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І СЕКЦИЯ 

ЫБЫРАЙ  АЛТЫНСАРИН  ЖӘНЕ  ФИЛОЛОГИЯ  ҒЫЛЫМЫ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ӘОЖ  81'1:81'32 

«ШАҜНАМЕ» ҔАЗАҔ АҔЫНДАРЫНЫҖ ЖЫРЛАУЫНДА 

 

ИБРАГИМОВА Г.Ҕ. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

 Резюме. Великий памятник восточной литературы «Шаҝнаме» Фирдоуси оказал большое 

влияние на устную и письменную литературу народов Средней Азии. Мы знаем это от 

персонажей «Шаҝнаме», ставших популярными и легендарными среди народов, и видим это в 

распростронении множества легенд и стихов в сети «Шаҝнаме». 

          Summary. The  great monument of oriental literature «Shahnameh» Ferdowsi had a great 

influense on the oral and written literature  of the peoples of Central Asia. We know this from the 

characters of «Shahnameh» who have become popular and legendary among the peoples,  and we see 

this in the spread of many legends and poems in the «Shahnameh» network. 

  

Ертеректе шығыс ҟдебиетініҗ бай мқрасынан сусындамаған, тҟлім алмаған аҕын-

жазушылар жоҕтыҗ ҕасы десек те болады. Шығыс елдерініҗ Орта Азия халыҕтарымен ғасырлар 

бойы жалғасҕан мемлекеттік, сауда-саттыҕ байланыстары ҟр елдіҗ мҟдениеті мен ҟдебиетінде 

ҡзіндік елеулі іздерін ҕалдырған. Сол кезеҗдерде ҕазаҕтардыҗ кҡпшілігі Орта Азияныҗ кҡне 

мҟдениет, білім ошаҕтары – Бқхара, Самарҕанд, Хиуа ҕалаларына барып білім алған. Осы 

ҕалалардағы атаҕты медреселерде ҕазаҕтан шыҕҕан ҕаншама ғалымдар, тарихшы-шежірешілер, 

аҕын-жазушылар шығыстыҗ ҟдебиеті мен мҟдениетін, кҡне ілімін тереҗ меҗгерген. 

Шығыстыҕ ҟдебиеттіҗ қлы ескерткіші Фердауси «Шаҝнамесініҗ»Орта Азия халыҕтарыныҗ 

ауыз ҟдебиеті мен жазба ҟдебиетіне тигізген ыҕпалы ҡте зор. Оны біз халыҕтар арасында 

таралып, аҗыз болып кеткен «Шаҝнаме» кейіпкерлерінен білеміз жҟне «Шаҝнаме» желісінде 

кҡптеген аҗыз-ҟҗгімелер, жыр- дастандардыҗ таралуынан кҡреміз. Ал ҕазаҕ жқртына еҗ бірінші 

ауыз ҟдебиеті арҕылы жеке-жеке сюжеттері еніп, халыҕ арасында тарала бастады. Кейіннен 

эпопея тараулары аудармалар арҕылы таныла бастады.  

Ҕазаҕтыҗ жазба ҟдебиетіне «Шаҝнаме» сюжеттерін 1836-1870 жылдар аралығында алғаш 

аударған Аҕмешіт ҕаласынан шыҕҕан Ораз Молда деген кісі. Ораз молданыҗ туған, ҕайтыс 

болған жылдары толыҕ мҟлім емес. Ол Бқхарада Кҡкелташ медерсесінде оҕып, араб, парсы, тҙркі 

тілдерін жетік меҗгерген. Шығыс аҕындарыныҗ шығармаларымен сусындап, байсалды білім 

алған. Алайда кедейліктіҗ кесірінен оҕуын жалғастыра алмай, туған еліне ҕайтып оралады. Ауыл 

арасында жҙріп бала оҕытады, ҡлеҗ жазып аудармамен айналысады. Ол «Шаҝнамені» Ҡткелбай 

деген бір бай кісініҗ тапсырысы бойынша аударып шығады. Аҕын дастанныҗ тҙркі тілдеріндегі 

нқсҕаларын жинап, солардыҗ ішінен «Рҙстем-Сохраб» атты тарауын аударып шығады. Ораз 

молда   дастанныҗ ҙш тҙрлі ҕолжазба нқсҕасын ҕара сҡзбен ҕалдырады. Ҕара сҡз арасына ҕысҕа-

ҕысҕа бҟйіттер ҕосып отырған. Ҕазіргі таҗда сол ҙш нқсҕаныҗ біреуі ғана Ҕазаҕстан 

Республикасы Ғылым Академиясы кітапханасыныҗ ескі ҕолжазбалар бҡлімінде саҕтаулы тқр. 

Белгілі шығыстанушы Ҡ.Кҙмісбаев Ораз Молда аудармасын зерттей келе: «Автор шығарманыҗ 

бас жағында немесе аяғында «Шаҝнамені» кімнен, ҕайдан алғанын ескертпейді, біраҕ бар 

мазмқныны Фердаусиден алынғаны кҡрініп тқр» дейді [1,61б.]. 

 

Ораз молда аудармасы жҡнінде кезінде революциядан бқрын М.Сералин, кейіннен 

Т.Жҙргенов, С.Мқҕанов, Ҟ.Ҕоҗыратбаев, Ҟ.Сатыбалдиев, М.Байділдаев жҟне т.б. жазушы, 

ҟдебиетшілер баспасҡз беттерінде ҡз пікірлерін білдірген. 
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Ораз молдадан кейін ХІХ ғасырда ҕазаҕ топырағында «Шаҝнаме» тарауларынан ҕалам 

тартҕан адам – Сердалы Мырзақлы. Оныҗ аудармасын 1901 жылы ҕайта кҡшіріп баспаға 

тапсырған Ноғай Молла Ҕқсайын. Мағына жағынан Рҙстемніҗ бейнесін суреттеген жерінен 

басҕасын аҕын ҡзінше жырлаған. Аударма Орталыҕ Ғылыми кітапхананыҗ ҕолжазбалар ҕорында 

саҕтаулы. (1901 жыл, №319 фонды, 4340 жолдан тқрады). 

Бқл аудармалардан кейін «Шаҝнаме» аудармасына ден ҕойған ҕазаҕтыҗ белгілі журналист-

публицисті, аҕын Мқхаметжан Сералин (1872-1929ж. ғқмыр кешкен. Ҕазіргі Ҕостанай облысы, 

Ҕарабалыҕ ауданы, Ҡрнек колхозында дҙниеге келген). 1880 жылы Троицкідегі медреседе 

оҕыған, кейіннен Ҕостанайдағы 2 кластыҕ орыс-татар мектебін бітірген. 1919-1922 ж. «Қшҕын» 

газетінде ҕызметкер, 1922-1923 ж. Ҕостанай губаткомы председателініҗ орынбасары, 1923-1926 

ж. «Ауыл» газетініҗ редакторы болып ҕызмет атҕарған. Шығармаларын 1911 жылдан бастап 

жазған. Сералинніҗ журналистік ҕызметі екі кезеҗге бҡлінеді. Журналистік ҕызметініҗ бірінші 

кезеҗіне – Ҕазан тҡҗкерісініҗ бқрынғы «»Айҕап» журналында басылған маҕалалары жатады. М. 

Сералин демократтыҕ, ағартушылыҕ бағыт қстанған, ол басҕарған журнал кезінде прогресшіл 

рҡл атҕарған [2, 595б.]. Осы «Айҕап» журналында редакторлыҕ ҕызмет атҕарып жҙрген кезінде 

«Шаҝнаме»дастаныныҗ В.А.Жуковский аударған нқсҕасыныҗ «Рҙстем-Зораб» бҡлімін ҕазаҕ 

тіліне тҟржімалайды. Бқл аударма тікелей тҙпнқсҕадан тҟржімаланбаған. В.А.Жуковскидіҗ ҡзі 

бқл нқсҕаны неміс аудармашысы Рюкерттіҗ аудармасынан еркін жырлаған. Тҙпнқсҕамен 

салыстырғанда дастанныҗ тарауы біршама ҕысҕартылып, оҕиғалары жылдамдатылған. 

Е.А.Бертельс ҡзініҗ парсы-тҟжік ҟдебиетін зерттеу туралы жазған ғылыми еҗбегінде 

В.А.Жуковскидіҗ аудармасына наразылығын білдіреді. Аударманыҗ тҙпнқсҕадан ҟлдеҕайда 

алшаҕ кеткендігін сынға алып, тҙпнқсҕамен таныспай тқрып аудармадан аударма жасаудыҗ 

ҕаншалыҕты ҕауіпті екендігін айтады. Ал шығыстанушы И.С.Брагинский болса «Шаҝнаме» 

бойынша «Жуковский жасаған «Рҙстем-Зораб» аудармасы – орыс поэзиясына ҕосылған тамаша 

ҙлес» деп бағалайды [3,5б.].  В.А.Жуковский болса досы Зейдлицке жазған хатында былай  

дейді: «Это поэма не есть чисто персидкая. Все лучшее в поэме принадлежат Рюккерту. Мой 

перевод не только вольный, ни своевольный. Я многое выбросил, многое прибавил» [4, 267б.].   

Сералин аудармасын «Айҕаптыҗ» 1974-1915 жылдардағы жеті нҡміріне бастырады. Оныҗ 

алдында аудармашыныҗ ҡзі ҙлкен кіріспе маҕала жазып, оҕушыларды «Шаҝнаме» дастаныныҗ 

тарихымен, маҗызымен таныстырып ҡтеді. Кіріспе сҡзінде «Рҙстем-Зораб» тарауын тҙпнқсҕадан 

аудармағандығы жҡнінде, шамасы келгенінше Жуковскийдіҗ шығарған ҕалыбынан алыстатпай 

аударуға тырысҕандығы жҡнінде айтады.  

Жоғарыда аталған аудармалардыҗ барлығы дерлік Орта Азия халыҕтары арасында 

ауызша, жазба тҙрінде тараған «Шаҝнаме» дастаныныҗ тҙрлі тараулары негізінде жасалған. 

«Шаҝнаме» дастаныныҗ таҕырыптарына арналған жҙзден астам шығармалар туындаған. Шығыс 

ҟдебиетініҗ шоҕтығы биік жқлдыздары Низами Ганжауи, Жҟми, Науаи, Дехлеви, Абай  

Фердауси шығармасын зор ыҕыласпен атап ҡткен. Сонымен ҕатар Жамбыл Жабаев та 

«Шаҝнаменіҗ» Рҙстем батыр жайлы жырын ауызша жырлап ҡткен. Бқған дҟлел «Шаҝнамені» 

тҙпнқсҕадан орыс тіліне  толыҕ аударған ҟйгілі аҕын А.Лахутидіҗ зайыбы аудармашы 

Ц.Б.Банудыҗ сҡздері: «Звучные строки одного из первых поэтических переводов «Шахнаме», с 

которым мне довелось познокомиться, я услышала из уст казахского акына Джамбула» [5, 593б.].   

«Шаҝнаменіҗ» ҕазаҕ жеріндегі нқсҕалары, аудармалары жайында зерттеуші ғалымдар 

Ҟ.Ҕоҗыратбаев, М.Байділдаев, Ҡ.Кҙмісбаев, И.Жеменейлер ҡздерініҗ зерттеу еҗбектерінде, 

маҕаларында толыҕҕанды мағлқматтар береді. 

Ҕазаҕ даласындағы «Шаҝнаме» дастаныныҗ бірде аударма, бірде ҕайта жырланған нқсҕасы 

деп айтатын еҗбектердіҗ ішіндегі кҡркем аудармаға жататын еҗбек – Тқрмағамбет Ізтілеуқлыныҗ  

аудармасы. Тқрмағамбет аҕын ҕазаҕ шайырларынан Шығыс таҕырыбына батыл барып, мҟнді де 

мазмқнды шығармалар берген аҕындардыҗ бірі. Ол «Шаҝнаме» дастанын Фердаусидіҗ мыҗ 

жылдыҕ мерейтойыныҗ тойлануына байланысты аударады. ХІХ-ХХ ғасырдағы ҕазаҕ 

поэзиясыныҗ ішінен Шығыс таҕырыбына жырланған кҡлемді туынды екендігі ескеріліп, 

Республика Кеҗесініҗ Президиумы 1936 жылы аҕынныҗ елеулі еҗбегі ҙшін оған дербес 

зейнетаҕы жариялап, жазушылар одағына мҙшелікке ҕабылдайды [3, 48б.]. Ҡлеҗ жолы 40 мыҗ 
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ҕатар, 50 поэмадан тқратын Тқрмағамбеттіҗ еҗбегі 1961 жылы «Рҙстем-Дастан» деген атпен 

кітап болып басылып шығады. Оҕырман ҕауымға 70 мыҗ данамен тараған бқл шығарма жер жҙзі 

халыҕтары ҟдебиетініҗ байланысы мҟселесін ҕараған Азия, Африка елдері жазушыларыныҗ  

форумы – Екінші конференциясына 1962 жылы аҕпан айында Каирге апарылады.   

Ҕазаҕ елінде «Шаҝнамаға» деген ҕызығушылыҕ еш толастаған емес. 70-ші жылдардыҗ 

басында да «Шаҝнаме» тарауларыныҗ тура, тҙпнқсҕаға барабар аудармалар пайда болды. 

Солардыҗ бірі 1972 жылы ҕазаҕ аҕыны Б.Алдамжаров дастанныҗ «Манушеҝр» жырын жария 

етеді. Бқл жырда Манушеҝрдіҗ патшалыҕ ҕқрған кезеҗі, Залдыҗ туылуы, батырлыҕ жорыҕтары 

бейнеленеді.   

Б.Алдамжаровтыҗ екінші аудармасы 1976 жылы тҟржімаланған «Кейхқсрау жыры». Бқл 

аҕынныҗ алғашҕы аудармасыныҗ жалғасы болып табылады. Аударма «Бижан мепн Маниже» 

поэмасымен аяҕталады. Б.Алдамжаровтыҗ жасаған аудармасын ҕазаҕ зерттеушілері соҗғы 

кездердегі еҗ қтымды аударма деп баға берді. 

Ҕазаҕ аҕын-жазушыларыныҗ «Шаҝнаме» дастаныныҗ тарауаларын аударумен ҕоса оныҗ 

авторына арнаған жыр шумаҕтары да бар. Солардыҗ бірі С.Мқҕановтыҗ Фердаусиге арнаған 

ҡлеҗінде: 

Тҟжіктіҗ бар тарихын кеҗ ҕаусырған, 

Бҡлмеген аҕын ҙнін ел даусынан. 

Толҕын болып саулаған сарҕылмай сҡз, 

Атаҕты Ҟбілҕасым Фердаусидан, – 

дейді. 

Сонымен ҕатар К.Жармағамбетовтыҗ «Фердауси балладасы» атты туындысы ҕазаҕ 

ҟдебиетіндегі Фердаусиге арналған поэтикалыҕ шығармалардыҗ алғашҕыларыныҗ бірі болып 

табылады. 
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КЕҖЕС ДӘУІРІНДЕГІ АҔЫНДАРДЫҖ ҚЛТТЫҔ БОЛМЫСЫ МЕН 

ЛИРИКАЛАРЫНЫҖ КӚРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

ҔҚРМАНБЕКОВА А.Т. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 Резюме. В статье рассматривается художественная специфика национального 

самосознания и лирики поэтов советского периода. 

             Summary. The article examines the artistic specifics of the national identity and lyrics of the 

poets of the Soviet period. 

 

Поэзияныҗ бағалылығы таҕырыптардыҗ сонылылығы алуандығына емес, сол жырлаған 

таҕырыптар кҡркем ҕқндылыҕҕа ие бола ала ма – оҕырман ҕауым соған ҕарайды, сонымен 

бағалайды. Таҕырыптыҗ тҡбесі де, тҡмені де бар. Замана биігініҗ шоҕтығындай халыҕ ҡрлеуіне 

белгі болар нҟрлі нышандарды ҕазіргі аҕындар ҕайдан тауып, ҕалай жырлап жҙр? Осындай 
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ҙлкен сауалдардыҗ ығында одан гҡрі кішірек, біраҕ мҟнді сқраҕтарда туындайды. Солардыҗ бірі 

– аҕындарымыздыҗ бейнелеу ҕқралдарды іздеп табудағы талаптары мен ҕажыр ҕайраттары. 

Тілдік ізденістер ҕашанда кҡркемдік ізденістерге саяды. Бейнелегіш ҕқралдарға бейғам 

ҕарайтындар кҡп сыбағадан ҕағажу ҕалады. Іздегендер мен ізденгендер ғана олжа табады. Халыҕ 

тапҕырлығы тілді байыту, жаҗғырту, кҡріктендіруге кереметтей ерекше. 

 Аҕынныҗ табиғи шешендігі ҙстіне, ананыҗ аҕ сҙті сыйлаған тілмарлығы ҙстіне жеке 

басыныҗ сҡздік ҕоры да мейлінше бай болуы шарт екені айтпаса да белгілі. Ҕазіргі жҟне ежелгі 

халыҕтардыҗ кҡптеген аҕыны фабула мен ҡлшем арасын шектемейді. Сонымен ҕатар, аҕындыҕ 

таҕырыпҕа ерекше ҡлшем ҕоймайды. Бқдан тек ҕана ежелгі гректер ғана тыс тқр. Олар ҟрбір 

аҕындыҕ таҕырыпҕа ерекше ҡлшем ҕолданған. Соған ҕарамастан ҡлшемніҗ кҡпшілігі жалпы 

болып есептеледі. Философтыҗ поэзия ҡнеріне байланысты тқжырымдарында келтірілген 

топтауларына сҟйкес ҡз ретімен келтірсек, аҕындарды ҙш топҕа бҡлген абзал.  

Біріншісініҗ табиғи дарыны ҡлеҗді жазып, келісті оҕуға ҕабілеті бар: олар поэзияныҗ 

кҡптеген тҙрінде, не ҕайсыбір жеке тҙрінде бейнелілікке, тамаша теҗеулер ҕқруға керемет бейім. 

Бқл аҕындар ҕандай болғанда да ҡлеҗ ҡнерініҗ сын-сипатымен онша таныс емес, тек аса 

алғырлығымен бейімділігі арҕасында жырлары қшҕыр, жҙрекке жылы тиіп жатады. Бқл 

аҕындардыҗ туындылары мҙлде кемеліне келмегендіктен немесе ҡнерде берік ҕоныс 

теппегендіктен, шын мҟніндегі екі ой ҕорытындысынан ҙшінші ҕорытынды туындататындар 

ҕатарына жатпайды, тек олардыҗ жалпы поэзиямен айналысатынына ҕарап, екі ой 

ҕорытындысынан ҙшінші ҕорытынды туындадатындарға ҕосҕанныҗ жҡн-жосығы келеді.  

Екінші топтағы аҕындар – ҡлеҗ ҡнерімен толыҕ таныс: ҕай тҟсілді таҗдамасын олар 

ҕағиданыҗ да, бейнелеу ҕқралыныҗ да ҕайсысына болсын жетік келеді. Мқндайларды екі 

ҕорытындыдан ҙшінші ҕорытынды жасайтын аҕындар сапына толыҕ жатҕызуға болады.  

Ҙшіншілердіҗ ҕатарына аҕындар мен алғашҕы екі топтағылардыҗ шығармаларына 

еліктейтіндер жатады. Олар бейнелеу мен теҗеуде ҟлгілердіҗ ізденістерін дамытып отырса да 

поэзияныҗ ҕағидаларына онша ҕаныҕ емес. Осындай аҕындарда ҕателіктер мен мҙлт кетулер жиі 

болып тқрады. Ҙш топҕа жататын аҕындар шығармалары табиғи дарын мен немесе арнайы 

жаттығу жағдайында туындауы мҙмкін. Жоҕтау жазуға икемделіп, тҡселген адамды кейде 

жағдай сатира немесе басҕа поэзия тҙрлерін де жазуға мҟжбҙр етеді. Сондай-аҕ ҡнерді зерттеп, 

белгілі поэзия тҙрін меҗгеріп басҕаларға немҕқрайды ҕарамайтын жанды, ерекше себептерге 

байланысты – ҡзі білмейтін тҙрде жазуға сыртҕы не ішкі жағдай итермелейді. Дегенмен ғажап 

поэзия еркіндікте тумаҕ. Одан ҟрі аҕындар ҡлеҗ жазуда кемелденгендігімен не балаҗдығымен 

ерекшеленеді: бқл ҕқбылыс аҕын ойыныҗ ҟсерімен бірге, не оҕиға ҡрбітуімен, не ҡлеҗ 

таҕырыбына байланысты пайда болады. Ал алғашҕылармен салыстырғанда аҕын идеясы ҡте-

мҡте пайдалы, кейде залалды болуы мҙмкін, ҡйткені, ҕажетті психологиялыҕ шарт кейде басым, 

кейде тіпті жоҕ болмаҕ. Дегенмен айтып отырған тқжырымда бқған ҕатысты майда-шҙйдеге мҟн 

бермегеніміз дқрыс, ҕалай болғанда да, бқл этика мен физиологиялыҕ жай кҙй, оныҗ жеке 

салалары туралы ойларда аныҕ айтылған. Ҡлеҗ таҕырыбына мҟн бергенде кейде қҕсас заттарды 

теҗегенде қзаҕ сонарға тҙсіп кетеміз. Ал басҕа жайда ҡзінен-ҡзі кҡрініп тқр ғой. Мқдай сҟтте 

аҕын кемелдігі мен балаҗдығыныҗ темірҕазығы – заттардыҗ қҕсастығыныҗ тҙр-тҙсіне ҕатысы 

бар. Кейде ҕайдағы бір ҟрі-сҟрі жазылған ҡлеҗніҗ ҡзі нағыз шебердіҗ туындысына бергісіз 

керемет ҡлеҗ шығаруы таҗҕаларлыҕ емес. Біраҕ оныҗ себебі тек сҟйкестік пен кездейсоҕтыҕтан 

деп білген дқрыс. Ондайларды екі ҕорытындыдан ҙшінші ҕорытынды жасайтындардыҗ сапына 

жатҕызуға ҟсте болмайды. Алайда, ҕазаҕ аҕындарыныҗ ҕаламынан кеҗестік дҟуірде де кҡптеген 

тамаша жырлар мен дастандар дҙниеге келді.  

Ҕазаҕ қлттыҕ поэзиясы ҡзініҗ жаҗа белесіне кҡтеріліп, кеҗ тыныс ашты. Қлттыҕ 

поэзиямызды тек ҕана партиялыҕ поэзия деп, ҕызыл саясатты жырлаған поэзия деп біржаҕты 

бағаласаҕ, тарихҕа ҕиянат жасаймыз. Қлы Абай негізін ҕалаған ҕазаҕ жазба поэзиясы ҟлемдік 

ҟдебиетпен ҙндесетін биік дҟрежеге кҡтерілді. Поэзия ҟлеміндегі жауҝар туындыларды ҕазаҕша 

сҡйлету ҡз алдына, ҕазаҕ ҡлеҗ сҡзініҗ де ҡрісі кеҗейіп, орыс тілі арҕылы ҟлем халыҕтарыныҗ 

тілдеріне аударылып, шартарапҕа тарап жатты. Енді, бҙгін, ҡткенге кҡз жіберсек, ҕазаҕ 

аҕындарыныҗ Абайдыҗ асҕар шыҗына иек арта ҕапталдаса созылған ҡркеш-ҡркеш сілемдеріндей   
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Шҟкҟрім мен Мағжанныҗ, Ілияс пен Сҟкенніҗ, Ҕасым мен Ҟбділданыҗ, Жқбан мен Сырбайдыҗ, 

Ҕуандыҕ пен Тоҕаштыҗ, Мқҕағали мен Ҕадырдыҗ, Тқманбай мен Жқмекеҗніҗ, Тҡлеген мен 

Фаризаныҗ, Аҕқштап пен Жҟркенніҗ, Темірхан мен Жқматайдыҗ, Жарасҕан мен Кҙлҟштіҗ, 

Қлыҕбек пен Есенғалидыҗ, т.б. жалғастырған жыр кҡштеріне ҕарап кҡз сҙйсінеді, кҡҗіл тояды.  

Поззия–тылсым ҟлем, тылсым кҙш. Мқҗайғанныҗ жҙзіне кҙлкі сыйлаған,бейҕам кҡҗілді 

тқҗғиыҕ ойға шомдырған, ғашыҕ кҡҗілдердіҗ асыҕ жҙректерін бір арнаға тоғыстырған не 

ҕқдірет?...Ҟрине, ол–поэзия. 

Ҡлеҗ-сҡздіҗ патшасы екендігі бқрыннан-аҕ белгілі. Сонау замандағы «Алып Ер Тқҗғаны 

жоҕтау» жырынан бастап, ҕазаҕ жазба ҟдебиетініҗ негізін ҕалаған Абай атамызға дейінгі hҟм 

одан кейінгі барша аҕындар осыны дҟлелдеп берді емес пе?! 

Абай ата кҡрсетіп кеткен қлы жолдыҗ ҙстімен жҙріп, поэзия кҡгініҗ айҕанат ҕырандарына 

айналған ҕаншама аҕиыҕ аҕындарымыз бар: М.Жқмабаев, С.Торайғыров, С.Сейфуллин... бертін 

келе М.Маҕатаев, Ж.Нҟжімеденов, Ҕ.Мырзалиев,Ф.Оҗғарсынова, К.Ахметова, М.Шаханов... Осы 

аталған аҕындардыҗ  (аты аталмаған ҕаншама жыр жампоздары бар) жыр-жауhарларыныҗ куҟсі 

– ХХ ғасыр. Ал біз, тҟуелсіз заманныҗ жастары, кімдерді оҕып жҙрміз немесе ҕазіргі ҕазаҕ 

поэзиясыныҗ арналары кімдер? 

Еліміз Тҟуелсіздік алған тарихи кҙнде дҙниеге келген еҗ алғашҕы ҡлеҗдердіҗ бірі 

мынадай сыр аҕтарады : 

Ҡзіҗдікі – Еліҗ де,  

Ҡзіҗдікі –Жеріҗ де.  

Ҡзіҗді ҡзіҗ еткен Баҕ –Тҟуелсіздік – тҡріҗде! 

Ҕара мына ғажапҕа, 

Теҗдік тиді ҕазаҕҕа – 

Езгідегі қрпағыҗ 

Енді айналмас мазаҕҕа! 

