен дант қа ке лі ңіз» де ген ша қы ру қа ғаз ал ды. Ол 
не іс те рін біл мей, са сып қал ды. Бі рақ амал не, бар-
ма са бол май ды. Екі ба ла ны ер тіп, ко мен дант қа кел ді. 
Ко мен дант бұ рын ғы ор та мек теп үйі не ор на ла сып ты.

Үс ті не көк шұ ға жап қан төр де гі ұзын стол ба сын да 
отыр ған ат жақ ты, кө зіл ді рік ті, ұзын бой лы не міс 
Ан на Ива нов на мен екі ба ла ға кө зіл ді рі гі нің үс ті нен 
сү зе қа ра ды. Не міс офи це рі нің сол жа ғын да отыр ған 
мос қал әй ел:

– Фа ми лияңыз кім? – деп сұ ра ды орыс ті лін де.
– По ли щук, – деп сол ғын жау ап бер ді Ан на Ива-

нов на.
– Ко мис сар Сав чен ко ның әй елі емес сіз бе? – деп, 

тіл маш әй ел си қыр ла на күл ді.
– Иә, бұ рын ғы күй еуім ко мис сар еке ні рас. Бі рақ 

онан ай ыры лып кет ке ні ме он бір жыл бол ды. Қа зір гі 
күй еуім – па ро воз ма ши ни сі – ұл ты қа зақ. Одан бір 
ба лам бар. Мы нау ба ла соң ғы күй еуім нен, – деп, Ан-
на Ива нов на Се рік ті нұс қа ды. Не міс офи це рі ор ны на 
тұ рып, «не дей ді?» де ген дей, тіл маш әй ел ден не міс ше 
бір де ме лер ді сұ ра ды. Тіл маш әй ел Ан на Ива нов на мен 
екі ба ла ны ке зек нұс қап, не міс ше сөй леп кет ті. Тіл маш 
сө зін аяқ та ған кез де, офи цер қос ау ыз мыл тық тың 
ау зын дай шү ңі рей іп кет кен кө зі не кө зіл ді рі гін ба са 
тү сіп, Се рік ке қа ра ды. Се рік те оған тай сал май, кек те-
не қа рай қал ды. Ко мен дант тіл маш әй ел ге қа рап, ай-
қай лай бас та ды. Оның дау сы қат ты шық қан сай ын, оң 
жа ғын да жат қан тік құ лақ қа ра сұр ит ие сі не елең етіп, 
әл де бір әмір күт кен дей, ті лін шы ға рып, там са нып қоя-
ды. Ие сі «айт » де се, Ан на Ива нов на мен екі ба ла ны ала 
тү се тін дей, кей де ырыл дап, кей де қоз ға лақ тап олар ға 
да қа рай ды. Ко мен дант дау сы бә сең дей бер ген кез де:

– Сіз өті рік ай та сыз. Ко мен дант тың қо лын да ғы 
мә лі мет бой ын ша, сіз – ко мис сар Сав чен ко ның әй елі сіз. 

Шегіркөз–сарғышкөз
Комендант–әскерибекі
ністің,қорғанның,қалалық
горнизонныңбастығы.
Комиссар–айрықша
уәкілдікберілген,үкімет
жүктегенерекше,ресми
қызметтіатқаратынадам.
Коммунист–Комму
нистікпартиямүшесі.
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Өзі ңіз – ком му нис сіз. Не ге жа сы ра сыз? Шы ны ңыз ды 
ай ты ңыз! Бә рі бір шы ны ңыз ды айт қы за ды! – де ді тіл-
маш әй ел ко мен дант қа қа рап қой ып.

– Шы ным сол. Шы ным ды айт тым! – деп қыс қа 
жау ап қат ты Ан на Ива нов на.

– Он да, өз оба лы ңыз өзі ңіз де бол сын, пан ко мен-
дант қа шы ны ңыз ды айт қа ны ңыз жөн бо ла тын еді. 
Бә рі бір айт қы за мыз! – деп тіл маш әй ел ко мен дант қа 
бар де не сі мен бұ ры лып, не міс ше бір де ме лер ді мың-
қыл дап ай та бас та ды. Бі рақ ко мен дант оның сө зі нің 
ая ғын тың да мас тан, ай қай лап ор ны нан атып тұр ды. 
Жа нын да ғы жәр дем ші иті де «ыр» ете түс ті. Сол кез де 
Се рік пен Бо рис шо шып кет ті. Ко мен дант Ан на Ива-
нов на ға жа қын дап ба рып, оң қо лы ның сұқ сау са ғын 
шо шай тып, «Боль ше вик!», «Ко мис сар!» деп те бін ді. 
Ан на Ива нов на тіл қат па ды. Ит Ан на Ива нов на ға тө ніп 
ке ліп қал ған сәт те «ең ал ды мен өзім қа бай ын, ит ті 
ұс тай тұр» де ген дей, тіл ма шы на бел гі бер ді. Тіл маш 
әй ел ит ті қар ғы бау ынан екі қо лы мен ұс тай алып, кей ін 
тарт ты. Екі ба ла үрейі ұшып, не іс те рін біл мей тұр. 
Ашу ға бу лы ғып, екі кө зі қан та лап кет кен жен дет Ан на 
Ива нов на ны бар пәр ме ні мен жақ тан са лып жі бер ді. 
Сол кез де «Ма ма!» деп, Се рік бар дау сы мен ай қай лап 
жі бер ді де, бе тін ала қа ны мен ба са қой ды. Бо рис те 
баж ете түс ті. За лым ко мен дант Се рік ке же тіп ба рып: 
«Ма ма, ма ма!» – деп қа быр ға ға сүйе ніп тұр ған Ан на 
Ива нов на ны нұс қа ды. Се рік ен ді өзін ұра ды екен деп, 
та ғы «Ма ма!» деп баж ете түс ті. Сон да ға на ко мен дант 
ше гі ніп, стол ба сы на ба рып, тіл маш әй ел ге бір де ме-
лер ді айт қан дай бол ды. Ол әй ел «біл мей мін» де ген дей, 
екі иы ғын қу сы рып, ба сын шай қа ды.

Се рік өз ма ма сы нан ай ыры лып, Ан на Ива нов на ға 
ер ге лі көп уа қыт өт кен-ді. Ол Бо рис не де се, сол деп, 
Ан на Ива нов на ны «ма ма» деп кет кен еді. Ен ді, мі не, 
Ан на Ива нов на ға жен дет тің қан ды қо лы ти ген сәт те, 
бір кез де өз ма ма сы ның жан түр ші гер лік өлі мін кө ріп, 
шо шы нып қал ған ба ла, ен ді Ан на Ива нов на ны да өл ті-
ре ді екен деп, «ма ма лап» жа нұ шыр ған се бе бі сол еді. 
Тіл маш әй ел ит тің қар ғы бау ын бо са тып қоя бе ріп, 
Се рік ті өзі не ша қыр ды. Се рік кө зі нің жа сын сүр тіп, 
ая ғын ақы рын ба сып, оған жа қын да ды.

– Мы нау се нің ма маң ба? – деп сұ ра ды.
– Ма мам. Ме нің ма мам! – деп ір кіл мей жау ап бер ді 

Се рік. Се рік жа уа бы соқ қы кө ріп тұр ған ана жа ны на 

Мосқал–біразжасқа
келген,егде.
Қарғыбау–иттіңмой
нынатағатынжалпақ
қайыс.
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ерек ше бір қоз ғау сал ған дай еді осы кез. Ба ла мі не зі, 
ба ла өжет ті гі Ан на Ива нов на ны да жі гер лен ді ре түс-
кен дей бол ды.

Тіл маш әй ел ко мен дант қа, ко мен дант оған қа рап 
қал ды. Сәл ден соң ко мен дант екі ба ла ны нұс қап, бір де-
ме лер ді тіл маш қа айт ты да, «тұт қын дар ға осы айт қа-
ным ды тү сін дір» де ген дей иек қақ ты.

– Же ті сі не бір рет ке ліп, осын да ғы ко мен дант 
кө мек ші сін де гі ті зім кі тап ша сы на өзі ңіз дің осын да 
екен ді гі ңіз ге бел гі жа са тып отыр сын дей ді пан ко мен-
дант. Қа зір жү ре бе руі ңіз ге бо ла ды, – де ді тіл маш 
әй ел.

Ан на Ива нов на екі ба ла сын ер тіп сырт қа шық са, 
ко мен да ту ра ға қа рай Та ма ра ке ле жа тыр екен. Сат-
қын ды атар ға оғы, асар ға ша ма сы бол ма ған Ан на Ива-
нов на Та ма ра ға оқ ты кө зі мен бір қа ра ды да, тіс жар май 
өте шық ты... 

Ара да үш күн өт кен соң Ан на Ива нов на ны екі ба ла-
сы мен ко мен дант та ғы ша қыр ды. Мұ ның та ғы да Та-
ма ра дан кел ген бә ле еке нін се зе қой ған Ан на Ива нов на 
ба ра рын да, бар ма сын да біл мей, дал бо лып отыр ған 
ша ғын да, бақ жақ та ғы те ре зе ні бі реу қақ ты. Жүй рік 
се зім кү ші же те гі не ал ған Ан на Ива нов на өз адам да-
ры ның бі рі еке нін бір ден тү сі ніп, те ре зе ге кел се, ой ла-
ған дай-ақ По ли на Пет ров на екен. Ол те ре зе нің те сі гі не 
ау зын тө се ді де:

– Аня, са ған Бо рис Анд рее вич се ло дан тез кет сін деп 
сә лем айт ты. Ко мен дант се ні бү гін тұт қын ға ал мақ шы. 
Уа қыт өт кіз бе, тез кет! – деп, қош тас қан дай қол бұл-
ға ды да, бақ қа қа рай жү гі ре жө нел ді.

Ан на Ива нов на апыл-ғұ пыл жи на лып, Се рік пен 
Бо рис ті ер тіп, бақ іші мен се ло дан шы ғып кет ті.

Артықболмасбілгенің

КешегісұрапылҰлыОтансоғысыкезіндеонжасарқазақбаласыУкраинажерінде,жау
тылында, партизандар қатарындаболдыдегенге, бәлкім, сенеде қоймассыздар.Сөйт
кенмен,осыбірсәбидіңбасынанкешкенқилықилыөмірсоқпақтарыноқушыларғаайтып
беру көптенбергі борышымсияқтыболып келгенеді. Қайдабарсамда, солбала көңі
лімненбіршықпай,әлдебірбалалықмұңыншаққандай,көзалдымдамөлтеңдейдідетұра
ды.Сәбижүзі,бұғанасықатпайауыркүндергедушарболғанбалғыншағыжанжүйемді
тебірентеберетінболды.

Мейірімділік–жүректен,
Мейірімсіздік–білектен.

Жақсылыққажақсылық–
Әркісініңісі.
Жамандыққажақсылық–
Еркісініңісі.

Мыңжауданбіржансыз
жаман.

Сөздіңкөркі–мақал
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Сол баланың өмірі туралы жолдастарыммен әңгімелесіп, оқиғаның ұзынырғасын
баяндапбергенімде:«Жазсаңшыосыны,балаларғамұндайжағдайдыбілудіңөзібірсабақ
емеспе?Жаз,оқысынзамандастарың!»,–дейтінеді.Соданберікөпуақытөтседе,оқиға
барғансайынойымдаұялап,әңгіменіңайтылартолғағыжиілеп,жанымдымазалайбер
ді.Сөйтіп,ендісолбірқиынқыстаукүндерденберіесімдежүргеноқиғаныңізінетүскелі
отырмын.

Қ.Қай се нов

«Білу»
1. Қа сым Қай се нов ту ра лы не біл дің дер?
2. Шы ғар ма да ғы оқи ға қай ке зең ді су рет тей ді?
3. Екін ші дү ниежү зі лік со ғыс ту ра лы не бі ле сің дер?
4. Қа зақ ба ла сы Се рік тің тағ ды ры қан дай күй ге ұшы ра ды?
5. Ан на Ива нов на де ген кім, Се рік ке оның қан дай кө ме гі ти ді?

«Түсіну»
1. Ту ын ды не лік тен «Жау ты лын да ғы ба ла» деп атала ды?
2. Не лік тен Се рік Ан на Ива нов на ның қам қор лы ғын да қал ды?
3. Серіктің орыс әйелін «мама» деу себебі неде?

«Талдау»
Оқулық, хрестоматия материалдарын пайдаланып, кей іп кер лер ге 

мі нез де ме бе рің дер. Шы ғар ма да су рет те ле тін кей іп кер лер дің са лыс тыр-
ма лы мі нез де ме сін жа саң дар.

Әң гі ме кей іп ке рі Мі не з-құлық та ры, іс-әре ке ті Менің пі кі рім 

«Жинақтау»
1. Үзін ді ні маз мұн дау дың жос па рын құ рың дар.
2. «Топ тас ты ру» әді сін қол да на оты рып, «со ғыс» сө зі мен түй ген ой ла-

рың ды сыз ба тү рін де көр се тің дер.

«Қолдану»
1. Бе ріл ген үзін ді ні тү сі ніп оқып шы ғып, ке ле сі тап сыр ма лар ды орын-

даң дар:
– үзін ді ні бір не ше бө лік ке бө лің дер;
– әр бө лік ке атау бе рің дер;

Білу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану
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– әр бө лік тің не гіз гі ой ын біл ді ре тін сөй лем дер ді та бың дар;
– кей іп кер лер ді си пат тай тын сөз, сөз тір ке сі, сөй лем дер ді анық-

таң дар;
– мә тін де гі бар лық кей іп кер лер ді ке зе гі мен атап бе рің дер;
– мә тін де гі оқи ға орын ал ған жер лер ді атаң дар;
–  үзін ді ні аяқ тау дың нұс қа сын ұсы ның дар.

2. Шы ғар ма ны ком по зи ция лық құ ры лы сы на қа рай тал даң дар.
3. http://kitap.kz сай ты нан Қ.Қай се нов тің шы ғар ма сы ның же лі сі  

бойын ша жа зыл ған пьеса ны оқың дар.
4. Ұлы Отан со ғы сы ке зін де гі Қа зақ стан ту ра лы өз де рің із де ніп, http://

e-history.kz/ сай ты ма те ри ал да ры не гі зін де РоwerPoint прог рам ма-
сын да тұ сау ке сер дай ын даң дар.

«Бағаберу»
1. Кей ін гі ұр пақ қа өш пес із қал дыр ған пар ти зан-жа зу шы ның өмі рі 

неліктен өне ге лі деп ой лай сың дар?
2. Не лік тен ұлы адам дар дың өмір жо лы ел есін де қа ла ды? Пікірлеріңді 

білдіріңдер. 
3. Се рік тің ор нын да сен дер қан дай әре кет тер ге ба рар едің дер?
4. Жау ды ті зе бүк ті ріп, адам дар ды же ңіс ке жет кіз ген қан дай күш?

Партизанжазушыменжәнешығармакейіпкерлеріменекеуараәңгімеқұрыңдар.

Қ.Қайсеновтің«Жаспартизандар»,«Ажалаузында»,«Жаутылында»,«Партизансоқ
пақтары», «Переяслав партизандары» шығармаларын оқыңдар. Соғыс кезіндегі бала
лардыңжеңістіжақындатуғақосқанүлестерітуралыойбөлісіңдер.

Әдебиеттеориясы

Пейзажтуралытүсінік
Көркем әдебиеттегі табиғат суреті – пейзаж деп аталады. Пейзаж (франц. «ме кен»,

«өл ке»)–белгілібіржердің,мекеннің,табиғаттыңкөрінісі.Тақырыптытолығырақашуүшін

Бағаберу

Диалогқұру

Кітапсүйерлерүшін
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пейзажкескіндемежанрыныңбасқатүрлеріндеде(портрет,баталияжанры,т.б.)қолда
нылады.Пейзаждасуретшініңсезімі,көңілкүйі,түсінігі,табиғатқадегенэстетикалық,эти
калықкөзқарасыаңғарылады.

Көркем шығармаларда суреттелетін табиғат көріністері – адам образын толықтыра
түсетінтәсіл.Пейзаж–әдебишығармалардажаратылыстың,яғни,табиғаттыңәсемкөрі
нісі,көркемдікбейнесі.Суреткерәдебишығармалардакөркемдікойлаудыңажарыретінде,
образдықжүйеніңарқауыретіндетабиғаткелбетінерекшебірұсталықпенсуреттеуарқылы
кейіпкердің жан дүниесіне, мінезқұлқына, адамгершілік қасиеттеріне үңілуге мүмкіндік
береді. Мысалы, М.Әуезовтің «Көксерек» атты шығармасы: «Қараадырдың қарағанды
сайыелсіз.Айналада–қабатқабатшұбарадырлар.Жақынтөбелердіңбарлығыналаса
бозқараған,тобылғыбасқан.Сайбойындамайайыныңсалқынлебіеседі.Бастарыкөгеріп,
бүрленіп қалған қалың қараған жел лебімен сыбдырсыбдыр қағып, теңселіп, ырғалып
қояды.Маңайданжуалардың,жасшөптердіңиісі келеді.Ұзынкеңөлкені қаптайбасқан
қарағанныңортасындатереңқұз,жарбар»,–дегентабиғатсуретіменбасталады.

«Қа зақ әде бие ті» эн цик ло пе дия лық анық та ма лы қ

Әдебишығармаларданпейзажғамысалдаркелтіріңдер.

Тапсырма
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Қазақбалаларәдебиетініңдамуыназорүлесқосқанжазушылардыңбірі–Сан
сызбайСарғасқаев.

 САНСЫЗБАЙСАРҒАСҚАЕВ

Сан сыз бай Сар ғас қаев 1925 жы лы қа зір гі Жам был 
об лы сы Қордай ау да ны Сұлутөр ауы лын да ту ған. Со ғыс 
жыл да рында қо лы на қа ру алып, май дан ға қатысқан 
қа лам гер дің жа зу шы бо лып қа лып та суы на осы ке зең 
ерек ше әсер ет кен. Оның көп те ген шы ғар ма ла ры на 
со ғыс жыл да рын да ғы ха лық тың күй зе лі сі, ау ыр тұр-
мы сы, жас жет кін шек тер дің өмі рі, ішкі жан дү ние сі 
ар қау болған. Кей ін нен жазушы со ғыс жыл дар ында ғы 
ес те лік тер ізі мен «Бір от ряд та» по ве сін жа за ды. 
С.Сар ғас қаев – ба ла лар ға ар нал ған «С� лу  төр», «�с-
таз» ро ман да ры ның жә не «Дос тар», «Сәу ле ні� жа �а 
дос та ры», «Бір кө ше ні� бой ын да», «Сын �ан тіс», 
«А�и �ат», «Шын ды�», «Кө �іл ді ба ла лар», 
«Ал �аш �ы асу лар», «Тәм піш �а ра», т.б. көп те ген 
по вес тер мен әң гі ме жи нақ та ры ның ав то ры.

Сан сыз бай Сар ғас қаев тың кей іп ке рле рі – ау ыл 
ба ла ла ры. Ол әң гі ме, хи каят та рын да жас жет кін шек-
тер дің ой ар ма ны, қо ғам ға пай да лы іс те рі, өнер-бі лім ге 
де ген құш тар лы ғы, бір-бі рі не адал ды ғы, дос тық 
қа рым-қа ты на сы жай лы жа за оты рып, олар ды па ра-
сат ты лық қа, қай ырым ды лық қа, тө зім ді лік ке, ең бек-
қор лық қа, өз ісі не адал бо лу ға, адам гер ші лік ке бау-
ли ды.