... Ҕанатыҗнан ҕайрылып,  

Ҕыр-арҕаҗнан майрылып, 

Ҕонаҕ –Тҟуелсіздіктен,  

Ҕала кҡрме, айрылып!.. – [1, 97б], 

 Аҕын Иран-Ғайып «тауыҗ да, баҕша-бауыҗ да, досыҗ да, ҕатал жауыҗ да – сенікі», 

«Туыҗ да, От пен Ауа, Суыҗ да – ҡзіҗдікі» деп шалҕып-тасып оҕырманымен сыр бҡлісіп 

отырады да, «Ҕонаҕ –Тҟуелсіздіктен,Ҕала кҡрме айрылып!...» деп кҙтпеген тҙйін 

жасайды. Ойыҗызды он саҕҕа жҙгіртеді. «Адам – ҡмірге ҕонаҕ». «Ҡмірде адамдар бір-

біріне ҕонаҕ». Жарайды. Бқл тҙсінікті. Ал тҟуелсіздік неге ҕазаҕҕа – ҕонаҕ ?! Оу, бҙгін 

ҕонып, ертеҗ аттанатын ҕонаҕ болса, ол ҕашан келеді деп ғасырлар бойы несіне зарыға 

кҙтт ік? !  Не ҙшін  кҙресіп ,  не  ҙшін  ҕан  тҡкт ік? !  Тҡрімізге  шығарғанымыз, 

тҟуелсіздікті, ҕадірлі ҕонағымыздай ҕадірлеп-ҕқрметтегеніміз шығар. Тҟуелсіздік «тек тҡр 

менікі» дейтін шіренген ҕонаҕ па?! Тҟуелсіздік тек тҡбемізге кҡтеріп, ҕқлдыҕ қрсаҕ ҕана 

бізді қната ма?! Ҕонаҕ – Тҟуелсіздік аяғына жығылып, жалынып, жалбарынып, тілеуін 

тілесек ҕана аттанып кетпей, аялдап ҕалатын ҕонаҕ па?! Иран-Ғайып ҕайдағы-жоҕтағы 

теҗеуді тауып алып, тҟуелсіздікті – ҕонаҕ деп ҕабылдатҕысы келетіндей кҡрінуі мҙмкін , 

  Ал осы тҟуелсіздікті жҙрегі жарыла ҕуанып ҕарсы алған ҕазаҕ азаматыныҗ, қлт 

перзентініҗ ҙні ҕазаҕ поэзиясында да ҟр ҕырынан кҡрініс тауып, естіліп жатты. Ҟсіресе, 

«Егемен Ҕазаҕстанда» жарияланған Темірхан Медетбектіҗ «Тҟуелсіздік» атты ҡлеҗі –

тағдырлы ҡлеҗ. 

Тҟуелсіздік! 

Тҟуелсізбін мен бҙгін, 

Келді, міне, азаттығым,теҗдігім.  

Бостандыҕта байлығым мен ендігім. 

Шешіл енді шемен болған шерлі ҙнім! [2, 6б.] 

Аҕын асып-тасҕан кҡҗілмен, тау ҕопарар ҕуат-кҙшпен, шалҕыған шабытпен жыр 

нҡсерін тҡккен. Тауым да, орманым да, кҡлім де, далам мен балам да, жарым да, жаным 
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да, арым да, заҗым да, ҟнім де – бҟрі-бҟрі тҟуелсіз, азат, бостан деп шартарапҕа шаттыҕ 

ҕқсын қшырған арҕалы аҕынды тҙсінуге болады. 

 Ҕызыл саясатҕа ҕқлшынып ҕызмет істемеген, санаулы санаткер аҕындардыҗ бірі 

Ҕуандыҕ Шаҗғытбаев: 

Азат елдіҗ азаматы – мен енді,  

Кеҗ кезеҗге кеуіл сорлы кенелді.  

Келем, міне, алшаҗ басып елімде  

Ағытып ап мойнымдағы кҡгенді[3, 64б.],–дейді. Ал баяғы «Аҕтабан 

шқбырындыны» еске алған Қлыҕбек Есдҟулет: 

Атамекен – алып тозаҕ 

Мойыныҗды ҕамытҕашап,  

Мойыдыҗ-ау, ғаріп ҕазаҕ, аҝ қрып [4, 25б.],–депті. «Образға бірінші тҟн ҕасиет – қлттыҕ 

ерекшелік, қлттыҕ бояу» [5, 35б.],–дейді академик Рымғали Нқрғалиев. Назар аударғанға, 

Т.Медетбек«бқғау» мен «кісенді» еске алса, Е.Раушанов «Аяғыма ҕараймын  – шідерім 

жоҕ» десе, Ҕ.Шаҗғытбаев «Ағытып ап мойнымдағы кҡгенді» десе, Қ.Есдҟулет 

«мойыныҗды ҕамыт ҕажап» деп ҙндескен. Яғни, кешегі дҟуірлерде ҕазаҕ кешкен азапты 

аҕындар «бқғау» «кісен», «ҕамыт», «кҡген», «шідер» сҡздерімен тқспалдап, астарлап жеткізіп 

отыр. Енді, осы, кҡген, шідер, ҕамыт атаулыдан ҕқтылсаҕ, бқл – тҟуелсіздіктіҗ арҕасы дейтін 

емеурін ҡлеҗніҗ ҡзекті идеясына айналғанына куҟміз. 

Егемендік пен тҟуелсіздік алған жылдар еҗ алдымен тарихи сананы ояту арҕылы 

басталды десек, ҕателеспейміз, сірҟ. Жаҗа ҕоғам ҕқру ҙшін ҡткен ҕоғамдағы 

тарихымызда нендей ҕқндылыҕтар ескерусіз ҕалып еді, нендей асылдарымызды 

жарҕыратып кҡрсете алмадыҕ, енді жас қрпаҕҕа ҕай бағытта тҟрбие берген жҡн, ҡз 

тарихын ҡзіне ҕалай оҕыту керек деген секілді ҕадау-ҕадау сауалдар кҙн тҟртібіне ҡткір 

ҕойыла бастады. Кешегі коммунистік идеология кҙйрегеннен кейін оныҗ орнына қлттыҕ 

идеологияны орныҕтыру ҕажет дейтін пікірлер жиі айтыла бастады. Біраҕ, ҕарама-ҕайшы 

пайымдаулар мен топшылаулар ҕаҕтығысы жҙріп жатса да біздіҗ философтарымыз бен 

тарихшыларымыз идеологиялыҕ майдандағы ту қстар идеямызды аныҕтап, 

тқжырымдауға асыҕпады. Ал аҕын Мқхтар Шахановтыҗ мына бір ҡлеҗінде: 

Тағдырыҗды тамырсыздыҕ індетінен ҕалҕала, 

Ҟр адамда ҡз анасынан басҕа 

Жебеп жҙрер, демеп жҙрер арҕада 

Болу керек ҕқдіретті тҡрт ана: 

Туған жері – тҙп ҕазығы, айбыны, 

Туған тілі – сатылмайтын байлығы, 

Туған дҟстҙр, салт-санасы - тірегі, 

Ҕадамына шуаҕ шашар ҙнемі, 

Жҟне туған тарихы, еске алуға ҕаншама 

         Ауыр ҟрі ҕасіретті болса да [6, 27б.],– 

деп тҟуелсіз қлттыҗ негізгі тҡрт тірегі, тҡрт қстыны дҟлме -дҟл аталған. Ал, «Тҡрт 

ана» дейтін қғым ҕазаҕы менталитетке жқғысымды, сіҗімді деу ҕиын. Себебі, біз 

аспанда Ай – жалғыз, Кҙн –жалғыз, адамда – Ана жалғыз, Ҟке – жалғыз, Туған жер – 

жалғыз дейтін, –Кҡк ҟлемінде Тҟҗірі – жалғыз дейтін наным-сенімніҗ, иланымныҗ 

тҟрбиесінде ҡскенбіз. Бізге «тҡрт ана» қғымы жат. Бқл ҟлгі кҡп «ҕқдайлары» бар елдердіҗ 

пайымдауларымен сҟйкесер, бҟлкім... 

  Егемендік, Тҟуелсіздік таҕырыбы сол Егемендік пен Тҟуелсіздікке ҕол жеткізгеннен 

кейін кілт тиылса керек еді, жоҕ ҕайта ҡтпелі кезеҗдегі ҡткелектерден шыдам-тҡзімініҗ 

арҕасында халҕымыз аман-есен ҡткеннен кейін, бқл таҕырып ҕайтадан ҙздіксіз жыр арҕауына 

айналып жҙре берді. 

Ҕазіргі ҕазаҕ поэзиясы мағыналыҕ, ҕқрылымдыҕ жағынан жаҗа бір сипатта дамып келе 

жатҕаны сезіледі. Ҡлеҗніҗ тҙрленуі, сҡздіҗ талғампаздығы, бейнелілік, автордыҗ поэтикасы, 

аҕын жеке «меніне» сқраҕ ҕоя білуі, солар арҕылы ҕоғамдағы ҕайшылыҕтарды, аҕтара білуін 
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баса айтуымыз керек. Мқндай жаҗалыҕтар ҟдебиет тарихыныҗ ҕай дҟуірінде де болған. Алайда, 

ҡлеҗ ҡрісіндегі ізденістер бір-біріне қҕсамайды. Ҕазіргі ҕазаҕ поэзиясыныҗ постмодердік сипатта 

дамып, ҡрістеуіне бір шама жылдар ізденістер ҕажет болды. Ҕазіргі ҕазаҕ поэзиясыныҗ 

эстетикалыҕ, ырғаҕтыҕ тҙрленуіне аға аҕындар С.Аҕсқҗҕарқлы Ж.Ерман, Б.Жаҕып, Е.Раушанов, 

Т.Ҟбдікҟрімов, С.Томанов, Г.Салыҕбай, А.Ыбыраев, Б.Ҙсенов, М.Райымбекқлы ҙлкен ҟсер етті. 
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ОРЫНБАСАРОВА А.Т.  

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме.  В статье рассматривается место «оплакивания» среди казахских народных песен. 

Summary. The article discusses the place of "mourning" among the Kazakh folk songs. 

 

 

 

 

Ҕазаҕтыҗ тқрмыс-салт жырлары– халыҕ ауыз ҟдебиетінде алатын орны ерекше жанр. 

Халыҕтыҗ тқрмыс-тіршілігіне, ҟдет-ғқрпына, дҟстҙр салтына байланысты туып ҕалыптасҕан 

ҡлеҗ жырлар.Ҟр халыҕтыҗ тқрмыс-салт жырларында таҕырып, мазмқн, тҙр жағынан 

қҕсастыҕтар кездеседі.Ҕай елде болсын адам ҡмірініҗ ҙш кезеҗі – дҙниеге келу, ҙйлену, ҕаза 

табу кезеҗдеріндегі дҟстҙрлі салттар, жаҗа жыл салтанаты, еҗбек мерекесі секілді ҕқбылыстар 

ҡлеҗ жырсыз ҡтпейді.Ҕазаҕ халҕыныҗ тқрмыс-салт жырлары – таҕырыбы, мазмқны бай, тҙр 

жанры мол ҕазына. Олар ҟдет-ғқрыпҕа байланысты бесік жыры, тойбастар, жар-жар, сыҗсу, 

жқбату, беташар, той тарҕар айтылады. Мқҗ-шер жырлары (ҕоштасу, естірту, жоҕтау, кҡҗіл айту, 

жқбату) жеке адамныҗ, елдіҗ басына тҙскен ҕайғы-ҕасіретті бейнелейді. 

Ҕазаҕ фольклорындағы тқрмыс-салт жырлары арасындағы «ҕоштасу» сияҕты «жоҕтаудыҗ» 

да таҕырыбы сан алуан. Оныҗ негізгі таҕырыбы — ҡлген адамды жоҕтау. Біреудіҗ жанашыр 

жаҕыны, сҙйікті баласы ҡлсе немесе халыҕтыҗ ҕадірлейтін адамы ҕаза болса, соларды жоҕтап 

ҡлеҗ-жыр шығару салтҕа айналған. Ҕазаҕта дҙние салған адамды жыл бойына, ас бергенге дейін 

жоҕтау салты ежелден бар, тіпті кҙні бҙгінге дейін саҕталып келді. Ҟдетте, жоҕтауды ҡлген 

адамныҗ ҟйелі, шешесі немесе ҕарындасы айтатын болған жҟне олар жоҕтауын ҡздері шығаруға 

тырысҕан. Сонымен ҕатар, кейбір жоҕтауларды белгілі аҕындар шығарған. Жоҕтаулардыҗ 

ҕайсысында болса да, ҡлген адамныҗ жаҕсы істері, ҕызметі, сҙйкімділігі, мінезі, оныҗ ҕадір 

ҕасиеті мадаҕталады, оныҗ ҕазасыныҗ орны толмас ҡкініші, ауыртпалығы айтылады. Жоҕтау 

ҡлеҗдері ҡлген адамға жасалған ескерткіш секілді болған. 
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Жоҕтау жырларын зерттеу 19 ғасырдан басталады. Ш.Уҟлиханов [1, 59б.] оған алғаш 

ғылыми баға беріп, бірнеше ҙлгісін жазып алған. Жоҕтау ауыз ҟдебиетініҗ бағалы ҙлгісі ретінде 

жинап, 1926 жылы ―23 жоҕтау‖ деп аталатын кітап етіп шығарған Ахмет Байтқрсынқлы болды. 

19 ғасырдыҗ соҗы 20 ғасырдыҗ басындағы аҕын-жыраулардыҗ шығармаларында ҟр тҙрлі жоҕтау 

ҙлгілері кездесіп отырады. Ҟсіресе, 20-ші ғасырдағы ҕиын кезеҗдерде аҕын-жазушылар 

ҕаламынан туған жоҕтау жырлар, Қлы Отан соғысынан оралмаған, ерлікпен ҡмірін ҕиған 

қлдарына арнаған халыҕ жоҕтаулары жеткілікті. 

Жоҕтауды Ахмет Байтқрсынқлынан кейін жҙйелі тҙрде жинап, зерттеген тілші-ғалым 

Т.Арынов болды. Ол ҕазаҕтыҗ жоҕтау жырларын мқҕият жинастырып, ―Боздағым‖ деген атпен 

кітап етіп, бастырып шығарды (1990) [2]. Жоҕтау – ҕазаҕ халҕыныҗ дҟстҙрлі ғқрыптыҕ салты, 

тқрмыс-салт жырларыныҗ бір тҙрі. 

Жоҕтаудыҗ ежелгі ҙлгілері шумерлердіҗ Гильгамеш туралы жырларында да, ҙнді эпосы 

―Махабхаратада‖ да, Гомердіҗ поэмасы ―Илиада‖ да, Мысыр жырларында да кездеседі. Жоҕтау 

ҙлгісіндегі жырларды ежелгі грек трагедияшылары, сондай-аҕ Рим аҕындары Катулл мен 

Вергилий де жазған. Тҙркі ҟдебиетіндегі жоҕтаудыҗ еҗ кҡне ҙлгілерініҗ бірі – ―Алып Ер 

Тоҗғаны жоҕтау‖. ―Бҡрідей қлып жылады, Жоҕтады жыртып жағасын‖ дейді жырда. Махмқт 

Ҕашҕаридыҗ жазуы бойынша, жоҕтау – ежелгі тҙркі тайпаларыныҗ ерлік тқрмысынан туған 

жырлардыҗ бір тҙрі. Алып Ер Тоҗға<ref>Афрасиаб</ref> тҙркілердіҗ арғы тегі саҕ қлысыныҗ 

аты аҗызға айналған билеушісі, жауларын тізе бҙктірген алып батыр. Жыр мазмқнынан 

батырдыҗ бейнесі, ерлік ҡмірі аныҕ байҕалады. Жоҕтау жырлары ежелгі тҙркі халыҕтарына 

ортаҕ басҕа ҟдеби мқраларда да кездесіп отырады. Соныҗ бірі – оғыз-ҕыпшаҕ дҟуірініҗ (8 – 9 

ғасырлар) ескерткіші ―Ҕорҕыт ата кітабындағы‖ Дирсеханныҗ жалғыз қлы Бқҕашты анасыныҗ 

жоҕтау жыры. Осындай жоҕтаулар ауыз ҟдебиетіндегі ―Ҕобыланды батыр‖, ―Алпамыс батыр‖, 

―Ер Тарғын‖ сияҕты ҕаhармандыҕ эпостарда, ―Ҕозы Кҡрпеш – Баян сқлу‖, ―Ҕыз Жібек‖ сияҕты 

ғашыҕтыҕ жырларда да қшырасады. Бқл жоҕтау батырдыҗ ел-жқртынан амалсыз айырылған 

кезінде, жау ҕолына тҙсіп дқшпанынан ҕорлыҕ кҡрген кезінде туыстарыныҗ ҕайғысымен аралас 

суреттеліп отырады. Жоҕтаудыҗ бізге жеткен кҡне ҙлгілері халыҕ тарихындағы болған 

оҕиғалармен сабаҕтас. Осындай оҕиға Ҕодан тайшыныҗ атаҕты жоҕтауымен байланысты халыҕ 

жадында саҕталып ҕалған. Ҕара ҕыпшаҕ Ҕобыланды Ҟбілхайыр ханныҗ ҕазысы, арғынныҗ 

ҟділдігі ҙшін Аҕжол аталған биі Дайырҕожаны ҡлтіреді (1456). Сонда ҟкесі Ҕодан тайшыныҗ 

ҕаза болған қлыныҗ сҙйегін айналып жҙріп айтҕан, ―Ҕара ҕыпшаҕ Ҕобыландыда, Неҗ бар еді, 

ҕқлыным‖ деп басталатын жоҕтау арада сан ғасыр ҡтсе де халыҕ жадында саҕталып ҕалған. 

Дайырҕожа ҡлгеннен кейін Жҟнібек, Керейлермен бірге Шу бойына кҡшкен Ҕодан тайшы Ҕазаҕ 

хандығыныҗ шаҗыраҕ кҡтеруіне ҡз ҙлесін ҕосҕаны тарихтан белгілі. Ҕазаҕ халҕыныҗ ҟдет-ғқрпы 

бойынша, жоҕтауды марҕқм болған адамныҗ артында ҕалған ҟйелі, ҕызы, ҕарындасы, келіні, 

басҕа да туыстарыныҗ ҟйелдері айтады. Ел ішіне кеҗ тараған жоҕтау жырлары негізінен айтар ой 

сарыны, қйҕасы, образды сҡз кестесі жағынан бір-біріне қҕсас болып келеді. Елге ҕадірлі, 

беделді адамныҗ ҕазасын лайыҕты жырмен жоҕтау оныҗ артындағы ҕалған ел-жқртына 

салмаҕты сын болған. Ҟдетте, жаттанды сҡздермен кҡпке белгілі жоҕтау ҙлгілері ондай кезде 

жаҗаша айтылып, мазмқны жағынан толығып отырады. Ел есінде саҕталған осындай жоҕтау 

ҙлгілері ауызша тарап, кҡпшілігі кейінгі қрпаҕҕа жеткен. Осындай жоҕтаулардыҗ бірі – 

―Мамайды шешесі Ҕараҙлек ананыҗ жоҕтауы‖ (1559). Ҕараҙлек ана Мамайдыҗ бойындағы асыл 

ҕасиеттерін тереҗ жеткізіп, осындай адам ҡлген соҗ елдіҗ келешегі не болады, орнын кім 

толтырады деп тебіренеді. жоҕтаудыҗ айтылған уаҕыты да, ондағы адамдардыҗ ҡмір сҙрген 

дҟуірі де тарихи деректерге сҟйкес. Атаҕты Ҕаз дауысты Ҕазыбек биді ҕызы Ҕамҕаныҗ жоҕтау 

жыры да (1758) – аяулы азамат есімін ҕастерлеп, кейінгіге оныҗ ісін жоҕтау жыры арҕылы 

жеткізе білудіҗ жарҕын ҙлгісі. 

Ҡткен ғасырда ҕазаҕ поэзиясыныҗ кешегісі мен бҙгінгісін мол ҕамтып, ҡлеҗніҗ даму 

динамикасы тқрғысында соны топшылаулар айтҕан ғалым М.Базарбаевтыҗ «Ҡлеҗ-сҡздіҗ 

патшасы, сҡз сарасы» атты монографиясында қлттыҕ дҟстҙр мен жаҗашылдыҕ мҟселелері, тҙр 

мен мазмқн ерекшеліктері, ҟдебиеттер байланысын парыҕтаған. Ғалым «Поэзия ҟдебиеттіҗ кҡне 

саласы, біраҕ жасаған сайын жасара тҙсетін жанды саласы»,–деген теориясыныҗ ауҕымында ҡз 

https://kk.encyclopedia.kz/index.php/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D2%B1%D1%80%D1%81%D1%8B%D0%BD%D2%B1%D0%BB%D1%8B
https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D2%B1%D1%82_%D2%9A%D0%B0%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D2%B1%D1%82_%D2%9A%D0%B0%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D2%B1%D1%82_%D2%9A%D0%B0%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%81_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.encyclopedia.kz/index.php?title=%D0%95%D1%80_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://kk.encyclopedia.kz/index.php/%D2%9A%D1%8B%D0%B7_%D0%96%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%BA
https://kk.encyclopedia.kz/index.php/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B1%D0%B8
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заманындағы поэзияныҗ ҕыры мен сырын, поэтикасын, ҡлеҗніҗ ҕқрылымы, техникасы жайында 

саралай отырып, ҡлеҗ жанрында негізгі ҙлгі классикалыҕ ҟдіс екендігін баса айтҕан [3, 62б.].   

Поэзияныҗ халыҕтыҗ ҙлгісініҗ еҗ кҡп тараған тҙрі тқрмыс-салт жырлары екендігі мҟлім. 

Тқрмыс-салт жырлары жанры қлттыҕ ҟдет-ғқрып пен халыҕтыҗ ҡзіне тҟн дҟстҙр 

сабаҕтастығыныҗ кҡрсеткіші ҝҟм жалғастырушы нысаны. Мқнда кҡптеген идеялыҕ мҟн-мазмқн 

ауҕымын ҡрнек, кҡркемдік сипаттау, теҗеу, салыстыру арҕылы ҡсиет пен ҡнегелі сҡздердіҗ 

этникалыҕ тҟрбие ҕқралына айналдыру ҙрдісі басым. Халыҕ ауыз ҟдебиетіндегі тқрмыс-салт 

жырларыныҗ байырғы ҙлгілерін наҕты белгілі бір авторларға еншілей алмасымыз хаҕ, алайда 

ҡткен ғасырдағы жазбаша ҟдебиет нқсҕалары мен дҟлелі бқлтартпас тарихи оҕиғалар желісінде 

ҕолға алынған ғылыми сауалдар ҡз жемісін берді ҟрі беріп те келеді. Жаҗа дҟуір деп аталған 

кеҗестік ҕоғамда жаҗашылдыҕ идеясы жаҗа маҕсқтты талап етті. 

Тқрмыс-салт жырлары ерте замандардан ел арасына ауызша айтылуы бойынша жеткен. 

Ҕазаҕтардыҗ тумысынан зерек, есте саҕтау ҕабілеті аса жоғары екендігі ҕазаҕ халҕыныҗ 

тқрмысы мен мҟдениетін еҗ алғашҕы болып зерттеген шетелдік саяхатшылардыҗ естеліктерінде, 

энтографтардыҗ ҟдейілеп нысанаға алып байҕампаздыҕпен хатҕа тҙсіріп отырған жазбаларында 

кҡптеп кездеседі. Ҟсілінде оларды таҗғалдырған ҕазаҕтардыҗ ауызша ҟдебиетке ерен 

ҕқмарлығы, ҕара ҡлеҗніҗ ауыздан ауызға кҡшу ҙрдісінде бірден жатталуы, ҕазаҕтардыҗ есте 

саҕтау ҕабілетімен ҕатар тқрмыс-салт жырларыныҗ орындалуы этникалыҕ ғқрыптардыҗ 

сқраныс-ауҕымына ҕқрылу ерекшеліктері болды. 

Ҕазаҕтыҗ ауызша ҟдебиетіндегі тқрмыс салт-жырлары алғаш рет баспаға ХІХ ғасырдыҗ 

екінші жартысында Ресей Империясыныҗ арнайы тапсырысымен жариялана бастады. 

Ҕазаҕстанныҗ Ресей ҕқрамына енуіне байланысты ҡлкеніҗ жер жағдайын, табиғатын, 

тарихын, этнографиясын, мҟдениетін т.б. зерттеу ҕажеттілігі пайда болып, арнайы 

экспедициялар қйымдастырылғаны, сол экспедициялар ҕқрамында Е.П. Ковалевский, Н.А. 

Северцев, В.И. Даль, В.И. Небольсин, В.П. Васильев, Н.В. Ханыков, Г.И. Данилевский, М. 

Поспелов т.б. адамдардыҗ алуан тҙрлі деректер жинап, ғылыми ой-пікірлер тҙйгені туралы 1988 

жылы «Ҕазаҕ фольклористикасыныҗ тарихы» атты қжымдыҕ еҗбекте айтылған [ 4, 58б.].  

Аталмыш зерттеуде  ҕазаҕ фольклорыныҗ жиналып зерттелуіне 1800 жылы Ҕазан 

ҕаласында Азия халыҕтарыныҗ баспаханасы ашылып, 1808 жылы Университет баспаханасы іске 

ҕосылғандығы жҟне 1845 жылдан іске Орыс географиялыҕ ҕоғамыныҗ жқмысы туралы зерттеу 

жқмыстарын ҕолға алудыҗ ҕажеттілігі туралы да айтылған. Сонда кҡптеген ауызша ҟдебиет 

нқсҕаларыныҗ мҟтіндерінен, ежелден айтылып келе жатҕан тқрмыс-салт жырларыныҗ шығу 

тарихы, мҟдениеті мен қлттыҕ ҟдет-ғқрыптардыҗ мазмқн-мағынасына тереҗ бойлап ҕана ҕоймай, 

ҡлкеніҗ тқрмыс-тіршілігі туралы деректер де шығатындығы кҟміл. 

Орыс географиялыҕ ҕоғамыныҗ атҕарған істерініҗ арҕасында орыс тіліне тҟржімеленген 

нқсҕалары бойынша ҕазаҕ фольклорыныҗ ҕқрамындағы тқрмыс-салт жырлары П.Паллас, 

Н.Рычков, И.Георги, Г.Ю.Кларпорт, Г.И.Спасский, Г.Мейендорф сынды ғалымдар еҗбектерінде 

мҟн берілген. 

1992 жылы Ф.Оразаева Ҟ.Диваевтыҗ жинаған халыҕ ҟдебиетініҗ онша мҟлім емес ҙлгілері 

мен бқрын ҕазаҕ тілінде жарыҕ кҡрмеген бір топ этнографиялыҕ жазбаларына алғы сҡзі мен 

тҙсініктемелер бере отырып, «Тарту» атты жинаҕҕа топтастырды. Бқл 256 беттен тқратын еҗбек 

Ҟ.Жқмашевтіҗ редакторлығымен «Ана тілі» баспасынан жарыҕҕа шыҕты. Ҟбубҟкір Диваевтыҗ 

ҕолжазбаларыныҗ ішіндегі мол мқраныҗ біразы – халыҕ поэзиясы. «Айтыстар, мысал-ҡлеҗдер, 

таҕпаҕ-жаҗылтпаштар, салт ҡлеҗдері» деп топтап, баспаға ҟзірлегенімен тҙрлі себептермен баспа 

бетін кҡре алмаған ҡлеҗдердіҗ ішінде «Бесік жыры» мен «Кҡҗіл айту» жырларыныҗ бірнеше 

нқсҕасы табылған [5, 89б.]. 

Тқрмыс-салт жырларыныҗ ішінде рухани ҡмірге бастау болатын соны ҙлгісі – балалар 

жырында. Ауызша ҟдебиет ҙлгісініҗ ішіндегі ананыҗ баласына, ҟженіҗ немересіне айтатын 

«ҟлди, ҟлди» бесік жыры дҙниедегі барлыҕ жаҕсылыҕ пен ізгілік қрпаҕ бойына дарысын деген 

ниетте айтылатын тілек жыр. Мысалы, «Бесік жырыныҗ» 36 куплетке бҡлінген ҙш нқсҕасында 

да «Ҟлди, ҟлди, аҕ бҡпем, Аҕ бесікке жат, бҡпем» сҡздері ҕайталанып келгенмен ары ҕарай 

ананыҗ арман-тілегімен қштасып отырады. Ол шумаҕтарда: 
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«Айыр ҕалпаҕ киісіп, 

Аҕырып жауға тиісіп, 

Батыр болар ма екенсіҗ?» 