Естеріңетүсіріңдер:
Қандайбалаларақынжазушыларынбілесіңдер?

Меңгерілетінбілім
С.Сарғасқаевтыңбалаларәдебиетіндамытуғақосқан
үлесіқандай?

Жазушының«Тәмпішқара»повесініңтақырыбымен
идеясықандай?

САНСЫЗБАЙСАРҒАСҚАЕВ
(1925–1995)

СансызбайСарғасқаев–
қазақбалаларәдебие
тініңқаламықайратты,
көрнектіөкілі.

Зергерсөз

Балаңдыөзтәрбиеңмен
тәрбиелеме,өзұлтыңның
тәрбиесіментәрбиеле.

Ха лық да на лы ғы

Даналықойдандәнізде
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Артықболмасбілгенің

Сансызбай Сарғасқаевтың шығармаларының дерлігі мектеп оқушыларының тыныс
тіршілігіненсыршертеді.«Тәмпішқара»повесіндеотызыншыжылдардағыауылөмірісурет
телген.Повестьтоғызбөлімнентұрады.Бөлімдері:«Танысу»,«Тілепалғаназап»,«Әзіліме,
шыныма?»,«Өкініш»,«Текеқарт»,«Неболдыбізге?»,«Бұданкейінгікүндерде..»,«Ойламаған
жерден»,«Үшкүнқалғанда»депкеледі.Бастыкейіпкер–тәмпішқараШаншатай.

«Қазақ әдебиеті» оқушы анықтамалығы

Тәмпішқара 
(по вес тен үзін ді)

Танысу

Со дан бе рі талай жыл дар өт ті. Сол кез де мой ын да-
ры на ал қы зыл галс тук та ғып, сап қа тұ рып: «Бір, екі 
үш... жас тар – алып күш», – деп ау ыл кө ше ле рі мен ән 
шыр қап жү ре тін ба ла лар дың кей бі рі бұл күн де рі не ме-
ре сін сүй іп отыр. Кө бі кү ні ке ше гі Ұлы Отан со ғы сы 
май дан да ры нан орал май да қал ды. То пы ра ғы тор қа 
бол сын олар дың!

Ал кү ні бү гін ге дей ін бей не сі көз ал дым да елес теп 
тұ ра тын тәм піш мұ рын қа ра ба ла ның тағ ды ры не бол-
ға ны ма ған бел гі сіз. Үл кен-кі ші оны «өзі міз дің тәм піш 
қа ра» дей тін. Осы бір сөз ден-ақ сон ша ма бір ықы лас ты, 
ыс тық се зім ді аң ға ру қи ын емес. Шы нын да да, ол өзі-
міз дің Тәм піш қа ра еді.

Ол кез де біз Сұ лу төр дің ете гін де гі Қо са рық де ген 
жер де тұ ра тын быз. Кол хо зы мыз дың аты да «Қо са рық» 
бо ла тын. Бұ лай деп кім, қа шан қой ып жүр ге ні біз ге 
бей мә лім. Бі рақ әр жер де бір шо қи ған там дар дың 
ара-ара сы мен ире лең деп ағып жа та тын жал ғыз арық 
бар бо ла тын. Не ше жыл дар бой ына су шай ып, мү жі-
ле-мүжіле, ар на сы ның екі жие гі би ік теп, жар қа бақ-
та нып кет кен. Со ның тү бін де жы лыс тап ақ қан су ды 
кей жер ле рі нен бө геп, өзі міз ше те рең көл шік жа сап 
ала тын быз. Мұ ның өзі сон ша ма мех на ты көп ау ыр 
жұ мыс еді біз үшін. Жаз ғы шіл де нің таң дай күй дір ген 
ыс ты ғын да қор ға лақ тап жан ға сая ша қы ра тын же рің 
сол көл шік бол са, су ды бө ге мес ке ша раң не? Бы лай-ақ 
тү сей ін де сең, суы тым таяз.

Тәмпішқаракім?
Шығармадаауылбала
ларыменауылөмірі
қалайсуреттелген?
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Су ды бө геу үшін, біз сол арық тың жар  қа ба ғын 
қо па ра тын быз. Су ти се, ше кер дей үгі ліп, су ти ме се, 
тас тай сі ре сіп, қа тып қа ла тын құм дақ са ры то пы рақ. 
Көл шік жа сау үс тін де кей де қы зыл ке ңір дек боп ұр-
сы сып, кей де жа ға ла сып та қа ла тын едік. Оның есе сі не 
бө гет ке тол ған су ға ра қат та нып түс ке ні міз де кө ңіл де гі 
кір бің жуы лып ке ту ші еді.

Бі рақ бұл ра қа ты мыз көп ке со зыл май тын. Кеш ке 
дей ін лай лан ған су ға тү сіп мәз-мей рам боп үй ге қайт-
қан мен, ке ле сі кү ні кел ген де көл ші гі міз дің жай рап жат -
қа нын кө ре тін біз. Ке ше гі үй ген то пы ра ғы мыз дың сі ле мі 
де қал май, тып-ти пыл бо ла ды. Түн де бі реу ке ліп тиеп 
кет ті ме, әл де мы на жы лыс тап ақ қан су дың өзі ағыз  ды ма, 
ол жа ғы біз ге бел гі сіз. Арық тың жа ға сы на тұ рып алып, 
жа тып кеп тала са мыз. Ақы ры бір ше шім ге ке ле міз. Ол – 
та ғы да көл шік жа сау, со ны мен бір ге қайт кен күн де де 
кеш кі сін бө гет тің ма ңын то рып, кім бұз ға нын бі лу.

Ер тең гі лік те гі осы бай ла уымыз кеш ке қа рай бо -
жы рап ке те тін. Шын дап кел ген де, аң ду ға еш кім шық-
пай тын. Оның да өз се бе бі бар. Бі рін ші ден, біз бө гет ті 
ау ыл дан тыс қа ры рақ жа сай тын быз. «Шуыл дап ма за 
бер ме дің дер!» – деп ау ыл ор та сы нан жең ге йлер талай 
рет қу ып шық қан. Екін ші ден, осы ара ға кеш кі сін ке ліп, 
таң ат қан ша кү зе ту ге, шы нын айт сақ, қор қа тын быз. 
Үшін ші ден, ара мыз дан ба тыл дау бі реу бел се не шық са, 
оның ба тыл ды ғы үйі не бар ған ша еді. «Кеш кі сін қай да 
ба ра сың? Тырп ет пей үй де отыр. Кү нұ зақ ой ын нан 
бас қа түк біл мей сің», – деп ше шең не ме се әжең же кір се 

Мехнат–ауыразап,
қиыншылық,бейнет.
Қорынатын–қорға
натын.
Сілем–(ау ысп.)сарқын
шағы,қалдығы.
Тәмпіш–кішкенекелген,
қысқа,келтемұрын.
Тапал–аласабойлы.
Жарқабақтану–үгілу.
Қызылкеңірдекболу–
керісу,жанжалдасу,
айғайласу.
Төртбақ–дембелше,
мығымденелі.
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бол ды, кө жек тей жым бо ла тын сың. Со ның бі рі – өзім 
едім.

Біз дің ау ыл дың үй ле рі – ол кез де бір-бі рі нен ау май-
тын шым нан жа сал ған т апал там дар. Сыр ты әк тел ген-
де рі нің өзі бі рен-са ран. Үй лер дің ау ла ла ры да біріне-бі рі 
ұқ сас. Шым дуал мен қор шай тын. Үй ге ір ге лес мал қо ра. 
Онан шық қан қи жаз ор та сы на дей ін ау ла ның дәл ор та-
сын да шо шай ған мо ла құ сап үйі ліп тұ ра тын. Ағаш атау-
лы аты мен жоқ. Тек мек теп тү бін де екі те рек бар-ды. 
Жаз күн де рі оның кө лең ке сі нен қой-еш кі, бұ зау арыл-
май тын. Атам ның қыр шаң қы қа ра бие сін де, көр ші міз 
Тілек  тің көк есе гін де із де сең, сол ара дан та ба тын сың.

Жа сы ра ты ны не, мек те бі міз сол ма ңай да мақ тан 
етер лік ең се лі, би ік, тө бе сі қы зыл қа ңыл тыр мен жа-
был ған, те ре зе ле рі де үл кен, әде мі үй бо ла тын. Рас, еде ні 
сол өңір де гі бар лық үй лер дей то пы рақ еді. Кей ін нен 
Кел ді бай де ген жа ңа ди рек тор ке ліп, ұзын зал дың та ба-
ны на жал ты ра тып тас сал ған. Кей ін біл дік, це ме нт пен 
сы лат қан екен ғой. Кей күн де рі біз те ре зе ден жа сы-
ры нып тү сіп, осы тас еден ге асық ой нау шы едік.

Мек теп тің қа рауы лы Әмі ре де ген қа тып-сем ген 
жү деу, көк көз шал еді. Шір кін нің шің кіл де ген дау сы 
құ ла ғың ды жа ра тын. Оның бір ұл, бір қы зы бар. Ұлы 
ме ні мен бір ге үшін ші клас ты бі тір ген, сол жаз да. Бі рақ 
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ме нен үш жас үл кен. Қы зы бір класс жо ға ры оқы ға-
ны мен, жа сы ере сек, на ғыз бой жет кен. Әмі ре шал көк-
тем шы ғы сы мен-ақ, ау ыл   дың сыр тын да ғы бақ ша сы на 
ба  рып, күр ке жа сап, со ған кө шіп ала ды. Са ры күз ге 
дейін оның қарасын көрмейсің. Сонда мектепті күзету – 
ұлы Оңал бек пен әп ке сі Күл дә рі нің ен ші сін де. Ше ше сін 
сыр қа ты көп адам дей ді. Өз ба сым көр ген емес пін.

Оңал бек екеу міз дің ымы-жы мы мыз бір бо ла тын. 
Өзі аң қау, не айт саң, со ған сен гіш. Бас қа ба ла лар 
се кіл ді шы мыр емес, бол быр әрі жуас. Сон дық тан өзі-    
нен кіш кен тай лар дан да та яқ жеп қа  ла   тын. Сон да ғы 
ара ша шы мен мін. Ал әп  ке сі қи қар, ті лі де қыр шаң қы. 
Қыз дан гө рі ер ба ла ға ұқ сас: жауы рын ды кел ген, қол- 
ая ғы бал ға дай ақ са ры қыз.

Біз ді жа сы рып мек теп тің іші не кір гі зе тін – Оңал бек 
те, кө ре қал са, біз ді тыр қы ра тып қу ып шы ға тын – Күл-
дә рі. Оның қо лы на түс сең, ая май ды. Ұр са бір сә рі ғой, 
құр ғы рың шым ши ды. Ұс та ған же рін жұ лып ала ды-ау!..

Айт пақ шы, Күл дә рі бұ ра ған құ ла  ғым бір не ше күн 
күп боп ісіп кет кен де, әжем олар дың үйі не ба рып, 
ша ңын қақ қан кө рі не ді.

...Дү ние ні күй ді ре жал мап тұр ған ыс сы күн нен 
қо ры на тын же рің – көл шік. Су ға тү сіп сай ран сал ған да, 
ша қы рай ған күн мен егес ке түс кен дей әсер де бо ла сың.

Бұл кү ні, әйт еу ір, көл ші гі міз бұ  зыл мап ты. Ер те 
бар  дым-ау де сем де, бір не ше ба ла су ға тү сіп үл ге ріп, 
боз то пы рақ та ау нап жа тыр екен. Кей бі рін та ни мын, 
кей бі рін та ны май мын. Танымайтын себебім, біздің кол-   
хоздан үш-төрт шақырым жерде тағы бір ауыл бар. Ай -
налдырған он шақты үй. Олар д   ы сиыршы дейді. Се  бебі 
көлікке жігер аты да, мінер көлігі де  – сиыр мен өгіз.

Кел дім де, де реу ше ші ніп, су ға қой ып кет тім.
Көп ұза май бұл ара да ба ла лар құ  жы нап кет ті. Су ды 

шал пыл да тып ша ша мыз, сүң ги міз. Жү гі ріп ба рып 
то пы рақ қа ау най мыз, тіп тен та ма ша!

Осы ара да ой ла ма ған жер ден ша тақ шық ты. Су 
қы зы ғы мен жү ріп, әб ден тоң ға ным ды біл меп пін. 
Ен ді жа ға ға шы ғып, ки ін бек боп, жей дем мен шал ба-
рым ды із де сем, ұш ты-күй лі жоқ. Ша шы лып жат қан 
ба ла лар дың ки ім де рі нің ара сы нан да тап па дым. Әб ден 
жы лар ман ға ке ліп:

– Ой, әкең нің... Кім тық са... Қо лы сы нып, ау зы на 
жет пе сін, бар пә ле кет ба сы нан кет пе сін. Кө зін шел бас-
сын. Ома қа сып, тоң қа лаң ас сын. Мұр ны пұ шық бол сын, 
кө зі қы сық бол сын!.. – деп қар ғыс ты жау дыр дым-ай кеп.

Шаңынқағу–ұрсу.
Ымжым–қулық
сұмдық,айлатәсіл.
Шымыр–шыныққан,
мығым.
Болбыр–сылбыр,босаң.
Колхоз(орысш. кол лек-
тив ное хо зяй ст во)–
Кеңесүкіметініңалғашқы
жылдарындапайда
болғанұжымдықшаруа
шылық.Солкезеңде
«колхоз»сөзіауылдың
синонимітәріздіболды.
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– Ей, сен не от тап отыр сың! – Дау ыс жел ке тұ сым нан 
шық ты. Қа ра сам, Иман бек. Қа сын да Оңал бек тұр. «Тық  -
қан осы» де ген дей кө зі мен бел гі бе ріп, қа сын қа ға ды.

– Се нің не ша ру аң бар? – де дім Иман бек ке.
– Кім ді қар ға дың?
– Кім жа сыр са, со ны. Шы ғар күн ді көр ме сін, жер 

бе тін де ті рі жүр ме сін. Осы көр ге ні көп бол сын, үрім-
бұта ғы жоқ бол сын! – деп, та ғы да шұ быр тып ала жө-
не ліп ем.

– Мі не, са ған жоқ бол ған! – деп, Иман бек жауы-
ры ным нан теу іп жі бер   ді. Ар қам ды си па лай ба қы рып 
мен де орным нан ұшып тұ ра бе ріп ем, Иман  бек қар сы 
ал ды ма топ ете түс ті.

– Әй, әкең нің... – деп, тө не бер ге нім сол еді, бі реу:
– Тоқ та! – деп, кеу дем нен кей ін сер піп ите ріп жі-

бер ді.
Иман бек те әл де кім ді ба ла ғат тап тұра бер ген де, та ғы 

да жер ге жұ лы ны   нан түс ті. Сон да ға на ба рып бай қа дым, 
Иманбек ті ұшы рып тү сір ген де, ме ні ите ріп жі бер ген де 
тәм піш мұ рын қа ра ба ла.

Ол жы ғы лып жат қан Иман бек ті иы ғы нан ұс тап 
кө те ріп ал ды да:

– Қане, қай қай! – де ді са быр лы зіл ді үн мен. – Түйе-
 дей бо лып, ұял саң ет ті!

Мі не, қы зық! Ән шей ін де әр кім ге бір тиі сіп, орын-
ды-орын сыз қо қаң дай бе ре тін қыл жақ бас Иман бек 
жү ні жы ғыл ған әтеш ше тіл ге кел мес тен тай ып тұр ды.

Ал ен ді тәм піш мұрын қа ра ба ла ға ке лейік. Ке тіп 
ба ра жат қан Иман бек тің ар ты нан бі раз қа рап тұр ды 
да, ба сын шай қап, мырс етіп күл ді. Әл гі бір қа дал ған 
кө   зін де гі су ық ай бар дан із қалған жоқ. Дөң ге лек 
жү зі не сүй кім ді бір арай ой нап шы ғып, қы сың қы кө зі-
 нің но қат тай қа ра жа на рын да ерек ше бір ұш қын тұр-
ды. Ол ұш қын ба ла лар ды өз ма ңы на үйі ріп, оның ақ 
кө ңіл жа нын ай қа ра аш қан дай. Со ны мен бір ге осы бір 
ұш қын нан бұ рын мен көр ме ген, ма ған тіп тен бей мә лім 
бір ба тыл дық ты аң да ған дай бол дым.

Бей та ныс ба ла ның түр әл пе тін де пә  лен дей сым бат 
жоқ еді. Де не сі тү тін ге ыс  тал ған дай қа ра қо ңыр, әрі 
май жақ қан дай жыл ты рап тұр. Бұл шық ет те рі бі леу-
ле ніп шы ғып, бүлк-бүлк ете ді. Оның су ға түс ке нін 
бай қа ма сам ке рек. Екі ше ке сі тор сық тай жал пақ маң-
дай ынан ұйы сып түс кен бұй ра қа ра ша шын да су там-
шы ла ры күн сәу ле сі мен таң ғы шық тай жал ты рай ды. 
Қа ба ғы да төң ке ре сал ған ке се се кіл ді бе ті нің еті де 

Шел–көздіңқарашығын
жауыптұратынақшыл
еті,ноғала.
Жұлынынантүсу–
мұрттайұшу,жалпетіп
құлау.
Ноқат–кішкентайғана
қарадақ,нүкте.
Төртпақ–дембелше,
мығым,денелі.
Шымыр–жұмыр,
мығым.
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қа лың. Бі рақ ер ні жұ қа. Ақы рын ға на жы ми ып күл-
ген де, қаз-қа тар ап пақ тіс те рі ті зіл ген ақ мон шақ тай 
кө рін еді. Он ша ма бой шаң да емес, төрт пақ, шы мыр.

Ба ла лар Иман бек ұзап кет кен ше ар ты нан ыс қы-
 рып, ке ле меж деп мәз боп жат қан да, әл гі ба ла кү лім-
де ген бойы ма ған қо лын ұсын ды:

– Кел, та ны сып қояйық. Ме нің атым – Шан ша тай. 
– Ме нің атым – Ер тай.
Екі ала қан ен ді ешуа қыт та ажы ра мас тай шарт етіп 

қа быс ты. Қо лы те мір дей қат ты екен.

Тілепалғаназап

...Кеш кі сін біз Шан ша тай дың әң гі ме  сін тың дай-
тын быз. Ал оның бі ле ті ні көп еді, оның бә рі біз үшін 
жа ңа лық еді. Ба тыр пио нер Пав лик жө нін де де біз 
сон  да ал   ғаш рет Шан ша тай дың ау зы нан ес тіп ек.

Ол әң гі ме ні қа лай ай та ды де сей ші! Кә  дім гі бір 
шым-шы ты рық оқиға   сы мол ер те гі тың да ған дай 
әсер де қа    латын  сың. Ер те гі кө бі не жын-шай тан, дию-
жезтыр нақ та ры мен үрей ша  қыр   са, кей де тү сі ңе кі ріп 
шо шыт са, Шан шатай дың әң гі ме ле рін ес тіген де, тәт ті 
бір қи ял тер беп, сол қи ял қайы ғын да кей де жү зіп, кей де 
сол қи ял қа нат бі ті ріп, сам ғап ұш қан дай бо ла тын сың, 
бір де: «Шір кін-ай, Пав лик тей пионер бол сам!» – де ген 
ар ман же те ле се, ен   ді бір де со нау ну тай га да Ком со мол 
қа ла сын са лып жат қан аға-әп ке лер дің қа сын да жүр-
сем ші деп ой ға ба татын сың.