немесе: 

«Таҗдайларыҗ таҕылдап, 

Сҡйлегенде сҡз бермей, 

Шешен болар ма екенсіҗ?»,– 

деген жолдарынан ҕазаҕ баласыныҗ батыр не шешен болғанда ел ҕқрметіне бҡленетін, халыҕ 

ҕалаулысы болуынан ҙміт ететіндігін кҡреміз. 

Ал мына жыр жолдарынан балаға деген таусылмас махаббаты тереҗ сезіммен, биік 

теҗеулермен қштасады: 

Ауадағы жқлдыздай, 

Суда жҙзген ҕқндыздай, 

Ҡзім ҕалап сҙйгенді, 

Қжмаҕтағы хор ҕызды-ай, 

Ҟлди балам, ҟлди. 

Кҡзімніҗ ағы, ҕарасы, 

Жҙрегімніҗ парасы... 

Бесік жырлары ҕқлаҕҕа жағымды, байсалды маҕаммен айтылады. Бесік жырларын алғаш 

рет нотаға тҙсірген А.В.Затаевич (1869-1936). 

Айта кетерлік маҗызды мҟселе, бқл еҗбектіҗ тарихы сонау 1924 жылға апарып тірейді. 

Ф.Оразаева Ҟ.Диваев туралы алғашҕы толғамды сҡз айтҕан жҟне еҗбегіне талдау жасап баға 

бергендердіҗ бірі М.Жқмабайқлы болғандығын айта келіп, еҗ бірінші рет «Тарту» жинағын 

ҕқрастырған да Мағжан екендігін наҕты дҟлел келтірген. Ол осы кітаптыҗ 1992 жылғы 

нқсҕасына Ҕазаҕ-ҕырғыз білім комиссиясыныҗ мҙшесі. М. Жқмабайқлыныҗ 1923 жылы, 30 

мамырда (Ташкент ҕаласы) жазған «Ҟубҟкір аҕсаҕал–Диваев» деген алғысҡзімен берілгендігі. 

Онда М.Жқмабайқлы сҡз басын «Елге еҗбегін сіҗірген ер ҕымбат»,–деп бастап, «ҕарлығаштыҗ 

ҕымбаттылығы тасыған суыныҗ молдығында емес, жҙрегініҗ адалдығында екендігін Ҟбубҟкір 

аҕсаҕалдыҗ да ҕазаҕ-ҕырғызға ҕымбаттығы, ҡткен еҗбегніҗ қшан-теҗіздігінде емес, адал ойлы 

ҕамҕор болуында»,– деп бағалайды. М.Жқмабайқлыныҗ ҕысҕа-да нқсҕа жазған алғысҡзінен 

Ҟ.Диваевті толыҕ тануға мҙмкіндік бар екендігін мына жолдардан байҕаймыз: «Алайда, 

Ҟбубҟкір аҕсаҕалдыҗ еҗбегі бір адамныҗ ҡміріне татырлыҕ. Ҟбубҟкір аҕсаҕал ҕырыҕ жыл 

бойына ҕазаҕ-ҕырғыз елініҗ ауыз ҟдебиетін, жол-жорасын жинаған. Елдіҗ елдігін саҕтайтын 

ҟдебиеті, тарихы, жол-жорасы, ҕазаҕ-ҕырғыз елініҗ ел болуын тілеген Ҟбубҟкірдіҗ ҟдебиет, жол-

жора жинау жолына кіруініҗ мҟнісі – осы. Ол кҙндерде ҕазаҕ-ҕырғыз тілінде газет, журнал жоҕ 

болғандыҕтан, Ҟбубҟкір жинаған ҟдебиет орыс тіліне аударылып, орыстыҗ газет-журналдарында 

бастырып отырған. Ол кҙндерде ҕазаҕ-ҕырғыз елін, аузын арандай ашып жқтып жатҕан орыс елі 

ҕазаҕ-ҕырғыз елініҗ жаҕсы жағымен, тереҗ жанымен, сқлу сҡзімен Ҟбубҟкір бастаған ҟдебиет 

арҕылы танысҕан. Тҙрік халҕын тексеріп, таза ғылым жолында жҙрген орыстыҗ Радлов, 

Катанов, Бартольд, Самойлович сыҕылды ғалымдары Ҟбубҟкірдіҗ ҕазаҕ-ҕырғыз туралы жазған 

маҕалаларына кеҗ орын беріп, ҕабыл алып, сол Ҟбубҟкір маҕалалары арҕылы ҕазаҕ-ҕырғыз 

елініҗ жайын арғы Европа ғалымдарына да білдірген. Сҡйтіп, ҕырыҕжыл бқрын Сырдария 

губернаторыныҗ кеҗсесіне тілмаш болып кірген Ҟбубҟкір ҕырыҕ жыл бойына жапанда жатҕан 

ҕазаҕ-ҕырғыз елімен орыс ҝҟм Европа арасына адал тілмаш болған» [5, 51б.]. 

Ҕорыта айтҕанда, тқрмыс-салт жырларындағы ата-бабаларымыздыҗ дҙниетанымынан, 

ҡмірдегі тҟжірибелерініҗ тҙйінінен туындаған асыл сҡздері бҙгінгі таҗда қлттыҕ сананы 

жаҗғыртуға, қлттыҕ кодты бағамдауға бағдаршам тҟрізді екендігін есте қстаған лҟзім демекпіз. 

Қлттыҕ тҟрбиеніҗ бастаулары сҡз ҡнерініҗ ҕадірінде екендігін жете тҙсінуде тқрмыс-салт 

жырларыныҗ кҡне ҙлгілеріне ҕқрметпен ҕарап, жаҗа ҙлгісінде жазатын аҕындардыҗ қлттыҕ 

дҙниетаным кҡкжиегініҗ ауҕымынан аттамаса жҟне қлттыҕ сананыҗ саҗылауы кҡмескіленбесе 

екен деген тілегімізді білдіреміз. 
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Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

 Резюме. В статье рассматривается использование сатиры и иронии в фольклоре. 

          Summary. The article deals with the use of satire and irony in folklore. 

 

Сатира – халҕын сҙйген, оныҗ болашағына алаҗдаған ҟлеуметшіл аҕынныҗ жамандыҕпен, 

жағымсыздыҕпен кҙрес ҕқралы, ҡткір ҕаруы. Сатираға мінез керек. Сондыҕтан барлыҕ дарынды 

аҕындардыҗ шығармашылығынан сатира іздеу, талап ету орынды болмас. Аҕын «ызалы жҙрек, 

долы ҕолмен» сатираға ҟдейі бетбқрыс жасайды, оған ҕажеттілік себеп болады.  

М.Ҟуезовтіҗ: «Сатира ҟсте ҡмір шындығынан тыс тқрған жағдайдан тумайды. Ҕайта 

ҡмірдегі мол міннен, сан сораҕыдан, кҡп кҡргенсіздіктен туады. Соларды жиып топтайды да, 

сатира обобщение жасайды», – деген пікірініҗ маҗыздылығы осында [1, 68б.]. 

Дҙниеде сатирамен ҕабыса дҙниеге келген осынша рухани мқраны ескермей жазылған 

«Ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихы» атты еҗбектегі: «...Ирония, сарказм ... халыҕтыҗ ауыз ҟдебиетінде  

де кездеседі. Біраҕ, ол кездесулерде  заҗды жоба бар дей алмаймыз. Сондыҕтан ол кездейсоҕ ғана 

нҟрсе. Кездейсоҕ ҕай кезде болсын жоҕҕа теҗ», – деген пікірге кезінде сатираны зерттеуші ғалым 

Т.Ҕожакеев: «Біздіҗше, сатира, юмор ауыз ҟдебиетімізде тек кездеседі, оныҗ ҡзі жобасыз, 

кездейсоҕ нҟрсе, ол жоҕҕа тҟн деу даусыз ҕате. Бқл фольклорлыҕ сатирамыздыҗ ҕоғамдыҕ, 

ҟлеуметтік мҟнін жоҕҕа шығарғандыҕ, халҕымыздыҗ мҟдени, ҟдеби мқра жасаудағы  дарын-

ҕабілетіне, сыҕаҕшыл, ҟзілкеш ҕасиетіне шек келтіру, оныҗ бастан-аяҕ ирония мен сарказмге 

ҕқрылған кҙлдіргі, аҗыз ертегілерін, аҗыз-ҟҗгіме, хикая-анекдоттарын, жқмбаҕ-жаҗылтпаш, 

маҕал-мҟтелдерін менсінбегендік. Ҕазаҕ ауыз ҟдебиетініҗ сатира, юморға ҡте бай екендігін 

мойындамағандыҕ», – деп ҙзілді кесілді ҕарсы шығады [2, 194б.]. 

Расында біздіҗ ҕазаҕ – ҕалжыҗ ҕой халыҕ. Ол от басы, ошаҕ ҕасында, той-томалаҕ, бас 

ҕосу отырыстарда ҕалжыҗдаспай, ҕағыспай, таҕаспай, кҙліспей отыра алмаған. Ҕазаҕ фольклоры 

да ҕылт етпе тапҕырлыҕҕа, сипай ҕамшылаған ҟзіл-оспаҕҕа ҡте бай. Ҟзіл сҡзге қста, ҕалжыҗды 

ҕатырып айта білетін халҕымыздыҗ сандаған ғасырлыҕ рухани мқрасында сатира мен юмор жоҕ 

деу ҕате пікір.                                                                                                                           

Бқл туралы ҕҡрнекті ғалым Ҟ.Ҕоҗыратбаев: «Ҕазаҕ халҕы да ҡмір ҙшін талай алыс-жқлыс, 

талас-тартысҕа тҙскен. Ҟділетсіздік пен теҗсіздікке, жамандыҕ пен оҗбағандыҕҕа еш тҡзбеген. 

Ондай  дерттерге ашуланған, ызаланған, жырымен, тілімен соҕҕы беріп отырған. Бқл ретте ҡзініҗ 

ҡткір тілді, шешен де тапҕыр, ҟзілкеш жқрт екенін еркін танытҕан. Біздіҗ ел бірде кҙҗіреніп, 
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бірде кҙйзеліп, тағы бірде жадырап жҙріп қлттыҕ юморын, ҟр ҕилы кҙлкі-сыҕаҕ, аҗыз-

ҟҗгімелерін мол туғызған» [3, 57б.], –  деп жазса, ғалым М.М.Тлеужанов: «Сатираныҗ алдына 

ҕойған маҕсаты – ҕоғамныҗ ҡрескел жаҕтарын сатираныҗ обьектісі ете отырып, ҟшекерлеу. 

Ҕазаҕ ҟдебиетіндегі туындыларға кҡз жҙгірте келе, біз олардыҗ ҕатарында сатира мен юмор 

кездеспейтіндері кемде-кем екендігіне кҙмҟн келтіре алмаймыз» [4, 141б.], –  деп атап кҡрсетеді.  

Дҙниежҙзілік ҟдебиет дҟстҙрімен ортаҕ белгілері бар қлттыҕ сҡз ҡнерінде де сатира ҟр 

алуан жанрлыҕ, тҙрлік сипаттарымен, кҡркем шығарманыҗ ҡн бойында кездесетін ҟдіс-тҟсілдік 

кҡріністерімен ҕалыптасып дамыды.  

Сол себепті де қлттыҕ сын-сыҕаҕ ҡнерініҗ ҟлемдік сатира арнасымен ортаҕ бірліктері, 

заҗдылыҕтары болумен ҕатар, даралыҕ ерекшеліктері, еҗ алдымен, сол халыҕтыҗ наным-

сенімімен, дҟстҙр-салтымен, шаруашылыҕ жайымен, географиялыҕ ортасымен, бір сҡзбен 

айтҕанда, қлттыҕ таным-мінезімен, психологиясымен тығыз байланысты. 

Ҟдемі ҟзіл араласҕан беташар, тойбастар, жарапазан тҟрізді  тқрмыс-салт жыралары, 

юмормен суарылған  Алдар кҡсе, Ҕожанасыр, Жиренше шешен туралы аҗыз ҟҗгімелер, 

ҕоғамдағы келеҗсіз мҟселелерді, астарлы ҟжуҟмен бере білген кҙлдіргі ертегілер, дҙниеҕоҗыз, 

бас пайдасын халыҕ мҙдесінен жоғары ҕоятын, аҕымаҕ, қрдажыҕ Ҕодар, Бекежан, Қлтан, 

Кҡтібар сияҕты сатиралыҕ образдарымен халыҕтыҗ ойындағысын дҡп басып айта білген, іс-

ҟрекеттерін оҕып отырғанда жирене отырып еріксіз езу тартҕызар «Алпамыс батыр», 

«Ҕобыланды батыр» , «Ҕозы Кҡрпеш-Баян сқлу», «Айман-Шолпан» тағы басҕа батырлар жҟне 

ғашыҕтыҕ жырлары, тқла бойы тқнып тқрған сатира мен юмордан ҕқралған айтыс ҡлеҗдер 

осыныҗ айғағы.  Ҟр халыҕтыҗ кҙлкі-сыҕағы, ҟзіл-ҟжуасы алдымен халыҕ фольклорында жаҕсы 

орын алған. Адам бар жерде кҙлкі бар, ҕуаныш пен реніш бар. Адамныҗ ішкі жан дҙниесіндегі 

толҕуы, кҡҗіл-кҙйі ҟртҙрлі сипатта кҡрінері хаҕ. Сатира – ғасырлар бойы ҡзімен бірге жасап, 

ҕайғы-ҕасіретіне ортаҕ болып, келе-келе оныҗ жазба ҟдебиетіне енген. Жазба ҟдебиетіндегі 

тҟрізді, фольклордағы сатирада да ҡз кезеҗініҗ ащы тқстары кҡрініс табары аныҕ. Бір 

байҕағанымыз, ҕай кезеҗдегі ҟдебиетті ҕарасаҕта – адамгершілік мҟселесі, адам бойынан 

табылар асыл ҕқндылыҕтар маҗызды. Мысалы, ҕазаҕ фольклорындағы сатираныҗ да сыни, 

сыҕаҕ нысанасы – адами ҕасиетке жат ҕылыҕтар: жалҕаулыҕ, еріншектік, берекесіздік, 

ҡтірікшілдік, алаяҕтыҕ, сараҗдыҕ, ойсыздыҕ т.б. Ҡзге елдердіҗ ҟдеби шығармаларындағыдай, 

ҕазаҕ фольклорында да сатира ҟр тҙрлі, ҟр текті ҙлгіде беріледі. Бірде ол қнамсыздыҕты бетке 

айтар ашыҕ сатира болып келсе, келесі бір тқста аҕыл-кеҗес ҙлгісін ҕолдана отырып, сынап-

сыҕаҕтайтын дидактикалыҕ сатира болады. Енді бірде шешендік ҡнерге тҟн таҕпаҕтай 

ҟшкерелейтін шешендік сатира тҙрінде кҡрінсе, тағы бірде аллегориялыҕ сипат алады. 

Сатира арҕылы сол халыҕтыҗ болмыс-бітімін, тқрмыс-тіршілігін, ҕоғамдыҕ жағдайын, тіпті 

ҕай дҟуірде ҕандай дҟрежеде жҙріп жатҕандығын білуге болады. Жалпы сатиралыҕ 

шығармалардыҗ басты ерекшелігі жеҗіл юмордан фельетонға дейінгі аралыҕта бірталай даму 

сатысынан ҡтеді. Ол жеке адамныҗ басындағы кішкентай кемшіліктерінен бастап, бҙкіл 

ҕоғамдыҕ проблемаларды сынға алады. Кҡбінде ҕозғағалы отырған объектісін таҕырыптарынан-

аҕ оҗай байҕауға болады. Ҟрине, еркіндік, сҡз бостандығы жазушылардыҗ шығармашылыҕ 

кҡкжиегін кеҗейте тҙсті. Ал ҕоғамдыҕ ҕайшылыҕтар мен ҟлеуметтік тартыстар да 

сатириктеріміздіҗ назарынан тыс ҕалған емес. Дей тқрғанмен халыҕтыҕ дертке айналып бара 

жатҕан адамзаттыҕ проблемаларды Мыҗбай Рҟштіҗ сатирасынан аҗғаруға болады. Еліміз 

тҟуелсіздігін алғаннан бері ҕарай, бҙгінгі ҕой ҙстіне бозторғай жқмыртҕалаған заманда балалар 

ҙйіндегі жетімдер жыл санап артып бара жатыр. Сатирик шығармаларынан олардыҗ хал-кҙйін 

суреттейтін «Бҙлдіршіндер монологы» памфлетін атауға болады. 

Жай ҕарағанда олардыҗ кҡҗілді, шат-шадыман тірлігі кҡз алдыҗа елестейді. Ал іші ҡте 

тереҗ философиялыҕ мҟні бар екенінде сҡз жоҕ. Кіршіксіз таза жҙректерінен бір-бірлерін 

жатсынбай тез-аҕ жаҕын тартып, тату-тҟтті ҡмір сҙріп жатҕанын кҡреміз. Алайда, кінҟсіз 

періштелердіҗ осындай бейбіт заманда жетім балалар ҙйіне ҟкелініп тоғытылуын асҕан 

ҕатыгездік пен ҕаталдыҕтыҗ кҡрінісі демегенде не деуге болады. Суреткер шындыҕты айтҕан, 

шын сырын айтҕан. Оныҗ ҙстіне памфлетке ҕқрылған ҡлеҗге ҕаншама ҙлкен проблеманы 
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сиғызып, жеткізіп берді. Ҡлеҗін тҟн жан толҕытар ҡрнектер заман ҙшін, адамзаттыҗ келешегі 

ҙшін тҙйінін шешуді ҕажет етеді. 

Сатиралыҕ шығарманыҗ ҡзі адам мен адам, адам мен ҕоғамныҗ ҡзара ҕайшылыҕҕа 

тҙсуінен туындайды. Айналамыздағы жағымсыз ҕқблыстар бейне бір маздап тқтана бастаған от 

сияҕты. Белгілі тқлғаныҗ оған ҕарсы дер кезінде тосҕауыл ҕоярлыҕтай, ҕоғамдыҕ пікір 

туғызатын жҟне оны ҕайталамауға, одан жиіркенуге шаҕыратын тілдік ҕқралы. Оған сатирик 

жазушыларымыздыҗ шығармалары дҟлел. 

Халыҕ фольклоры, халыҕ ауыз ҟдебиеті – атадан балаға мирас болып келе жатҕан рухани 

мқраларымыздыҗ бірі.  

Халыҕ ауыз ҟдебиетін жан-жаҕты зерттеген кҡрнекті ғалым М.Ғабдуллин ол туралы былай 

дейді: «Жазу-сызу ҡнері болмаған ерте кезде-аҕ ҕазаҕ халҕы ҡзініҗ тқрмыс-тіршілігі, ҕоғамдыҕ 

ҡмірі, шаруашылығы мен кҟсібі, ҕуанышы мен кҙйініші, дҙниетанудағы кҡзҕарасы жайында 

неше тҙрлі ҡлеҗ-жыр, ертегі-ҟҗгіме, маҕал-мҟтел, аҗыздар ойлап шығарған жҟне оларды ауызекі 

айту кҙйінде тудырған. Сондыҕтан да бқларды халыҕтыҗ ауызша шығарған кҡркем шығармасы, 

даналыҕ сҡзі, яғни, ауыз ҟдебиеті деп атаймыз. Бқдан, ҟрине, ауыз ҟдебиетін кҡп адам бірлесіп 

отырып шығарған деген қғым тумайды. Ауыз ҟдебиетініҗ ҕандай ҙлгілерін болса да ҟуел баста 

жеке адамдар шығарған. Біраҕ ерте кезде, жазу ҡнері болмағандыҕтан, ауыз ҟдебиетін 

шығарушылардыҗ аттары хатҕа тҙспеген, саҕталмаған. Халыҕ олардыҗ шығармаларын ғана есіне 

саҕтап жҟне ауызша айтып, қрпаҕтан-қрпаҕҕа жеткізген, сҡйтіп, жеке авторлар шығарған ҟдеби 

туынды кейіннен ҡҗделіп, сқрыпталған, оған коллектив болып творчестволыҕ ҡзгерістер енгізіп 

отырған. Бертін келе ондай шығармалар кҡпшіліктіҗ еҗбегіне, яғни, халыҕтыҗ ауызша шығарған 

ҟдебиетіне айналып кеткен» [5, 30б.]. 

Халыҕ ауыз ҟдебиеті ҟдебиеттану ғылымында фольклор деген терминмен де аталады. 

Ағылшын сҡзінен аударғанда ол – жалпы халыҕ шығармашылығы, ел арасында ауызша тараған 

рухани дҙниелер, атадан балаға мқра болып ҕалған сқрыпталған кҡркем туынды деген мағынада 

айтылады. Ауызекі туындаған шығармалар, яғни халыҕтыҗ ауыз ҟдебиетін ҟлем халыҕтарыныҗ 

барлығында бар екені шындыҕ. Аталмыш дҙниелерді ғылыми тҙрде зерттеу  фольклористиканыҗ 

еншісінде. Олай болса, фольклористика яғни, фольклортану – халыҕтыҗ ҕазыналы ҕқнды 

байлығын зерттейтін ғылым. Фольклортанушы ғалымдардыҗ зерттеу нысанасы – халыҕ 

арасында тараған ауызекі шығармалар. Олардыҗ басты назарында ата-бабадан ҕалған рухани 

дҙниелерді жинау, топтап жҙйелеу, жарыҕҕа шығару, ҟдеби тқрғыда жан-жаҕты зерттеу, 

кҡркемдік ҕырын тану, шығу тарихы мен типологиялыҕ жаҕтарын ҕаза ҕопарып ҕарастыру, 

жанрлыҕ, синкреттік сипатын, поэтикасын аныҕтау болып табылады. 

Бҙгінгі таҗға дейін  берері мол, тҟрбиелік мҟні зор халыҕ ауыз ҟдебиетін кҡптеген ғалымдар 

зерттеп, ҡздерініҗ ҕқнды пікірлерін білдірді.  

Ал, осы фольклорлыҕ шығармаларда сатираныҗ кҡрініс алуы, «жалпы ауызекі 

туындыларда сатира мен юмор кездесе ме» деген сауалға жоғарыда айтып ҡткеніміздей ғалым, 

профессор  Т.Ҕожакеев «Кеҗестік дҟуір тудырған ҟдебиетке дейін ҕазаҕ ҟдебиетінде сатира 

болған ба?» деген сқраҕҕа ғалым Т.Ҕожакеев ҕатты шамдана келе былай деп жауап жазады: 

«...ҕазаҕта кеҗес дҟуіріне дейінгі ҟдебиетте, халыҕ фольклорында, жыраулар поэзиясында сатира, 

юмор болған, бҙгінде де бар, болашаҕта да бола береді» [2,29б.], –деп жауап береді. Жалпы 

ҟдебиет тарихына кҡз жҙгіртсек, ҟрбір сатиралыҕ дҙниелердіҗ дҙниеге келуінде ҡзіндік бір 

маҕсат, міндет, атҕарар ҕызметі болғандығын байҕаймыз. Себебі, аталмыш туындылар арҕылы 

біз ҡткен дҟуірдіҗ шындығын кҡз алдымызға келтіреміз. Халҕымыздыҗ ҕиын-ҕыстау жолдағы 

кҙресін, жан кҙйзелісін, тағдыр талайын, кҡҗіл кҙйі мен сезім ҕуатын кҡреміз. Олай болса, 

сатиралыҕ туындылар – тарих айнасы десек артыҕ айтҕандыҕ болмас. Ол бір кезеҗдерде 

халыҕтыҗ ҕолындағы ҕаруына айналды 

Ҕысылтаяҗ тқстарда халыҕ сатиралыҕ туындыларды  кҙрес ҕаруы ретінде пайдаланды. Бқл 

сатираныҗ сонау ерте кезеҗдерден-аҕ пайда болғанын паш етеді. Ҟдебиет халыҕ тарихымен бірге 

жасасып келе жатса, сатира да халыҕпен бірге туып, біте ҕайнасып, дамып келеді. Халыҕ 

фольклорында сатира кеҗ кҡрініп, зор тыныс ала дамиды.  
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Ҕазаҕ халыҕ ауыз ҟдебиетініҗ кҡлемді бір саласы – тқрмыс - салт жырлары. Ҕазаҕ ҟдебиетінде 

тқрмыс-салт жырларын зерттеп, бірнеше  терминдер пайдаланылған ғалымдар аз емес. Олар: 

Ҟ.Диваев, Б.Кенжебаев – салт ҡлеҗдері, А.Байтқрсынов – сарындама, М.Ҟуезов – сыршылдыҕ 

салт ҡлеҗдері, С.Сейфуллин – салт ҡлеҗ-жырлары, М.Ғабдуллин – тқрмыс-салтҕа байланысты 

туған шығармалар, Б.Уахатов – ҟдет-ғқрыппен байланысты ҡлеҗдер, Ҟ.Ҕоҗыратбаев –тқрмыс-

салт жырлары деп атаған.  

         Халыҕ ҕиял-ғажайып ертегілердегі ҕаскҡйлік пен ҕаскҙнемдікті, арамдыҕ пен 

дқшпандыҕты, жаҕсылыҕҕа жамандыҕты сыҕаҕҕа жығып, сынап отырудыҗ ҡзіндік басҕа да 

идеялыҕ сырлары бар. Ата бабамыз ҡз ертегісіндегі ҕаҝармандарын айрыҕша бір кҙшті, айлалы, 

ҟрі аҕылды кҡрсету ҙшін ҡз батырларын жалмауыздай ажал, тажалдарға ҕарсы ҕояды. Олардыҗ 

ҕарсы кҙресер жауын да шектен тыс керемет, сқмдыҕ та сқмпайы, жаны сірі етіп суреттейді. 

     Басҕа халыҕтардағы сияҕты, ҕазаҕ фольклорында да сатира ҟр тҙрлі, ҟр текті. Бірде ол 

мінді, дертті бетке айтар ашыҕ сатира болса, бірде аҕылкеҗес бере отырып, сынап-сыҕаҕтайтын 

дидактикалыҕ сатира болады. Тағы бірде шартты тҙрде таҕпаҕтай ҟшкерелейтін шешендік 

сатира тҙрінде кҡрінсе, енді бірде сыҗары мен идеясын астарлап айтар аллегориялыҕ сатира 

ретінде кҡрінеді. Ҕазаҕ ауыз ҟдебиетіндегі кҙлкі, юмор да алуан сырлы сипатта болады. Кҙлдіргі 

ертегі мен ҟзіл ҟҗгімелердегі юмор кҡбінесе жқртты жадырата кҙлдіруді, кҡҗіл аулауды кҡздейді. 

Ҟдемі ҟзіл-ҟжуалар айту арҕылы елдіҗ еҗсесін, рухын кҡтермек болады. Бір жағынан халыҕтыҗ 

тапҕырлығын, тілмарлығын,  ҕиял байлығын паш етеді.   Мқндағы кҙлкі   достыҕ рҟуіште,   

зілсіз, ҕуаҕы тҙрде кҡрінеді. 

Хайуанаттар ертегілерінде сатира сарыны жаҕсы кҡрініс тапҕан. Таптыҕ ҕоғамда ҙстем тап 

ҡкілдерін ҟр тҙрлі жан-жануарлар арҕылы бейнелеу болған. Бқл ертегілерде халыҕтыҗ меҗзеп 

отырғаны аҗдар арасындағы жайлар емес, ҟлеуметтік теҗсіздіктер деуге болады. М. Ҟуезов 

былай деп жазды: «Бқндағы шеберлік ҕасиеттіҗ бір алуаны – бейнелеу (олицотворение). Сол 

тҟрізді кҡркемдік ҟдістер арҕылы, кҡбінше неше алуан айуандар; жыртҕыш аҗдар, ҕанҕорлар 

арҕылы хандардыҗ, билердіҗ, ілгері-соҗғы ҟкімдердіҗ жайлары, таптыҕ-ҕоғамдыҕ тқлғалары 

кҡрінеді. ...Осыған байланысты ҕазаҕтыҗ хайуанат жайындағы ертегілері ҕоғамдыҕ сатира 

екендігін, сол арҕылы тап тартысыныҗ астары, тамыры тереҗдеп ашыла отырғанын, кҡп уаҕытта 

юморлыҕ, мысҕыл ажуаныҗ, ҡтімді, кҙлдіргі тілдіҗ тамаша шебер ҙлгілерін танытатынын есте 

тқту шарт» [1, 43б.]. 

Хайуанат жайындағы ертегілерде сатира, юмор басҕаша ҟдіс-тҟсілмен кҡрінеді. Мысалы, салт 

ертегілерде сын ашыҕ айтылып, халыҕ езушілерді ҡз ҡкілініҗ тапҕыр сҡз, шешен тілімен тура 

ҟшкерелеп отырса, мқнда астармен, аллегориямен келекелейді. Тіпті мқндағы сын-сыҕаҕ, ҟлгі 

ҕиял-ғажайып дҙниелердегіге ҕарағанда, кҙрделірек, мҟндірек болып келеді. Бҟрімізге белгілі 

«Арыстан, ҕасҕыр, тҙлкі жҟне тҙйе», «Маймыл мен тҙлкі» сияҕты халыҕ ертегілерінде айлалы 

тҙлкі, айбынды арыстанды, ҕорҕау ҕасҕырды, момын тҙйені асҕан ҕулығынын арҕасында орға 

жығып кетсе, маймылды ҕаҕпанға тҙсіріп, «Екі баҕ болады, бірі басҕа, екіншісі аяҕҕа ҕонады. 

Сеніҗ аяғыҗа тепкілесеҗ де кетпейтін темір баҕ ҕонды», – деп ҟбден ҟжуалайды. 

    Ҕиял-ғажайып ертегілеріндей емес аҗыз, хайуанаттар жайындағы ертегілердегі кҙлкі, юмор 

мҟндірек болады. Онда таптыҕ, саяси бағыт, ҟлеуметтік тартыстыҗ тарихи шындығы, болмысы 

жатады. Яғни, ол ҕоғамдыҕ кҙлкі дҟрежесіне кҡтеріледі. 

    Халыҕтыҕ сатира мен юмордыҗ тудырылу, кҡріну тҟсілі де ҟр ҕилы. Тқрмыс-салт жырлары 

мен шешендік сҡздерде ол тіл жҙйесінде емес, айтылған пікірдіҗ мҟнінде, мазмқнында жатса, 

ҡтірік ҡлеҗдерде тілдік кқралда – гипербола мен ҟсірелеуде жатады. Кҙлдіргі – аҗыз ҟҗгімелер 

мен ертегілердегі сатира, юмор бірде тапҕыр сҡз жҙйесімен, пікірімен берілсе, кҡбіне ҕызыҕты 

іс-ҟрекет, жҙріс-жорыҕ, хикая арҕылы беріледі. Батырлар жырында сын-сыҕаҕ жыршыныҗ ез 

атынан баяндауымен, сипаттаумен айтылса, лиро-эпоста сатиралыҕ образдардыҗ ҡз аузымен 

айтылады. Кҙлкілі ҟрекет, кҙлкілі сҡзді солардыҗ ездері істеп, ҡздері айтып жатады. 

     Халыҕтыҕ сатира мен юмордыҗ мазмқн-идеяны берудегі ҕолданар ҟдіс-тҟсілі де басҕа-

басҕа. Бқл, ҟсіресе, ертегілерден айҕын кҡрінеді. Кҙлдіргі, аҗыз ертегілерде езушілер халыҕ 

ҡкілініҗ тапҕыр сҡз, шешен тілімен ашыҕ сыналса, хайуанат жайындағы ертегілерде олар 

астармен, аллегориямен, мысалданып сыналады. Алдар ҟҗгімелерінде басҕалар алданып, аҕымаҕ 
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етіліп, мазаҕталып жатса, Ҕожанасыр ҟҗгімелерінде оныҗ ҡзі аҗғал, аҗҕау етіліп кҡрсетіліп 

жатады. 

Сҡйтіп, ҕазаҕтыҗ халыҕтыҕ сатира, юморы ҙлкен ҙлгі, ҡнеге ҕалдырды. Одан бірде от 

шашып тқрған тапҕырлыҕ, бірде тепсініп тқрған ҕатал сарказм, енді бірде кҡтере ҟсірелеу, тағы 

бірде айтылуына айтары сай келмейтін ирония сияҕты сыҕаҕтыҕ ҟдіс-тҟсілдерді ҙйрендік. 

Сатира, юмор – ҕиын да биік ҡнер. Ол ерекше аҕыл-парасатпен ҕатар, биік идеялылыҕты, тапҕыр 

таланттылыҕты, болашаҕҕа ҙҗіле білуді, идеалға сенуді ҕажет етеді. Яғни, халыҕ мқрасы – ҟр 

кездегі ҟдебиетіміздіҗ қлы мектебі болды. 
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Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

 Резюме. В статье рассматриваются исследования Т. Кожакеева по казахской литературе. 

          Summary. The article deals with the research of  T.Kozhakeev on Kazakh literature. 

 

Темірбек Ҕожакеев 1926 жылдыҗ 17-желтоҕсанында Жамбыл облысыныҗ Мерке ауданы, 

Ойтал ауылында дҙниеге келді. Темірбек Ҕожакеев 1944 жылы 18 жасында ҟскерге шаҕырылып, 

Сталинград, Баку, Дағыстанныҗ ҟскери штабтарында ҕызмет етеді. Елге оралған соҗ, оҕуға тҙсіп, 

оны ҙздік бітіреді. Ғылым жолына біржола бет бқрады.  

1953 жылы Ҕазаҕ мемлекеттік университеті филология факультетініҗ журналистика 

бҡлімін бітіреді. 1947-1948 жылдары Мерке аудандыҕ комсомол комитетініҗ бҡлім  мeҗгepyшici 

ҕызметін атҕарады. 1953-1972 жылдары Ҕазаҕ мемлекеттік университеті журналистика 

факультетініҗ оҕытушысы, аға оҕытушысы жҟне доценті болып ҕызмет етеді. Одан соҗ қзаҕ 

жылдар бойына (1972-1986 жылдар аралығында) аталған жоғары оҕу орныныҗ журналистика 

факультетініҗ деканы болды.  Филология ғылымдарыныҗ докторы (1970 жыл), профессор (1972 

жыл). Ҕазаҕстан Республикасыныҗ еҗбек ciҗірген мҟдениет ҕызметкері (1996 жыл). Ҕазаҕстан 

жоғары мектебі ғылым академиясыныҗ ҕқрметті академигі (1996 жыл). Темірбек Ҕожакеев 

«Ҕқрмет Белгісі» орденімен, алты медальмен марапатталған. Ҕазаҕстан Журналистер одағы 

сыйлығыныҗ иегері. Жамбыл облысы Мерке ауданыныҗ ҕқрметті азаматы (2002 жыл).  

«Ҕоғамныҗ ҟрбір мҙшесі жалтаҕ, жағымпаз, кҙнбағар болмай, асҕан-тасҕан басшылардыҗ 

теріс іс-ҟрекетіне тойтарыс беруге жарамды, бетті, ел тағдыры, адам тағдыры шешіліп жатҕанда 

шындыҕ, дқрыстыҕ ҕасынан табылуға ҡзін дағдыландырып тҟрбиелеуге тиіс», – деген Темірбек 

Ҕожакеевтіҗ ҡмірлік қстанымы болды [1,13б.].  

Т.Ҕожакеевтіҗ темірдей иілмес тік мінезі мен шыншылдығы, ҕатал тҟртібіне байланысты ҡз 

кезеҗінде  «Т.Ҕожакеевтіҗ темір тоҕпағы», «тотыяйын тілді Темірбек», «тепкісі темірден де 

ҕатты Ҕожакеев» немесе «Қйыҕтап жатып, жан шошырлыҕ ҕорҕынышты тҙс кҡрем, арасында 

ылғи Ҕожакеев жҙреді» сынды аҗызға айналған тіркестер де шыҕҕан екен [1]. 
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Т.Ҕожакеев туралы З.Ҕабдолов былай дейді: «Темірдіҗ ерекше металл екеніне ешкім кҙмҟн 

келтіре ҕояр ма екен! Сонау ыҕылым заманнан бері темірдіҗ орны айрыҕша екені белгілі. Темір – 

ҕоршау, темір – ҕқрсау, темір – ҕқрал, темір – ыдыс… Айтпаҗыз деймін, темірдіҗ бағасы мҙлде 

бҡлек! Ҟскери қғымда: «Темірдей тҟртіп керек» деп жатады. Сонау дҙниені дҙр сілкіндірген 

сқрапыл соғыста да Ҕазаҕстан аҕындарыныҗ айтыс шымылдығын ашҕан жыр алыбы 

Жамбылдыҗ:  

«Асу да асу белім бар,  

Айдын да шалҕар кҡлім бар,  

Ел басҕарған ерім бар,  

Жер ҕойнына ҕарасаҗ 

Лыҕсып жатҕан кенім бар,  

Алтын, ҕқрыш, ҕалайы,  

Ҕорғасын, мырыш, – Темір бар!»,- 

деп тҡгілгенде де жҙрек тебіренісін темірмен тҙюі тегін емес! Ал, енді о заманда бқ заман темір 

тегеурінді адамды кҡрдіҗіздер ме, алдияр? Жиырмасыншы ғасырдыҗ 74 жылын тқтас жасап, 

жиырма бірінші ғасырдыҗ бастапҕы ҙш жылын кҡзімен кҡріп, ҡз болмысымен кҡп кҡҗілін 

тояттатып, саф сҡздерімен санамызды сусындатып ҡткен сайып ҕыран сатирик, ғқлама ғалым, 

қлағатты қстаз, аяулы азаматты білетін едік. Ол темір тқлғалы Темірбек Ҕожакеқлы болатын. 

…Ҕысҕасы, Темірбек деген бір мыҕ шеге! Дҙниеніҗ ҕаны ҕашҕан, ҕаусаған, ҕаҗыраған жерін 

ҕағып-ҕағып жіберіп, ҕалпына келтіру ҙшін осындай адамдардан шеге жасар ма еді» [2, 31б.].  

Шындығында Темірбек Ҕожакеевтіҗ журналистика, ҟдебиеттану, ҕазаҕ сатирасы тарихы 

хаҕында инемен ҕқдыҕ ҕазғандай, тер тҡгіп ҕалыҗ оҕырманға қсынған ҕадау-ҕадау зерттеу 

еҗбектеріне орыс, ҟзірбайжан, ҕырғыз, ҡзге де кҡптеген халыҕтардыҗ ғалымдары жоғары баға 

берген.  

Ҕазаҕ филологиясында елеулі орын алатын, белгілі Алаштанушы, артына ҡшпес із 

ҕалдырған ірі тқлғалардыҗ бірі – Темірбек Ҕожакеев. Ғалымныҗ шығармашылығын бірнеше 

бағытта алып ҕарастыруға болады. Наҕты тоҕталар болсаҕ:  

1) сатира;  

2) сын;  

3) зерттеу еҗбектері.  

Ғалым ҡзініҗ «Ҕым-ҕуыт іздер» еҗбегінде ҡзара тектес ғылым салалары ҟдебиеттану мен 

журналистиканыҗ бҙгінгі кҙн ҙшін зҟру, мҟдени-ҟлеуметтік маҗызы жоғары ірі де іргелі 

мҟселелерін ҕарастырады [3, 56б.]. Кітап тҡрт бҡлімнен тқрады.  

 «Ҟҗгіме ҟдебиет ҟлемінде» деп аталатын бірінші бҡлімде М.Жқмабаев, Б.Майлин, 

І.Жансҙгіров, С.Сейфуллин секілді ҕаламгерлердіҗ шығармашылығы мен ҡмірі пайымдалады. 

Автор ҡз ойлары мен пікірлерін ҟдебиеттануда бқрын ғылыми айналымға тҙспеген дерек кҡздері 

негізінде тқжырымдап, жаҗа ҕорытындылар жасайды. Кҡркем ҟдебиеттегі ҟзіл, ҟжуа жайы, 

жазушыныҗ тілі мен стилі, сюжет, композиция тҙзу жолдары туралы ойлар мен толғаныстар 

автордыҗ талдау жҟне жинаҕтау шеберлігін, ойлау мҟдениеті мен ой тҙю машығыныҗ сҟулетін 

ашып, оҕырманды да ойға тҙсіріп, ойласуға бастайды [3].  

Журналистиканыҗ тарихы мен теориясы мҟселелері жҡніндегі еҗбектер «Жҙздесу 

журналистика жҡнінде» деп аталатын келесі бҡлімде топтастырылған [3]. Ш.Уҟлиханов, 

М.Сералин, Б.Майлин, тағы басҕалардыҗ журналистік ҕызметін, публицистикалыҕ 

шығармашылығын талдай отырып, автор алғашҕы ҕазаҕ журналистикасыныҗ ҡзекті 

мҟселелеріне назар аударады. «Айҕап» журналы мен «Еҗбекші ҕазаҕ» газетініҗ тарихы, 

ҕалыптасу, даму сатылары, сондай-аҕ олардыҗ бағыт-бағдарын белгілеген іргелі маҕалалардыҗ, 

публицистикалыҕ еҗбектердіҗ ҟлеуметтік беті, журналистиканыҗ жанрлыҕ тҙрлерініҗ дамуы мен 

жетілуі жайларын пайымдауда да ғалым танымыныҗ тереҗдігімен, кҟсіби шеберлігініҗ 

кемелдігімен дараланады.  

Сонымен бірге автор республикада журналист мамандар даярлаудыҗ сапасын жаҕсарту 

жайына да ерекше назар аударады. Кітаптыҗ соҗғы бҡлімінде «Толғаныс тарихи тқлғалар, 
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тағдыр тҡҗірегінде» деген атпен автордыҗ, публицистикалыҕ еҗбектері, эсселері жинаҕталған 

[3].  

Автордыҗ ҡз ҡмірініҗ белестері, Қлы Отан соғысына ҕатысып, Рейхстагҕа ту тіккен 

ҕаҝарман ҕазаҕтардыҗ бірі Мқхамеджан Данияров, кҡрнекті ғылым жҟне білім ҕайраткері 

Тҡлеген Тҟжібаев, мемлекет ҕайраткері Тқрар Рысҕқлов, белгілі ҡнер ҕайраткері Асҕар Тоҕпанов 

жҟне басҕа ел игілігі ҙшін, Отан ҙшін еҗбек сіҗіріп, тер тҡккен, жауға ҕарсы аттанып, ҕаны мен 

жанын берген азаматтардыҗ ҡмірі мен ҕызметі туралы шығармалары тарихи таным байлығымен, 

деректілігімен бағалы.  

Кітапҕа енген еҗбектер ҟр жылдар ойларыныҗ кҡрінісі болғандыҕтан, оларда белгілі бір 

мезгілдіҗ, уаҕыттыҗ тынысы айҕын сезіліп тқрады. Ғылым мен білім ҙшін бқл аса маҗызды жҟне 

ҕажетті сапалыҕ ҕасиет болып табылады. Ғылым жолындағы мамандар бқл еҗбектерден ҕазаҕ 

журналистикасы мен ҟдебиеттануы бойынша ғана емес, солармен ҕатар тарих, саясаттану, 

мҟдениеттану мҟселелері бойынша да тарихи маҗызы жоғары ғылыми мҟліметтер табуға болады 

[3].  

Ғалым Т.Ҕожакеев кейінгі уаҕытта, ҟсіресе еліміз тҟуелсіздік алған алғашҕы жылдары қлт 

мқратын, тарих тағылымын, ҕазаҕ зиялыларыныҗ тағдыры жайлы игілікті ізденістер жасап, 

ізгілікті істер атҕарды. 

Сын жанрларын зерттеумен айналысҕан ғалым Д.Ысҕаҕқлы сын жайында мынадай пікір 

айтады: «Сынныҗ ҟдеби, ғылыми, эстетикалыҕ сипаттары секілді, публицистикалыҕ сипаты да 

негізгі ҕасиеттерініҗ бірінен саналады. Сынныҗ публицистикалыҕ сипатына ҕарай, оны 

журналистика деп ҕарайтын пікірлердіҗ бар екендігіне жоғарыда тоҕталып ҡттік. Сын 

журналистика емес, публицистикалыҕ – оныҗ табиғи ҕасиеті. Енді осы ойымызды наҕтылай 

тҙсейік. Рас, сынныҗ дамуында баспасҡздіҗ рҡлі айрыҕша. Сынныҗ негізгі ҡмірі – баспасҡзде. 

Баспасҡз бар жерде ҟдеби сын бар. Сынныҗ дамуы баспасҡздіҗ дамуына тікелей байланысты. 

Баспасҡз жоҕ кезде шын мҟніндегі ҟдеби сын да болмадйы. Баспасҡз – сынныҗ ҡмір сҙру 

формасы, даму арнасы» [4, 178б.]. 

Сыншыныҗ осы пікірін негізге ала отырып, Т.Ҕожакеевтіҗ маҕалаларына талдау жасайтын 

болсаҕ, жазушыныҗ ҟр жылдарда жарияланған маҕалаларыныҗ ішінде ҟдебиет жанашырлары 

туралы бірнеше ҕырынан танытатын материалдарды кездестіруге болады. Мысалы, І.Жансҙгіров 

туралы «Журналист Жансҙгіров», «Сатира саҗлағы», «Ҙш жҟдігер», «Ірілік», «І.Жансҙгіров  – 

журналистика жҙйрігі»; А.Байтқрсынқлы туралы «Алыптыҗ ҡмірінен ҙш ҙзік сыр», «Ахаҗ атын 

ҟлем білген», «Айтулы тқлға Ахаҗ еді-ау»;  Ж.Аймауытов туралы «Жҙсіпбек жҟне жастар», 

«Заман тҙзелер деумен жҙрмін», «Сатираныҗ сардары», «Дарҕан дарын», «Ж.Аймауытов – қстаз 

журналист»; Б.Майлин туралы «Бейімбеттіҗ алыптарды аралауы»,  «Табындырар тағылымдар», 

«Ҕалам майталманы»; Б.Кенжебаев туралы «Ҙлкен қстаз, білікті ғалым», «Абзал 

азамат»,  «Қмытылмас қлағат иесі», «Б.Кенжебаев – баспасҡз байрағы»; Ғ.Мҙсірепов туралы 

«Ғабеҗ шеберлігініҗ кейбір сырлары», «Жазушыныҗ баспасҡзге келуі», «Кҙлкі кемеҗгері», 

«Талант ҕыры» деген маҕалалары мен ғылыми еҗбектері жарыҕҕа шыҕҕан. Т.Ҕожакеевтіҗ 

алаштанушы ғалымдар туралы жазған еҗбектері ащы шындыҕҕа ҕқрылған.  

Темірбек Ҕожакеқлыныҗ ҕазаҕ баспасҡзініҗ зерттеушісі ретінде жазған еҗбектері де бір 

тҡбе. Мҟселен, «Газет жанрлары», «Ҕазіргі ҕазаҕ баспасҡзініҗ тарихынан», «Жас тілшілер 

серігі», «Ҕым-ҕуыт іздер» атты сҙбелі еҗбектері – жоғарыда айтҕан сҡзіміздіҗ айғағы. Ғалым бқл 

оҕулыҕтарға енген зерттеу еҗбектерінде ҕазаҕ басылымдарыныҗ тарихы мен журналистерініҗ 

ҟдеби ҝҟм публицистикалыҕ мқраларын тереҗ талдап, таразылап, ғылыми бағасын беріп, тасҕа 

басты. Сондай-аҕ сол кездегі ҕазаҕ баспасҡзініҗ кҡкейкесті мҟселелерін ҕозғап, газет жанрлары 

туралы кеҗінен тҙсінік береді. Бқл еҗбектер – жас журналистер мен ізденушілер ҙшін 

таптырмайтын оҕу ҕқралы! Қлттыҕ журналистиканыҗ шежіресін шертетін ҕқнды ҕазына! 

Ҕожакеевтіҗ ҕолтаҗбасы! 

«Ҙркіншілік» деген жинағы повестер мен ҟҗгімелерден тқрады. «Ҙркіншілік» повесі – 

Меркі ҡҗіріндегі қлт-азаттыҕ кҡтерілісіне арналған деректі шығарма. Бқл туындысында автор 

Аҕкҡз батырдыҗ патша ҙкіметіне ҕарсы кҡтерілісті ҕалай қйымдастырғаны жҡнінде наҕты оҕи-

ғаларды тарихи деректерге сҙйене отырып суреттейді. Сҡйтіп, тарихи шындыҕ пен кҡркемдік 
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шындыҕты шебер ҙйлестіреді. Бқл шығарма – ҕарымды ҕаламгердіҗ жазушылыҕ ҕырын біл-

діреді ҟрі тереҗ тарихшы екенін танытады. 

Сондай-аҕ Темірбек Ҕожакеқлы аударма саласымен де айналысҕан. Кезінде ол 

Н.Кальманныҗ «Джимлифтер» жҟне «Ҕызыл башлаҕ», С.Шевцовтыҗ «Тынымсыз балалар», 

Е.Ильинаныҗ «Дуал мен шуыл» атты балаларға арналған шығармаларын ҕазаҕ тіліне тҟр-

жімалады. Бқл туындылар 1954-1955 жылдары «Ҕазаҕстан пионері» газетінде жарияланған. 

Сатира сардарыныҗ бқл аудармашылыҕ ҕырын екініҗ бірі біле бермейді. 

Зерделі зерттеуші ҡмірініҗ соҗында, яғни 2002 жылы Тараз ҕаласыныҗ 2000 жылдығына 

арнаған «Керімсал кенті» атты кітап жазды. Бқл шығармасында туған елі мен кіндік ҕаны тамған 

жері ҝҟм оныҗ айтулы тқлғалары туралы толғады, ҡскен ортасы жайлы толғанды. Сҡйтіп, тарихи 

шаҝардыҗ шынайы шежіресін мқҕым елге паш етті. 

Қлағатты қстаз Темірбек Ҕожакеевтіҗ ерен еҗбегі дер кезінде бағаланып, «Ҕқрмет белгісі» 

орденімен жҟне алты медальмен марапатталды. Сондай-аҕ Ҕазаҕстан Журналистер одағы 

сыйлығыныҗ лауреаты. Ҕазаҕстанныҗ еҗбек сіҗірген ҕайраткері. Ҕазаҕстан жоғары мектебі 

ғылым академиясыныҗ ҕқрметті академигі. Жамбыл облысы Меркі ауданыныҗ ҕқрметті 

азаматы. 

«Білімдініҗ сҡзі – ем, мейірімі кҡп, ҡзі кеҗ!» деген екен ғасыр аҕыны атанған Мағжан 

Жқмабаев. Сол айтҕандай, Темірбек Ҕожакеқлыныҗ ҕаламынан туған дҙниелердіҗ бҟрі ҕалыҗ 

елі – ҕазаҕ халҕы ҙшін дҟру болары хаҕ. Ғқлама ғалым ҕайтыс болғаннан кейін 7 томдыҕ 

шығармалар жинағы тасҕа басылды. «Тау тқлғалы Темаға», «Қстаз. Ғалым. Ҕайраткер» атты 

естеліктер кітабы жарыҕ кҡрді. Ҕара шаҗыраҕтағы журналистика факультетінде Темірбек 

Ҕожакеев атындағы мҟжіліс залы ашылды. Жыл сайын Т.Ҕожакеев оҕулары аясында «Жас 

тілшілер» атты ғылыми форум дҟстҙрлі тҙрде ҡтіп келеді. Жамбыл облысы Меркі ауданындағы 

№39 мектеп-гимназиясына Темірбек Ҕожакеевтіҗ есімі берілді. Сол мектептіҗ ауласына мҙсіні 

ҕойылды. Алматы ҕаласы мен Меркі ауданыныҗ бір кҡшесі Темірбек Ҕожакеев атымен аталады. 

«Ғалымныҗ хаты ҡлмейді» деген – осы! 

  Ҕорыта айтҕанда, филология ғылымдарыныҗ докторы, профессор, қлағатты қстаз 

Темірбек Ҕожакеевтіҗ сатиралыҕ жанрды тҙбегейлі зерттеп, наҕышына келтіріп берген еҗбектері 

кҙлкімен ҟшкерелеу ҡнерініҗ тарихын, теориясы мен тҟжірибесін, топталу мен жіктелу жҙйесін 

алғаш рет арнайы сҡз еткен ҕомаҕты дҙниелер деп білеміз.  
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ҞОЖ  82.052 

ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ АЙМАҔТЫҔ ӘДЕБИ МЕКТЕПТІ АЙҔЫНДАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ  

 

АЛИПБАЕВА С.Н. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

          Резюме. В статье рассматривается определение региональной литературной школы XIX 

века. 

          Summary. The article deals with the definition of a regional literary school of the 19 th century. 
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Ҕазаҕ ҟдебиетіндегі белгілі бір дҟуірде  жасаған ҙлкен ҟдеби мектептіҗ  басы – Дулат ҡз 

заманындағы сауатты, білімді аса  мҟлім  мҟшҝҙр аҕынныҗ бірі. 

 Ҕазаҕ кітабы тарихы дамуыныҗ екінші кезеҗі деп 1867-1900 жылдар арасын ҕамтып 

ҕарастыруында Ш. Елеукеновтіҗ ХІХ ғасыр ҟдебиетінде болып ҡткен айрыҕша елеулі 

ҕқбылысты ҕқлаҕҕағыс етуі тегін емес. 

 ―Екінші кезеҗге тҟн жҟне бір жаҗалыҕ – ҕазаҕ кітабыныҗ ел ҡмірін жазуға батыл бет 

бқрғандығы. Ҕазаҕ ҟдебиеті Шығыс ҟдебиетінен алатынын алды, бойына сіҗіретінін сіҗірді, 

біраҕ ыҕпалында, ығында кеткен жоҕ. Кетпеуініҗ басты себебі – ҕазаҕ елініҗ рухани бірлігінде, 

талай жаумен шайҕас, алыс-жқлыстарда шыныҕҕан тірлігінде еді. Сондыҕтан ел ҡмірініҗ ағысы 

ҡз арнасынан ауған жоҕ. Сондыҕтан ол кездердегі ҟдебиетіміздіҗ жетекші жанры поэзия ҡз 

халҕыныҗ ҡмірінен тыҗ тыҗдады, жаҗа идеяларды Шығыс мифологиясынан емес, боданға тҙскен 

елініҗ зарынан ҕарпыды, кҡз жасымен суарды. Қлт мҙддесін, мқҗ-мқҕтажын шығармаларыныҗ 

ҡзегі еткен аҕындардыҗ ҡлеҗдерініҗ алды кітап боп жарыҕҕа шыға бастады‖ [1, 109 б.]. 