Шан ша тай ән ші екен. Сы быз ғы дай си қыр лы дау сы 
құ ла ғым да тұр әлі. Ол біз ге көп ән үй рет ті. Ен ді біз 
ер тең гі сін жұ мыс қа сап тү зеп, ән шыр қап ба ратын бол-
дық. Кеш кі лік те ән мен ора ла  мыз... 

Мен әкел ген бояу қа рын даш тар да кә де ге жа ра ды. 
Бір кү ні Шан ша тай дың ай тып көр се туімен мен үл кен 
ақ қа ғаз ға «Кір пі» деп ба ды рай тып жаз дым да, тұ сы на 
кір пі нің су ре тін сал дым. Ал со нан соң...

Со нан кей ін оны Қы зыл құр да ғы лар  дың көр ме ге ні 
де, он да ғы жа зу ды оқы ма ға ны да қал ма ған бо лар.

Ал ғаш қы га зе ті міз ді жұрт та мақ іше тін бас тыр-
ма ның жал пақ дің ге гі не жап сыр ған быз. Оқы ған дар 
қы ран күл кі ге бат ты. Қар ғыс сөз дер де шы ғып-шы ғып 
қа ла ды. Бі рақ жұрт дән ри за. Ал ғыс сөздер де жау ды.

– Ше шек тің ті лі ке лім дә рі дей ащы екен...
– Жә, өйт пе... Жұ мыс тан гө рі ұй қы ны тәу ір кө ре-

ті нің өті рік пе? Айт шы, кә не!

Пионер–француз
тілінде«бастаушы»
дегенұғымдыбілдіреді.
Қазақстандапионерлер
ұйымы1922жылдың
26қарашасындақұрыл
ды.Пионерлерқатарына
оқудаозат,тәртіпті,
қоғамдықіскебелсене
қатысатыноқушылар
қабылданды.Пионер
екендігінайқындайтын
белгі–үшбұрышты
қызылгалстук.
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– Әй, мы нау біз дің Шәй мен бе? Ой , дөйт  дер сің! Тас-
ба қа ға мі ніп, жар биюын шір кін нің!

– Бе тім-ау, үл кен Жә кем ді не ғып қой ған?
– Ха-ха-ха... ха-ха.
– Хы-хы... хі...
– Ой, ай на лай ын дар! Ой, кө се ге ле рің кө гер сін. көп 

жа са ғыр лар! – деп, апам ның иі ріп қой ған шу да 
жі бін дей до ма ла на қал ған бри га ди рі міз ба та сын да, 
ал ғы сын да жау ды рып жүр. – Мі не, жі гіт деп осы лар ды 
айт . Жұ мыс та қо лы нан ке ле ді. Сау ық қа да ке не лт ті. 
Ен ді, мі не, жал қау лар ды қа тыр ды, бә лем... Ой, ай на-
лай ын!.. Ой...

Мұ нан соң мен есір мей кім есір мек. Сөз ге тоқ тауы 
жоқ Бей се күл ге пыс қы рып қа рар емес пін. Тіп тен, 
оның да су ре тін са лып іліп қой мақ ой ым бар. «Бә лем, 
бір шыж-быж бол сын!».

Бі рақ мұ ны ма Шан ша тай тоқ тау айт ты:
– Бұ лай ету ге бол май ды. Бей се күл жал қау емес. 

Кіп-кіш кен тай боп алып ма сақ ты қа лай те ре ді.
– Тер се ше? Ал ті лі ше... ши қан дай... – деп кө ріп ем.
– Бол май ды! – де ді Шан ша тай шорт ке сіп, – тым 

мақ тан шақ пы сың, ә?
Мы на сөз ине дей қа дал ды. Тас қын да ған кө ңі лім ді 

ба сып тас та ды. Үн сіз жат қан қыз ба лық осы сәт те су маң 
етіп шы ға кел ді.

– Мен бе мақ тан шақ? – де дім тік сі ніп ке ліп. – Сен 
өзің тым әл де кім сің бе, біл дің бе? Мә, қа ға зың өзі ңе...

Мен орал ған бір не ше қа ғаз ды лақ ты рып тас та дым 
да, сырт бе ріп жү ріп кет тім. Осы ны ма өкі ніп, опық 
жей мін-ау деу жоқ. Қыр көр се тіп ба ра мын.

Шан ша тай да үн жоқ. Тү сі де өз гер ме ді. Еш те ңе бол-
ма ған дай, ша шыл ған қа ғаз дар ды жи нап ал ды да, күр-
ке ге бет те ді. Жас та бол са, өзін қа лай ұс тай ды де сей ші!

Со ны мен, мен ол кү ні жұ мыс қа шық қам жоқ.
Үй ге ке тіп қа лу ға бі рер оқ тал дым да, ол рай ым нан 

тез қайт тым. «Қаш қын...» – деп ба ла лар ма зақ тап 
жүр се қайт пек пін. Бей се күл дің өзі-ақ бү кіл Қо са рық 
пен Сұ рат тың өңі рі не жай ып бі тер. 

Кеу дем нің түп кі рін де: «Шан ша тай ме нен ке ші рім 
сұ рап жа лы нар», – де ген үміт шо ғы да бық си ды.

Күн жел кем бо ла тын. Күн де гі ашық ас пан да қал-
қып жү ре тін ақ ша бұлт тар дың ете гін әл де кім ыс та ған 
тә різ ді. Ен ді қа рақош қыл тар тып, тір ке сіп кө бейе түс-
кен. Бі реу үр ле ген дей әрі-бе рі сең дей кө шіп жүр.

Әдептілік–ардыңкөркі.

Әдептілік,арұят–
Адамдықтыңбелгісі.
Тұрпайымінез,тағыжат–
Надандықтыңбелгісі.

Сөздіңкөркі–мақал
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Мен қыр ман ға та қау са бан ның үл  кен мая сы ның 
тү бі не бар дым да, шал қам нан тү сіп жа тыр мын. Бұлт 
ара сы нан сы ға лап, күн сәу ле сі оқ та-тек те маң дай ыма 
қа да лып, кө зім ді ерік сіз жұм ды ра ды да, қай та дан кері 
сер пі ле ді. Бұл сәт те кө лең ке мен бір ге сал қын леп 
бе тім ді си пай ды. 

Жей дем нің омы рау лы ғы ашы лып кет кен. Кеу дем 
жа ла ңаш. Ая ғым ды со зып жі бе ріп, бал бы ра ған ра хат қа 
бат қан дай әсер де мін. Ас тым да ғы са бан жұп-жұм сақ.

– Ей, жі гі тім, бұл не жа тыс? – де ген қар лық қан 
дау ыс жұм ған кө зім ді аш қыз ды. Қа ра сам – бри га дир. 
Көк шо ла ғы ның ері не бір жам бас тап оты рып ма ған 
шұқ шия қа лып ты.

– Е-ей, мы нау су рет ші Ер тай ма? – де ді ме ні ен ді 
та ны ған дай. Жү зін де та ңыр қау бар. «Мәс са ған, мен 
су рет ші атан ған мын ба?».

– Е-ей, не ғып жа тыр сың? Бір же рің ау ыра ма? – де ді 
ол кө те рі ліп отыр ған ма ған бір түр лі ет-жү ре гі ел жі-
ре ген адам дай.

Не де рім ді біл ме дім. Ау зы ма түс  ке  ні:
– Ішім, – де дім ты жы ры нып.
– Ой, қыз талақ, ау ыр ған адам өс тіп жа та ма екен?
– Күн ге қыз ды ры нып.
– Кә не, тұр, – де ді бри га дир. – Кә не, ме нің күр ке ме 

жүр. Сон да көр пе-жас тық бар, ора нып жат.
Амал жоқ. Сау ба сы ма са қи на ті  ле  ген – өзім. Сөл-

бі реп бри га дир дің ал ды на түс тім.

Ақылсызадамайқайлай
келеді,

Жанжағынжайпай
келеді.

Ақылдыадамжайжай
келеді,

Жанжағынбайқай
келеді.

Сөздіңкөркі–мақал

Тайга–қылқанжапы
рақты,нуқарағайлы
орман.
Кәдегежарау–бірпай
дағаасу,қажетінежарау.
Тілішиқандай–мұн да:
сөзіащы,ұрысқақ.
Желкем–жайлап
соғатынсалқын,самал
жел.
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Сол кү ні кеш ті ба ты ра ал сам шы. Әшей ін де ша ты нап 
тұ ра тын бри га дир де сол кү ні мейі рім ді бо ла қа лып ты. 
Көрпе ге қым тап орап, қос ба сын да жүре тін Ләй лім де-
ген кем пір ге тап сыр ды...

Ба ла лар не де се, о де сін, ма на қолым ды бір сіл теп, 
ауыл ға ке тіп қа луым ке рек екен. Осы кез де бри га дир-
дің «су рет ші жі гіт» де ген сө зі есі ме түс ті. Бри га дир 
айт ты деген ше, ме нің өне рім ауыз ға ілі ніп, бү кіл ау ыл-
ға жай ыл ды дей бер. Дәл қа зір көр ші қа тын дар әжем ді 
орта ға алып, не ме рең су рет ші бол ды деп біз ден қо рып 
сақ тап жүр ген қа рын да ғы май дың ау зын аш тыр ма сы-
на кім кепіл? Біз дің ау ыл да ерін нен шық қан сөз от ти-
ген қау секіл    ді лап ете тү се тін әде ті ғой. Осын дай да әл гі 
Шан ша тай айтқан со нау Мұз ды те ңіз ге бе зіп кет сең, 
шір кін.

 Түу, та ғы да Шан ша тай рет сіз жер    де ау ыз ға ілі гуін! 
Жә, мен ен ді оған жо  ламас пын. Өзін ше кі сім сіп... Ол 
ме    нің қан дай еке нім ді біл мей тін бо лар!

Мен көр пе ні ба сы ма тар та жа мы  лып, са ңы ла уы-
нан кө ңіл ді бей- жай етер ми қа жай тын ой лар кір ме сін 
деген дей тұм ша ла нып алып едім, та ра мыс кем пір ге 
жан біт кен дей:

– Қа ра ғым-ай, тер шы ғай ын де ді ме? Көп ты пыр-
шып ең, жа ны ңа қат ты бат қан ғой. Ен ді тын ши сың, – 
деп, бә йек ұр ды да қал ды. 

Ішім нен кі жі ніп мен жатыр мын. Тұ ра са лып, сырт-
қа бе зіп ке тей ін де сем, мы на кем пір дің ті рі де ай ыры-
ла тын тү рі жоқ. Бри га дир дің сө зі дәл Құ дай дың өзі 
бер ген жар лық се кіл ді оған.

Кө зім ілі ніп ке тіп ті, әб ден су-су бо   лып тер леп пін. 
Күр ке нің іші қа раң   ғы тарт қан. Қа сым да кү н ұ зақ кү-
зе тіп отыр ған кем пір кө рін бей ді. Күр ке нің ал дын да 
әл де кім дер сөй ле се ді. Мы на шің кіл дек дау ыс, әри не, 
Бей се күл ді кі. Не дер екен, құ ла ғым ды түр дім.

– Жі бе рі ңіз ші, бір-ақ ау ыз сө зім бар, – деп жа лы-
на ды ол. Кү бір лей сөй ле ген дау ыс кем пір ді кі:

– Жі бер мей мін, ма за сын ал ма, күн ұзақ дөң бек шіп, 
әл гін де ға на тын шық  ты.

– Ол сап- сау, – дей ді Бей се күл кү ліп. «Мәс са ған, 
без гел дек! Ме нің өті рік ау руым ды Шан ша тай айт қан 
ғой, ша ма сы». Ен ді Шан ша тай ға де ген жы ным қат ты 
қоз ды. Дәл қа сым да тұр са, тұм сы ғын бұ зар едім.

Кем пір ашу ға мін ді.
– Шің кіл де мей бар әр мен, о не сі тү ге, бі рі нен соң 

бі рі ке ліп. 

Өзінғанаойлаған–
Жамандықтыңбелгісі.
Өзгенідеойлаған–
Адамдықтыңбелгісі.

Сөздіңкөркі–мақал

Тарамыс–мұн да:еті
қашқан,арық.
Күрке–шағынбаспана,
қос.
Кісімсу–өзіншеболу,
бәлсіну,дандайсу.
Қау–тығызөскенқалың
нушөп,боз.
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«Е, бас қа ба ла лар да кел ген екен ғой. Қап, мы на 
кем пір ді-ай!»

– Ер тай, – деп дау ыс та ды Бей се күл.
«Ә», дей жаз дап, ау зым ды ба са қой дым. «Мұ ның 

не?» – деп кейі дім өзіме-өзім. – «Шал қи ып жа ты сың 
мы нау. Ме ні жұрт ау ру ға са на ды. Әй осы...»

Тың дап жа тыр мын. Кем пір есік ал ды нан ке тер 
емес. «Бұл шір кін та мақ іш пей ме?» Осы кез де ме нің 
ішім шұ рыл да ды. Таң ат қа лы нәр тат па саң, қар ның 
аш пақ тұр мақ, қа бы сып қа лар. Ма на бри га дир дің:

– «Кө зің ау ыр са, қо лың ды тый, ішің ау ыр са ау-
зың ды тый» де ген. Жі гіт емес сің бе, бү гін ше шы да, – 
де ге ні бар.

Бі рер рет суы ған қы зыл кү рең шай бер ге ні бол-
ма  са, кү н ұ зақ кем пір нәр тат ыр ма ды.

Ен ді не де бол са, түн ді күт пек бол дым. Ен ді гі бай-
лам – тыс қа шы ғам деу, со нан соң тай ып тұ ру. 

Та ғы да бі реу лер күң кіл дес ті.
– Әже мен Ықсанмын ғой, көрейін бе?
Кемпір сөзге келмей жалпақтап:
– Кі ре ғой, ақы рын... ұй ық тап жа тыр, – де ді сы быр-

лай сөй леп. – Оят па.
Көр пе ні қым тай түс тім.
– Әй, Ер тай, – де ді Ыс қан қа сы ма ке ліп. Мен үн де-

ме дім.
– Оят па, – де ді бі реу. Ойпыр мау, бұл Шан ша тай 

ғой. – Ма на жү зі тым жа быр қау еді. Қат ты ауы рып 
қал ма са нет ті. – Дау сын да қат ты қа мы ғу бар. Әл гін де 
ға на жаз ғы рып ем. Тіп ті тө бе лес пек те бол дым-ау. Әй, 
осы ұш қа лақ ты ғым-ай!

– Жай ау ыр ған бо лар, – де ді бі реу.
– Кім біл сін... Мен оған әдейі «Ок тяб рь ба ла ла рын» 

әкеп ем.
Құ ла ғым елең ете қал ды. Пио нер лер дің со нау 

Ал ма ты да шы ға тын осын дай га зе ті ба рын ес ті гем, оны 
Шан ша тай дың өзі айт қан. 

– Ол га зет те өлең де, әң гі ме де, су рет тер де ба сы-
ла ды. Сен су рет ті көп сал. Жақ сы сын сон да жі бе ре міз, 
сөз сіз ба са ды, – де ген бо ла тын. 

Ен ді, мі не, сол га зет тер ді алып кел   ген. «Айт-
пақ шы, сон да бұл бү гін ау ыл ға бар ған бол ды ғой. Әйт-
пе се, га   зет бұл ара ға қай дан кел мек?»

–  Жа зы лар, – де ді Ық сан. – Ұй ық тап жа тыр ғой.
– Жа зыл са жақ сы бол ды, – де ді Шан ша тай. – Мен 

бү гін оны рен жі тіп алып ем. Ен ді сөй лес пес те.

Жақсыөзбасынан
көреді,

Жаманжолдасынан
көреді.

Бітерістіңбасына
Жақсыкелерқасына.

Сөздіңкөркі–мақал
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– Қай да ба рар дей сің. Өзі міз бі ле тін Ер тай ғой.
«Әри не, – дей мін мен іш тей, – қай та мен рен жіт тім 

ғой се ні. Тұ ра са лып, айт сам ба екен... Түу, осы же ңіл-
тек ті гім-ай!».

– Ма за сын ал май ық, – де ді Шан ша тай, – ұй ық-
та сын.

Ен ді ма ған ұй қы ке лер ме? Же лік ті ріп кет ті емес 
пе! Жо-о, ен ді жа ту... Бі рақ екін ші ой ды мым ды құрт-
ты. «Бү кіл жұрт се ні ау ру дей ді. Мұ ның не?».

Сол түн гі өзім ті леп ал ған «азап ты» бас та ры ңа бер-
ме сін!

«Білу»
1. «Тәм піш қа ра» шы ғар ма сын да қай ке зең су рет тел ген?
2. Тәм піш қа ра де ген кім?
3. Тәм піш қа ра ның порт ре ті қан дай?
4. Ер тай дың Шан ша тай мен та ны суы қан дай оқи ға мен бай ла ныс ты еді?
5. Ау ыл ба ла ла ры ның ар ма ны қан дай?
6. «Ок тяб рь ба ла ла ры» га зе ті ту ра лы не біл дің дер?
7. Қан дай ба ла лар ба сы лым да рын бі ле сің дер?

«Түсіну»
1. Шы ғар ма не лік тен «Тәм піш қа ра» деп атал ған?
2. Ер тай «ау ру ының» се бе бі не де?

«Талдау»
1. «Венн диаг рам ма сын» қол да нып, Шан ша тай мен Ер тай ға са лыс тыр-

ма лы си пат та ма бе рің дер.

ЕртайШаншатай

2. По вес те гі пио нер лер мен қа зір гі жас ұлан дар ды са лыс ты рың дар.

Жас ұландарПионерлер

Білу

Түсіну

Талдау
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3. Шан ша тай мен Қо жа бер ген ді (Қо жа ны) са лыс ты рың дар.

ҚожабергенШаншатай

«Жинақтау»
1. Шы ғар ма ның та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.
2. По вес ть кей іп кер ле рі не тән қа си ет тер ді топ тас ты ру сыз ба сы ар қы лы 

көр се тің дер.

«Қолдану»
1. Кей іп кер лер ге мі нез де ме бе ре оты рып, «Біз дің ара мыз да Шан ша тай 

си яқ ты ба ла бар ма?», «Біз бос уа қы ты мыз ды қа лай өт кі зіп жүр міз?» 
деген сұ рақ та рға жау ап із деп кө рің дер.

2. Үзін ді маз мұ ны на сүй ене оты рып,  «Үш түр лі күн де лік» кес те сін тол-
ты рың дар.

Мә тін нен ерек ше әсер 
ет кен не ме се ой сал ған 

дәй ек сөз кел ті ру 

 Қан дай ой ту дыр ды?
Осы ған бай ла ныс ты 
қан дай сұ рақ ту ды?

«Мұ ға лім ге хат» 
сұ рақ тар

3. Топ тар ға бө лі ніп, «Тың дай тын үш бұ рыш тар» ой ынын ой наң дар. 
Оқу шы лар үш адам нан тұ ра тын топ та бір ле сіп жұ мыс іс тей ді: СПИ-
КЕР мә тін маз мұ ны н тү сін ді ре ді. ИН ТЕР ВЬЮЕР мұ қи ят тың дай ды 
жә не ег жей-тег жей ін анық тау үшін сұ рақ тар қоя ды. ХАТ ШЫ үде-
ріс ті ба қы лай ды жә не «спи кер ге» де, «ин тер вьюер ге» де ке рі бай ла-
ныс бе ре ді.

4. По вес тің бас ты оқи ға ла ры тіз бе гін құ рың дар.
5. Шы ғар ма ға са ты лай-ке шен ді тал дау жа саң дар:
 Жан ры:
 Та қы ры бы:
 Идея сы:
 Ком по зи ция лық құ ры лы мы: оқи ға ның бас та луы, бай ла ны сы, шие-

ле ні суі, ша рық тау ше гі, ше ші мі.
 Көр кем дік ерек ше лік те рі: те ңеу, эпи тет, фра зе оло гизм.
6. Қа быр ға га зе тін шы ға рың дар. Га зет те рің де қан дай өзек ті мә се ле-

лер ді қа рас ты рар едің дер?
7. Дос тық ту ра лы эс се жа зың дар.

Жинақтау

Қолдану
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«Бағаберу»
1. Иман бектің әре ке ті не қан дай ба ға бе рер едің дер?
2. Кеңес үкіметі ке зін де мек теп жа сын да ғы ба ла лар  батыр пио нер, ком-

со молдарды идеал тұтқан. Ал қа зір сен дер дің үлгі тұтатын, ұқсауға 
ты ры са тын идеал да рың бар ма? Олар кімдер?

«Тәмпішқара»повесініңөздеріңеұнағанкейіпкерлерімендиалогқұрыңдар.

СансызбайСарғасқаевтың«Достар»,«Біркөшеніңбойында»,«Көңілдібалалар»атты
шығармаларыноқыңдар.

Әдебиеттеориясы

Балаларәдебиетітуралытүсінік
Балаларәдебиеті–балаларғаарналыпжазылғанәдебишығармалар.Сондайақ,бала

ларға арналыпарнайыжазылмағанымен, олардыңойлау, түсіну қабілетіне, талғамына,
арманқиялына әсер етіп, оларды өзіне тартатын көркем шығармаларды да балалар
әдебиетінің қатарына жатқызуға болады. Мұндайшығармалар оқиғасының қызықты да
тартымдылығымен, композициясыныңширақтығымен ерекшеленеді. Тілі жеңіл, көркем,
түсінікті,айқынәріәсерліболуытиіс.Балаларәдебиетініңнегізгімақсаты:жасбуынның
санасезімін оятып, ақылойын дамыту, оларды адамгершілікке, отансүйгіштікке, т.б. ізгі
мұраттарғабаулу.Балаларәдебиеті–жасөспірімдердіңэстетикалықталғамындамытатын
көркемшығармаларғанаемес,оныңсырласдосы,қорғанышыжәнеақылшысыдаболып
табылады. Олар, негізінен, мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балаларға
лайықтапжазылады.

«Қазақ әдебиеті» анықтамалығы

Қазақбалаларәдебиетіөкілдеріменолардыңшығармаларынатаңдар.

Бағаберу

Диалогқұру

Кітапсүйерлерүшін

Тапсырма
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ТӘРБИЕСІ

Бе та лы сы күн де өз гер ген ал ма ғай ып 
дү ние де адам зат үшін еш қа шан өз гер-
ме ген, өз гер мей тін те мір қа зық тар бар. 
Ол – бі лім! Ол – ең бек!

Н.На зар ба ев

ІVТАРАУ
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«Поэзиясыәрадамныңжүрегінтүрткілеп,санасынасалмақсаларсұрақтарды
сұлужырдыңөзегінеайналдырабілуіменерекшеленетін»ақыншығармашылығымен
танысайық!

 МҰХТАРШАХАНОВ

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ха лық жа зу шы сы 
Мұх тар Ша ха нов қа зір гі Оң түс тік Қа зақ стан об лы сы 
 Қас қа су ауы лын да дү ние ге кел ген. М.Ша ха нов тың 
ал ғаш қы өле ңі 1959 жы лы «Сыр да рия» де ген ат пен 
жа рия ла нса, «Ба �ыт» ат ты тұң ғыш өлең дер жи на ғы 
1966 жы лы жа рық көр ді. Ақын ның «Бал ла да лар», 
«�а сыр лар ды без бен деу», «Уа �ыт бе дер ле рі», «Зер-
де» ат ты өлең дер, бал ла да лар мен поэма лар жи нақ-
та ры бар.

 М.Шахановтың «Та на көз», «Сей хун да рия», «К�-
ре та мыр ды із деу», «Се нім пат ша лы �ы», «Ма хаб-
бат ты �ор �ау»,  «На рын ��м зауалы» мен «Же �іл-
ген же �ім паз ха �ын да �ы Оты рар дас та ны не ме се 
Шы� �ыс хан ны� �а те лі гі» ат ты поэма ла ры оқыр-
ман дар дың сүй іс пен ші лі гі не бө лен ді. Оның шы ғар ма-
ла ры бір не ше тіл ге ау да ры лып, ше тел дер де жа рық 
көр ді. 

Ақынның «На рын ��м зауалы» поэмасы – ха лық 
ба ты ры әрі дауылпаз ақын Ма хам бет ке ар нал ған поэ-
зиялық шығарма. 

Естеріңетүсіріңдер:
Қазақбалаларжазушыларытуралынебілдіңдер?

Меңгерілетінбілім:
МұхтарШахановкім?

Ақыншығармаларыныңтақырыптарықандай?

МҰХТАРШАХАНОВ
(1942жылытуған)

МұхтарШаханов–ақын
дықтолымыталантпен
күрескеразаматтық
қасиеттердіңқорытпасы
нанжаралғанөрелітұлға.
МұхтардыңХХғасырдың
екіншіжартысындағы
қазақхалқыдүниеге
әкелгенайрықшақұ
былысекенісодан.

С.Шәй мер де нов

Зергерсөз
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Артықболмасбілгенің

МұхтарШаханов–«ҚырғызРеспубликасыныңхалықақыны»,жиырмаданастамшетелдік
академиялардың, университеттердің құрметті докторы, профессоры.БҰҰныңҚоршаған
ортабағдарламасысыйлығының,ТүрікРеспубликасының«Түркідүниесінеқызметіүшін»
халықаралықсыйлығының,ҚырғызРеспубликасыхалықаралық«Руханият»,Түркідүниесі
жазушылар бірлестігінің «Шахрияр»,ЮНЕСКОның «Боорукер» клубы сыйлықтарының,
Түркия,Әзербайжан,СолтүстікКипрмемлекеттерітағайындаған«Түркіәлемінесіңірген
еренеңбегіүшін»атағыныңиегері.2002жылыМ.Шахановқа«Жазагержадыкосмоформу
ласы»аттышығармасыүшінКалифорнияғылым,индустрия,білімжәнеөнеракадемия
сыныңА.ЭйнштейнатындағыАлтынмедаліменТүркияныңГебзеқаласында«Түркітілдес
халықтар арасындағы ең үздік әлем ақыны» атағы берілді. «Нобель» сыйлығының 100
жылдығынаорайТамбовқаласындаөткен«Нобель»сыйлығылауреаттарыменнобель
шілердің халықаралық конгресінде «Нобель» ақпарат орталығы, «Нобель» қоры,Ресей
жаратылыс ғылымдары академиясы бірлесіп бекіткен «Нобельдің Алтын медалімен»
марапатталды.

«Тарихи тұлғалар» кітабынан

Нарынқұмзауалы 
(поэма)

1. Ма хам бет тің соң ғы мо но ло гы

Баз бір адам дар да бо ла ша �ын ел ден 
ерек се зі ну, т�й сі ну к� ші бо ла ты нын 
�ы лым жо� �а шы �ар май ды... Ма хам-
бет а�ын өле рі нен екі к�н б	 рын ай на-
ла сын да �ы лар �а өзі ні� жан шо шыр  лы� 
с	м ды� т�с көр ге нін, т� сін де иы �ы нан 
�зі ліп т�с кен өз ба сы өзі не �ош та су 
ай тып т	р �а нын ә� гі ме ле ген.

Мен тү сім де зор лық көр дім, 
    қор лық көр дім ға ла мат,
Бір та ныс қол со ғып өт ті әл де кім ді па на лап,
Зұлым дық тың жа сы ры нып ке ле ті ні жа ман-ақ.
Иы ғым нан ұш қан ба сым кө кі ре гім нен до ма лап,

Поэманыңфилосо
фиялықтүйініқандай?

CD 10
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Ба ра жат ты ата ме кен Ақ жай ық ты жа ға лап,
Жү ре гім нен ақ қан қан ға боя лып ты бар алап.

Жә, бұл тү сім те гін емес, мы на сой қан за ман да,
Тір ші лік пен қош та сар сәт жет ті-ау дей мін ма ған да.
Қош та сар сәт жет ті-ау дей мін, ту ған елім, ең се лім,
Бос тан дық қа ша қы рып ем,
Се нің заң ғар ақы лың ем,
Едім әрі өл ше мің,
Жа на шы рың, жа қы ның ем
Жә не қай сар ақы ның ем мен се нің.

Жұл дыз дай боп жа нар ал дан
Ақын дық та ел ден ерек бас қа заң.
Ба тыр лы ғы жоқ адам нан
Үл кен ақын шық қан емес еш қа шан.

Ту ған елім – ар ман, мұ ңым,
Ен ді се ні же те лей ді жол қа лай?
Ме нің бас сыз қал ған ды ғым
Се нің бас сыз қал ған ды ғың бол ма ғай!

Иә, шын дық тың ащы даң қы,
Шын дық үшін жал ғыз түс тім егес ке.
Ақын дық тың бас ты шар ты –
Бас ты ал са да, шын дық ты ай ту емес пе?

Өлім ге сан жа қын бар дым,
Қор ған сыз боп кө рін сем де жай көз ге.
Шын дық ты айт қан ақын дар дың
Бі рақ жо лы бо лып еді қай кез де?
Көр де де ен ді сен жай лы ой ға ба та мын,
Бұл ің кәр лік со зы ла ды қан ша ға?
Кім қан ша ма шек сіз сүй се Ота нын,
Оның тар тар аза бы да сон ша ма.

Мен се не мін кү ні ер тең
Нұр лы үміт пен оя нар деп ұлы өл кем.
Кү ліп жай саң күн ға жай ып,
Ел на ла сы тар қар деп.
Ақы мақ тар күрт азай ып,
Сұм дар қор қақ тар тар деп.

Мен се не мін, кү ні ер тең
Пен де лік тен та за рар деп ұлы өл кем.

Нала–қарғыс,лағынет.
Алап–аймақ,өлке,
атырап.
Әдіптеу–көмкеру,
киімніңетекжеңінқайы
рыптігу,сәндеу.
Зауал–қиындық,қайғы.
Шомбал–алып,ірі.

Сөзмаржан

НарынқұмыКаспий
маңыойпатыныңсол
түстікбатысбөлігінде,
ЕділменЖайықөзендері
аралығындаорналасқан.
Әкімшіліктұрғыдан
Атырауоблысының
Құрманғазы,Махамбет
аудандарыжәнеБатыс
Қазақстаноблысының
БөкейОрдасы,Жаңа
қалажәнеАқжайық
ауданыныңоңтүстік
бөлігінқамтиды.Аумағы
40мыңкм².Құмды
өңірортаесеппентеңіз
деңгейінен21мтөмен
жатыр.Еркекшөп,жүзгін,
қияқ,құмаршық,ойыстау
жерлеріндежыңғыл,
терек,қандыағаш,көк
терекөседі.Киік,қоян,
қарсақ,далакүзені,т.б.
кездеседі.

«Қа зақ эн цик ло пе-
дия сы», VII том

Бағалыдерек
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Жә, қа шан ғы бақ қа зор лық мін гес пек?
Се нем, ер тең от ты ға от сыз күл мес деп.
Тек тұл пар лар ға на ала тын бас бәй ге
Есек тер дің мой ынын да жүр мес деп.

Мен се не мін, кү ні ер тең
Ақыл-ой ын пір тұ тар деп ұлы өл кем,
Мы на дәу рен бұр қан-тар қан
Ер тең қай та өз ге рер.
Ақын да рын сұл тан дар дан
Ар тық сый лар кез ке лер.

Қа дір тұ там қи ял дау ды,
Ер тең тал ғам өз ге рер.
Шын дап құ лай сүйе ал мау ды
Қыл мыс са нар кез ке лер.

Ту ған елім,
Құ ді ре тім сің аң са ған.
Ал дан жар қын күн шық қан ша,
Кес кі нің ді көр мей ін ші шар ша ған.
Па сық ой лар тұн шық қан ша,
Ду лы ға ны қақ жа рып гүл шық қан ша,
Жер ас ты нан қа рап жа там мен са ған.

2.Әкеүкімі

Шом бал жі гіт кі ріп кел ді ен те леп,
– Әке, – де ді ол кір ген бой да,
– Әке, – де ді ер ке леп,
– Жү ру ші едің ма ған ыл ғи өк пе лі.
Кеюші едің,
«Мал бол май сың» – деп ме ні.
Сол сө зің ді, сі рә, қай тып ала сың-ау, ша ма сы.
Аты шу лы Бай ма ғам бет сұл тан ның
Ма ған бер ген сый лы ғы на қа ра шы!

Төр де отыр ған әке сі нің ал ды на,
Маң-маң ба сып бар ды да,
Ал тын жіп пен әдіп тел ген жа ға сы
Сұр ішік ті тас тай сал ды ба ла сы.
– Иә, сөй ле, – де ді әке сі, –
Қан дай ер лік көр сет тің,
Екі ай бойы, қа не, қай да жол шек тің?

Бүгінгіөззамандастары
арасындаЕуропада
Шахановқатеңкелер
ақынжоқ.

(Р.Чиули)

Зергерсөз
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Ба ла сы айт ты:
– Топ бас та дық төрт адам.
Ма хам бет тің жа қы ны
Ықы лас ты үгіт теп,
Мақ тап, қа ғып ар қа ға
Қо сып ал дық ор та ға.
Бұл – тү гел дей мы на ұлың ның ақы лы.
Ер кін же тер әң гі ме ол бір таң ға.
Қа пы сыз да қар мақ са лып,
Ма хам бет ті ал дап со ғып,
Ба сын ке сіп, сый ға тарт тық сұл тан ға.
– Ой, за лым-ай,
Жү зі қа ра за лым-ай,
Мұн ша за лым еке нің ді қа лай кел гем та ны май.
Бұ дан өт кен зор қа сі рет бо лар ма,
Бұ дан өт кен зор қа сі рет бо лар ма?! –
деп әке сі жас үй ір ді жа нар ға.
– Қа ба ғың ды жа ба қал ды не ге мұң,
Әке, се нің қай сө зі ңе се не мін,
Есің де ме,
Ме нің ба ла кү нім де
«Ма хам бет ті жек кө ре мін» де ге нің?
– Рас, ұлым, ай тыл ған сөз оқ пен тең,
Бір кез де мен Ма хам бет ті жек көр гем.
Әл де, кем шін ша ғым ба еді ол ақыл ға?!
Пен де лік қой сал ған ме ні та қым ға.
Оған се беп –
Се нің анаң жа сы нан 
Ға шық бол ған сол Ма хам бет ақын ға.
Азап пе нен ат са да асау таң да рым,
Қай ра ғам жоқ қыз ға ныш тың қан жа рын!
Іш тен ты нып жү ре бер дім төз ген боп.
Өзін шек сіз құ лай сүй ген жан ба рын
Қай ран ақын сез ген жоқ.
Анаң мар құм ол де ген де от жа лын дап кө зі нен,
Там са на тын,
Нақ бір ба қыт та бар дай әр сө зі нен,
Ұлы ақын ға де ген ің кәр се зі мін
Көр ге бір ге ала кет ті ол өзі мен.
Әт тең, біз дің сор маң дай лы Жай ық та
Ер лер аз ғой ба ра ала тын бай ып қа.
Тым кеш ұқ тым,
Ма хам бет тей ба тыр ға
Бү кіл қа зақ ға шық бол са ай ып па?
Құ ді рет ті шын ды ғы нан тан ба ған,

МахамбетӨтемісұлы
(1804–1846)–қазақтың
әйгіліақыны,күйшіком
позиторы,отаршылдыққа
қарсыИсатайТайманов
бастағанкөтерілісті
(1836–1837)ұйымдас
тырушылардыңбірі,осы
көтерілістіңжалынды
жыршысы.
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Па ра са тын із гі лік ке жал ға ған,
Ақын де ген кие лі ақ қу сам ға ған.
Ал, ен де ше, ақ қу ды ат қан пен де ні
Қай атаң нан кө ріп едің, оң ба ған?!
Бұл са ла да сен бі рін ші адам сың,
Адам емес,
Ең бі рін ші на дан сың,
Ел дәс тү рін,
Ер дәс тү рін қор ла ған.
Нақ мы на дай қа си ет сіз оқи ға
Бұ рын қа зақ то пы ра ғын да бол ма ған.
Қан дай қи ын ке зең де де
Ту ған ел
Ақын да рын жа нын са лып қор ға ған.
Тү сін бе дім, 
Ар ман дап ең не ні, ұлым?
Ер тең се ні қой ып жел дің өті не,
Ыза лы ұр пақ тү кі ре ді бе ті ңе.
Сол қор лық тан құт қа рай ын се ні, ұлым!
Жә не ол зар оңай лық пен тый ыл мас,
Қа ны мыз бір,
Жо лы мыз да шиыр лас.
Ен ді се нің ке сі рің нен
Ма ған да
Ту ған жер дің то пы ра ғы бұй ыр мас.
Жә, не қай ыр, на лы, мей лі, на лы ма, 
Сор лы ба лам, 
Ту ып сың-ау со ры ма.
Өзің түс тің өзің қаз ған оры ңа.
Кет тік, кәне,
Іші гің ді ал қо лы ңа!

Ұясы на күн тұр еді бат қа лы,
Түк сиеді ме ңі реу құм шат қа лы.
Олар үл кен қа ра жол ға тү сіп ап,
Бір тө бе нің ба сы на кеп тоқ та ды.

– Мы нау тө бе са ған соң ғы шы ғар шың
Бо ла ты нын ұғар сың.
Сен, әри не, құ ра лай ды көз ге ат қан,
Ат қан оғын маз дат қан
Ме нің мер ген еке нім ді ұмыт па ған шы ғар сың? –
де ді әке сі құ ла зып нар кө ңі лі.
Дір-дір етіп:
– Ұмыт қам жоқ, – де ді ұлы.

Пенделік–адамның
ұнамсызқасиеттері.
Ғаламат–орасан,зор.
Үкім–шешім,билік.
Кею–ренжу.
Налу–ренжу,қапаболу.
Ішік–бағалытон.

Сөзмаржан
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– Ба лам, үміт – қы зы ғым ның өл ше мі
Өзің едің, 
Қай ғым бол дың ең се лі.
Ба сы на шық, кә не, мы на тө бе нің,
Осы ара да қал ды ра мын мен се ні.
Қа ра ла дың қа си ет ті ме кен ді,
Жа ра ла дың тұр мас тай ғып әкең ді,
Мы на жол мен өт кен жұрт тың ау зы нан
Ма хам бет тің жы рын тың дап жат ен ді.
Мүм кін, сон да ұғы нар сың қа тең ді.
Кім аяқ қа бас са за ңын да ла ның –
Ұмыт қа ны қа тал та рих са ба ғын.
Ке шір ме ні,
Тау сыл ды бар ама лым.
Да ла за ңы – ба ба за ңы, қа ра ғым, –
деп әке сі қо лы на ал ды са да ғын...