 Ғалым Дулат пен Шортанбай кітабындағы ҡлеҗніҗ жыр ҙлгісінде келгенімен 

публицистикалыҕ жалынға оранғанын айтады. Заман кҙйін толғауда памфлет стильді толғаулар 

туғызды деп, зар заманды тек кҙйреуден туған ҡлеҗ заманы деп қғынудыҗ шынайы негізіне 

жҙгінеді. 

 ―Ҡлеҗніҗ аты ―Зар заман‖ деп аталады демесеҗ, Дулат, Шортанбай аҕындардыҗ бқл 

ҡлеҗдерінде торығушылыҕ, кҙҗіренушілік сарыны естіле ме? Ҕайта бқл – патшаныҗ ҡзінен 

бастап ел билеуші ҕқзғындардыҗ бет пердесін аяусыз жқлып ҟшкерелейтін, ҡлеҗ найзасын 

ҡҗменінен ҡткізе шаншатын батылдыҕ, ерліктіҗ ҙлгісі емес пе еді?! [1, 110 б.] 

 Зар заманда қлт мҙддесін шығарма ҡзегі еткен аҕындыҕтыҗ шығуы, ҕазаҕ ҟдебиетініҗ 

Шығыс ыҕпалында кетпеуі дҟстҙрі мыҕты ҟдеби ҕқндылығымыздыҗ ҕуатынан тарағаны сҡзсіз. 

―Болмыс-бітімдерін наҕты категориялардыҗ кҡмегімен кескіндеп-кейіптеуден гҡрі, ойлы 

образдар немесе образды ойлар арҕылы айшыҕтауға бейім кҡшпенділер жқрағаты – ҕазаҕтардыҗ 

тарихи тағдыр-талайын зерттеп-зерделеуде ҟсіресе олардыҗ поэзиясыныҗ тқла бойында тқтас 

тқнып тқрған ҕыруар ҕазынаға жҙгінудіҗ жҡні бҡлек. Ҡйткені қлттыҕ поэзия ҕай тқста да елдік 

мқрат пен мҙдденіҗ, арман мен аҗсардыҗ шығармашылыҕ шежіресіболумен ҕатар, зобалаҗ 

замандарда азаттыҕ жолындағы арпалыстыҗ ҕуатты ҕқралы ретінде де риясыздыҕ танытты‖ [2, 

30 б.]. 

А.Шҟріп қлттыҕ ҟдебиетіміздіҗ тҡлтумалыҕ ҕасиетін ҡзгеше ҕқндылауды, айрыҕша 

бағалауды атап кҡрсете отырып былай дейді: ―Былайғы жерде байҕай бермейміз, ҟйтпесе, біздіҗ 

жат жқрттыҕ (жоҗғарлыҕ, орыстыҕ, ҕоҕандыҕ, хиуалыҕ, ҕытайлыҕ) ҡктемдікке наразылыҕ 

білдірген ҟдебиетіміздіҗ туған тілімізде ҡсіп-ҡркендеуініҗ ҡзі қлттыҕ кемелдіктіҗ бқлжымас 

айғағына айнала алады. Неге десеҗіз, кҡптеген Азия, Африка жҟне Латын Америкасы 

халыҕтарыныҗ отаршылдыҕҕа ҕарсы кҙрес кезіндегі кҡркем шығармаларыныҗ дені метрополия 

тілдерінде – ағылшынша, испанша, французша, португалша жазылды. Ҟдбетте, бқл этностыҕ 

сана-сезімніҗ ҟлі де дҟрменсіз кҙйін дҟйектейді‖ [2, 41 б.]. Осы тқста Еуропа жқртына ҟдебиет 

жасау ҙлгісін шығармашылыҕ ҙрдіспен емес, кҡшірме тҙрде алып отырды деп, туған ҟдебиетініҗ 

тарихын торыға толғаған кҟдімгі Виссарион Белинский де ойға оралады.  

Қлтымыздыҗ тарихтыҗ талай талапай кезеҗінде кҡбесін сҡгіп, кіндігін ҙзбеген Сҡз ҡнері 

ҙшін жҟне бір ҕанағат сезім бойыҗды буып, марҕая тҙсесіҗ.  

Дулат Бабатайқлы 1802 жылы ҕазіргі Семей облысыныҗ Аягҡз ауданында туады. Мқсылманша 

сауат ашып,  оҕу оҕыған,  ҡз уаҕытыныҗ  аса білімді  адамыныҗ бірі. Жалпаҕ ҕазаҕ жқртыныҗ  

жыр ҡлкесінде   дара шапҕан   тқлпардыҗ  бірі – Дулат аҕын 1871 жылы ҕайтыс болады. 

Дулат ҕазаҕ поэзиясыныҗ  атты  шулы  ҙздігі. Ҡз уаҕытыныҗ жан  ауыртҕан  жайларын 

ҡлеҗге тҙсіруші  жыршы ғана емес; сол жайлардан  ҙлкен  ҟлеуметтік  ойлар  тҙйген  ойшыл. 

Дулаттыҗ  жыр кестесі  ҕазаҕ  поэзиясыныҗ   жаҗа мҙмкіндік  кҡкжиектерін  кҡтеріп  

кеткен  ғажайып кҡркемдік ҟлем болды. 

Кҙні бҙгінге шейінгі ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихына ҕатысты зерттеу-зерделеулерде  Дулат  

аҕынныҗ  аты  ҕағаберіс ҕалып кҡрген  жері жоҕ.  Дулат  Абайдыҗ  алдыҗғы  жаҗа  сапаға  
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ойысҕан  ҕазаҕ ҡлеҗініҗ  зергері. ХІХ ғасырда  жасаған, орыс отаршылдығы бар ойраныны салып 

жатҕан  уаҕытты  кҡзбен кҡрген Дулат  сол дҟуір туғызған  зар заман  ҟдебиетініҗ аса  кҡрнекті  

ҡкілі. 

Дулаттыҗ бҙгінге жеткен жыр мқрасы шамамен 1500 жолдай делінеді.  

1839-1919 жылдар арасында ғқмыр кешкен Байділдҟ деген Дулаттыҗ кҡз кҡрген, замандас адамы  

Дулат ҡлеҗдерін жазып алып, ҕолжазба  кҙйде саҕтап  қстап, кейінгіге табыстайды. Оны  беріге  

жеткізген Ғаббас Байділдҟқлы мен Шҟкір Ҟбенқлы.  

Дулат Бабатайқлыныҗ ҡлеҗдері  Ҕазан тҡкерісіне  шейін  ―Ҡсиетнама‖ деген  атпен  

Ҕазанда (1880) басылып  шыҕҕан. Баспаға  Мҙлкен  Сейілқлы даярлаған. Бқл жинаҕҕа ҡсиет,  

ғибарат ҡлеҗ, толғаулар енді.  Жалпы  кҡлемі  800 жолдай. 

Дулат аҕынныҗ  ҡмірбаян деректері, ҡлеҗдері  кейіннен жиналды. Ҟдебиет тарихына 

ҕатысты еҗбектерде  алғаш кҡрінуі С.Мқҕанов пен Ҕ. Бекхожинніҗ  1939 жылғы  

хрестоматиясында. Мқнда аҕын  ҡмірбаяны мазмқндалады. 

Ҕ.Жқмалиев 1940-1941 жылғы шыҕҕан мектеп оҕулығында ҡмірі мен шығармаларын 

талдап жазды. ―Ҕазаҕ ҟдебиеті тарихында‖ ҕысҕаша мҟлімет бар. ―ХVІІІ-ХІХ ғасырлардағы  

ҕазаҕ аҕындарыныҗ шығармалары‖, ―Ҙш ғасыр жырлайды‖, ―Дастандар‖, ―Бес ғасыр 

жырлайды‖, т.б. жинаҕтарда Дулат шығармалары басылды. Дулаттыҗ ҟдеби мқрасына ҕатысты 

толымды, жҙйелі зерттеу  жҙргізген, аҕын мқрасыныҗ аҕиҕатын  ҕорғау жолында жаҕсыны да  

жаманды да кҡрген ғалым – Ханғали Сҙйіншҟлиев. Дулат  ҟдеби мқрасын  мазмқндыҕ,  

кҡркемдік жаҕтан жҙйелеп, бағалады, шығармаларын насихаттап, баспа бетіне жариялады. 

Алғашҕы ауыз толтырып, айтарлыҕ зерттеудіҗ бірі – ―Ҕазаҕ ҟдебиетініҗ ҕалыптасу кезеҗдері‖ 

атты монографиясында. 1959 жылғы конференцияда аҕын мқрасын  бірден-бір  арашалап  

сҡйлеген – Х. Сҙйіншҟлиев. 

Ҕажым Жқмалиев Дулат аҕынныҗ  шығармашылыҕ  мқрасын теориялыҕ,  ҟлеуметтік-

саяси, тарихи жаҕтарын ҕарастырды. 

Дулат поэзиясыныҗ  кҡркемдік ҡлшемі, ҕисапсыз ҕқндылығы жайлы жеріне жеткізе Р. 

Сыздыҕова, Ҕ. Ҡмірҟлиевтер  сҡйледі. М. Мағауин Дулатты  ҡз заманыныҗ аса сауатты  

адамдарыныҗ бірі деп, аҕын бағасын береді. ―Дулат ҕазаҕ поэзиясын мазмқн, таҕырып жағынан 

байыта тҙсті, тҙр,  кҡркемдік тҟсілдер тқрғысынан жаҗа сатыға кҡтерді‖ [40,26 б.]. Біздіҗше 

Дулат шығармашылығыныҗ еҗ басты ҡзгешелік сипаты: аҕын ҡлеҗі – бірнеше ғасыр ішіндегі 

ҕазаҕ  поэзиясыныҗ  тоҕайласҕан  тқсы. Дулатта ескініҗ тҙсі де   жаҗаныҗ тҙрі де – бҟрі де бар. 

Х.Сҙйіншҟлиевтіҗ мына бір тқжырымы ҟбден рас. ―Дулат ҡлеҗдерініҗ мазмқны,  тілі халыҕ 

ауыз ҟдебиетімен ғана ҙндесіп  жатпайды. Соған ҕоса Абай, Ыбырай, Махамбет, Шортанбай 

сияҕты кейінгі аҕындармен ҙндесіп,  пікірлері астасып жатады‖. Дулат шығармаларыныҗ сарыны 

– замана кҙйі. Ҡз уаҕыты туғызып отырған ҕқбылыстар. Дулат шығармаларыныҗ шеберлік 

сырлары шексіз. 

―Тегімді меніҗ сқрасаҗ‖ жырында сонау ҕарға бойлы Ҕазтуған  жыраудыҗ ―Мадаҕ 

жырымен‖ ҙндес маҕам жатыр. Ҕазтуған барлығын ту ғып кҡтеріп,  мадаҕ айтады; Дулат асып 

туған ҡнеріне  шалҕиды. 

Сырымды меніҗ сқрасаҗ, 

Тқманыҗ тқныҕ суынан. 

          Кеудеме ҕайғы толған соҗ, 

 Тқныҕ жырмен жуынам. 

 Сорғалаған нҡсердей 

 Жырын тыҗда Дулаттыҗ. 

 Дулатта ҕазаҕ поэзиясындағы дҟстҙрлі сарынныҗ бірі тқлпардыҗ сынын суретке кҡшіру. 

Абайдағы аттыҗ сынына ойысҕан сурет, келісім. 

Зар заман поэзиясыныҗ кесек тқлғасы Шортанбайдыҗ ҟдебиет тарихындағы алатын орны 

ХІХ ғасырдыҗ аяҕ шенінен бастап-аҕ айғаҕтала бастады. Шортанбайтанудыҗ басында, біздіҗше, 

халҕымыздыҗ ҟдебиет ҙлгілерін жинап-зерттеуші, бағалап-саралаушы, ҕазаҕ ҟдебиетініҗ ғылыми 

сипаттамасын жасаушы В.В. Радлов тқр. Ол ҡзініҗ халыҕ жайлы, ҟдебиет жайлы танымдыҕ, 

ғылыми еҗбектерінде ел ішіндегі ҟдебиет ҙлгісіне, тҙріне, сарынына, ерекшелігіне барлау 
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жасайды. Ҟдебиет тҙрін айғаҕтап отырып айтҕанда, ел жағдайын, ислам дінініҗ жағдайын 

ҕамтып отырады. Кейінде Шортанбайға діншіл, діни деген атаҕтыҗ ажырамастай болып 

жабысуыныҗ бір қшы Радлов мҟліметтерін қшҕарылау ҕабылдап, соған сҙйене сҡйлеуде жатҕан 

сияҕты. 

В.В.Радловтыҗ мына бір пікіріне ҟсіресе назар аудармасҕа болмайды. ―Зар заман‖ мен 

―Заман аҕыр‖ тҟрізді ғибрат ҡлеҗдер Ертістіҗ шығысында дала ҕазаҕтарыныҗ молдалары 

шығарған ҕол тума туындылар [3, 56б.]. Ертістіҗ шығысында дала ҕазаҕтарыныҗ молдасы деп 

отырғаны кім екенін жазбай тануға ―Зар заман‖ деп бҙкіл бір дҟуірге ат берген толғаудыҗ ҡзі-аҕ 

сілтеп тқр. Ҟрі бқл дерек Шортанбайдыҗ жазба аҕын да болғындығын айғаҕтайды.  

В.В.Радлов Шортанбай толғауларын тқҗғыш жинаушы, ҟрі бастырушы. Шортанбайдыҗ  

ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихындағы  орны  ертеден-аҕ белгілі болғанын Мқхтар Ҟуезов  1927 жылы 

айтып, зар заман аҕындарыныҗ  ішіндегі ірі жырау,  ҙлкен аҕыны екенін атап ҡтсе де, ҡкінішке 

орай, ҕилы-ҕилы замандарда Шортанбай мқрасын   бағалау  мҟселесі   ҕилы  саҕҕа  жҙгіртілді. 

Тқтастай зерттеу   нысанасына ілігіп,  жан-жаҕты жҙйеленіп, талдана ҕойған жоҕ. Ҕайткенде 

ҕайшылыҕ, кемшілігін ащы айтып, ҕатты айтуға бейім тқрғанымыз рас. Кҡбіне аҕынныҗ 

шығармасындағы  саяси астарларға  назар аударыла берді де, аҕындыҕ шеберлігі ҕағаберіс 

ҕалып, жалпылама  ҕамтылды. Жалпы ел ішінде болсын, ҟдебиеттануымыздағы ҕайсыбір 

зерттеулерде болсын Шортанбай жырау  деген  тіркес те жиі қшырасады. Шындығында  

Шортанбай  шығармашылығыныҗ жыраулар ҡнерімен аса туыс тқстары кҡп. Сол тҡҗіректе  де 

біраз мҟселені ҕарастыру, айғаҕтау ҕажет десек, оныҗ ҡзі де жалпы ҟдебиетіміздегі жыраулыҕ 

ҡнер,  жырау  статусына байланысты бқрынғы-соҗғы  тқжырымдарға  жҙгіне отырып сҡйлеуді 

ҕажет етеді. Жырау ҡнері ту бастан зар заман ҟдебиетініҗ де бір тҙрі, басты тҙрі екенін ескерсек, 

ол қғымныҗ  Шортанбай  мқрасымен  тоҕайласар тқсы кҡп. 

Шортанбай ҡлеҗін талғам таразысына салуда М.Мағауинніҗ ескі поэзиямызға байланысты 

мына бір тқжырымын есте қстағанымыз жҡн. ―Кҡркем шығарма ҕашан да ҡзін туғызған  дҟуір 

кейпімен, сол кездіҗ ой-ҡрісімен салыстыра бағаланбаҕ, ҡз заманымен ҡлшенбек. Жҟне кҡркем 

ҟдебиетке  ҕойылар талап, оныҗ критерийі ҟр уаҕытта ҟр тҙрлі  болғандығын  да есте  тқтҕан  

жҡн. Яғни шығармаларында кездесетін кейбір  кінҟраттар жырау  талантыныҗ  кемдігінен емес,  

оныҗ заманыныҗ  ескіргендігінен, біздіҗ кҡркем ҟдебиетке ҕояр талабымыздыҗ  ҡзгергендігінен‖ 

[4, 29б.].  

 Ҟдебиет тарихындағы алабҡтен орны жайлы Х. Досмқхамедқлы, М. Ҟуезов, С.Мқҕанов 

сынды сҡз асылын сҙйіп ҡткен алыптардыҗ сонау ертеректе  айтҕан тқжырым-пікірлері бҙгінгі 

ҟдебиеттану ғылымымыздағы тҙбегейлі зерттеулер негізінде толыға, беки тҙсуде. Мқрат мқрасы 

халҕымыздыҗ ҕымбаты мен ҕимасыныҗ алтын кесегі. 
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С.СЕЙІТОВТІҖ ӚМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 

 

АБДИЕВА К.А. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. Статья освещает жизнь и творчество  С.Сеитова. 

  Summary. The article highlights the life and work of S.Seitov. 

 

Ғасыр басындағы ҕазаҕ ҟдебиетініҗ ҟркелкілігін, ағымдардыҗ пайда болып, ҡркендеуін, 

ҕаламгердіҗ ҟдеби мқра ҕорына ҕосҕан ҙлестерін аныҕтауда ғылым жолындағы ар тазалығын 

саҕтап, ҟдебиеттіҗ дамуына ерінбей еҗбек еткен ғалымдарымыздыҗ бірі халыҕҕа майдангер-

аҕын ретінде аты мҟлім – Сағынғали Сейітов. Ол Кеҗес дҟуірі кезеҗіндегі ҕазаҕ ҟдебиетініҗ ҟр 

тҙрлі мҟселелерін  ҡз  еҗбектеріне  арҕау етті.  Ғалымныҗ   ҟдеби-сын  саласында атҕарған 

 еҗбектері де жеткілікті. Аҕын-жазушыларымыздыҗ поэзия, проза жанрларында 

ҕалам тартҕан шығармаларын халыҕҕа танытуда, ҟдеби-сын тқрғысынан талдау жасауда 

С.Сейітов жемісті еҗбек етті. Сондай-аҕ, ол ҕазаҕ ҟдебиеті ғана емес, басҕа кҡрші халыҕтар 

ҟдебиетіне ҕатысты аҕын-жазушыларымыздыҗ поэзия, проза жанрларында ҕалам тартҕан 

шығармаларын халыҕҕа танытуда, ҟдеби-сын тқрғысынан талдау жасауда С.Сейітов жемісті 

еҗбек етті. Сондай-аҕ, ол ҕазаҕ ҟдебиеті ғана емес, басҕа кҡрші халыҕтар ҟдебиетіне ҕатысты 

мҟліметтерді жинап, елеулі зерттеулер жҙргізді.  

Ғалым ҡзге ел ҕаламгерлері мен олардыҗ шығармалары туралы тереҗ мағлқмат беріп, кеҗ 

кҡлемде ғылыми талдау жасай отырып, басҕа қлт рухы мен мҟдениетін сезіну арҕылы ҡз 

мҟдениетіміздіҗ деҗгейін кҡтеруге, ыҕпал етуге тер тҡкті. Оныҗ шығармашылыҕ ҡмірініҗ мҟні–

ҟдебиеттегі халыҕтардыҗ ынтымағы мен қлы достығын қлыҕтау жҟне насихаттау. Сондыҕтан 

осы заманғы ғылым талаптарын ескере отырып, С.Сейітовтіҗ ғылыми еҗбектерін жинаҕтап, 

зерттеулеріндегі ҡзіндік ерекшеліктерін айту, ғылымдағы қстанған бағыты мен ғылыми 

пайымдауларын саралау бҙгінгі ҕазаҕ ҟдебиеттануыныҗ ҕажеттілігі деп білеміз. Ҕазаҕ 

ҟдебиетініҗ соғыстан кейінгі уаҕытта дамуына алғашғылардыҗ бірі болып атсалысҕан ғалым 

ҟдебиет тарихы, сыны, теориясы, аудармасы тҡҗірегінде орныҕты ойларын ортаға салып, ҕқнды 

еҗбектер ҕалдырды. 

Пікірлер мен кҡзҕарастар таласы ҟдебиеттану ғылымыныҗ ҡркендеуіне жол ашады. Ҡткенді 

ой елегінен ҡткізіп, бҙгінгіні байыптап, болашағын бағдарламайынша, ешбір ел ертеҗніҗ асуынан 

аса алмайтыны белгілі. Осы ретте, еҗ алдымен, ҕай саланыҗ болмасын ғылымныҗ атҕаратын 

ҕызметі баға жеткісіз. Ҕоғамдыҕ ғылымдардыҗ ішінде рухани-кҡркемдік дамуға ҙнемі сергек 

ҕарайтын ғылым – ҟдебиеттану ғылымы. Еҗ алдымен халыҕтыҗ мқҗын мқҗдап, жоғын жоҕтауға 

іҗкҟр ҟдебиеттанудыҗ ҕоғамдыҕ маҗызы да содан туындайды. Адам баласы дҙниені ғылым 

арҕылы танып біледі. Табиғат пен ҕоғам ҕқбылыстарыныҗ заҗын ашатын, мҟнін тҙсіндіретін 

нҟрсе –ғылым. Адам баласыныҗ кҡркемдік танымыныҗ нҟтижесінде дҙниеге келген ҡнердіҗ бір 

тҙрі болып табылатын кҡркем ҟдебиетті алуан ҕырынан саралай ҕарастыратын ғылым 

ҟдебиеттану деп аталады [1, 3б.]. Ол кҡркем ҟдебиетті, кҡркем ҟдебиеттіҗ тҙп-тҡркініні, мҟн-

маҗызы мен даму ҙрдісін зерттейтін ғылым‖,–деп К.Ахметов сипаттама берсе [2, 41б.], 

ҟдебиетші ғалым Б.Ыбырайымов ―ҟдебиеттану – халыҕтыҗ рухани-ҟлеуметтік жоҕшысы, 

толғаныс, тқжырымы‖,–деп бағалайды [3, 30б.].  

Сағынғали Сейітовтіҗ азаматтыҕ қстанымыныҗ танылған, ҕазаҕ поэзиясына ҡзіндік ҙнін 

ҕосҕан жырлары осы тқста – сқрапыл соғыс ҡрті мен жауынгерлердіҗ Отанды ҕорғаудағы ерен 

ерліктері туралы ҡлеҗдерінен айҕын танылады. Бқл, ҟсіресе, ―Самғау‖ жинағыныҗ ―Сқрапыл‖ 

тарауындағы жырлардан айҕын аҗғарылады. Мҟселен, ―Отан мені шаҕырды‖, ―Окопта‖, 

―Комиссар‖, ―Шегінбе!‖, ―Еділдегі ер ҕала‖, ―Барлаушы‖, ―Днепр суы‖, ―Шабуыл жолы‖ , 

―Минскіні босатҕанда‖,‖Айҕас‖,‖Таҗ сҟріде‖ т.б. ҡлеҗдерінен ерлікке шаҕырған азаматтыҗ ел 
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ҙшін жанын ҕиятын патриот аҕын бейнесін жазбай тануға болады. Ҕаламгердіҗ поэзиялыҕ 

шығармаларына аз-кем тоҕталып ҡткеніміз артыҕ болмас деп ойлаймыз.Тыҗдап  кҡрелік: 

Жалтаҕтама, жасҕанба, 

Шегінбе, жолдас  шегінбе. 

Ҕайраттан, бекін, ҕатулан, 

Басыҗды име ҡлімге‖,– деп, ҕасындағы ҕарулас жауынгерлерге рух берсе, енді бір жыр 

жолдарында аҕын асҕаҕ эпикалыҕ ҕуатын жарҕырата, жауға айбат кҡрсетеді : 

Жиырмадан жаҗа асҕан жас жігітпін,  

Мқз еріттім деміммен, тас жібіттім.  

Жетпей жатып жеҗіске, бел шешпеймін,  

Жетегіне ермеймін басҕа ҙміттіҗ. 

Тағы  бір  ҡлеҗінде: 

Ҕайраттана  қмтылдым, 

Ҕатуланып  ҕабағым. 

Тегеуріні  темірдей 

Намыстан  туған  баламын. 

Серттесіп  жасыл  темірмен, 

Сынамаҕҕа  талабым. 

Махаббат,  жастыҕ сен  ҙшін 

Қрысҕа  кетіп  барамын! – деп  тебіренеді. 

Кҡріп отырғанымыздай, С.Сейітов ҕқр ҕиялдыҗ аҕыны емес, намысын ту ҕыла білген, 

айналасындағыларға сқрапыл суыҕ кҙндерде отты ҡлеҗдерімен рух бере білген, ҡмірге деген 

ҕқштарлығы асҕаҕ аҕын екенін байҕаймыз. Кҡбінесе аҕын ҡлеҗдері шымыр, шағын шумаҕтарға 

ҕқрылады. Замандасы Есет Ҟукебаевтіҗ бір естелігінде С.Сейітов туралы былай дейді: 

«Сағынғали ҕаламын да, ҕаруын да теҗ қстады. Жауған оҕтыҗ астында, дҙркіреген зеҗбірек 

даусыныҗ, зуылдаған снарядтардыҗ арасында жҙріп, майдан ҡмірінен солдат ерлігіне толы 

жырлар жазды. Бқған оныҗ «Шегінбе!», «Шабуыл жолы», «Жҙрсем де от пен оҕтыҗ арасында» 

т.б. ҡлеҗдері айғаҕ. Аҕын бқл ҡлеҗдерінде соғыстыҗ не бір ҕиян-кескі шайҕастарын, сондай 

ҕиын тқста туатын ерлік деп аталатын солдат жаныныҗ сқлулығын бейнелі де, шебер де бере 

білген» [10, 43б. ]. 

С.Сейітов Соғыста майдан газетініҗ тілшісі болып, ҕан майданда ҡз кҡзімен кҡрген туған 

елді ҕас ҕаҕпай ҕорғаған майдангерлер ерлігін тебірене толғаған-ды. Оны ҡзі де: «Соғыс 

уаҕытында мен «Отан ҙшін», «Майдан аҕиҕаты», «Жеҗіс туы» деген майдан газеттерінде істеген 

ҕазаҕпын. Соғыстыҗ басынан аяғына дейін, жалпы ҟскерде алты жыл жҙрдім»,– деп айтҕан [11, 

23б.]. Ҕаламгер сол кезде жазған маҕалаларын жинаҕтап, Жеҗістіҗ жиырма бес жылдығына орай 

«Сҡз сқрайды солдаттар» деген атпен кітап етіп, жинаҕтап шығарады. Мқнда автор 

ҕаҝармандардыҗ темірдей тҡзімі мен ҕайсар ҕасиетін, ҡмірге деген шексіз сҙйіспеншілігін, 

отаншылдығын, жауға деген ҡшпенділігін ҟсерлі суреттейді. Бқл – қрыс арасында аз-кем 

тыныстаған кездерде, ҕилы-ҕилы  айҕастар мен шабуылдардыҗ алды-артында, тҙн ҕатып, тҙс 

ҕашып жҙрген шаҕтарда ҕанмен жазылған шынайы жазбалар. Бҙгінгі кҙні тарих ҙлесіне еніп, 

тҡрден орын алып, атын алтын ҟріптермен айшыҕтайтын, санаулы ардагар ҕаламгерлердіҗ бірі 

де осы – Сағынғали Сейітов. Ол: «Кҡз алдымда кҡп суреттер... Шайҕастар мен жорыҕтар, 

адамдар мен оҕиғалар. Есімде ел ерлерініҗ кескін-келбеттері, Қлы Отан соғысы майданында 

кҡрсеткен ҕаҝармандыҕ ҕимылдары мен асҕан адамгершілік ҕасиеттері. 

Ҕазаҕ лирикасына ҡзіндік ҕолтаҗбасын осылай ҕалдырған С. Сейітов махаббат, жастыҕ 

жалын, сезім иірімдерін жырлауы шығыстыҕ дҟстҙрмен келетін мҟдениеттілігімен ҕқнды. Оныҗ 

«Махаббат жырыныҗ антологиясы» деген атпен жарияланған «Ғашыҕтарды жаҕтаймын», 

«Сҙйдім сені», «Мыҗ шҙкіршілік» т.б. ҡлеҗдері сҙйгеніне жҙрегін айҕара ашҕан жан сыры 

адалдыҕпен, пҟктіктіҗ жылы шуағындай жырланады. 

Зҟру емен  аруға, 

Ажар-кҡркін  тануға. 

Мен  ҟзірмін  жаныҗда, 
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Маздап  мҟҗгі  жануға! 

 

Сҙйдім  сені, 

Періштедей  пҟктігіҗе сендім  де. 

Кете бардым, 

Махаббаттыҗ жетегіне ердім  де! – 

немесе: 

Жҙрегімніҗ  маржанын 

Қрлап  кеттіҗ  дер  едім. 

Сонан  бері  мен  ҡзім 

Сҡзден  маржан  теремін. 

Жалпы адамзатҕа тҟн махаббат пен ғалауат сыры аҕын жҙрегін осылайша тербейді. 

Аҕынныҗ ҡлеҗдері кҡбіне пішіні жағынан ҕысҕа алты-жеті буынды шымыр шумаҕтарға 

ҕқрылады. Поэзиямыздағы аз сҡзбен кҡп мағына беруде, шағын сҡзге тереҗ тҙйсік қялата білу С. 

Сейітов шығармашылығыныҗ бір ерекшелігі деп тҙсінгеніміз дқрыс. Ҟдебиетші Ҟ. Нілібаевтіҗ 

сҡзімен айтсаҕ: « Аз жол ҡлеҗмен кҡркем сурет жасай алған аҕынды ҡз басым ҕазаҕ поэзиясында 

сирек кездестірдім. Шағын да шымыр лирика, оныҗ ҙстіне пейзаждыҕ лирика С.Сейітовтіҗ 

талмай ізденушілігініҗ, жаҗалыҕҕа ынтызарлыҕтыҗ нҟтижесі» [14, 25б.]. 

С.Сейітовтіҗ аҕындыҕ ҕыры, ҡлеҗ ҡлкесіндегі ҕалдырған том-том кітаптары ілгеріде 

айтҕанымыздай, тереҗ пҟлсапалыҕ тқжырымдарға толы, ҡткір ойлы, батыл кҡзҕарасты 

танытатын рухани ҕымбат дҙниелер. Ҙш кезеҗді – от пен оҕҕа оранған соғысты, соғыстан кейінгі 

кеҗестік дҟуірді, бҙгінгі ҕазаҕ елініҗ тҟуелсіздігін ҡз кҡзімен кҡрген ҕаламгер. Оныҗ айтары да 

мол, жазары да жетерлік еді. Ҕаламгер ҡмірініҗ соҗына дейін ҕолынан ҕаламын тҙсірмей, 

аҕындыҕ ҕабілетін де, зерттеушілік ҕызметін де, азаматтыҕ тқлғасын да жоғары ҕоя білді. Ол 

ҟдебиет, тіл, ҡнер, уаҕыт, адам, ҕоғам, заман, мінез, сезім мҟселелерініҗ бҟріне биік парасат 

тқрғысынан ҕарап, ой елегінен ҡткізіп, ҡлеҗмен ҡрнектеп, пікірін маҕала етіп жазып отыруды 

ҡмірініҗ мҟні еткен адам еді. «Ой керуені» жинағында ҕаламгердіҗ барлыҕ жҙріп ҡткен жолы 

сайрап тқр. Адалдыҕ пен мҟрттік, биіктік пен білімділік оныҗ ҟр сҡзінен кҡрініп, пенделіктен 

ада, таза ҡнер туындысымен ҕауыштырады. 

Кҡҗілім ояу, 

Санам  сау,  сезім – сергек, 

Арғыны да, 

Бергіні кҡзім  кҡрмек. 

Ҕалам  ҕолда, 

Ҕашанда  ҕаҗтарылмас, 

Ҕажетсінсем, 

Аламын  сермеп, сермеп, – 

деген  сҡздері  осыны  аҗғартады. 

С.Сейітов поэзиясы туралы сҡз ҕозғағанда шартты тҙрде ҡлеҗдерін мынандай топтарға 

бҡлуге болады: туған жер туралы толғаныстар, жастыҕ, махаббат жырлары, жорыҕ жырлары, 

кҡҗіл-кҙй пернелері, азаматтыҕ ҙн (тіл, ҟдебит, ҡнер, ел, жер туралы ҡлеҗдері), тҟуелсіздік 

жырлары, ҟдеби портреттер ( «Тқстастар» ҟдебиет арыстары туралы ҡлеҗдері), арнау ҡлеҗдер, 

пҟлсапалыҕ ой-маржандары. Абыз аҕсаҕал бар ғқмырын ҕалам мен ҕағазға арнаған соҗ осы 

мҟселелердіҗ бҟрі оныҗ назарынан тыс ҕалған емес. Алмастай ҡткір ойлары оҕырманды бей-жай 

ҕалдыра алмайды. Жалтаҕтау мен жарамсаҕтанудан ада, Тҟҗірден берілген аҕындыҕ ҕасиетін 

жан сарайыныҗ ҙнін жеткізуге ғана арнаған ҕаламгер рухы биік жыр жолдарын ғана жазуға 

тырысады: 

Туған ҟдебиетіміздіҗ туын биік қстау ҙшін ҕыруар іс тындырып, халҕына ҕымбат ҕазына 

ҕалдырса да, осынша еҗбек жазып, ҕарапайым ҕалпынан айнымаған С.Сейітов қлттыҗ рухани 

игілігі ҙшін тер тҡккен, ғылымға адалдығы мен ҟділдігін берік саҕтаған ғалым болды. 
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ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҔАЗАҔ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ 

 КӚРКЕМДІК ІЗДЕНІСТЕР  

 

СЕМБАЕВА Б.П. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. Маҕалада ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ поэзиясындағы кҡркемдік ізденістер 

ҕарастырылған.  

  Summary. В статье рассматриваются художественные искания казахской поэзии в начале  

ХХ века. 

 Кеҗестік кезеҗде ХХ ғасыр басындағы ҟдебиет туралы ресми идеологияныҗ ҕағидалары 

Ҕазан революциясына дейін ҕазаҕ халҕында кҟсіпҕой жазба ҟдебиет болған жоҕ деді.  Керісінше, 

ҟдебиет аталып жҙргендері кҡркемдігі шамалы, мазмқны мҟнсіз, дінді уағыздайтын, реакциялыҕ 

туындылар деп тапты. Тіптен онда тап тартысы кҡрсетілмейді, орыс халҕымен ҕосылудыҗ 

маҗызын, мҟнін дқрыс қғынбағандыҕтан қлтшылдыҕ идеяларды насихаттайды деп атап кҡрсетті. 

 ХХ ғасыр басындағы ҟдебиет туралы осы  пікірге бірден-бір ҕарсылыҕ кҡрсеткен 

ғалымдардыҗ бірі –Б.Кенжебаев болды. Ол тіптен ҡзініҗ жинаған материалдарыарҕылы  басты 

ҕағидаға айнала бастаған осы пікірдіҗ негізсіздігін дҟлелдеп берді. 

 Кеҗестік идеология ҟсерімен білдірілген жоғарыдағы пікірдей емес, тарихи-ҟдеби деректер 

шындығы басҕа болатын. ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ ҟдебиеті даму жолында ҡзге елдер 

ҟдебиетінен ҕалмай, кҡшпен бірге жҙрген. Бҙкіл ҟлемде ҡтіп жатҕан ірі оҕиғаларға ҕанаттаса ҙн 

ҕосып, шығармашылыҕ ізденістермен ҙлкен жетістіктерге жеткен. Ҟдебиет даму барысында 

жаҗа, жоғары сатыларға кҡтерілген, ҕоғамдыҕ сана мен халыҕ тқрмысын суреттеуде заман лебін 

жырлауда философиялыҕ тереҗдік пен кҡркемдік биіктерге шыҕҕан. Ш.Ҕқдайбердіқлы [1], 

А.Байтқрсынқлы [2], М.Жқмабаев [3], Б.Кҙлеев [4], М.Дулатов [5] бастаған ҕаламгерлер 

шығармашылығы осыны кҡрсетеді. Ҕазаҕ ҟдебиетін зерттеуші ғалымдардыҗ дҟлелдеген тарихи-

ҟдеби деректер мен тиянаҕты талдаулары міне осы ҕорытындыға алып келді.  Бқл мҟселені сонау 

Кеҗестік кезеҗде айтуға болмайтын. Мқны кезінде зиялы ҕауым білді, кҡпшілік те сезді. Біраҕ 

оны жазу тҙгіл, айтуға да бата алмады. Отыз жетінші жылдардыҗ ҙрейі, ауыҕ-ауыҕ соғып 

тқратын «қлтшылдыҕҕа, жат идеяларға ҕарсы кҙрес» науҕандары сауатты адамдарды ҕатты 

шошытты. Тырнаҕ астынан кір іздеген ҕытымыр заманда ҕып-ҕызыл отҕа тҙсуге екініҗ бірі 

тҟуекел ете алмады.Сондыҕтан да ресми идеологияға ҕарсы келмейтін зиянсыз, жалпы сҡздерді 

айтумен ғана шектелді. Осындай саяси идеологиялыҕ жағдайда ХХ ғасыр басындағы мҟдени-

ҟдеби ахуал туралы шындыҕты жазуға бекіну ғалымныҗ ҕажыр-ҕайратына, ар-қжданына ғана 

байланысты еді. Ал ғалым Б.Кенжебаев ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ ҟдебиетін халыҕтыҗ сан 

ғасырлыҕ ҟдебиет тарихындағы елеулі ірі кезеҗ дегенді аҕырын ҡз зерттеулерінде айтҕан 

болатын. Ҕытымыр саяси идеология ҕқрсауында ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихына ҕажетті жаҗа 
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мҟліметтер мен тыҗ деректердіҗ, тереҗ талдаулар мен негізгі зерттеулердіҗ ҕорытындыларын 

жариялауға жағдай жасайтын ҡзіндік ҟдістеме, тҟсіл іздеді. Бқл ҡткен ғасырдыҗ ҕырҕыншы 

жылдарыныҗ ортасы болатын. Ғалым шығармашылығыныҗ қзаҕ сапарында ҙнемі екі оттыҗ 

ортасында болды. Бірі ресми идеология болса, екіншісі тікелей шындыҕ, тарихи-ҟдеби деректер.

 Б.Кенжебаевҕа ағартушы демократтыҕ бағыттағы аҕын-жазушылар шығармашылығы 

туралы мҟлімет жинаудыҗ ҡзі кҙшке тҙсті. С.Торайғыров пен М.Сералинніҗ ҡмірбаяндыҕ 

мҟліметтерін жариялаудыҗ ҕаншалыҕты ҕажытҕанын ғалымныҗ ҡзі айтып отырған. Кейбір 

материалдарды мқражайдан іздеудіҗ, біреуден сқраудыҗ ҡзі ҕауіпті болатын. Ғалым ҕолда бар 

мҙмкіндіктерді мейлінше пайдалана отыра, ҟдеби-тарихи деректерді сҡз ете бастады. 

 Алдымен ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ ҟдебиетініҗ ҕоғамдыҕ санадағы ролін бағалады: 

«Ҕазаҕтыҗ ХХ ғасырдыҗ басындағы аҕын-жазушылары ҡздерініҗ таҗдаулы шығармаларында 

ҕазаҕ халҕыныҗ бқрынғы, ҡз тқсындағы ҟдебиетініҗ жаҕсы ҙлгі дҟстҙрлерін ҟрҕайсысы ҡз ҟлініҗ 

келгенінше ілгері дамытты, оны ҕазаҕ халҕыныҗ бҙгінгі барша озат, тереҗ идеялы, кҡп жанрлы, 

барынша кҡркем ҟдебиетіне ҟкеліп қштастырды»-, дей келе оған дҟлел ретінде С.Торайғыров, 

М.Сералин, С.Дҡнентаев, Ҟ.Тҟҗірбергенов т.б. ҕаламгерлердіҗ шығармашылығын айтады [6, 

21б.]. Тҙрлі ҟлеуметтік топтардыҗ заман екпініне ілесе алмауынан туындайтын сан алуан 

жанрлардағы, пафостағы, стильдегі  шығармалардағы бейнелеу сырларын тереҗ талдаулар 

арҕылы кҡрсетеді. ХХ ғасыр басында ҕазаҕ ҕоғамыныҗ ілгері жылжуына кедергі болған 

кемшіліктерді суреттеп, адамгершілікке, оҕуға шаҕырған ҕаламгерлердіҗ аз болмағанын 

дҟлелдей келе, олардыҗ шығармаларындағы тҙрлі кҡзҕарастардыҗ кездесуін мҟнді жаҗалыҕ 

ретінде тілге тиек етеді. 

 «Ағартушы аҕындар»    туралы еҗбектерінде олар ҡскен дҟстҙр, білім алған оҕу жайына 

айырыҕша тоҕталады. «Мқсылманша орта, жоғары дҟрежелі білім алды, кейбірі тіпті кҡп оҕып, 

ғқлама болды», – деп жазады [6, 25б.]. Ҕазіргі таҗда ешбір оғаштығы жоҕ бқл пікірлермен ол 

кезде ойнауға болмайтын, ҕауіпті, «халыҕ ҙшін зиянды» ҕателер бар еді. Мқсылмандыҕ оҕу 

тҙгіл, шығыс мҟдениетіне состия ҕараған заманда сол оҕу орындарынан оҕып, «ғқлама болды» 

деп жазу ҙлкен тҟуекелді ғана емес, саҕтыҕты да керек ететін. Осыны мқҕият ескерген 

профессор Б.Кенжебаев ҕажет жағдайда шегінетін жолдарын да есептеген тҟрізді. ХХ ғасыр 

басындағы ҕазаҕ ҟдебиетіне арналған «ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ ҟдебиеті» атты оҕулыҕтыҗ  

алғашҕы бҡлімдерінде шығыс оҕуына ҕатысты «жаттанды кітаби білім шҟкірттерге тҙсініксіз 

жат» болатын деп жазса, дінге байланысты пікірлеріне діни фанатизмді тіркейді. Демек дін мен 

діни фанатизм бір емес.  Сҡйтіп, кеҗестік идеологтар ҕқлағына жағатын сҡздерді айта отырып, 

кҙтпеген жерден ҟлгіндей «кҙмҟнді ойларды» ҕыстырып та жібереді. 

 Б.Кенжебаев халҕымыздыҗ ҕоғамдыҕ санасы мен ҟдебиетініҗ тарихына ҕатысты 

жинаҕталған, жаҗадан табылған тыҗ материалдар мен зерттеулердіҗ ҕорытындыларын мейлінше 

пайдалануға тырысҕан. Сол ҙшін ресми идеология ҕағидаларынан кҡсемдер сҡздеріне сҙйене, 

сілтеме жасай отырып, ҡзініҗ аса даулы пікірлеріне жол салды. Тарихи деректерді алға тартып, 

айтуға болмайтын талай шындыҕтарды айтады. Мҟселен, ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ ҟдебиеті 

дамуына ҕолайлы ҟсер еткен кҙрделі жайларды айту ҙшін сол жылдардағы ҕоғамдыҕ жағдайға 

жан-жаҕты талдау жасайды. 1958 жылғы «ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕтыҗ демократ 

жазушылары» атты монографиясында ҕоғамдыҕ санадағы пҟрменді ҕозғалысты кҡрсетуге 

ҕазаҕстандағы ағартушы демократтыҕ ҕозғалыстарға, оныҗ тҙрлі ағымдарына, бағыттарына 

тоҕталады. Ҡзі басы-ҕасында болған ҕазаҕ мерзімді баспасҡзініҗ, баспа ісініҗ ҕалыптасу  

тарихын жазады. 1950 жылғы «Ҕазаҕ баспасҡзі тарихынан», 1956 жылғы «Ҕазаҕ баспасҡзі 

тарихынан мҟліметтер», 1962 жылы Т.Ҕожекеевпен авторлыҕ бірлестікте жазған «Ҕазаҕ совет 

баспасҡзі тарихынан» атты еҗбектерінде осы мҟселелер кеҗінен сҡз болады. 

  Кҙресі мен тартысы мол дҟуірді ерекше ыҕыласпен зерттеген ғалым – Б.Кенжебаев бқл 

саламен отызыншы жылдары айналыса бастаған. Ол кезде А.Байтқрсынқлы, С.Сейфуллин, 

М.Жқмабайқлы, Ж.Аймауытқлы, Х.Досмқхаммедқлы, Ҟ.Ҕоҗыратбайқлы т.б. ғалым  

жазушылардыҗ еҗбегі ҕараланған. Қлт ҟдебиеті тарихын жаҗа бастаған еҗбектері аяҕсыз ҕалды, 

енді басталған дҟстҙр ҙзіліп кетті. Міне, осындай жағдайда ҟдебиетке жалындап келген аҕын, 
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сыншы, ҟдебиетші алдында ҕазаҕ ҟдебиеті тарихын ҕайта жасау міндеті тқрды, сондыҕтан да ол 

ҡз замандастары секілді оҕу ҕқралын тҙзіп, оҕулыҕ, зерттеу жазуға ден ҕойды. 

 Б.Кенжебаевтыҗ ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ ҟдебиетін зерттеуі ҙш бағытта жҙргізілді. 

Бірінші, ҟдеби мқраны жинаушы, жариялаушы жҟне кітап етіп шығарушы. Екінші – оҕу 

ҕқралдарын /хрестоматия/ ҕқрастырушы. Ҙшінші – оҕулыҕ жазушы. 

 Ҕазаҕ ҟдебиеті тарихында жиырмасыншы ғасырдыҗ бас кезі айырыҕша аталады. Кеҗестік 

кезеҗде кҡп ҟдебиетшілер бқл салаға ҙрке ҕарады. ХХ ғасыр басындағы аҕын-жазушылардыҗ 

демократиялыҕ-ағартушылыҕ кҡзҕарастары ашылмады. Тіптен Абай, Сқлтанмахмқт тҟрізді 

аҕындардыҗ ҡзін де жҡнді тани алмай келдік, таныған кҙнде де олардыҗ шығармаларына 

бірсарынды пікірлер айтылып жҙрді. Міне, осындай кҙрделі кезеҗніҗ басын ашып, ол кездегі 

аҕын жазушылардыҗ ҡмірі мен шығармашылығын тереҗ зерттеп, дқрыс бағасын беру керек 

болды. Сондыҕтан да кҡп ізденген Б.Кенжебаев архивтерде отырып, ҕқжаттар мен 

шығармалардыҗ тҙпнқсҕасын салыстыра зерттейді. Б.Кенжебаев бқл кітабында жиырмасыншы 

ғасыр басындағы ҕоғамдыҕ, мҟдени жағдайды баяндай келіп, одан ары ҕазаҕ даласында болған 

мҟдени ҡзгерістерге жан-жаҕты шолу жасайды. Осы тқста «Тҙркістен уҟлаяты газеті», «Торғай 

газеті», «Ешім даласы», «Серке», «Ҕазаҕ» газеттерініҗ шыҕты. 1911 жылы «Ҕазаҕстан» газетінде 

сол кездегі халҕымыздыҗ хал-жағдайлары, ҡнер-білімге қмтылу, орыс мҟдениеті мен ҟдебиетінен 

ҙйрену мҟселесі кҙнбе-кҙн ҕойылып отырыпты. Газет бір номерінде Абайды ҕазаҕ ҟдебиетініҗ 

таҗы деп, оныҗ ҡлеҗдеріне жоғары баға беріпті. «Айҕап» журналыныҗ жаҗашылдыҕ жолындағы 

ҕызметі, ҟсіресе надандыҕҕа ҕарсы кҙресі, ҟйелдер теҗдігін ҕорғаудығы ролі жазылған. Журнал 

ҕазаҕ ҟдебиетініҗ жаҗа бағытта ҡркен жая бастауына себепші болған. Ҟдебиетіміздіҗ сол кездегі 

белгілі ҡкілдері осы журнал арҕылы кҡрінген. «Олардыҗ атаулы шығармалары тқҗғыш рет осы 

журнал бетінде жарияланған», – дейді ғалым [6, 16б.]. Бқл жылдары кітап басып шығару 

мҟселесі де оҗай болмаған. Ҕазаҕ тілінде бар-жоғы 70 шамалы ғана ҟдеби кітап шығыпты. 

Солардыҗ кҡбісі Ҕазан, Уфа, Орынбор ҕалаларында жеке адамдар баспасынан шыҕҕан 

поэзиялыҕ, прозалыҕ жинаҕтар еді. Автор атап кҡрсеткендей, сол кездегі баспа жқмысыныҗ 

жағдайынан, онда ҕандай кітаптар басылып шыҕҕанынан  хабардар болды. Монографияда 

Аҕмолла Мқхамедиярқлы, Ҟубҟкір /Кердері/ Шоҕанқлы, Маҕыш Ҕалтаев, Нқржан Наушабаев, 

Шҟді Жҟҗгірқлы, Мҟшҝҙр-Жҙсіп Кҡпеев сияҕты діни бағытты қстаған аҕындар 

шығармашылығы жеке бҡлім болып ҕарастырылған.Еҗбектіҗ келесі бҡлімдері С.Торайғыров, 

М.Сералин, С.Кҡбеев, С.Дҡнентаев, Бекет Ҡтетілеуов, Нармамбет Орманбетов, Ҟкірҟм Ғалымов, 

Ҟріп Тҟҗірбергенов шығармашылығына арналған. Олардыҗ басты-басты шығармаларына 

тоҕталып, туындыларды ҟдеби тқрғыда талдаған. Ҟсіресе, С.Кҡбеев, М.Сералин сияҕты аҕын-

жазушылар ҡмірі мен туындыларына жеке-жеке тарау арнап, олардыҗ журналистік,  аҕындыҕ,  

педагогтік, ағартушылыҕ ҕызметтеріне тоҕталады. 

ХХ ғасыр басындағы ҕазаҕ ҕаламгерлерініҗ шығармашылығыныҗ зерттелуі туралы 

айтҕанда академик Р.Нқрғалидыҗ есімін ерекше атауға болады. Олардыҗ шығармаларына 

шығармашылыҕ ҡмірбаяндарын тҙзіп, туындыларына тиянаҕты талдау жасап, салмаҕты ой айта 

білген ғалымдыҗ ҕолтаҗбасы бқл салада тайға таҗба басҕандай аныҕ кҡрінеді. Оныҗ екі томдыҕ 

«Арҕау», «Ҟуезов жҟне алаш», «Ҕазаҕ ҟдебиетініҗ алтын ғасыры» сияҕты зерттеу еҗбектері 

жиырмасыншы ғасырда ҕазаҕ ҟдебиетіне олжа салған А.Байтқрсынов, М.Дулатов, Ж.Аймауытов, 

М.Жқмабаев, С.Сейфуллин, І.Жансҙгіров, Б.Майлин сияҕты тағы басҕа классиктердіҗ 

суреткерлік, ғалымдыҕ ерекшеліктерін айҕындау жолында жасалған баға жетпес жҟдігерлердіҗ 

ҕатарына ҕосылды. 

Р.Нқрғали Кеҗес Ҙкіметініҗ ҕылышынан ҕан тамып тқрған кездіҗ ҡзінде Алаш мқрасымен 

танысып, ол туралы пікірлерін университеттегі дҟрістерде айтып жҙргенін тыҗдаған шҟкірттері 

баспасҡз беттерінде жариялады. Еліміз тҟуелсіздікке ҕол жеткізе ҕоймаған кездіҗ ҡзінде Ҕазаҕ 

энциклопедиясыныҗ бас редакторы ҕызметінде отырып «Ҕазаҕ ССР ҕысҕаша 

энциклопедиясыныҗ» ҙшінші жҟне тҡртінші томдарына Ҟ.Ермеков, Ж.Аҕбаев, т.б. сияҕты Алаш 

ардаҕтылары туралы мҟлімет беруі, қстазы Бейсенбай Кенжебаевтан алған Ахмет 

Байтқрсыновтыҗ «Ҟдебиет танытҕыш» еҗбегі туралы пікірін баспасҡзде жариялауы ғалымныҗ 

Алаш таҕырыбын зерттеуге алғашҕы ҕадамы іспеттес. Кейіннен іргелі зерттеуге айналған 
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«Ҟуезов жҟне Алаш», «Ҕазаҕ ҟдебиетініҗ алтын ғасыры», «Алашордашы» т.б. еҗбектері осы 

бастаманыҗ жалғасҕан нҟтижесі болып табылады.  

Академик Р.Нқрғали ҕазаҕ ҟдебиеттану ғылымы мен тіл білімініҗ негізін салушы 

А.Байтқрсынов туралы: «Ҟдебиет танытҕышта» Ахмет Байтқрсынов ҟдебиеттануды ҟлемдік 

терминологиялыҕ стандарт деҗгейіне кҡтеріп, шет сҡзді араластырмай, ҕонымды, ыҕшамды, бір 

бірімен сабаҕтас, қйҕас, қялас қғымдардыҗ тқтас қлттыҕ ҕазаҕы жҙйесін жасап берді. Олардыҗ 

басым кҡпшілігі автор репрессияға қшырап, кітаптыҗ тыйым салынғанына ҕарамастан, ҟдеби 

тілге еніп кетті», – деп жазуы боямасыз шындыҕ еді [7, 38б.]. Кеҗестік жҙйе ғалымныҗ ҡзін 

атҕанымен сҡзін жоя алмады. Тіл білімі мен ҟдебиеттанудағы терминдер мен заҗдылыҕтар 

А.Байтқрсынов ҕалыптастырған негізбен ҕолданылып келді. Р.Нқрғали «Маса», «Ҕырыҕ мысал 

жинаҕтарындағы мысалдар мен ҡлеҗдерді талдап, А.Байтқрсынқлыныҗ аудармашылығына да 

кеҗінен тоҕталады. Абай аудармаларына ҕарағанда Ахметтіҗ аудармалары еркін, тҙпнқсҕадан 

алшаҕтау екенін кҡрсетеді. Мҟселен, 17 жолдан тқратын «Ҡгіз бен баҕа» мысалы ҕазаҕшалағанда 

36 жол болғанын айтады. Яғни, «Ол И. Крылов мысалдарыныҗ ҟҗгімесі мен сатиралыҕ-ҟжуалыҕ 

еҗ ҕымбатты ішкі мҟнін алады да, ҡзінше жазады. Сыртҕы тҙр ҡзгешелігін кҡп ҕқнттай бермейді. 

Ҡйткені, Ахмет елді ағартушылыҕҕа шаҕырып, ҕазаҕ оҕырмандарына ой салу маҕсатын кҡздей 

отыра, мысалдарға неғқрлым саяси-ҟлеуметтік мҟн-мазмқн беруге тырысады», – деген тқжырым 

айтады [7, 41б.]. Ахмет Байтқрсынқлыныҗ ғалымдыҕ, аҕындыҕ, ҕайраткерлік, журналистік, т.б. 