«Білу»
1. Мұх тар Ша ха нов кім?
2. «На рын құм зау алы» кім ту ра лы поэма?
3. Ма хам бет Өте мі сұ лы ту ра лы не бі ле сің дер?
4. Ма хам бет Өте мі сұ лы тұ сын да ғы қазақ қоғамының та ри хи-әлеу мет-

тік жағ дайы қандай еді?

«Түсіну»
1. Әке мен ба ла диало гінің мә ні қан дай? Не лік тен әке сі ба ла сын өлім ге 

қи ды?
2. «А�ын де ген кие лі а� �у сам �а �ан,
 Ал, ен де ше а� �у ды ат �ан пен де ні
 �ай ата� нан кө ріп еді�, о� ба �ан?» –
 де ген жол дар ды қа лай тү сі не сің дер? Не лік тен ақын ды «кие лі» деп 

ақ қу ға те ңей ді?
3. «Да ла за ңы – ба ба за ңы» де ген  нені білдіреді?

«Талдау»
1. Шы ғар ма да ғы бас ты ой, не гіз гі пі кір қан дай?
2. Поэма маз мұ нын да ғы адал дық пен сат қын дық ты са лыс ты рың дар.
3. «Ұқ сас тық пен да ра лық» тә сі лін қол да нып, әке сі мен ба ла сын са лыс-

ты рың дар.

Білу

Түсіну

Талдау
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«Жинақтау»
1. Поэма ның та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.
2. Ба ла сы мен әке сі не тән қа си ет тер ді топ тас ты ру сыз ба сы ар қы лы көр-

се тің дер.

«Қолдану»
1. Әке мен ба ла диало гін рөл дер ге бө ліп оқың дар.
2. Поэманы ком по зи ция лық құ ры лы сы на қа рай тал даң дар.
3. Әдебиет теориясына сүйеніп, өлеңнің ұй қа сын, шу ма ғын, бу на ғын, 

бу ын санын анық таң дар.
4. Әке үкі мі нің дұ рыс, бұ рыс ты ғы на пі кір талас ты рың дар.
5. Ма ғы на сы тү сі нік сіз сөз дер ді тау ып, сөз дік пен жұ мыс жа саң дар.
6. Поэма мазмұны бой ын ша топ тар ға бө лі ніп, «Орын дау шы», «Сын шы», 

«Қор ғау шы», «Ба қы лау шы» рөл дік ой ынын өт кі зің дер. Топ та қы-
рып та ры: «Ма хам бет кім?», «Әке үкі мі», т.б. Әр топ та ғы бі рін ші 
оқу шы – «Орын дау шы», ол бе ріл ген та қы рып маз мұ нын ай тып бе-
ре ді, екін ші оқу шы – «Сын шы», ол орын дау шы ның ол қы тұс та ры ту-
ра лы ай та ды, «Қор ғау шы» «Орын дау шы ның» ұтым ды жау ап та рын 
ай тып, қор ғай ды. «Ба қы лау шы» топ та ғы оқу шы лар дың рө лін қа лай 
алып шық қан ды ғын ба ға лай ды. Іс ке сәт! 

7. http://bilim-all.kz сай ты нан ақын өлең де рін оқың дар.

«Бағаберу»
1. Әке үкі мі нің та ным дық, тәр бие лік мә ні не де деп ой лай сың дар?
2. Ма хам бет тің ар ма ны орын дал ды ма?
3. Поэмадағы Махамбет монологі туралы қандай ой түюге болады?

МұхтарШахановпенсұхбаттасуүлгісінқұрастырыңдар.

М.Шахановтыңөлеңдержинағынанақыншығармаларыноқыңдар,ұнағанөлеңінжат
тапалыңдар.Хрестоматиядаберілген«Арман»өлеңініңмазмұныментанысыңдар.

Жинақтау

Қолдану

Бағаберу

Диалогқұру

Кітапсүйерлерүшін
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Әдебиеттеориясы

Өлеңқұрылысытуралытүсінік
Өлең – белгілі бір тақырыпқа арналған, ырғағы мен ұйқасы бар шағын поэтикалық

шығарма.Олбөлшектерденқұралатынбіртұтасшығарма.Солбөлшектердіңбірі–шумақ.
Шумақ–кеміндетөртжолдан(кейжағдайдаекінемесеалты)құралып,аяқталғансинтак
систікбіртұтасойдыбілдіретінөлеңбөлшегі.

Мысалы: 
Қалаул(ы)ақынболаалдымба,
Қалыңқауымкүндетыңдар!
Аңқылдағанелалдында
Азаматтықміндетімбар.(Қ. Мырза  Әлі. «Парыз»)

Ұйқас–өлеңжолдарынбіріктіріп,белгілібірүйлесімдеұстаптұратынөлеңбірлігі.Ұйқас
болуыүшінөлеңкеміндеекіжолдантұруыкерек.

Мысалы:
Анатілің–арыңбұл,–а
Ұятыңбоптұрбетте.–б
Өзгетілдіңбәрінбіл,–а
Өзтіліңдіқұрметте!–б

Ұйқастүрлері:қара өлең ұйқасы, шұбыртпалы ұйқас, кезекті ұйқас, шалыс ұйқас, егіз 
ұйқас. 

Өлеңшумағыныңтағыбірбөлшегі–тармақ.Тармақдеп,өлеңніңәрбіржолынайтады.
Тармақбунаққа,бунақбуынғабөлінеді.Бунақ–әртармақтыңбелгілібірдауысырғағымен
бөлінуі.Буынсанысөздегідауыстыдыбыстарғабайланыстыанықталады.

Қазақөлеңі–силлабикалық,яғни,буынғанегізделгенөлеңболыптабылады.
«Қа зақ әде бие ті» анық та ма лы ғы

Таңдауларыңбойыншабірөлеңдіқұрылысынаталдапүйреніңдер.

Тапсырма
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Қазіргіқазақпоэзиясынатыңдүниетолқынынтудырып,жаңалепәкелген,өткір
тілді,оқшауойлыақынтуралыбіліпалайық!

 ТЕМІРХАНМЕДЕТБЕК

Қа зақ стан Жа зу шы лар ода ғы ның мү ше сі, Мем ле-
кет тік сый лық тың ие ге рі, қо ғам қай рат ке рі  Те мір хан 
Ме дет бек 1945 жы лы Оң түс тік Қа зақ стан об лы сын да 
дү ние ге кел ген. «Әде би ет ке 8–9-клас тан �	 март    �ан 
екем. Сол т	с тар да ау дан ды� «�ы зыл Т�ркіс  тан» 
га зе тін де екі өле �ім шы� ты. Осы дан ке  йін- а� �а нат-
та на т�с тік. Тіп ті өле� ге �	 лай жы �ыл дым де сем 
ар ты� емес. Әу ел ден-а� кі тап ты көп о�ы дым. Ба ла 
ке зім нен есей ген ше М	х тар Әуе зов, Сә бит М	 �а нов 
шы �ар ма ла ры нан бас тап, ау ыл ды� ша �ын кі тап ха-
на сын да �ы д� ние лер ден т�к �ал дыр ма дым-ау дей-
мін», – деп ес ке ала ды ақын.

Ал ғаш қы өлең дер жи на ғы «Жа ным ны� жас 
�� ра �ы» деп атала ды. Ақын ның «Са пар ал дын да», 
« Дауыс», «Алыс ша �ы рым дар», «Мәр те бе», «Кө-
гер шін �ау ыр сын да ры», «Абай әле мі», «Сы рым бар 
са �ан ай та тын», «Ты ны шы� ды алам д� ние», «Та�-
дыр лы жыл дар жыр ла ры», «Көк т� рік тер са ры ны», 
т.б. жыр жи нақ та ры жа рық көр ді.

Естеріңетүсіріңдер:
Балаларәдебиетініңдамуынаүлесқосқанқандайақын
жазушылардыбілесіңдер?Қандайкейіпкерлердіатай
аласыңдар?

ТЕМІРХАНМЕДЕТБЕК
(1945жылытуған)

Меңгерілетінбілім:
ТемірханМедетбеккім?

«Тәуелсізбін»өлеңініңидеясықандай?

Темірхан–тасқатамыр,
теміргежанбітірген
ақын.Ол–біздіңпоэзия
мыздағықұбылыс.

Ұ.Ес даулет

Зергерсөз

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



166

Тәуелсізбін

 Тәу ел сіз бін!
 Тәу ел сіз бін мен бү гін.
Кел ді, мі не, азат ты ғым, тең ді гім.
Бос тан дық та бой лы ғым мен ен ді гім, 
Ше шіл ен ді, ше мен бол ған шер лі үнім!

Қар сы қа рап қа тал мы нау за ман ға, 
Ай нал дық біз қайт пас, қай сар қа мал ға.
Ал ды бү гін тәу ел сіз дік тау-та сым,
Ор ман, 
Кө лім, 
Да лам ме нен ба лам да!

Жа ным ме нің, 
Қа ным ме нің тәу ел сіз!
Арым ме нің, 
Жа рым ме нің тәу ел сіз!
За ңым ме нің,
Ба ғым ме нің тәу ел сіз!
Әнім ме нің, 
Дә нім ме нің тәу ел сіз!АР
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 Тәу ел сіз бін! –
Та нып тұр мын өзім ді.
Ұшы ра мын қа нат бай лап сө зім ді.
Еш кім ен ді кө кі ре гім нен ите ріп,
Еш кім ен ді шұ қы май ды кө зім ді.
 Тәу ел сіз ғой ой ым ме нен ұғым да,
Ба қыт құ сым қон ды ке ліп тұ ғыр ға.
 Тәу ел сіз дік ал ды бү гін, қа раң дар,
Той ым тү гіл,
Қай ғым ме нен мұ ңым да.

За ман өт ті –
Қан сы ра тып қа на ған.
За ман өт ті –
Қал ты ра тып то на ған.
 Тәу ел сіз дік кел ді мі не ақы ры,
Зор ға жет тім, 
Зор ға жет тім мен оған!

Құ тыл ма ған кі нә рат тан, кү нә дан,
Бар шын дық ты іш тей үн сіз құ ра ған, –
Ағыл-те гіл көз дің жа сын көл етіп,
Кү ні ке ше бы лай деп мен жы ла ғам:

ТемірханМедетбек...
ерекшеталант.Даусыз.
Ешкімгеұқсамайды.
Ұқсаса–Махамбетке
ұқсауымүмкін.Өлеңде
ріндеазаматтықәуен,
өршілекпін,тегеурінді
мақамбар.Ашықжаза
ды.Жағымпаздану,
жарамсақтану,мәймөң
келеу,сылапсипау,жал
пақшешейлік,көлгірсу
Темірхандакездеспейді.

Г.Бель гер

Зергерсөз
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«Жа ным кет ті қа рай ып,
Қо па рыл ды ті ре гім.
Айт ың дар шы, ха лай ық,
Қа лай өмір сү ре мін?!

Қа лай жү рем те мір ден
Со ғып шы дам тө зім ді...
Кө ріп едім бә рін мен
Ойып ал ды кө зім ді.

Қа лай жүр мін құ ла май! 
Қаз ды ме нің тү бім ді.
Сөз айт ып ем шы да май! 
Қыр қып ал ды ті лім ді.

Қай жер де мен тай қып ем?!
Сы нап та ғы ба ғым ды –
Ой ым ды мен айт ып ем,
От қа сал ды жа ным ды.

Төк тім үн сіз жа сым ды,
 Кеу іп қал ды таң дай ым.
Кө те ріп ем ба сым ды
Қақ айы рыл ды маң дай ым».

Кү ні ке ше дәл осы лай жы ла ғам!
Жы ла ған мын –
Көз дің жа сын бұ ла ғам.
Уһі ле ген ме нің жас тық де мім нен,
Те ңіз тол қып,
Тау кү ңі ре ніп құ ла ған.

Шемен–қайғықасірет,
уайым.
Шерліүн–қайғылы,
мұңлы.
Қанау–біреудіңадал
еңбегінжеуарқылы
пайдатабу.
Кінәрат–1)кемістік,
ақау,мін;2)ауру,сырқау,
кесел;3)қаяу,кірбің.
Бұғау–(ау ысп.)қапас,
қамау,қоршау,құқы
жоқтық,құлдық.
Құрық–1)жылқыұстау
үшінұшынаілмекарқан
бекітілгенұзынсырық;
2)(ау ысп.)айлашарғы,
қулықсұмдық.

Сөзмаржан
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Со ны ой ла сам –
У мен зәр ді ішем мен.
Со ны ой ла сам –
Қай ғы-мұң ға тү сем мен.
Ту дық біз дер кө рін бейт ін бұ ғау мен,
Жүр дік біз дер кө рін бейт ін кі сен мен.

Өз же рім де ала ал мас тан рұқ сат,
Өзі міз ге жүр дік біз дер құ рық сап...
Үн дет пес тен тас тық ты да кө мей ге,
Қой ды сон соң ау зы мыз ға құ лып сап...

Тап тап, қыр қып,
Жоқ ет ті де нуым ды.
Жа за рым ды от қа сал ды, қу ыр ды.
Жуын ды ет ті кәу сар ме нен суым ды,
Шұл ғау ет ті қа си ет ті туым ды.

Мұ ның бә рін, мұ ның бә рін ұғы нам...
Жү рек жа ра –
Зар за ман ның мұ ңы нан.
Сол кез де мен «азат тық» деп, «тең дік» деп,
Бө рі бо лып ай ға қа рап ұлы ғам.

 Тәу ел сіз бін!
 Тәу ел сіз бін мен бү гін.
Кел ді кі ріп азат ты ғым, тең ді гім.
Бос тан дық та бой лы ғым мен ен ді гім, 
Ше шіл ен ді, ше мен бол ған шер лі үнім!

Кеу де лер ді та ры лт пас тан кек қы сып, 
Ке те ді одан өр да ла ма өрт тү сіп...
Құс қа ай на лып кеу дем де гі жү ре гім,
Сүй ін ші леп ке лер күн ге кет ті ұшып. 

ЗаманағымыбіздіҚазақстанРеспубликасытұңғышреттәуелсізелретіндеәлемгеәйгі
ленгентарихидата–1991жылдың16желтоқсанынанкүнсайын,сағатсайыналыстатып
барады.Бізжылөткенсайынсолбіртарихитаңдаудыңсарқылмасқұдіретінжанжүрегі
мізбентүсінеміз.Ол–егеменмемлекеттебейбітшілікпенкелісімде,өзарасенімдеазат
өмірсүрутаңдауы.Ол–туғанжеріміздіңқазынасыменқазбабайлығынадербесиелікетіп,
баршақоғамныңигілігіүшінөзқалауымызбенжұмсаутаңдауы.Ол–өзтағдырымызды
өзімізайқындау,болашағымыздыөзқолымызбенжасаутаңдауы.БіздіңжаңаҚазақста
нымызжарықжұлдызболыпдүниегекелді.БаршамыздыТәуелсіздіктіңҰлырухыжебейді,
біріктіреді,бойымызғақуатберіп,сеніміміздінығайтады.

Н.На зар ба ев

Даналықойдандәнізде
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«Білу»
1. Ақын Те мір хан Ме дет бек ту ра лы не біл дің дер?
2.  Тәу ел сіз дік де ген ді қа лай тү сі не сің дер?
3. Ақын өле ңі қан дай оқи ға ға ар нал ған?
4. Тәу ел сіз Қа зақ стан та ри хы ту ра лы не бі ле сің дер?

«Түсіну»
Өлең не лік тен « Тәу ел сіз бін» деп атала ды?

«Талдау»
1. Шы ғар ма ның бас ты идеясы, не гіз гі түйіні қан дай?
2. Тәу ел сіз дік ал ған ға дей ін гі Қа зақ стан мен бү гін гі Қа зақ стан ды са-

лыс ты рың дар.

«Жинақтау»
1. Өлең нің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.
2. Тәу ел сіз дік ұғы мы на тән қа си ет тер ді топ тас ты ру сыз ба сы ар қы лы 

көр се тің дер.

Тәуелсіздік

«Қолдану»
1. Өлең үзіндісінің ұй қа сын, шу ма ғын, бу на ғын, бу ын са нын анық таң-

дар.
2. Өлең ді жат тап алың дар.
3. « Тәу ел сіз дік» сө зі мен сөз жұм бақ құ рас ты рың дар.
4. «Ме нің елім – тәу ел сіз Қа зақ стан» та қы ры бы на эс се жа зың дар.
5. Тәу ел сіз Ота ны мыз дың та ри хын өт кен шақ та, осы шақ та, ке лер 

шақ та баяндаңдар.

«Бағаберу»
Ақын не ге: «Ше шіл ен ді, ше мен бол ған шер лі үнім!» – дей ді? Пікір 

алмасыңдар.

Білу

Түсіну

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Бағаберу
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Артықболмасбілгенің

1991 жылдың 16 желтоқсаны күні КСРОның ыдырауына байланысты Қазақстан өз
егемендігін жариялады және Халықаралық қауымдастық тарапынан тәуелсіз мемлекет
ретіндемойындалды.1992жылдың2наурызынанбастап,БҰҰныңтолыққандымүшесі.
Сонымен қатар Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына, Ұжымдық қауіп
сіздіккелісіміұйымына,ШанхайынтымақтастықұйымынажәнеЕуразиялықэкономикалық
қауымдастығысияқтыбасқадабірнешехалықаралықұйымдардыңқұрамынакіреді.

«Қа зақстан тарихы» оқулығынан

ТәуелсізҚазақстантуралыдиалогқұрыңдар.

Т.Медетбектіңөлеңдержинағынанақынөлеңдерініңмазмұныментанысыңдар.
«Күлтегін»,«Тоныкөк»,«Махамбетрухыныңмонологы»дастандарыноқыңдар.

Әдебиеттеориясы

Лирикатуралытүсінік
Лирика – әдебиет тегінің бір түрі. «Лира» – грекше музыкалық аспап атауы. Лираға

қосыпайтатынөлеңді«лирика»депатаған.
Лирика–ақынныңсезімін,көңілкүйін,қуанышыменсүйінішін,арманын,өміргедеген

көзқарасын,ішкітолғанысын,дүниетанымынсырқыпшертетінөлең.
Лирикалықшығармаөлеңменжазылады,ондаавтордыңнемесе кейіпкердіңдүниеге

көзқарасын,оныңсезімін,нақтыойын,көңілкүйінсуреттеуәсерлепбейнелеуарқылыкөр
сетіледі.Лириканыңбірнешетүрлерібар:азаматтықлирика,махаббатлирикасы,табиғат
лирикасы,философиялықлирика,көңілкүйлирикасы.

З.Қаб до лов. «Сөз сы ры»

Лирикалықөлеңдергемысалкелтіріңдер,жатқаоқыңдар.

Диалогқұру

Кітапсүйерлерүшін

Тапсырмалар
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Достар!Шығармаларыфилософиялықойларыменерекшеленетін,өзгегеұқса
майтындаралығымен,өміршындығынбейнелеудесонысоқпақсалуғақұштарлық
тәнжазушышығармашылығысендердіөзәлемінешақырады.

 ТӨЛЕНӘБДІКОВ

Жа зу шы, дра ма тург, қо ғам қай рат ке рі Тө лен 
Әб ді ков 1942 жы лы қа зір гі Қо ста най об лы сы Жан-
гел дин ау да нын да ту ған. Ең ал ғаш қы әң гі ме лер 
жи на ғы «Көк жи ек» де ген атау мен жа рық көр ді. Одан 
кей ін гі шы ғар ма лар жи на қтары «К�з гі жа пы ра�», 
«А�и �ат», «Ай тыл ма �ан а�и �ат» деп атала ды.

Ав тор дың про за лық шы ғар ма ла ры ның та қы ры бын 
екі топ қа бө ліп қа рас ты ру ға бо ла ды. Бі рі – адам мі не-
зі нің құ пия сыр ла ры, өмір дің қай шы лық ты құ бы лыс-
та ры, қо ғам дық мә се ле лер. Оған «О� �ол», «�ай ыр сыз 
ж� ма», «Бас с�й ек», «�о на� тар», «Жат пер зент», 
«�ыз Бә тіш пен Ер сейіт», «Па ра сат май да ны», 
«А�и �ат», т.б. шы ғар ма ла ры жа та ды. Екін ші сін 
та ри хи та қы рып қа жа зыл ған «Әке», «Ора лу» по вес-
те рі мен «Өліара» ро ма ны құ рай ды.

Көр кем ту ын ды ла рын да хал қы мыз дың озық 
салт-дәс тү рін ар дақ тап, адам гер ші лік, із гі лік мә се-
ле ле рін кө тер ген қа лам гер, қа зақ әде бие ті не фи ло-
со фия лық про за жан рын ала кел ген бел гі лі жа зу шы 
Тө лен Әб ді ков – Еуро па лық ал тын ме да лі нің жә не 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Мем ле кет тік сый лы ғы ның 
ие ге рі.

Естеріңетүсіріңдер:
ТәуелсізҚазақстанныңқандайақынжазушыларынбіле
сіңдер?

ТӨЛЕНӘБДІКОВ
(1942жылытуған)

Меңгерілетінбілім:
ТөленӘбдіковкім?
«Қонақтар»аттышығармасындағыавторойы.

Төлен Әбдіков – әдебиет
көгіндежарқетіпкөрінген
асаүлкенталант.Осыдан
жартығасырбұрыналғаш
қы туындылары жария
лана бастаған қаламгер
атына айтылған жоғары
құрмет күні бүгінге дейін
өз биігінен еш аласарған
емес. Керісінше, дүниеге
келген әршығармасы қа
зақ прозасында құбылыс
саналғанжазушыныңжұл
дызы тым асқақтап, одан
бетержарқырайтүскен.

Ж.Елшібек

Зергерсөз
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Артықболмасбілгенің

Жазушы– оннанастамповесть,әңгіме,бірроман,екі пьесаавторы.«Райхан»атты
алғашқыәңгімесінқаламгержиырмажасындажазыпты.БұданкейіндеТөленӘбдіковтің
қаламы қарымды бола түсті. «Күзгі жапырақ», «Ақиқат», «Айтылмаған ақиқат» атты
повестер мен әңгімелер жинағы оқырмандарға ұсынылды. «Өліара», «Біз үшеу едік»
пьесасыреспубликалықтеатрсахналарындақойылды.Грекаңыздары«Элладаерлерін»
қазақтілінеаударған.Соныменқатарбірнешешығармасышетелтілдерінеаударылды.

2002 жылы жазылған «Парасат майданы» повесі тосындығымен ерекшеленіп, ПЕН
клубтың сыйлығын иеленіп, Халықаралық Франц Кафка атындағы медальмен мара
патталды.Соңғыжылдары«Ардагер»аттыпьесамен«Тұғырмен ғұмыр»аттыповесін
жарыққашығарды.

«Қа зақ әде бие ті» анық та ма лы ғы

Қонақтар 
(ық шам да лып алын ды)

Ку ро рт тан қай тып ба ра жат қан са пар ла рын да жо-
лай үй ге соқ пақ бол ған ба ла ла рын кү тіп, Ер ға был шал 
түн ор та сы ау ған да жат са да, ер те ңі не күн шық пай оян-
ды. Ала геуім де үн де мей жү ріп, ки ініп ал ды. Мә сі сін 
де, шұл ғау ын да еш кім нен сұ ра ған жоқ. Ке нет әжеп-
тәу ір қа тал дау ыс пен:

– Әй, шақ шам қай да? – де ді ұй қы лы-ояу жат қан 
кем пі рі не.

Кем пір ес ті ді ме, ес ті ме ді ме, міз бақ па ды. Ер ға был 
оның үс ті не сәл тө не тү сіп:

– Кем пір, шақ ша көр ме дің бе? – де ді жұм са рып.
– Бай ғұс, «қай да лай ды да» жү ре ді екен сің. Қой ған 

же рің ді ұмы тып қа ла сың ба?.. Мә!
Ере кең ләм-мим де мей, ал ды мен бір атым на сы бай-

ды ер ні не тас тап, шақ ша сын қал та сы на сал ды. Кем пі рі 
ба сын ұс тап, қай та дан тө се гі не жан тай ды.

– Ба сым сы нып, өлей ін деп жа тыр мын, ма за лай 
бер ме ші.

– Өл сең, Ба ғи ла кем пір ді алып ке ле мін, – де ді шал 
ба ға на да ғы дай емес, кө ңіл де ніп.

– Иә, же ті сер сің! Ба ла бір жақ та, біз бір жақ та. 
Мы на қу мо ла дан сүйе гі міз ді та бар бір кү ні. Осы Қа-
ра тү бек тің ба сын да жұ мақ тұр ған дай, екі елі қия 

Әдебиетөзініңқұнын
жоғалтса,ұлттықсипат
табіртебіртеөзерек
шелігіненайырыла
бастайды.Алұлттың
құруы–адамдардыңқы
рылыпқалуыемес,әри
не,ұлттыңжойылуы–
тілінен,дәстүрінен
айырылып,сипатсыз
тобырғаайналуы.

Т.Әб ді ков

Даналықойдандәнізде
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бас пай сың... Бү гін кел сін ба ла лар, кө рер сің, еріп ке те-
мін. Қал, жал ғыз өзің ома лып.

– Ке ше ноқ та ның са ға ғын бай ла мап сың ғой, кер 
құ лын ағы ты лып кет ті.

– Иә, бұ ған бір де ңе айт саң, бұл бір де ңе ай та ды.
– Е, не ғыл дей сің ма ған. Ба ла ыһ... тар тып жі бер-

ші мы на ше тін, кө тер сейші ба сың ды... мық тап ұс та... 
еш қай да кет пес, ора лар... Ту ып-өс кен же рі, елі... Ұс та 
дей мін, қат ты рақ ұс та. Қа рай ған мал ды тас тап, қай да 
ба ра сың?

– Сен шал, ал жи сың. Осы ғой, мі не, ал жы ған де ген 
осы шы ғар. Екі бие се нің ба сы ңа көк тас қоя ма? А-а-а, 
осы ны ал ма ған Құ дай дың та ма ғы тоқ.

Ере кең ыңы ра на ән де тіп, тая ғы на сүй ен ді. Сырт қа 
шық ты. Күн шы ғыс ап пақ. Ауа сәл-пәл дым қыл екен. 
Қо лын кө ле гей леп, ма ңай ына қа ра ды. Көк жи ек шы-
ңыл   тыр ашық бо ла тын. Бі рақ шал ға тұ ма ны тып кө рін-
  ді. «Кеш ке кер құ лын ды бос тау қо сақ тап едім, ора лып 
қал ма ды ма екен? – деп ой ла ды ол. – Анау Қа ра би-
дайық тың та ба нын да жүр ген со лар шы ғар. Тұ сауы мен 
сон ша жерге ке те ді. Бұл ит тер ді бай лап қоя мын ба, не 
іс тей мін?»

Бір қо лы мен бе лін ұс тап, шық бас қан көк шөп тер ді 
тая ғы мен ан да-сан да қа ғып қой ып, ша был ған би да йық-
тың жие гі мен ке ле жат ты. Лез де бе лі ұйып, шар шап 
қал ды. Тая ғы на сүй еніп аз тұр ды да, бу ын да ры сы тыр-
лап, сүр леу жие гін де гі төм пе шік ке ке ліп  отыр ды.

– Кә рі лік! Е-е, жа рық тық-ай! Уһ! – Ора ма лын алып, 
те рін сүрт ті. – Күн жы лын ған шы ғар, – деп, жұ қа бар-
қыт беш пен тін ше шіп, қо лы на ал ды. Уқа лан ған өңі рін 
жа зып жа тып: «Ер тең сүйе гі ме ша пан жет пей қал са, – 
де ді іші нен, – Бек те мір ден қал ған жал ғыз Ер ға был дың 
ба сын да түк бол ма ды де ген атақ қа қа лар мын».

Әл де қа лай шал дың көз ал ды на өл ген нен кей ін 
мұ ны жұрт тың қа лай шы ға рып са ла ты ны елес те ді. 
Елес те ген де, «құ да ның құ ді ре ті мен» өт кен де гі Айт бай 
шал дың сүйе гін шы ғар ған да ғы дан бір ай ны май ды. Бі-
рақ мұ ның жұрт қа үлес ті ре тін киі мі одан көп екен. Ақ-
құ дық пен Са рыөзек те гіс кел ген се кіл ді. Ба та оқы рын 
бер ген нен кей ін ат пен жа ры сып мү ше алып қаш қан дар 
да бар. Жұрт тың бә рі:

– Е-е, қай ран дү ние, кім ге опа бер ген, бұл кі сі лер 
де кет ті-ау дү ние ден. Мұн дай кі сі лер ен ді ту май ды, ту-
май ды, – деп аза тұ тып, ен ді бі реу ле рі:

Қарсыкелсекәрілік
Қаранардышөктірер.

Кәрігеқұрмет–
Балағаміндет.

Сөздіңкөркі–мақал
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– Шір кін, ба ла де ген осы ғой: Са па бек әке сін қан-
дай қып жө не лт ті, ә! Ой пыр май, мұн дай ұлы дү бір мен 
біз дің ел де әлі еш бір шал ат тан ба ған шы ғар, – де сіп, 
таң қа лы сып ба ра жат қан ға ұқ сай ды.

Шал кү лім сі реп тая ғын ұс та ды. «Ай да ла да өл ген 
кә рі қас қыр ға ұқ са май, ел-жұрт тың ал дын да абы рой-
мен өлу – осы дан ар тық тың ен ді ке ре гі жоқ». Ор ны нан 
тұ ра бе ріп:

– Са па бек жан дар ке ше кел ме ге ні не сі, – де ді кү ше-
не сөй леп, – тлег рам да ке ше еді ғой.

Әл сін-әл сін да мыл дау мен Қа ра би дай ық тың та ба-
ны на кел ді.

Ба ға на ғы ойы бе кер екен. Жыл қы лар әрі де – Шай-
тан көлдің ма ңын да жүр...

Ере кең қайт іп жаяу жет пе сін біл ді де, кер құ лын-
ды ағы тып, бие ні тұ сауы мен ноқ талап ал ды. Арық тың 
іші не ен гі зіп, жи ек тен асы лып мін ді. Әрең де ген де тү-
зе ліп отыр ды.

– А-а-а, жет піс бес, – де ді дау ыс тап, көз ге кө рін бей-
тін тап сон дай бі реу мен сөй ле сіп тұр ған дай, – сен бо лар 
ма екен сің, ме ні алып ке те тін, жоқ, сек сен бес пе екен. 
Тү сім де ай ырып ес ти ал ма ға ным ды қа ра шы. Фью-фью, 
әй, же тер тү ні мен от та ға ның...

...Кер бие үй рен шік ті же лі нің ба сы на тоқ та ды.
– Не ме не, ұзап ке тіп пе? – де ді кем пі рі құ лын ды 

бай лап жа тып. – Қа жы ған шы ғар сың, шай қояйын ба, 
мыз ғып ала сың ба?

– Шөл де дік. Шай ың ды қой.
Ере кең есік ал дын да ғы бө гет ке шық ты. Әл де бір 

мұң ды ән ді ыңыл дай ай тып, тая ғы на сүй еніп бі раз тұр-
ды. Өзен жие гін де гі қыс тау ын кө ріп, ба ға на ғы кем пі-
рі нің сө зін есі не ал ды: «Осы Қа ра тү бек ба сын да жұ мақ 
тұр ған дай, екі елі қия бас пай сың. Ба ла лар ға еріп өзім 
ке тем».

«Әй, кем пір, – де ді іші нен, ба ға на ғы жер де ай та-
тын сө зі ой ына жа ңа тү сіп, – аз ды-көп ті ғұ мы рым ның 
ішін де талай бақ тан ай ыры лып, талай бақ қа қо лым 
жет ті. Дү ние бір де ал дын бер се, бір де ар тын бе ре ді. Бі-
рақ әкем көр ген, әкем нің әке сі көр ген қа ра ор ным нан 
ай ыры лып көр ген кү нім жоқ. Не тан тып отыр сың!» 
Ере кең же лі ба сын да әлі күй бең деп жүр ген кем пі рі не 
зе кіп жі бер гі сі кеп, уыт та на, шақ шия қа ра ды. Ке нет 
оның түк жа зы ғы жоқ еке ні есі не тү сіп, са быр мен ой ға 
шом ды.

Алагеуім–таңенді
атыпкележатқануақыт,
апақсапақ.
Шақша–насыбай
салатыныдыс.
Сағақ–жылқыныңсағал
дырық тұратын тама
ғыныңастыңғыжағы.
Көлегейлеу–қолын
маңдайынаапарып
күнненқорғану.
Сүйекшығару–өлген
адамдыжерлеу.
Мүшеалу–(этн.)тарту
таралғы,сыйлық.
Азатұту–өлгенкісінің
қазасынақайғырурәсімі.
Желі–құлындарды
байлауүшінекіқазыққа
керетартылғанарқан.
Уыттанақарау–суық,
сұстыжүзбенқарау.
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Ер те рек те, осы дан ал пыс жыл дай бұ рын, со нау қыс-
тау ма ңы ті зіл ген үй лер бо ла тын. Бек те мір әу ле ті те гіс 
осы ара ны қыс тай тын. Өмір-ба қи жан-жақ қа пы шы-
рап көр ген емес, ағай ын шыл еді ғой бә рі де. Көк тем де 
ел қыс тау дан көп ұза май, өзен жие гі не қаз-қа тар ки із 
үй ті ге ді...

Ол күн дер дің куәсі бо лар лық бір пен де ні ті рі кү-
й ін де кез дес ті рем бе де ген үмі ті нің шын дық қа үй лес-
пей ті нін сез ген шал өзін-өзі сө гіп, қай-қай да ғы ой дың 
қай дан ке ле ті ні не кей іп, шо шы нып, «ал жып пын» деп 
мой ын дап, бө гет тен түс ті. Же ро шақ ба сы нан қо лын 
шай ып, шай ға отыр ды. Ере кең шай үс тін де көп сөй-
ле мей тін. Сол әде ті мен үн сіз тұ қи ып, қол да ры ның бі-
леу лен ген та мыр ла рын ұс тап, ақ се леу са қа лын си пап 
ой ла нып отыр. Бас жа ғын да сүйеу лі тұр ған ес кі дом бы-
ра ға шұқ шиып қа ра ды, қо лы на ал ған жоқ.

– Бір құй, – де ді тер ші ген ақ шыл біле гі мен ке се сін 
нұс қап, – шөл қа на  тын емес. Ішім кеу іп кет ті. Са паш-
жан дар не ге ке шік ті екен. Ке ше емес пе ке лем де ге ні.

– Ке ле тін шы ғар бү гін. Сен шал, осы жө нің ді айт-
шы дұ рыс тап. Осы кел ген де Же ңіс тай ды алып қа ла-
мын деп тұр сың ба? Жоқ, әл де еріп өзі міз ке те міз бе?

– Бос сөз сөй ле ме.
– Не сі бос сөз. Ме нің өлей ін деп отыр ға ным мы нау. 

Шай қай на тып бе ру ге де ша мам ке ле тін емес.
– Ыһ. Бая ғы да қо сы лар да кә рі сі ніп ең, жа ра мау ға 

ай нал дың ба?..

Қитар–1)екікөзінің
жанарыбірбіріне
қиғашталабіткен,қисық.
2)(ауысп.)жөнгекел
мейтінбірбеткей,қыңыр,
қиқар.
Жерошақ–қазанасу
үшінжерденқазып,от
жағатыншұңқырошақ.
Шіміркену–түршігу,
тітіркену.
Шарбыбұлт–селдір,
сирекбұлт.
Қапсағай–зорденелі,
ұзынбойлы,сүйегіірі.
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Кем пір жау ап қат пай, са мау ыр ды алып шы ғып 
кет ті. Ере кең шал қа сы нан жа тып, ашық түн дік тен ас-
пан ға қа ра ды. Ақ шар бы бұлт тар көш пей бір орын да 
тұр екен. «Қа ра ар ғы мақ ары са, қар ға адым жер ге мұң 
бо лар», – деп ма қал дап кө зін жұм ды.

Ере кең ұй ық та ма са да кө зін жұ мып оты ру ды ұна-
та тын. «Уа қыт шір кін зы мы рап өт ті де шық ты. Тә ңі рі-
нің құ ді ре ті күш ті-ау! Ен ді, мі не, тір лік те гі ырыз дық, 
не сі бе нің тау сы луы да та қа ды. Әйт еу ір ар ты мыз да бір 
жа ман бар. Тұ яқ сыз пен де емес піз... Жыл да қол да ры-
на ша қы ра ды. Ере кең нің ой ына кем пі рі нің сө зі түс ті. 
Уай, ақы мақ кем пір. Өлер шақ та тұр мыс қу ып тен ті-
реп жү ре ал мас пын. Ағай ын жұрт, өз елің дей ел ді та-
ба мын деп отыр сың ба бас қа жақ тан... Ай да ла да ғы бір 
қа ла дан»...

Ере кең уа қыт қуа лап, өзі нің ұзақ ғұ мы рын да ғы 
бір лі-жа рым ды ер лік іс те рін көз ал ды нан өт кі зіп жат-
ты. Сөйтіп жа тып, Ере кең нің кө зі ілі ніп кет ті.

Ма ши на ның гү рі лі нен оян ды. Шаң қай түс. Ір ге ге 
со зыл ған сол қо лы на күн сәу ле сі тү сіп, қыз ды рып тұр.

– Ой бай, ба ла ке ліп қал ды, – деп, кем пір үй ге жү гі-
ріп кір ді. – Әй, бі ліп ем ғой бү гін ке ле рін.

За мат та гү ріл үй сыр ты на кел ді. Бір-екі рет үс те-
ме ле те арыл дап өшіп қал ды. Ма ши на дан улап-шу лап 
тү сіп жа тыр. Ба ла дау ысы, әй ел дау ысы... Ере кең 
қапе лім де тұ ра ал май қал ды. Тыр баң дап қо лы мен жер 
ті реп жат қан да:

– Ас са лау ма ға лай кум, – де ген бір не ше дау ыс қа та-
ры нан шық ты. Ау ыл жі гіт те рі нің бі рі бо лу ке рек:

– Үй бай-үй бай, шал ды қа ра, тұ ра ал май жа тыр, – 
деп ши қыл дап кү ліп жі бер ді.

– Қуа ныш қой, қуа ныш. Қу ан ған мен қо рық қан 
бір дей дей ді ғой.

– Қуа ныш құт ты бол сын!
Ере кең жа ңа қаз тұр ған ба ла ша тәл ті рек тей кө те рі-

ліп, ат жақ ты қапса ғай са ры жі гіт ті құ ша ғы на қыс ты. 
Одан соң омы рау, жең де рі ашық шұ бар көй лек ки ген, 
ша шын қи дыр ған, топ-то лық, ақ са ры, ажар лы ке лін-
шек ті ші мір ке нің кі реп маң дай ынан сүй ген бол ды.