ҕырларын зерттеуде Рымғали Нқрғалидыҗ ҟдебиет тарихына ҕосҕан ҙлесі ҡлшеусіз. 

 ХХ ғасыр басындағы аҕындар поэзиясындада ортаҕ сарынға ие болған халыҕ басындағы 

уыр хал, азаттыҕ, тҟуелсіздік таҕырыптары ҕазаҕ тарихындағы кҙрделі кезеҗдермен,тқтас 

дҟуірлермен, елеулі оҕиғалармен  сабаҕтасып жатҕанын байҕауға болады. 
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Резюме. В статье рассматриваются письма и речевые стадии письма в казахской 

литературе. 

Summary. The article discusses letters and speech stages of writing in Kazakh literature. 

 

Бҙгінгі биіктен тҡл ҟдебиетіміздіҗ тарихына кҡз тоҕтатар болсаҕ, уаҕыт сілемі алыстаған 

сайын асҕаҕтай тҙсер қлы тқлғалар бейнесі тҡбе-тҡбе болып кҡзге шалынады. 
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Ҡз заманыныҗ саҗлағы атанып, туған халҕыныҗ атын ҟлемге ҟйгілеген қлылар болашаҕ 

буынныҗ қранына айналып, кҙннен-кҙнге даҗҕы артып, ҙркердей жарҕырай тҙспегі хаҕ. Қлылыҕ 

пен ізгілік ҕатар дарыған ҕасиетті ҕазаҕ топырағы да осындай ренессанстыҕ тқлғалардан кенде 

емес. Мҟселен, Орта ғасыр, ҕазаҕ халҕына Ахмет Иассауи ҟлемімен танымал болса, XV ғасыр 

ҟдебиетін Асанҕайғы атымен атаймыз. XVIII ғасырыҗыз буырҕанған Бқхар жырымен ҡрілсе, 

ҡткен ғасырдыҗ аяғы – ҕазаҕ поэзиясыныҗ шыҗы – қлы Абай дҟуірі екеніне еш таласыҗыз жоҕ... 

Тарихымызды тыҗнан толғап, туған ҟдебиет тҡріне бҙгінгі биіктен карасаҕ, қлттыҕ 

болмысы мен мҟдени дамуы тҙбірлі ҡзгерістерге толы екі ғасыр тоғысында ҡмір сҙрген, қлы 

Абайдай поэзия Алатауыныҗ асҕаралы шҟкірттерініҗ бірі, ҕазаҕ ҟдебиеті тарихыныҗ ҡзіндік бір 

биігі – Ҟріп Тҟҗірбергенқлыныҗ ҟдеби мқрасы жаҗаша пайымдаулар тқрғысынан жан-жаҕты, 

тереҗ зерттеуді ҕажетсінеді. 

Абай – ҡзінен кейінгі ҕазаҕ поэзиясыныҗ бағытын айҕындар темірҕазығына айналған қлы 

ҕқбылыс... 

Ҕоғамдағы тҙбегейлі бетбқрыстар қғым-тҙсінігімізге ҕқрсау болып келген кешегі кеҗестік 

идеологияныҗ торын ҙзіп, рухани ҡрісімізге тыҗ серпіліс ҟкелгеніне де біраз уаҕыт болды. 

Сондыҕтан да кешегі тарихымызға, ҟдебиет пен мҟдениетімізге дҟл ҕазіргі кҙн кҡмбесінен 

ҙҗілгенде байҕайтынымыз, ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихын жаҗаша тқжырымдау – ҡскелеҗ уаҕыт 

талабы. Кеҗестік идеология келмеске кетіп, елдік тізгін ҡз ҕолымызға тиген тап ҕазіргі шаҕ ҕазаҕ 

ҟдебиеттану ғылымына ҕыруар міндеттер артып отырғаны сҡзсіз. 

Ҕоғамдыҕ бетбқрыстар ҟдебиеттану ғылымыныҗ даму процесін жаҗа бір бағытҕа бқрды. 

Ҟдебиет ҟлемінде аз уаҕытта атҕарылған істер ҕазаҕ ҟдебиеттану ғылымын аҕтаҗдаҕ беттерден 

арылтуға бет алды. Ҟдебиетімізге ҕайта оралған қлы тқлғалармен ҕатар, кешегі тҟжіке-

таластардан тқралап ҕалған Абайдыҗ аҕындыҕ мектебі еҗсесін тҙзеп, керегесін бҙтіндеуде. Абай 

балалары – Аҕылбай, Мағауия, Тқрағқлдардыҗ мқралары ҡз бағасын алып, Кҡкбай, Шҟкҟрім 

сынды шҟкірттерініҗ шығармалары енді-енді кҡпшілік кҟдесіне жаратылуда.  

Алайда, батпандап кірген індетті ҟдебиет бетінен бір кҙнде сылып тастау мҙмкін емес. 

Сондыҕтан да ғалым  Т.Кҟкішқлыныҗ сҡзімен айтсаҕ: «...адамзат тарихында айрыҕша кезеҗ 

есептелетін XX ғасыр ҕазаҕтыҗ рухани мҟдениетіне ҟкелген олжаларды жаҗаша пайымдайтын 

уаҕыт келді, туды. Оны жасамасаҕ, ескі сараппен тарта берсек ел-жқрт алдында кҙнҟкҟр 

боламыз» [1, 62б.]. 

Ҕазаҕ ҟдебиеті тарихында XIX ғасырдыҗ аяғы мен XX ғасырдыҗ басындағы ҡкілдерініҗ 

ҕатарынан орын алып келгенімен, Абайдыҗ талантты шҟкірті ретінде танылуы бертінге дейін 

кҡлегейленіп келген Ҟріп Тҟҗірбергенқлы тқлғасын жаҗа тқғырдан танып, аҕын мқрасыныҗ 

зерттелу ауҕымын кемелдендіре тҙсудіҗ кезі келгендей. Қлы  Абай  мқрасына  ғқмырын  арнаған  

Мқхтар  Ҟуезов кезінде «ҕоғамға жат» саналып, жарыҕҕа шыҕпай ҕалған «Кҡкбайдыҗ 

аҕындығы» деген маҕаласында Тҟҗірбергенқлы турасында алғаш боп 

мынандайпікірбілдіреді:«Абай мектебініҗ аҕындарын айтҕанда сол «Абай шҟкірті» деген атаҕҕа 

лайығы бар тағы бір топ аҕындар жайын ҟзірше жазғамыз жоҕ. Бқл ҕатарда алдымен аталатын 

Ҟріп аҕын мен Ҟсет сияҕты ҟдебиет, кҡркемҡнер ҕайраткерлері бар екені даусыз... Бқл жерде, 

мысалы, Ҟріптіҗ Кҡкбайға қҕсаған жҟне одан гҡрі де молыраҕ, таланттыраҕ шығармалар 

тудырған бағалы еҗбектері бар екенін білеміз» [2, 117б.], – дейді. Ҟріптіҗ аҕындыҕ ҕуатын алғаш 

танытып, аҕын мқрасыныҗ кейінгі зерттелуіне тікелей ҕозғау салған ҕысҕа ғана ой қшығыныҗ 

келешекте кеҗейіп, ғылыми тҙрде ҡрістеуіне уаҕыт ҕыспағы ырыҕ бермеді... 

   Ҕазаҕ ҟдебиеті тарихында ХІХ ғасырдыҗ соҗы ХХ ғасырдыҗ басындағы аҕындар 

ҕатарында аты аталып, ҟдеби мқрасыныҗ кеҗестік идеологияға жаҕҕан тқсы ғана назарға ілігіп, 

ал нағыз аҕындыҕ тқлғасы бертінге дейін кҡмескі ҕалып келген Абайдыҗ талантты шҟкірті–Ҟріп 

Тҟҗірбергенқлы. 

Ҟріп Тҟҗірбергенқлыныҗ аҕындыҕ ҕуат, ой тереҗдігініҗ, сҡз салымыныҗ, бір сҡзбен 

айтҕанда, суырыпсалмалыҕ ҡнерініҗ бірден-бір куҟсі – оныҗ айтыстары мен сҡз ҕағыстары. 

Аҕын мқрасыныҗ тағы бір ҕырын ҕамтитын бқл сала Ҟріп аҕындығыныҗ аламан тынысын 

таныта тҙседі. 
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Айтыс ҡнеріне ҟдейілеп бет бқрмағанымен, Ҟріптіҗ айтыс-ҕағыстары – таҕырыптыҕ 

тқрғыдан тыҗ бағыт алған, ҡзіндік соны наҕышы бар ерекше дҙние. Ҟріп – негізінен жазба аҕын. 

Ҟйтсе де, табан астында суырыпсалма ҡнерге тым шебер, айтыс табиғатына бейім. Сондыҕтан да 

оныҗ айтыстары жазылып та, реті келген жерде тосыннан суырыпсалма кҙйде де туып отырған. 

Ҟріптіҗ алғашҕы айтыс-ҡлеҗдерін Кҡкбай естелігінен кездестіреміз. Ол заҗды да. Аҕын 

айтыстарыныҗ бізге жеткен еҗ кҡлемді де, кҡрнектісі – ҡзініҗ нағашы туысы, ҟрі сыйлас досы 

Кҡкбаймен болған айтыстары. Кҡкбай: «Ҟріп екеуміз ҕқрбы болатынбыз. Кездескен жерде 

ҟрҕашан бірер ауыз ҡлеҗмен жанасып ҕалатынбыз» [3, 161б.], – деген сҡзіне ҕарағанда, бҙгінгі 

қрпаҕ екіаҕын арасындағы асыл сҡз жарыстарыныҗ бір ҙзімін ғана қстап ҕалғанға қҕсайды, Ҟріп 

айтыстарына ғылыми тҙрде тоҕталған Ҡ.Есназаров:«Ҟріп поэзиясыныҗ басҕа жырларымен бірге 

осы айтыс жанрына да шын ҕқмарта ҕараған, белсене араласып отырған. Біраҕ 

Ҟ.Тҟҗірбергенқлыныҗ айтыс ҡлеҗдерініҗ кҡбі саҕталмаған. Ҟзірге ҕолда бары Кҡкбай, Ҕаумет, 

Ҕуанышбай тҟрізді аҕындармен айтысы, Ҟсет, Сҟдір, Бейсеке сияҕты аҕындармен сҟлемдесу 

ҙстінде туған ҕалжыҗ ҡлеҗдері ғана бар. Бқл аталғандардыҗ ішінде кейбіреуі толыҕ емес» [4, 15], 

– деген ҕынжылыс білдіреді. Сондыҕтан да біз аҕын айтыстарыныҗ осыншалыҕ жқтаҗдыҕ 

жайын ескере отырып, ҕолда бар деректер мен кей тарихи мқраларды кірістіріп, аҕынныҗ айтыс-

ҕағыстарын кеҗінен сҡз ҕылуға тырысамыз. 

Жоғарыда атап ҡткеніміздей, аҕынныҗ еҗ кҡп саналатын айтыстары Кҡкбай аҕынмен 

болған. Олардыҗ алғашҕы айтыстары екеуі де Семей ҕаласында орысша оҕуда жҙргенде 

басталған. Айтыс табиғатына келсек, екі аҕын арасында ешҕандай зіл, ауыр сҡздер жоҕ, 

керісінше, айтыс негізінен ҟзіл-ҕалжыҗ, шымшыма, ҕисынды ҕағытпадан аспайды. 

Жалпы, Ҟріп пен Кҡкбай айтыстарыныҗ ҡз еҗбегіне енгендеріне Ҕ.Мқхамедханқлы 

барынша толыҕ тҙсініктеме жасап, ҟдебитқрғыдаталдаулар берген. Сондыҕтан да біз 

зерттеушілер ҕозғамаған кейбір жайларға тоҕталып, Ҟріптіҗ айтыс ҡнеріндегі аҕындыҕ ҕуатын 

айҕындай тҙсейік. «Бқрынғы халыҕ аҕындарыныҗ айтысынан сонағқрлым жоғары, ҕисынды, 

кҡркем болып келеді», дегенмен, Ҟріп пен Кҡкбай айтыстары да алғашҕы кездерде «ҡз руын, 

болмаса руыныҗ адамын кҡтермелеумен болды». Кҡкбаймен алғашҕы айтыстарыныҗ бірінде 

Кҡкбай Найман еліне соҕтығып, сол елден Семейде оҕып жҙрген Сымайыл, Шҟкет жҟне Ҟріптіҗ 

ҡзіне соҕтыға сҡйлейді. Ҟріп оған жауабында: 

Бқл жерде Найманды айтып жамандауға, 

Сымайылдай алдырар жаман дауға, – дей келіп, надандыҕ Найман ғана емес, Тобыҕтыны да 

жайлаған ҕасірет екенін тілге тиек етеді. Кҡкбайдыҗ: 

Енді бірі оҕып жҙр Шҟкет жынды,  

Ҙйінде Айтҕазыныҗ ол не ҕылды? 

Ҟйтеуір ҕқрбылыҕтыҗ жҡні осы деп 

Жас баладай шымылдыҕҕа сиіп тынды, –  

депсҡккен сҡзіне Ҟріп: 

Шҟкеттіҗ шымылдыҕҕа сарығаны,  

Айтҕазыға бір ҕыдыр дарығаны. 

Белағаштыҗ болысы мҟстек жеккен 

Бқдан былай ауы атҕа жарығаны, –  

дейді. Байҕасаҗыз, Ҟріп Сымайылдыҗ надандығын мойындағанымен, Шҟкетті ҕорғап, тіпті 

кҡтере сҡйлейді. Ҡмірінде Ҟріп пен Шҟкет таныс-біліс, сыйлас адамдар болған. Кейіннен Шҟкет 

ҕқдай жолын қстанып, Меккеге барған, ҕажы атанған адам. Ҕ.Мқхамедханқлыныҗ «Абайдыҗ 

аҕын шҟкірттері» кітабындағы (ІІІ-кітап) «Жаналинға» деген ҡлеҗі – Ҟріп пен Шҟкеттіҗ аралас-

ҕқраластығын ҕуаттайтын шығарма. Осы ҡлеҗніҗ шығу тарихына тоҕтала келіп 

Ҕ.Мқхамедханқлы: «Шҟкет Ҟріппен ҕқрдас. Екеуіҕатты ҕалжыҗдасатын болған» [5, 113б.], – 

дейді.  

Ҡлеҗніҗ шығу тарихы да осы ҕқбылысты кҡрсете алады.  Осы арада Шҟкет ҕажыныҗ 

ҡмірініҗ соҗғы жылдарына кҡҗіл ҕойсаҕ, Шҟкҟрім ҕажы тағдырымен тҙйісіп жатыр. Шҟкҟрім 

Ҕқдайбердіқлыныҗ ҡліміне куҟгер болған, сол кездіҗ ҕатарындағы милиционері 

М.Тҙҗілікбаевтыҗ айтуынша: «Кеҗес ҙкіметініҗ ҕасаҕана ҕысымына ҕарсы болған Шҟкет ҕажы 
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1930 жылы елін бастап кҡтеріліске шығу ниетімен Шҟкҟрімнен бата сқрай келеді. Дегенмен 

саяси салҕынныҗ ызғарын тереҗ тҙсінген Шҟкҟрім бқл ҕантҡгіске ҕарсы болады» [6, 15б.]. 

Шҟкет ҕажы ҡмірініҗ соҗғысҟттеріне куҟ болған тағы бір милиционердіҗ естелігіне ҕқлаҕ 

ҕойсаҕ:«30 жылдары Абыралы-Сарытау жерінде 200-250-дей халыҕ жазыҕсыз ҕырылды. Сол 

ҕырғын кезінде ерекше бір адамныҗ тағдыры ҟлі есімнен кетер емес. Екі милиция алпыстыҗ ар 

жаҕ бер жағындағы бір ҕарт адамды милиция бастығы Есбай Бекҕожинге алып келді. Алып 

келген екі милиция ҕызметкерлерініҗ ҕартты жаҕсылап тқрып соҕҕандары айтпай-аҕ белгілі 

болып тқр. Бетіндегі ҕамшыныҗ осып ҡткен жерінен ҕан тамшылайды...Ҕартты алып келген екі 

милицияныҗ бірі: «Мына шал, мені Бекҕожинге алып барыҗдар, мені сол атсын деп сқраған соҗ 

тілегін орындап ҡзіҗе алып келдік», – деп ҟлгі ҕартҕа ҕарады. Ҕарт ҟлгі сҡзден кейін еҗсесін тез 

кҡтеріп: «Ҕарағым, Есбай, меніҗ атым Сыбан Шҟкет ҕажы. Тобыҕтымен Сыбан іргелес, бір 

ҕқдыҕтан су ішіп, бір тҡбені бҡліп жайланған ел еді. Мені Семейдіҗ орыстары атсын, Семейдіҗ 

тҙрмесіне жібер, сенен сқрарым осы ғана», – дейді. Есбай айдап ҟкелген екі милицияға мына 

кісіні қрмай-соҕпай Семей тҙрмесіне апарыҗдар деп ҕағаз жазып берді. Одан кейін ол ҕарт 

туралы еш хабар білмедім.  Естелік сҡзі кезінде Ҟріп пен Кҡкбайдыҗ айтысында сҡз болған 

Шҟкет ҕажы ҡмірініҗ соҗы ҕаншалыҕты ҕасіретке айналғанынан хабардар етеді. Ҟріппен сыйлас, 

дос болған адамныҗ туған халҕы ҙшін басын оҕҕа байлап, ҕқрбан болған Шҟкеттей ҡр тқлғаныҗ 

тағдырын таныта тҙседі бқл естеліктер. 

Ҟріппен айтысында Кҡкбай кҡбіне ата ҕуып, рушылдыҕҕа салмаҕ сала сҡйлейді. 

Тобыҕтыныҗ белдісі Айтҕазыныҗ шашбауын кҡтере маҕтап, Сыбанныҗ жуандары Ҡзбеҕан, 

Жқмаҕан, Серікбай ҕажыларға тиісе сҡйлейді. Ҕаҕтығыстыҗ аяғында Кҡкбай Абайды алға 

тартып, Ҟріптіҗ алдында бағын асырады. Ҡз руыныҗ қранын шаҕыра, ата ҕуа айтысҕан екі 

аҕынға бір кездерде Абай да тҡрелік айтҕан. Бқл айтыс турасында Кҡкбай естелігінде толыҕ 

нқсҕасы бар. Айтыста: 

Найманшам, адырайма кеуіп-пісіп, 

Ежелден Арғын аға, Найман кішік, – деп ата аруағын шаҕыра сҡйлеген Кҡкбайға Ҟріп: 

Арғынға Кҡкше сенен Ҕызай жаҕын 

Ата ҕумай тҙзей бер ҡз бетіҗді, –  

немесе: 

Тіпті Тобыҕты Арғын емес, Кҡкше тқрсын, 

Ата ҕуып ҕайтесіҗ ҡзіҗ жҙрсіҗ, –  

деп ата жолын қстана сҡйлеген ҕарсыласына адамдыҕ биіктен ҕарайды. Екі аҕынныҗ айтысына 

берілген мына бір пікір де шындыҕтан шалғай жатҕан жоҕ:«Кҡкбай аҕынныҗ сҡздерінде... 

шыҕҕан руы мен ата тегін маҕтан ету де, ру, ата атынан сҡйлеп жол алу да бар. Ҟріп бқл жерде 

руға да, атаға да табынбайды, ҟділетке, адамгершілікке сҙйенеді» [5, 174б]. Десек те, кезінде 

айтылған бқл пікір тым біржаҕты. Ҟріп мҙлде ата атынан сҡйлемейді деуге болмайды. Екі аҕын 

да ҡз руыныҗ шашбауын кҡтерер айтыстарыныҗ бірі – «Сыбанныҗ Торғай шалы ҕаны сқйыҕ» деп 

басталады. Сыбанныҗ Торғай деген мыҕтысын ҕырына ала сҡйлеген Кҡкбайға берген 

жауабындаҞріп: 

Ағамды не демейді кҡрмеген ел,  

Бағына бағы теҗдес келмеген ел.  

Ҕайта тірі Торғайды ҕойып жҙр ғой 

Ҕадірін Ҕқнанбайдыҗ білмеген ел, –  

деп жаҕсысыныҗ ҕадірін білмеген елініҗ нашарлығын Кҡкбай алдына кҡлденеҗ тартып, қтымды 

жауап ҕайырған екен. «Жаҕсыныҗ жаҕсылығын айт» дегендей, Торғайдыҕорғап, Ҕқнанбайды 

ҕолдап сҡйлеген Ҟріп сҡздері кеҗестік кезеҗде бқрмаланып, «Ҟріп...Торғай мен Ҕқнанбайды 

ҙлкен кекесінмен ҡлтіре соғып отыр» [7, 204б.], – деген кҡпе-кҡрнеу ҕиянатҕа да қрынып жатты. 

Ҕай айтыс болмасын, сҡз жарысы, ҡлеҗ ҡнерініҗ сынасуы болғандыҕтан, бір аҕын жеҗіп, 

екіншісі қтылуы – заҗды нҟрсе. Кей тқстарда бқл ҕқбылыс айҕын кҡрінбегенмен, бірініҗ сҡзден 

мқҕалғанын айтыс табиғаты-аҕ аныҕтап береді. Осы ҕқбылысты бізге толыҕ жетпеген «Кҡкбай, 

Ҟріп, Боранбай» айтысынан аныҕ кҡруге болады. Айтыстыҗ шығу тарихына Ҕ.Мқхамедханов ҡз 

еҗбегінде тоҕталғандыҕтан [5, 174б.], біз бірден айтыстыҗ ішкі табиғатына кҡшейік. Кҡкбайдыҗ: 
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Тобыҕты ежелден-аҕ аты шулы,  

Анасы жерігенде ішкен уды. 

У ҕқдыҕтан жерігі ҕанғаннан соҗ 

Тқҕымы тентек болып содан туды, –  

деген сҡздерін дҡп басып, ҕапысын тапҕан Ҟріп: 

Шешеҗді затты болсаҗ неге сҡктіҗ,  

Орны жҟннҟт деуші еді қлы кҡптіҗ.  

Жерігі удан ҕанған долы еді деп 

Кемпірдіҗ абыройын жерге тҡктіҗ. 

Ҕапылыста айтылған сҡзден ҕарсыласыныҗ осал тқсына шҙйліккен Ҟріп жараны ҕансырата 

ҕажай тҙскендей: 

Сеніҗ атаҗ Арғынныҗ келімсегі,  

Ҡзі бай ешкімге жоҕ берімсегі. 

Ҡлген, кҟрі шешесін жамандайды 

Секілді бейне ҡзініҗ келіншегі.  

Мқнымен де толастамайды: 

Балаға ата-ананы сҡкпек обал, 

Не айтар еҗ тіріліп кеп, десе «жоғал»,  

Нағыз Арғын шешемен ойнамайды 

Белгісі келімсектіҗ ҕандай доғал. 

Кҡкбайдыҗ уға жерік шешені тілге тиек еткен осы бір сҡзіне сқҕпалай тиіскен Ҟріп, ҟр 

айтыста тілге тиек етіп келе жатҕан Тобыҕтыныҗ Арғынға кірме, келімсектігіне апарып тірейді. 

Ҕарсыластыҗ қрымтал тқсын тапҕан Ҟріптіҗ ҕарымтасы қғымды еді. Осы бір Ҟріптіҗ Кҡкбайды 

сан ҕаҕтырған оҗтайлы тқсы жазушы Т.Ҕызыровтыҗ кҡркем шығармасына да ҟсерлі арҕау 

болған. 

Ҕорыта айтҕанда, Ҟ.Тҟҗірбергенқлыныҗ асыл мқрасы – айтыстары мен сҡз ҕағыстарыныҗ 

ҕолымызда бар бҡлігініҗ ҡзі оныҗ аҕындыҕ, айтыскерлік, суырыпсалмалыҕ ҕасиеттерін таныта 

алады. Ҟрине, ҡз тқсындағы арҕалы айтыстар деҗгейінен орын алмағанымен, Ҟріптіҗ айтыстары 

таҕырыптыҕ жағынан тыҗ, идеялыҕ жағынан жаҗа бір белдеуден кҡріне білді. Айтыс табиғатын 

тереҗ меҗгергендіктен, «Біржан-Сара», «Тҟуке-Қрҕия» кҡріктендіре кҡмкеріп жазған Ҟріп ҡз 

айтыстарында заман биігінен ҕарап, жалпы адами-тағылымдыҕ таҕырыптарды кҡтеруге 

тырысты. Осы тқрғыдан алғанда Ҟріп айтыстары тек, аҕын мқрасыныҗ жанрлыҕ ҕырын 

кҡрсетумен шектелмей, оныҗ ҟлеуметтік кҡзҕарасын танытар жаҗашылдығымен бағалағанымыз 

абзал. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Кҟкішев Т. XX ғасыр басындағы ҕазаҕ ҟдебиетіндегі ағымдар / Т. Кҟкішев // Ҕазаҕ 

ҟдебиеті. – 2003. – 26 тамыз. 

          2.Ҟуезов М. Абайтану дҟрістерініҗ дерек кҡздері / М. Ҟуезов. – Алматы: Санат, 1999. – 448 

бет. 

          3. Кҡкбай аҕын. – Алматы: Руханият, 2004. – 245б. 

          4.Тҟҗірбергенов Ҟ. Қмытпаҗыздар мені / Ҟ. Тҟҗірбергенов. –Алматы: Жазушы, 2011. – 

180б. 

          5.Мқхамедханов Ҕ. Абайдыҗ аҕын шҟкірттері / Ҕ.Мқхамадханов. – Алматы: Дҟуір, 2012. – 

3 кітап. – 320 бет. 

          6.Ҕқдайбердиев Ш. Шығармалары / Ш. Ҕқдайбердиев. –

Алматы: Білім, 2013. – 230б. 

          7.Есназаров Ҡ. XX ғасыр басындағы ҕазаҕ ҟдебиеті тарихын зерттеудіҗ кейбір мҟселелері 

(Ҟбсалыҕ Кҙнғожин Баймқхамет Айтҕожаев, Тайыр Жомартбаев,  Ҟріп Тҟҗірбергенов 

аҕындардыҗ шығармалары негізінде): канд.диссерт. / Ҡ. Есназаров. – Алматы, 1998. –154б. 

 

 



35 
 

ҞОЖ  82.056 

 

А.БАЙТҚРСЫНОВТЫҖ ӘДЕБИ МҚРАСЫ 

 

ОСПАНОВА М.Д. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

ПЕРТАЕВА Э.Ҕ. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ доценті, ф.ғ.к., 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В статье рассматривается литературное наследие А. Байтурсинова. 

Summary. The article considers the literary heritage of A. Baytursinov. 

 

Туған халҕымыздыҗ ҟдеби, мҟдени, тарихи, рухани, қлттыҕ ҕқндылыҕтарын бар болмыс-

бітімімен ҕабылдау ҙшін оныҗ шығу тегі мен тарихи даму сатыларын мқҕият ҕарастыру керек. 