– Әл гі жа ман қай да? Әке ліп пе едің дер?
– Әкел дік қой. Әй, Же ңіс қай да? Же ңіс!
Жаюлы сө ре ден құрт алып үл гер ген аяқ-қо лы ши-

дей, кө зі қи тар, ал ты лар ша ма сын да ғы ұл ба ла та бал-
ды рық ты ке сіп тұ ра қал ды.

– Бар, бар, ата ңа бар.

Ата–балағасыншы.

Бала–адамныңбауыр
еті.
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Шал өзі не зор ға кел ген не ме ре сін бауы ры на ба сып, 
бе ті нен сүй ді. «Ой, тен тек, ата ны са ғын бай сың-ау», – 
деп жау лық тай үл кен ақ ора ма лы ның ше ті мен кө зін 
сүрт ті.

– Кел, ке ле ғой, әй, – де ді есік жақ тан көр ші кем-
пір лер дің бі рі қо лын со зып. – Шал дың ба ла сы сың ғой, 
кел.

Қи тар ұл ен ді еш кім ге бар ма ды. Тіп ті қай та ша қыр-
ған Ере кең нің өзі не де жо ла ған жоқ.

– Кел сейші, ей, жа ман не ме. Өзі қа зақ ша бі ле тін бе 
еді, Са па бек жан? – деп әл гі кем пір қап са ғай са ры жі-
гіт ке қа ра ды.

Са па бек ал ды на кел ген ба ла ның қыс қа ке кі лі не қо-
лын ти гі зіп:

– Еп теп тү сі не ді, – де ді.
– Қой, қа зақ ша үй ре тің дер.
– Ал ды мен анау отыр ған ше ше сі қа зақ ша біл мей ді, 

қай та бұ ған кі нә жоқ, – деп Са па бек қа зақ ша біл мей-
ті ні не ри за бол ған дай кү лім сі реп, ақ са ры ке лін ше гі не 
қа ра ды. – То ма, мы на ның бет-ау зы кір, жуын дыр шы, – 
де ді орыс ша лап.

Көп ұза май ау ыл қо нақ та ры да жи на лып қал ды. 
Ере кең сырт қа шы ғып, қой-еш кі ле рін жи нап, бір се-
міз тоқ ты сын ұс тап, бау ыз дап, «қо лың ның қа руы бар 
ғой» деп кеп ке сін те ріс ки ген бір жі гіт ке те рі сін ірі тіп, 
мү ше-мү ше ге бөл ді ріп, қал ған да рын қа тын дар ға тап-
сы рып, үй ге кір ген де ба ға на ғы дай емес, әң гі ме қы за 
тү сіп ті. Көр ші ауыл  дан шал дар кел ген. Сөй леп отыр-
ған Са пабек:

– Жал пы геоло гия ха лық тірші лі   гінің ең бас ты қа-
жет ті лі гі не ай налды, – де ді ол, «мұ ны тың дап алың дар, 
бұл өте қа жет же рі» деп ба ла лар ды өзі не қа рат қан мұ-
ға лім дей жас тар жа ғын кө зі мен шо лып. – Мы нау тұр-
ған жер дің ас ты тұн ған бай лық. Біз дің Қа зақ стан да өте 
си рек кез де се тін эле ме нт тер бар. Асыл тас тар қан ша ма! 
Ме руерт, мар жан, ін жу, жа құт, гау һар – не ке рек, бә рі 
бар. Гра нит ке бай ла ныс ты пай да бо ла тын мөл дір, қы-
зыл көк түс ті слю да, ашық қы зыл мик ро лин, мөл дір 
көк флюо рит, қою жа сыл тур ма лин, қан қы зыл гра нит-
тер дің өзі не ге тұ ра ды. Бұл жө ні нен бар ғой, бұл жө ні-
нен біз дің Қа зақ стан бү кіл дү ниежү зі не әй гі лі.

– Шы ра ғым-ау, – де ді қа тар отыр ған қоң қақ мұ-
рын ды Абыл қарт. – Сол та сың нан, өзі, пай да бар ма? 
Ма ған біреуін әкеп бер сең ші.

Атаданжақсыұлтуса,
елініңқамынжейді,

Атаданжаманұлтуса,
елініңмалынжейді.
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Ті лі ащы шал дың қи қар сө зі не бұрын кү ліп үй ре ніп 
қал ған дар қар қыл дап кү лі сіп ал ды.

– Оның пай да сы де ген шаш етек тен, ақ са қал. Мә се-
лен, со нау Ук ра ина гра нит ті біз ден ала ды. Оны өң деу 
тә сі лін шы ғар ған да біз дің ға лым. Жал пы мұ ның ма-
ңы зы де ген  тіп тен ке ремет.

– Қай дам, – де ді Ере кең осы ның ма ңы зы на он ша 
тү сін гі сі кел мей, – осы тас тар дың со ңын да кет тің ғой 
өзің мен-өзің боп. Тым бол ма са, жы лы на үй ге бір ап та 
да тү неп кет пей сің дер.

Са па бек әл де не ге қын жы ла күл ді...
Бұ дан соң Са па бек дүйім жұрт ты ау зы на қа ра тып, 

өзі нің Лон дон ға, Бу да пе шт ке, Ма рок ко ға, Ита лия ға 
бар ған са пар ла рын әң гі ме ле ді. Бө тен, жат ха лық тар-
дың дәс тү рін, мә де ние тін, адам да рын мақ та ды. Ита-
лия да ғы ке дей лер дің ау ыр тұр мы сы на ая ныш біл дір ді. 
Шал дар ға бұл әң гі ме ні тү сі ну тым қи ын еді. Сон дық-
тан олар жас тар ға ара лас пай, өз де рі не тү сі нік ті бас қа 
әң гі ме ге ау ыс ты. Бо са ға да отыр ған То ма мүл де жал ғыз 
қал ды. Қа ла қыз да ры на тән еп сіз дік пен кіш кен тай 
қиық ша көр пе нің үс тін де қа лай оты ра рын біл мей, бі-
ре се қо лы мен жер ті реп, бі ре се бір жам бас тап, жұрт тың 
сөз де рі не то лық тү сі не қой май, әр кім ге бір қа рап үн сіз 
отыр ды. Ке нет ене сі нің са мау ыр кө те ріп ке ле жат қа-
нын кө ріп, жү гі ріп ба рып:

– Аже, бер, дай те мне, дай те, – де ді ел пек теп.
Бұр қы рап са мау ыр кел ді. Қы зыл жо лақ дас тар қан 

жайы лып, майы шыл қы ған кү рең бау ыр сақ тар тө гіл-
ді. Шай ды То ма құй ды. Кем пір он ша се нің кі ре мей, 
қар сы оты рып, қо сар ла нып сүт құй ып: «бы лай, бы лай, 
иә со лай, сүт құй, ақ су, шай» – деп, бір-бі рі не бай ла-
ныс пай тын бір сөз дер ді ай тып отыр. Сөйт се жақ сы рақ 
тү сі не ді деп ой лай тын се кіл ді. Са па бек жас тық қа шын-
тақ тай жа тып:

– Геоло гия ның бо ла ша ғы де ген бо ла шақ ке ре мет 
қой. Әри не, еш бір қо ғам мұн сыз күн кө ре ал мас еді, – 
де ген де, әзіл қой шал дар дың бі рі Ере ке ңе:

– Өле тін ке зің бол ды. Ке зек се ні кі, ен ді не ге өл мей-
сің, – деп қол қа лап отыр  ған ке зі еді.

– Иә, иә, Қа зы бай тұ қы мын да жет піс бес ке кел ген 
еш кім жоқ.

– Мы на Бек те міс жет піс ке жа ңа жет ті. Ке зек өзің-
ді кі. Ки ім де рің ді қи май отыр сың ба? Бө рі гің ді, есің де 
бол сын, өзім ала мын, – де ді шоқ ша са қал ды қа ра шал 

Анаалдында–құрмет,
Атаалдында–қызмет.

Атажолы–балажолы.

Аталарсөзі–ақылдың
көзі.
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қу ла на кү ліп. Ере кең кө зі жұ му лы, ри за бол ған дай: 
«Е-е» – деп жы ми ып қоя ды... Да ла дан жү гі ріп кел ген 
қи тар ұл То ма ның жа ны на ті зер леп оты ра кет ті:

– Ма ма, ма ма, ре бя та идут на озеро...
– Ты что, с ума со шел! – де ді То ма әрі сөй лет пей. 

Дау сы шаңқ ете қал ған дай бол ды, өйт ке ні осы кез де 
шал дар оқыс жалт қа ра ған еді. То ма ұял ған дай бо лып, 
ба ла сы ның құ ла ғы на зә рін тө гіп сы быр ла ды.

– Біз дің мы нау да гео лог бо ла мын деп жүр, – де ді 
Са па бек ие гі мен ұлын көр се тіп.

– Әке жо лын қуай ын де ген ғой.
– Бос сөз сөй ле мең дер! – Ере кең жас тар жа ғы на зе-

кіп қал ды.
– Әке жо лын қу са, мы на ме нің жо лым ды қу сын! Ие 

бол сын мы на қу ша ңы рақ қа!
Жұрт тың бә рі тым-ты рыс.
– Жас тар дың бә рі сол, Ере ке, – де ді Абыл күр сі ніп. 

Әл гі лер ге кө зін қы сып, жы ми ып қой ды.
Жұрт тың бә рі шай ішіп бо лып, Ере кең бә ле-жа ла-

ның бә рін жат қа жі бе ріп, бақ пен ырыс, не сі бе ні от ба-
сы, ошақ қа сы на қал ды рып, ша ңы рақ тың аман ды ғын 
ті леп, ба та қай ыр ды. Шал дар да, жас тар да, тіп ті То ма 
да қол да ры мен бе тін си па ды.

Күн ең кей іп, ша ңы рақ тан құ ла ған ақ сәу ле 
жо ғар ғы туыр лық қа шы ғып кет ті. Шал дар құ бы ла ға 
қа тар тұ рып, бе сін на маз да рын оқы ды. Бі раз дан соң ет 
келді...

Ере кең ет тен соң ұзын сүй ір ар ша сы мен ті сін шұ қып 
отыр ған да, Са па бек қай да ғы бір қар ада мы жа йын да, 
Аме ри ка да ғы ұлт тар дың тең сіз ді гі жай ын да, қа зір гі 
же тіл ген тех ни ка жай ын да қы зық бір әң гі ме лер ді со-
ғып отыр еді.

– Әй, до ғар шы ен ді, – де ді Ере кең шы дай ал май. – 
Анау өзі міз дің Ас пан дияр ға дом бы ра бер ші, ән сал сын.

– Ал, ән тың дай ық, – деп қи сай ып жат қан жұрт 
бас та рын кө те ріп ал ды.

Ие гі шы ғың қы, ірі, қап са ғай жі гіт кіш ке не ес кі дом-
бы ра ның ішек те рін ар би ған сау сақ та ры мен ері не шер-
тіп, құ ла ғын бұ ра ды. Бі раз ды ңыл дап оты рып, сен үшін 
ай тып отыр мын де ген дей, Са па бек ке қа рап, жу ан қо-
ңыр дау ыс пен же ңіл бір ән ді был қыл да тып бас тап кет ті. 
Ән ді то лық айт пай, ор та сы нан үзіп тас тап, дом бы ра сын 
қай та бұ ра ды. Ере кең ашық түн дік тен жұл дыз дар ға қа-
рап жат қан. Әл де қа лай кө ңі лі он ша кө те ріл мей, не ме ре-
сі нің ша қыр ған ға кел ме ге ні не, ке лі ні нің аяқ-қо лы ның 

Атаананыңқарызы–
Ұрпақтыңөмірлікпарызы.

Ананыңкөңілібалада,
Баланыңкөңілідалада.

Балажетесізболса,
Атаанасынжерге
   қаратады.
Балажетеліболса,
Атаанасынелге
   қаратады.

Әке–асқартау,
Ана–бауырындағыбұлақ,
Бала–жағасындағықұрақ.
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жа ла ңаш отыр ға ны на, Са па бек тің тау сы лып біт пей тін 
мыл жың әң гі ме сі не қы ры ста нып отыр ған.

– Әй, ай та тын бол саң, айт саң шы, – де ді ақы рып. – 
Ке ше гі әкең Дүй сен бі дом бы ра сау са ғы на тиер-ти мес тен 
ай ғай лай тын. Не ден мұн ша жа ман бо лып ту дыңдар?

Ас пан дияр ба ға на дан осы сөз ді кү тіп отыр ған дай, 
дом бы ра ны тыр наң қы рап қа ғып-қа ғып жі бе ріп, та ма-
ғын ке неп ал ды. Ке нет сон ша лық ты зор, би ік дау ыс пен 
шыр қай кө те ріп ты нып қа лып, дом бы ра ны қай та сөй-
лет ті. Одан соң ал ғаш қы ащы ай қай ға түк қа ты сы жоқ 
жо ғар ғы ішек тен күм піл де ген бір ән ге іле сіп кет ті:

– А-а-а-а...
Не ғы лып жөн ге кел мей тұр, 
Дом бы рам ның пер не сі...
Ере кең нің кө зі нен бір от жылт етіп:
– Е, осы лай тер ме ңе бас, – де ді.
– Ба ла лы ар қар бау рай ды,
Ба ла сыз ар қар зар лай ды.
Ата сы жа ман қан дай-ды?
Бас біл мей тін нар дай-ды.
– О, шір кін, сөз-ақ қой!
Ас пан дияр тер ме ні аяқ тап, дом бы ра сын қай та тың-

қыл да тып аз-кем отыр ды.
Сырт тан ән тың дау ға кел ген қыз-ке лін шек тер ге 

есік жақ тан орын бол май, қай сы бі реу ле рі үй ге кір мей, 
да ла дан сы ға лап тұр.

– Қа ра ғым, бас шы ай қай ға, – де ді Ере кең қу ана кү-
лім сі реп.

Ас пан дияр ір кіл ген жоқ. Ба ға на ғы дан да зор, ай-
бар лы, би ік үн мен:

– Ей, қал қа-а-а, а-а, а-а, – деп тол қын да тып со зып 
кет ті. Кө ме кей бұ ғақ та ры қан то лып, бі леу ле ніп, кү ре-
ңі тіп кет ті. Ере кең тұ ла бойы шы мыр лап, өтіп кет кен 
бір оқи ға ны ай қы ны рақ көр гі сі ке ліп, кө зін жұм ды... 
Ән біт ті. Са па бек қай ран қа лып, ба сын шай қа ды:

– Та ма ша, та ма ша! Не іс тей сің қа зір, Ас пан дияр?
– Трак тор шы, – де ді бас қа бі реу ол үшін.
– Трак то рис пін, – де ді со дан кей ін Ас пан дияр өзі.
– Мы нау дау ыс ты құр ту ға бол май ды. Мы нау де ген 

на ғыз опер ный ба ри тон ғой. Так же, То ма? Те бе как, 
нра вит ся?

– Мощ ный го лос, – де ді То ма ба сын шай қап.
Бі раз дан соң қо нақ тар дың бә рі тар қап, үй-іші өз де-

рі мен-өз де рі қал ды. Өз тө се гін де мал дас құ рып отыр ған 
Ерекең:

Қоңқақмұрын–ортасы
көтеріңкі,дөңесмұрын.
Қиықша–қиықшалап
кесіліпжасалған
оюөрнек,құрақтүрі.
Туырлық–киізүйжаб
дығы.Уықтыңқарынан
асырып,үзіктіңетегінала
керегеніңаяғынадейін
жабылады.
Құбыла–намазоқыған
кездебетқарататынтұс,
Меккежақ.
Бұғақ–адамныңиек
астындағысалпыңқы
тұсы.
Қынжылу–кейбір
реніштіжағдайдыңжанға
батуы,қиналу.
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– Та ғы бір қо нып ке те сің дер ме? Жоқ, бо ла сың дар 
ма бі раз? – деп еді бала сы на ту ра қа рап.

– Ер тең жү руі міз ке рек. От пус ка мыз біт ті, кө ке-ау. 
Он сыз да ке ші ге тін бол дық. Ку ро рт тан қай тар да сіз-
дер ге со ға ал май ке те міз бе деп, әб ден сас тым өзім. Жол 
бой ын да са мо лет ке оты ру дың өзі Құ дай дың бір аза бы, 
ха лық көп...

– Ба ла ны ше? Же ңіс ті тас тап кет пей сің дер ме? 
Екеу ден екеу қа шан ғы оты ра мыз сой диып.

– Оны өз де рің бі ле сің дер, ма за ла рың ды ала ды де-
ме сең дер...

Ере кең үн де ген жоқ. Тө се гін сал ды рып жа тып қал-
ды. Бі рақ ұй ық та ма ды. Ма за сы ке тіп, жү ре гі қат ты 
со ғып, әл де  бір қо лай сыз жағ дай ға тап бол ға лы тұр ған-
дай, өрек пи бер ді. Бі ре се кем пі рі нің баяу қо ры лы на, 
бі ре се шы   мылдық тың ар жа ғын да сы быр ла сып жат қан 
ба ла сы мен ке лі ні нің орыс ша сөз де рі не құ лақ тү ріп 
үн сіз жа тыр. Еш те ңе ге тү сін ген жоқ. Бі рақ ке лі ні нің 
ашын ған ба тыл үні не қа рап, он ша жа ғым ды бір де ңе 
ай тып жат па ға нын сез ген еді. Се зіп қа на қой ған жоқ, 
анық біл ді. Ер те ңі не тұ ры сы мен, Са па бек қай ту ға жи-
нал ды. Әке-ше ше сі не ал ған ба зар лық та рын, бі раз жи-
на ған ақ ша ла рын қал дыр ды.

– Осы ның бә рі – То ма ның жи нап жүр ге ні. Сіз дер ге 
деп осы шы бын-шір кей бо лып жү ре ді. Мен бол сам, қал-
та ма түс кен зат ты сол кү ні құр там ғой, – деп қой ды. Осы-
дан ба ры сы мен, по сыл ка са ла ты нын айт ты. Одан соң:

– Ал, ен ді мы на ба ла ла рың, – де ді Же ңіс ті көр-
се тіп, – бір түй ір қа зақ ша біл мей ді. – Че мо да ны ның 
ау зын жа ба ал ма ған бо лып бі раз қи нал ды. – Тат та нып 
қал ған ба, не ме не?.. Ал ен ді оқу уже бас та лып қал ды. 
Бұл ара да орыс мек те бі жоқ. Мұ ны қа лай оқы та мыз 
деп отыр сың дар. Биыл же ті ге кел ді.

Ере кең тө мен қа рап, үн-түн сіз ұзақ отыр ды.
– Алып кет, өзің мен бір ге, – де ді бір кез де дау сы 

қар лы ғып. – Оқыт, өзің дей қаң ғы бас етіп шы ғар.
Са па бек та ғы да қын жы ла күл ді.
– Ой, кө ке-ай, ме ні бір ба ла сы рап ба ра ды деп ой лай-

сың ба? Орыс мек те бі нің жоқ еке нін ай тып отыр мын 
ғой. Әйт пе се...

– Бар, бар, алып кет, – де ді Ере кең. – Жол да рың 
бол сын!

Түс тен кей ін жал дап ал ған ма ши на ла ры ның ка-
би на сы на Же ңіс пен То ма ны отыр ғы зып, сырт қа 

Артықболмасбілгенің

Атаана – отбасының
негізгідіңгегі,бастапқыдә
некері. Дәстүрлі қазақ от
басындаатаананыңқадірі
ерекшеәспеттелген.Олар
дың тікелей үрімбұтақта
ры атааналарын қартай
ғанда қамқорлыққа алуға
міндетті.ҚРныңКонститу
циясындаатааналармен
олардантарағанбалалар
дыңқұқықтыққарымқаты
настарызаңтүріндебекіті
ліп,өркениеттіжолдармен
қорғалады. Атаана бала
ларыныңтәлімтәрбиесіне
қаншалықтыжауаптыбол
са, балалар да кейін әке
шешелері қартайған ша
ғында қамқорлық жасауға
міндетті.
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Са па бек тің өзі оты рып, әке-ше ше ле рі мен ту ра өт кен 
жыл ғы дай сүй ісе қош та сып, «рен жі мең дер» деп ақыл 
ай тып, ауыл дан шы ғып кет ті. Ма ши на қа ра сы үзіл ген 
кез де ға на кем пір үн-түн сіз жау лы ғы ның ше ті мен кө зі-
нің жа сын сүрт ті.

– Кө зің ағар сын се нің, – де ді шал ақы рып, – жы-
лама!

Ке ле сі кү ні Ере кең кет пе нін алып, «қыс қа отын 
жоқ, бар ке зін де қи ой ып алай ын» деп, қыс тау жа нын-
да ғы қо ра ға кет ті. Уай ымын ба су үшін, та ғы да жі гіт-
тік дәу ре нін, бұ рын ғы ның адам да рын ес ке тү сір мек 
бол ды. Қан шай ым ды, бая ғы Сыр ға көш кен ағай ын 
жұрт ты ой ла ды. Бі рақ құ ла зы ған кө ңі лі не еш те ңе ал-
да ныш бол ма ды...

«Білу»
1. Тө лен Әб ді ков ту ра лы не біл дің дер?  Қан дай шы ғар ма ла рын бі ле сің-

дер?
2. «Қо нақ тар» әң гі ме сі нің кей іп кер ле рі кім дер?
3. Әң гі ме де қа зақ ауы лы ның тұр мыс-тір ші лі гі қа лай су рет тел ген?
4. Ер ға был қарт тың образы туралы не айтуға болады?
5. Са па бек кім? Ау ыл дас та ры ның ал дын да өзін қа лай ұс та ды?
6. Са па бек тің ата-ана сы на де ген қа рым-қа ты на сы су рет тел ген жер ді 

тау ып оқың дар.
7. Ке лі ні То ма ның қы лы ғы: оты ры сы, шай құюы, ки ім киі сі ту ра лы не 

ай тар едің дер? Қай да өс кен ді гін аң ғар дың дар?
8. Қарт тар өз өмір ле рі нің соң ғы ке зе ңін де не ні ар ман дап еді? Сол ар-

ман да ры на жет ті ме?
9. Қарт тың ен ді гі үмі ті кім де еді? Ол үмі ті қа лай үзіл ді?
10. Әң гі ме де ав тор қан дай мә се ле ні кө те ріп отыр?

«Түсіну»
1. Әң гі ме не лік тен «Қо нақ тар» деп атал ған? Қо нақ тар деп отыр ға ны 

кім дер?
2. Қа рия не се беп ті ұлы ның жо лын шы дам сыз да на күт ті?
3. Кем пір дің ба ла сы ның қо лы на ба рып тұр ғы сы ке луі нің се бе бі не де 

деп ой лай сың дар?
4. Ере кең ба ла сы ның қо лы на ба ру ға не ге қар сы?

«Талдау»
Әң гі ме нің та қы ры бы мен идея сын анық таң дар.

Білу

Түсіну

Талдау

АР
МА

Н-
ПВ

 б
ас
па
сы



184

«Жинақтау»
Әң гі ме кей іп кер ле рі не тән қа си ет тер ді топ тау сыз ба сы ар қы лы көр-

се тің дер.

«Қолдану»
1. Шы ғар ма ға са ты лай-ке шен ді тал дау жасаңдар, әр бөлімнің түйінді 

ойын анықтаңдар.
2. Үзін ді ні тү сі ніп оқып, маз мұн дау жос па рын құ рың дар.
3. «Ба лық қаң қа сы» тә сі лін қол да нып, әң гі ме маз мұ ны бой ын ша ой қо-

ры тын ды жа саң дар.
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Се беп те рі

Дә лел дер

4. Әңгіменің көр кемдегіш құралда рын та бың дар:
 Те ңеу → Эпи тет → Ме то ни мия → Фра зе оло гизм → Ме та фо ра → Ау ыс-

па лы ма ғы на да ғы сөз дер → Дис фе мизм → Ма қал-мә тел
5. Әң гі ме нің сю жет тік-ком по зи ция лық құрылысын талдаңдар.

Экс по зи ция сы Да муы Ша рық тау ше гі Шие ле ні суі Ше ші мі 

6. «Ата-ана ны сый лау – адам зат тың па ры зы», «Қарт адам – қа зы на» 
та қы рып та ры на эс се жа зың дар.

7. Сөй лем ді аяқ таң дар: «Егер мен Са па бек бол сам, ...»

«Бағаберу»
1. Са па бек ата-ана сы ның ар ман-ті лек те рін орын дай ала ды деп ой лай-

сың дар ма?
2. Ав тор лық ше шім мен ке лі се сің дер ме? Неліктен?
3. Қарт не ге рен жі ді? Ке ліні нің қы лық та ры не лік тен ұна ма ды?
4. Қа ла ға асы ғыс ат тан ған Са па бек ата-ана сы на не ұсын ды? Қа лай ой лай-

сың дар, пер зен ті нің ата-ана ға де ген ма хаб ба ты ақ ша мен өл ше не ме?
5. Ав тор Са па бек тің се зім сіз, қа ты гез бо лып өсуі не кім ді кінә лі деп са-

най ды?
6. «Ой лау дың ал ты қал па ғы» әді сі ар қы лы ал ты топ қа бө лі ніп, өз 

көз қа рас та рың ды ай тып, пі кір ле рің ді біл ді рің дер. «Ақ қал пақ» 
(проб ле ма ға қа тыс ты де рек тер ді талас сыз кел ті ре ді), «са ры қал пақ» 

Жинақтау

Қолдану

Бағаберу
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(үзін ді нің жа ғым ды тұс та рын ай та ды), «қа ра қал пақ» (шы ғар ма-
ның жа ғым сыз тұс та рын ай тады), «көк қал пақ» (тал дау жа сай ды,  
«не үшін?», «не ге?», «не ге бай ла ныс ты?» де ген сұ рақ тар ға жау ап 
із дей ді), «жа сыл қал пақ» (шы ғар ма ға қа тыс ты тың идея лар мен бол-
жам дар ай та ды), «қы зыл қал пақ» (оқи ға ны оқу ба ры сын да бас тан 
ке шір ген се зім де рін тұ жы рым дай ды).

7. Ата-ана ал дын да ғы па рыз де ген ді қа лай тү сі не сің дер? Шы ғар ма ны 
оқып шық қан нан кей ін қан дай ой ға кел дің дер?

ЖазушыТ.Әбдіковтің«Қонақтар»шығармасыныңкейіпкерлерітуралыекеуарасұхбат
құрыңдар.

Т.Әбдіковтің «Оң қол», «Қайырсыз жұма», «Бас сүйек», «Қонақтар», «Жат перзент»,
«ҚызБәтішпенЕрсейіт»,«Парасатмайданы»,«Ақиқат»аттышығармаларыноқыңдар.
Кейіпкерлерітуралыойбөлісіңдер.

Әдебиеттеориясы

Әңгіметуралытүсінік
Әңгіме – оқиғаны баяндап айтуға негізделген, қарасөзбен жазылған шағын көркем

шығарма. Әңгімеде әдетте басаяғы жинақы, тиянақты бір оқиға айтылады. Онда аса
маңыздыдегенқысқаоқиғасуреттеледі.Әңгімекейіпкерлерікөпболмайды.Сюжетжелісі
бірарналыширақкеліп,тақырыбыменидеясыайқынболады.Олазсуретарқылыкөп
жайдыаңғартады,жазушыданкөркемдікшеберліктіталапетеді.Мұндабірайтылғанжай
ларға қайта оралуға, баяндауға, ұзақ суреттеуге орынжоқ.Онда адам, оның өмірімен
тағдыры,асамаңыздыдегеноқиғажинақыберіледі.

Қазақәдебиетіндебалаларғаарнаптұңғышәңгімелержазған–ЫбырайАлтынсарин.
«Қа зақ әде бие ті» анық та ма лы ғы

Әдебиеттеориясынасүйеніп,әңгімежазыпкөріңдер.

Диалогқұру

Кітапсүйерлерүшін

Тапсырмалар
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Қымбаттыдостар!Бізтекқанақазақәдебиетініңшеңберіндеқалыпқоймай,әлемдік
құндылықтардыдатаныпбіліп,анатіліміздегіәдебишығармалардыәлемәдебиетінің
озық үлгілерімен қатар оқып,жалпыадамзаттықмәдениетке ұмтылуымыз керек.

Шетеләдебиетінтаныпбілухалықтарарасындадостықтынығайтуға,өзараұғы
нысуға,ынтымақпенбірліктіжәнеәдебибайланыстардыкүшейтетүсугеықпалетеді.

АЛЕКСАНДРСЕРГЕЕВИЧПУШКИН

Алек сандр Сер гее вич Пуш кин 1799 жы лы Мәс кеу 
қа ла сын да ақ сүй ек тер от ба сын да дү ние ге кел ген. 
Бо ла шақ ақын ның әке сі Сер гей Льво вич әде би ет ке 
әуес, өзі де өлең шы ға ра тын кі сі бол ған. А.С.Пуш-
кин нің үйі не сол кез де гі көр нек ті ақын дар жиі-жиі 
ке ліп тұр ған. Поэ зия жай ын да ғы әң гі ме лер, өлең оқу, 
әке сі нің бай кі тап ха на сы зе рек, ал ғыр ба ла ға үл кен 
әсер етіп, оның ақын дық да ры ны ның оянуы на се беп-
 кер бол ған. Пуш кин нің ба ла күн де гі до сы – тәр биеші 
әй ел Ари на Ро дионов на еді. Қа ра пай ым ша руа қы зы 
бо ла шақ ақын ның ха лық поэ зия сы на құш тар лы ғын 
ояту да зор әсер ет кен. Пуш кин өзі нің әже сі Ма рия 
Алек сеев на ны да өте жақ сы көр ген. Әже сі мен тәр-
биеші әй ел кіш ке не Са ша ға ха лық ер те гі ле рін, ән дер 
мен әң гі ме лер ді ай тып бе ріп отыр ған. Кей ін нен Пуш-
кин ес ті ген ха лық ер те гі ле рі бой ын ша өзі нің та ма ша 
шы ғар ма ла рын жаз ған.

Ақын ба ла кез ден-ақ орыс әде бие ті нің сол кез де гі 
та ма ша ту ын ды ла ры мен, Ба тыс Еуро па ның ал дың ғы 
қа тар лы ақын-жа зу шы ла ры ның ең бек те рі мен та ны сып 
үл гер ген. Ли цей де оқып жүр ген ке зі нің өзін де-ақ бел-
гі лі ақын дар ды таң ғал ды ра тын өлең дер жаз ған. 

Бос тан дық ты аң са ған өлең де рі жә не де каб ристер-
 мен жа қын дос ты ғы үшін Ре сей пат ша сы оны әр түр-
  лі жер лер ге (Ми хай ловск се ло сы, Кав каз, Мол да вия) 

АЛЕКСАНДРСЕРГЕЕВИЧ
ПУШКИН

(1799–1837)

Естеріңетүсіріңдер:
Қандайшетеләдебиетініңөкілдерінбілесіңдер?

Меңгерілетінбілім:
АлександрСергеевичПушкинкім?

Табиғатақындық
талантынақосаоған
таңқаларлықзердемен
көрегенділікқасиетсый
лаған.Бірдебіроқыған
дүниесі,бірдебірәңгіме,
бірдебіройтебіренісі
оныңөміріненбіржолата
сызылыпқалмайтын.
Оныңбасытүрліқазы
наларқоймасысекілді
саналуаністергедайын
материалдарғатолы
болатын.

П.Плет нев

Зергерсөз
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ай дау ға жі бе ре ді. Пуш кин нің аса да рын ды лы ғы на көз 
жет кіз ген пат ша оны са рай ақы ны ету ді көз дей ді. Бі рақ 
қа шан да ақи қат ты бә рі нен жо ға ры ба ға ла ған ақын өз 
жү рек қа ла уын да ғы дү ние лер ді ға на жа за ды.

1837 жыл дың қы сын да ақын ға тіл ти гіз ген дер дің 
бі рі, орыс әс ке рін де қыз мет ету ші Дан тес де ген фран цуз 
бен Пуш кин ара сын да дуэль бол ды. Бұл дуэль де ақын 
қат ты жа ра қат та нып, 10 ақ пан кү ні қай тыс бо ла ды.

А.С.Пуш кин шы ғар ма шы лы ғы орыс әде бие тінің 
дү ниежү зі не та ны мал болуына өз әсерін тигізді. 

Артықболмасбілгенің

Е.Пугачевкөтерілісі туралыкөлемдішығармажазудыойлағанА.С.Пушкиншаруалар
қозғалысыныңөртішарпығанаймақтардыаралауүшінПетербургтен1833жылдың17тамы
зындасапарғааттанады.Москва,НижнийНовгород,Қазан,Сибирскқалаларыарқылыбір
айдайжүріп,18қыргүйеккүніОрынборғакеледі.Мұндаекітәулікболады.Орынбордан 
20қыргүйеккүнішығып,ертеңіндеОралқаласынакеледі,ондаүшкүнболып,23қыргү
йектеБолдиноғажүріпкетеді.Бүгіндеақыносысапарындааялдағанүйдіңқабырғасына
солтарихикүндердікөзгеелестететінмемориалтақтақойылған.А.ПушкинОралдаболған
сапарындаЖайықбойынжағалап,оныңтөңірегінаралаған.Олсолжердеқыруартарихи
деректер жинап, мұрағат материалдарын зерттеп, көтеріліс болған жерлерді аралады.
Көтерілістікөзіменкөргенадамдардыңестеліктерін,еларасындасақталғанжыр,әңгіме
аңыздардыжаздырыпалған.МұныңбәріПушкингешаруаларкөтерілісін,оныңбасшысы
Пугачевтің бейнесін суреттегенде тарихи шындықты айнытпай дәл көрсетуге мүмкіндік
берді.ОлПугачевбастағанкөтеріліскеорысшаруаларыменбіргебасқахалықтарөкілде
рінің–башқұрт, қазақкедейлерініңдеқатысқанынсуреттейді.А.С.Пушкинхатында:«…
Орал қаласына келдім.Мұндағы халық біздерді қуана қарсы алды. Елі қонақжай екен.
Меніңқұрметіметүстеекідүркіндастарқанжайылды»,–депризаболған.

«А.С.Пуш кин жә не қа зақ елі»

ҚазақтарихындаПушкинніңмұрасынаалғашайрықшазер
салып, өнеге еткен – Абай Құнанбайұлы. Ол Пушкиннің
еңтаңдаулытуындысы«ЕвгенийОнегинді»жоғарыбаға
лап, оның жеке үзінділерін асқан көркемдік шеберлікпен
қазақшалап берді. Абай қазақ тіліне аударып, арнайыән
шығарған«Татьянахаты»халықарасындаХІХ ғасырдың
аяқкезіндеөтекеңтарап,еңсүйіктіөлеңдердіңбірінеай
налуы–орысақыныныңқазақхалқынаетенежақынболып
кеткенініңайқындәлелі.

«Абай» журналынан

Бағалыдерек
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Ақынныңсөзбенсомдалғанескерткішіқандай?

Ескерткіш

Ес ке рт кіш ор нат тым мен қол дан кел мес,
Ел ізі оған сал ған суи бі лмес.
Ас қақ тап Алек сандр мұ на ра сы нан,
Жо ға ры оқ шау шы ғып тұ рар дер бес.

Жоқ, өл мен, жа ным жа сар өле ңім де,
Ші рі мей, жа саң ғы рар де нем мүл де.
Бар бол са, жал ғыз ақын ай ас тын да,
Ар дақ тап, қа си ет тер ме ні әр күн де.

Да бы сым ұлы Рос сия ға ке тер жал пақ,
Тіл біт кен жү рер ме нің атым ды атап.
Сла вян ел де рі нің әр ұр па ғы,
Қа зір гі та ғы тұң ғыс, қыр да қал мақ.

Хал қы ма сүй ік ті ұзақ бо лар же рім –
Ту ғыз дым өле ңім мен мей ір ле рін.
Жыр етіп тар за ман да ер кін дік ті,
Мар ха бат па қыр лар ға ті ле ген мін.

Уа, Му за! Құ ла ғың сал, сө зі ме бақ,
Жа бық па жә бір леу ден, ті ле ме атақ.
Мақ тау ды жа ла  ме нен тың да сал қын,
Ті рес пе тіл үйі ріп, не де се ақы мақ!

Ау дар �ан �.Ома ров

«Білу»
1. А.С.Пуш кин нің қан дай шы ғар ма ла рын бі ле сің дер?
2. Ақын ның «Ес ке рт кіш» өле ңін де бо ла шақ қа де ген се ні мі қай жол-

дар да бе ріл ген? Тау ып оқың дар.
3. Ақын өле ңі кім ге ар нал ған?

«Түсіну»
Өлең не лік тен «Ес ке рт кіш» деп атал ған? Ақын қан дай ес ке рт кіш 

тура лы ай тып отыр?

Білу

Түсіну

Ақынқандайескерт
кішорнатқан?

CD 11
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«Талдау»
Бе ріл ген кес те ні тол ты ра оты рып, өлең жол да ры на тал дау жа саң дар:

Ма ған ұна ған 
өлең жол да ры 

Ақын ның
ай тар ойы

Ме нің ой ым
Көр кем дік

қу аты

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

«Қолдану»
1. Ақын өмі рі мен шы ғар ма шы лы ғы ту ра лы орыс әде бие ті нен ал ған 

білімде рің ді пай да ла на оты рып, маз мұн дап бе рің дер.
2. Өлең ді мә нер леп оқып, қа лау ла рың бой ын ша жат тап алың дар.
3. «Пуш кин қа зақ же рін де», «Пуш кин жә не қа зақ ақын да ры» ат ты та-

қы рып та шы ғар ма шы лық жұ мыс орын даң дар.

«Бағаберу»
«Да бы сым 	лы Россия�а ке тер жал па�,
Тіл біт кен ж� рер ме ні� атым ды атап.
Сла вян елдеріні� әр 	р па �ы,
�а зір гі та �ы т	� �ыс, �ыр да �ал ма�», –

де ген ақын ның жыр жол да ры ту ра лы ой ла рың мен бө лі сің дер.

А.С.Пушкиншығармашылығытуралыдиалогқұрыңдар.

А.С.Пушкиннің«РусланменЛюдмила»,«Кавказтұтқыны»,«Цыгандар»аттышығарма
ларыныңмазмұныментанысыңдар.

Талдау

Жинақтау

Қолдану

Бағаберу

Диалогқұру

Кітапсүйерлерүшін
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