Елбасымыз Н.Ҟ.Назарбаев жазғандай, «Ҡткенді тану, тарихты тереҗ пайымдап, оған ҟділ баға 

беру ҙлкен парасаттылыҕ пен жауапкершілікті талап етеді» [1, 29-б.].Тҟуелсіздік алғалы ҕазаҕ 

ҟдебиеті туралы ғылымымызда А.Байтқрсынқлыныҗ ғылыми-теориялыҕ тқжырымдары ҕай 

деҗгейде ҕолданылғандығын аныҕтап, кеҗінен насихаттау басты парызымыз. Ахмет 

Байтқрсынқлы – ҕазаҕ ҟдебиеттануыныҗ дамуына мқрындыҕ болған іргелі ғылыми 

зерттеулердіҗ авторы десек, Тҟуелсіздік кезеҗіндегі ғылымда да оныҗ ҟдеби-теориялыҕ 

мқралары ҡз маҗызын жойған жоҕ. Бқл тқста еҗ алдымен ауызға «Ҟдебиет танытҕыш» [2]  

ілінеді. 

Алғаш толымды ой-пікір білдірген – Р.Нқрғалиев «Алып бҟйтерек» атты ғылыми 

маҕаласында: «Ҕазаҕтыҗ қлттыҕ ҟдебиеттануыныҗ ғылыми негізі, методологиялыҕ арналары, 

басты-басты терминдері мен категориялары тҙп-тҙгел «Ҟдебиет танытҕышта» 

ҕалыптастырылған» [3], – дейді. 

А.Байтқрсынқлыныҗ ағартушылыҕ, ғылыми ҕызметі оныҗ ҡмірбаянынан да, 

шығармашылыҕ мқрасынан да баршаға мҟлім. Дҟуіріміздіҗ дара тқлғасы М.Ҟуезов «Аҕаҗныҗ 

елу жылдыҕ тойы» (1923) атты маҕаласында: « ... сыннан ҡткен деп Ахаҗныҗ  ғана ардаҕты атын 

айтамыз. Одан басҕа жалпаҕ елдіҗ сынына толып, мейірін ҕандырған кісілері санаулы. Ахаҗ 

ашҕан ҕазаҕ мектебі, Ахаҗ тҙрлеген ана тілі, Ахаҗ салған ҟдебиеттегі орнын біз қмытсаҕ та, 

тарих қмытпайтын істер болатын. Оны жқрттыҗ бҟрі де біледі. Ахаҗ еҗбегі жанған жанныҗ бірі. 

Оныҗ арты Ахаҗ мектебіне тізіліп, кіріп жатҕан жас буын, жаҗа ҡсіп келе жатҕан ҕазаҕ ҟдебиеті 

Ахаҗды ҡзініҗ басшысы деп санайды. ... ҡмірініҗ қзаҕ болып, еҗбегініҗ ҡнімді болуын тілеуден 

ҕазаҕ баласы ешҕашан ҕайтпайды» [2, 19 б.], – деп жазған шындығына ешкім де дауласпас.    

Академик З.Ҕабдолов жаҗаша ойлау тқрғысынан жазып, жариялаған  «Кҡзҕарас» (1996) 

атты ҟдеби сын, ғылыми зерттеуінде ҕазаҕ топырағындағы тқҗғыш теориялыҕ зерттеу еҗбек 

«Ҟдебиет танытҕышты»  Аристотельдіҗ «Поэтикасымен» ҕатар ҕояды: « ... Егер Лессинг ҡзініҗ 

«Гамбург драматургиясында» Аристотель «Поэтикасын» мінсіздік тқрғысынан «Евклид 

элементтерімен» ҕатар ҕойған болса, біз бҙгін Ахаҗныҗ «Ҟдебиет танытҕышын» Аристотель 

«Поэтикасымен» салыстырар едік. Мқныҗ мҟнісі екеуі де: бірі – грек ҟдебиетініҗ, екіншісі – 

ҕазаҕ ҟдебиетініҗ алғашҕы «ҟліп-билері». Асылы, ҙздік ҕасиеттер бір-бірінен неғқрлым ерекше 

болса, бір-біріне соғқрлым қҕсас болады» [4, 68 б.], – дейді.  

Ғалымныҗ соҗында ҕалдырған рухани мқрасын жан-жаҕты, зерттеген академик З.Ахметов: 

« ... Ахаҗныҗ ауыз ҟдебиеті нқсҕаларын жинап бастыруға ҙлкен мҟн беріп, «Ер Сайын» жырын 

Мҟскеуде жариялағанын, «Жоҕтау» кітабына енгізген 23 жоҕтау ҙлгілерін атаған жҡн. «Ҟдебиет 

танытҕыш» кітабына, ҕазаҕ тілініҗ оҕу ҕқралдарына кіргізілген кҡптеген ҟдебиет нқсҕаларын, 

ҡлеҗ-жырлардыҗ да ҕқнды дҙниелер екені талассыз» [5, 106 б.], – дейді.  

А.Байтқрсынқлыныҗ ҕазаҕ ғылымын дамытудағы еҗбегін ғалымдар жоғары бағалап, ҡз 

зерттеулерінде атап ҡтеді. «Ҟдебиет танытҕыштыҗ» гуманитарлыҕ ғылымдар  жҙйесіндегі 
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орныныҗ ерекше екенін   Т.Кҟкішев те жеріне жеткізе жазды: «Мқндай еҗбек бізде бқған дейін 

де, бқдан кейін де ҕайталанған жоҕ. ... Кҡркемдік ҟлеміндегі сҡз ҡнерініҗ сай-саласын 

қғындыратын «Ҟдебиет танытҕыш» – ҕазаҕ ҟдебиеттану ғылымыныҗ негізін ҕалаған ҕондырғы-

фундамент» [6, 210б.].  

Ахмет Байтқрсынқлы ҡзініҗ саналы ғқмырын ХХ ғасыр басында ҕазаҕ ҕоғамында ғылым-

білімніҗ жоғары бағаланып, ағартушылыҕ бағыттыҗ ҕалыптасҕан кезінде бастады. Ғалым 

ҕазаҕтыҗ тілі мен ҟдебиетіне, мҟдениеті мен дҟстҙріне, ғылымы мен білімне ҡте мол ҙлес ҕосты. 

Сонымен бірге осы ғылым салаларын зерттеуді ҕолға алған ҕазаҕ ғалымдарыныҗ ішіндегі еҗ 

алғашҕыларыныҗ бірі. А.Байтқрсынқлы ҟдеби, мҟдени мқрамызды жазуда, зерттеуде жҟне оны 

насихаттауда сол уаҕыттағы айтулы шығыстанушы ғалымдардыҗ алдыҗғы сапында тқрады. Кҡп 

халыҕтарда енді ғана ҕолға алына бастаған жҟйттерге ғалым сонау ХХ ғасыр басында-аҕ ҡз 

тқжырымын айтып, ҡз бағасын береді. Жалпы А.Байтқрсынқлы жазба ҟдебиеттіҗ тарихи жҙйесін 

– діндҟр дҟуір жҟне ділмҟр дҟуір деп екіге бҡліп ҕарағанда тек хронологиялыҕ шартты дҟуірлеу 

тқрғысынан келмеген де болса керек. Бқл жҡнінде А.Ісімаҕова «Ахмет Байтқрсынқлы ҙшін ҕазаҕ 

ҟдебиетініҗ хронологиялыҕ шеҗбері ғана емес, сҡйлеу жҙйесіндегі ҟуезе, толғау, айтыстыҗ 

орнын айҕындау маҗызды болды» [7, 109 б.], − деп жазады. Ҕалай болғанда да, егер ҟдебиеттіҗ 

тарихын ҕоғамдыҕ сананыҗ тарихы деп қҕсаҕ, ғалымныҗ қсынған бқл екі атауы да жалпылай 

алғанда ҡздерініҗ ішкі мазмқнын дҡп басып ашып тқр. Діндҟр дҟуірдіҗ маҕсаты діни-танымдыҕ 

ҙлгіге ҕқрылса, ділмҟр дҟуірде ділмҟрлыҕ та, шеберлік те, кҡркемдік маҕсат та ҕатар келеді. Осы 

мҟн-мағыналыҕ тқрғыдан алғанда  бертінгі ҟдебиет тарихын діндҟр, ділмҟр деп бҡлу сҟтті 

шыҕҕан. Біраҕ, жалпылай мағыналыҕ жҙйелеу бір басҕа да тарихи жҙйелеу бір басҕа болатыны 

белгілі. «Ҟдебиет танытҕышта» осы тқсы да ескеріліп, ҟдебиет дамуынадағы Абайдан кейінгі 

кезеҗ «Сындар дҟуір» делініп, оныҗ да жеке жҙйесі беріледі. Сонымен ішкі мазмқндыҕ талап 

тқрғысын алып ҕарағанда А.Байтқрсынқлы жҙйесінде ділмҟр дҟуір мен сындар дҟуірдіҗ алаҗы 

бір болып шығады да, діндҟр дҟуірдіҗ ҕазаҕ ҟдебиетіне ҕатынасатын жерін бҡлек алып тарихи 

тҙсіндірме ретінде беріледі  

«Ҟдебиет танытҕыштыҗ» кҡлемді тарауы – «Қара сө з» бен «Дарынды сө з» жҙйесі деп 

аталады. Ғалым осы бҡлімде ҕазаҕтыҗ ҕара сҡзі мен дарынды сҡзініҗ табиғатын жан-жаҕты аша 

талдап, ҕқнды пікірлер айтады. Ҡз сҡзімен жазар болсаҕ, « ... жалаҗ лебізбен айтылған сҡздерді 

ҕара сҡз, кҡрнекі лебізбен айтылған сҡздерді дарынды сҡз» [8, 252 б.] жҟне  жалаҗ лебізбен 

айтылған сҡз «Сө йлеу» орнына, кҡрнекі лебізбен айтылған сҡз «Толғ ау» орнына жҙреді деп пікір 

тҙйеді. Адам бір нҟрсе туралы сҡйлегенде «я тиіс  жағынан алып, я тҙйіс жағынан алып тҙрін, 

тҙсін, тқрпатын, ісін алып сҡйлейді». «Кҡркем сҡз – кҡҗіл тілі, дҙниеде болуға ыҕтимал деген 

нҟрселерді сҡз етеді, ал жалаҗ сҡз – зейін тілі, дҙниеде шын болған нҟрсені тқрған ҕалпында 

алып айтады» [8, 253 б.], − дейді. Жалаҗ сҡздіҗ «Қара сө з» ал, кҡркем сҡздіҗ «Дарынды сө з» 

делінуініҗ мҟнісін осылай дҟлелді, наҕты тҙсіндіреді. 

Ҕазаҕтыҗ ҕара сҡзі мен кҡркем сҡзініҗ арасында болатын еҗ басты айырмашылыҕты 

А.Байтқрсынқлы «Дарынды сҡз адамныҗ ойына ҡҗ береді, кҡҗіліне кҙй тҙсіреді, ҕарасҡзден адам 

тек қғым алады. Арабша айтҕанда ҕара сҡзді «насыр» деп, дарынды сҡзді «назым», ал ҕазаҕша 

айтҕанда «ҕара сҡз, дарынды сҡз» [8, 255 б.] немесе « ... ҕара сҡз ғалымдардыҗ, шешендердіҗ 

сҡзі. Дарынды сҡз аҕындардыҗ, арҕалылардыҗ сҡзі» [8, 272 б.] деп, «сҡйлеу жанрларыныҗ» 

араҕатынасын наҕтылайды. Ғалым ҕазаҕ сҡз ҡнерініҗ эстетикалыҕ мҟні мен ҕқндылығын осылай 

тҙсіндіреді.  

М.М.Бахтин «сҡйлеу жанрлары» туралы былай дейді: «Тематическое содержание, стиль, 

композиционное построение неразрывно связаны в целом высказывания и одинаково 

определяются спецификой данной сферы общения. Каждое отдельное высказывание, конечно, 

индивидуально но каждая сфера использования языка вырабатывает свои относительно 

устойчивые типы, таких высказываний, которые мы и называем речевыми жанрами» [9, с.251].  

Ҕазаҕ ҟдебиеттану ғылымында А.Байтқрсынқлы 1926 жылы «Ҟдебиет танытҕышта» 

тілтану, ҟдебиеттанудыҗ негіздерін, кҡркем сҡздіҗ басты-басты мҟселелерін бір арнада, бір-

бірімен ҕатар тереҗдей зерттеп, жҙйелеп берген. Осы мҟселелерді яғни кҡркем сҡз, кҡркем 

ҟдебиеттегі стиль, жазушы стилі туралы ғылыми-зерттеу жқмыстары ҡткен ғасырдыҗ 30-



37 
 

жылдары ғана орыс ҟдебиеттану ғылымында Г.О.Винокур («Критика поэтического текста», 

1927), В.В.Виноградов («Эволюция русского натурализма», 1929; «О художественной прозе», 

1930, «Теория художественной речи» 1934), В.Б.Шкловский («О теории прозы», 1929), 

Л.И.Тимофеев («Теория литературы», 1934; «О теории поэтической речи», 1934) жҟне 

И.А.Виноградов («Теория литературы», 1936)  еҗбектерін атауға болады.  

Сонымен, ҕара сҡз нҟрсеніҗ тиіс жағы яғни объективті ғалам, ал дарынды сҡз нҟрсеніҗ 

тҙйіс жағы яғни субъективті ғалам екен. Объективті тҙрде ойлағанда ойымыз қғым тҙрлеріне 

ҕарай бірнеше тарапҕа бҡлінеді: 

  1.Ғ алам тарапына (жаратылыс) яғни адамныҗ зейіні бҙтін ғаламды тануға жқмсалып, 

дҙниедегі нҟрсеніҗ бар-жоғын танып, одан даналық  ұғ ым (философия) алады. Оныҗ маҕсаты 

бҙтін ғаламды танып, дҙниеніҗ жқмбағын шешпек, даналыҕтыҗ ес қғымына тиісті жағы – сап 

даналық  (метафизика), ал іс қғымына тиісті жағы – салт даналық   болады; 

2.Құ дай тарапына (уағ ыз) яғни адамныҗ зейіні Ҕқдайды тану жағына жқмсалады. Ҕқдай 

турасындағы мҟселені шешпек болғанда дін жү йесі яғни адамныҗ діни жҟне адамгершілік 

санасын тҟрбиелеу пайда болады. Бқны «ғаҕаид» деп атаймыз; 

  3.Әлеумет тарапына  яғни адамныҗ зейіні ҟлеумет мҟселесіне (ҕоғам ҡміріндегі сот, есеп-

ҕисап, ауыл шаруашылығы, мектеп, мемлекеттік ҕқрылымдар туралы ой-пікірлер) жқмсалса, 

кө семдік ұғ ым жү йесі (публицистика) пайда болады; 

4.Ғ ылым тарапына (наука) тарабы яғни адамныҗ зейіні  табиғат ҕқбылысын тану (мысалы: 

физикалыҕ, химиялыҕ, биологиялыҕ ҕқбылыстардыҗ жҟне психологиялыҕ, экономикалыҕ, 

техникалыҕ, медициналыҕ даму заҗдылыҕтар, оныҗ ҕасиеттерін қғып, білу жағына жқмсалып, 

одан ғ ылым жү йесі  пайда болады; 

5.Ү гіт-тә рбие (идеология) яғни зейін табылған білімді басҕаларға ҙйрету жолына жқмсаса, 

ү гіт-тә рбие жү йесі (педагогика –  бала тҟрбиесі немесе дидактика яғни жас ҡспірімдер тҟрбиесі 

мен психология) пайда болады;  

6.Сын тарапына (критика) яғни зейін басҕаныҗ ісін таразылап, қнамды, қнамсызын 

тексергенде сын жү йесі пайда болады.  

Сынныҗ ғылыми, философиялыҕ, публицистикалыҕ тҙрлерінен басҕа теориялыҕ жҟне ҕосалҕы 

мҟндері болуы да мҙмкін. Ҡнер туындыларын сынағанда (поэзия, проза, кескін, мҙсін, сҟулет т.б. 

болсын) оныҗ маҗызы мен мҟнділігі ҕатар тҙсіндіріледі. Кҟсіби ҟдеби сынныҗ орны тіпті бҡлек.  

Осы аныҕтамаларынан шығатын ҕорытынды мынау яғни ғалым ғылымныҗ барлыҕ 

салаларына жеке-жеке тоҕталып, сол саланыҗ зерттеу аясын, шеҗбер-шегін де айҕындап береді. 

Сонымен бірге ғылымды теориялыҕ (ес ұ ғ ымы) жҟне практикалыҕ (іс ұғ ымы) тқрғыдан 

қштастырып, қғым тҙрлерін осылай қлттыҕ санаға сай саралайды. 

Ҕорыта айтҕанда, ҕазаҕтыҗ қлттығы мен егемендігін бҙгінгі таҗда бҙкіл дҙниежҙзі танып, 

мойындап отырған тқста ғасырдан ғасырға жеткен мҟдени мол мқраларымыз ел игілігіне 

айналуда. XX ғасыр басында тқҗғыш рет Ахмет Байтқрсынқлы «Ҟдебиет танытҕыш» атты 

ғылыми-теориялыҕ еҗбегінде қлттыҕ ҟдебиеттанудыҗ негізгі қстанымдары мен тқжырымдарын 

ҟлемдік контексте ҕарастырған ҟрі ғылыми тқрғыда негіздеген ҡміршеҗ зерттеулерін ҕалдырды. 
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МҚРАТ МӚҖКЕҚЛЫНЫҖ ШЫҒАРМАШЫЛЫҔ ӚМІРБАЯНЫ  

 

БИТАБАРОВА Г.Ҕ. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В статье рассматривается творческая биография Мурата Монкеулы. 

Summary. The article discusses the creative biography of Murat Monkeul. 

 

Мқрат Мҡҗкеқлы 1843 жылы  ҕазіргі Атырау облысы Ҕызылҕоға ауданы Ҕарабау 

ауылында туған. Ҟкесі Мҡҗке кедей, шаруа адам болыпты. Мқраттыҗ шыҕҕан тегі, ҟулеті, 

ҡмірбаяны жҡнінде тҙрлі нқсҕадағы деректер кҡп жинаҕталған. Олардыҗ бірҕатары М.Ҟуезов 

атындағы Ҟдебиет жҟне ҡнер институтыныҗ ҕолжазба ҕорында жҟне республикалыҕ Орталыҕ 

ғылыми кітапханасында саҕтаулы. Халел Досмқхамедқлыныҗ аҕын ҡмірінен берген мҟліметі 

мынадай: «Мҡҗке баласы Мқрат 1843 жылы туып, 1906 жылы 63 жасында опат болды. Кіші 

жҙздегі Байқлы беріш деген рудыҗ Ҕаратоҕай деген арысынан, аҕҕолы деген бҡлімінен болады. 

Туған жері Орал облысы, Гурьев (Ҙйшік) уезі, Ҕарабау деген. Жҙрген жері–Бҡкейлік, Орал. 

Мқраттыҗ ата-тегі мал баҕҕан шаруа ҕазаҕ. Мқрат жасында аз-кем молдаға оҕыған, ҕара танып, 

хат жазарлыҕ ҕана оҕығаны болған. Мқрат бала кҙннен-аҕ  ҡлеҗ айта бастаған. Он бестен асҕан 

соҗ  той-тобырда ҡлеҗ айтуды мҙсе етпей, заманындағы айтҕыштардыҗ  бҟрін айтысып жеҗген... 

Мқрат маҕтау ҡлеҗ айтып, мал таппаған адам. Заманындағы қлыҕтарға шығарған асҕаҕ сҡзі кҡп» 

[19, 40б.]. 

Мқраттыҗ анасы Ҕырыҕжылҕы деген ҟнші, аҕын адам екен. Мқратҕа, ағасы Матайға 

аҕындыҕ осы анасынан, нағашы жқртынан дарыса керек. Мҡҗкеніҗ ҙлкен баласы Матай кҡпке 

мҟлім аҕын екен, біраҕ кейін Мқраттыҗ ҡнері асып, жалпаҕ жқртҕа жайылады. 

Мқрат шығармалары негізінен ҡлеҗ-толғау, жыр-дастандардан, айтыс ҡлеҗдерінен тқрады. 

Айтыс ҡнеріне аҕынды жас кездегі Ҕаратоҕай руыныҗ белді биі Есеттіҗ ҡзі баулыпты, ел мен 

жер тарихын, ру шежіресін қғындырып, ҙйреткен осы Есет би деседі. Бала Мқрат кішкенеден ҟр 

рудыҗ батыры мен биі, ҟйгілі тқлғалары жайлы, ҕайсыбір бетке шіркеу келеҗсіздіктері жайлы 

кҡп ҟҗгімені бойына сіҗіріп ҡседі. 

Б.Омарқлыныҗ [20] аныҕтамасында Есет–Есет Ҕарақлы (1778-1868) жқртшылыҕҕа айыр 

тілді шешен, ҕара ҕылды ҕаҕ жарған ҟділ би, ҕол бастаған батыл ретінде танылған. Кҟдімгі «Бес 

ғасыр жырлайды», «Ай, заман-ай, заман-ай» жинаҕтарына «Тауға біткен ҕайыҗныҗ, солҕылдар 

басы жел ҡтсе» деп басталатын ҡсиет ҡлеҗі енген Есет бидіҗ ҡзі. Мқраттыҗ қстазы болған Есет 

осы.  

«Мқрат отыз жасына дейін сқр бойдаҕ боп, ел аралап, айтысҕа тҙсіп, ҡлеҗ айтумен болады. 

Отыздан асҕан кезде ҙйленеді. Біраҕ, ҡлеҗ шығару, ел аралап, айтысҕа тҙсу ҟдетін ҙйленгеннен 

кейін де тастамайды... Мқраттан екі бала ҕалған. Оныҗ бір баласы Гурьев облысы, Ҕызылҕоға 

ауданында» деп жазды Ҕажым Жқмалиев [21, 49б.] Қлттыҕ Ғылым академиясыныҗ Орталыҕ 

ғылыми кітапханасы ҕолжазба ҕорындағы деректерде: «32 жасында Есен беріш Иман дегенніҗ 

Науша деген ҕызына ҙйленеді. Мқраттан Дҟулетҕали, Сары, Сҙндетҕали деген ҙш қл, Сҟбила 

деген ҕыз туады» делінеді [22, 102б.]. Ал, Мқраттыҗ қлы Дҟулетҕалимен бірнеше рет жҙздескен 

атыраулыҕ жазушы Б.Ҕорҕытовтыҗ айтуынша аҕынныҗ екі қлы болыпты. Біріншісініҗ аты Сары 

екен. Аҕын оны ҙнемі жанынан тастамай ертіп жҙрген. Бір ғажабы, ҟкесі жыр нҡсерін селдетіп 

отырғанда ҟлгі баланыҗ іші кеуіп мазасыздана бастайтын кҡрінеді. Ҕолына домбыра қстатса, 
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ішініҗ кепкені ҕайтып, жаны жай табады. Ҙлкендер «бқл тегін бала емес, ҟкесіне тартҕан тҡкпе 

аҕын болатын шығар» деп таҗдай ҕағысады. Сары он жасҕа толар-толмаста кҡз тиіп ҕайтыс 

болған. 

 Мқраттыҗ Сарыдан кейінгі қлы Дҟулетҕали шамамен 1877-78 жылдары туып, 1960 

жылдардыҗ басында ҕайтыс болған. Ҡйткені Дҟулетҕалидыҗ ҡзі «ҟкем баяғы ҕоян жылғы жқтта 

Маҗғыстауға кҡшіп келіп, ―Сарыарҕаны‖ жырлайтын кезде емізулі бала екенмін» дейтін 

кҡрінеді. 

 Дҟулетҕали Мқратов бертін келе Атырау ҡҗіріне белгілі аҕын атанған. Оныҗ бірсыпыра 

шығармалары республика Ғылым академиясы Орталыҕ ғылыми кітапханасыныҗ ҕолжазба 

ҕорында саҕтаулы. 

Мқрат ҡзініҗ  бірнеше толғауларын, тарихҕа байланысты  жырларын ҡмірге алып келген 

аҕын. Ол ҡз Отанын жырға ҕосҕан мына толғаулары: «Жалғаншы фҟни жалғанда» («Во времени 

обманном, бреном»), «Ҟттеҗ ҕапы дҙние-ай» («Омир, суетный, скротечный»), «Ҡлім» («Смерть») 

ал ҕалған ҡлеҗдерінде батыл, батыр, ержҙрек жігіттерді, ҕалыҗдыҕ, ҕыз-келіншектер, бҙркітпен 

аҗға шығу, сонымен бірге ҡмірдіҗ ҕысҕа екені туралы жҟне де ҡмірдіҗ ҕқбылмалы сҟттері кҡп 

деп ҡз ҡлеҗдеріне ҕосҕан.  

Мқраттыҗ толғаулары да оныҗ аҕындыҕ болмысын жан-жаҕты танытады. «Топҕа 

тҙскендегі толғауы»,  «Жалғаншы фҟни жалғанды», «Ҟттеҗ бір ҕапы дҙние-ай» деп аталатын 

толғауларында аҕын айналысындағы ҕқбылыстарға талдау жасап, ҡз шешімін айтады. Ҕазаҕ 

жқртыныҗ ыҕылым заманнан ҕалыптасҕан салт-дҟстҙрі, ҕазаҕ ауылыныҗ сҟн-салтанаты, ҕазаҕ 

даласындағы ҕызыҕты тіршілік – аҕын толғауларыныҗ алтын арҕауы. Ҡлім мен ҡмір, ҡткен кҙн 

мен келешек, жаҕсы мен жаман, дос пен дқшпан арасындағы ҕатынас Мқрат жырларында ҡзгеше 

кҡрініс табады. Аҕынныҗ кҡркем тілі, келелі ойлары, берік логикасы толғауларын биік сатыға 

кҡтерген. 

«Жалғаншы фҟни жалғанды» толғауы ата-дҟстҙрді, қлттыҕ ҟдет-ғқрыптарды дҟріптеуге 

арналса, «Топҕа тҙскендегі толғауы» ҡмір ҕқбылыстарын зерделеп, жыраулыҕ дҟстҙрдіҗ 

ҙлгісімен философиялыҕ тҙйіндеулер жасауға негізделген. Алғашҕы толғауда сҙйсіну, ризалыҕ 

белгісі ретінде тілек-талап кҡп айтылса, соҗғысында наҕыл сҡз, ҡсиет сипатындағы даналыҕ 

ойлар басым. Философиялыҕ тқжырымдар кестелі ҡлеҗ орамдарына айналғанда, Мқратты тек 

аҕындыҕ деҗгейден ғана емес, ҕайраткерлік пен даналыҕтыҗ биігінен де кҡреміз. Бқрыннан 

ҕалыптасҕан халыҕтыҕ ҕағидаларды аҕын ҡзінше ҡрнектейді. Ҕаймағы бқзылмаған ҕазаҕ 

ауылыныҗ тыныс-тіршілігіне Мқрат аҕын ҕоғамдыҕ-ҟлеуметтік таным тқрғысынан ғана емес, 

эстетикалыҕ кҡзҕарас тқрғысынан да зор маҗыз береді. Бқл кҡзҕарас ҕазаҕ ҕоғамыныҗ қлттыҕ 

болмысын жоғалтпау, дҟстҙрлерді дҟріптеу маҕсатын кҡздегендігімен ҕқнды. 

«Ҟттеҗ, бір ҕапы дҙние-ай» толғауында таҕырыбы жағынан «Ҙш ҕиянда»  кҡтерілген 

мҟселелер ҕозғалады. Мқнда дҙние, ҡмір, тіршілік жайлы толғамдар жоҕ. Бқл – атаҕоныстыҗ 

патша отарлаушыларыныҗ талауына тҙскеніне ашынғаннан, ел мен жердіҗ ҕадірі кеткеніне 

налығаннан туған жыр. Атамекенніҗ келешегін ойлап, торығу, ҡткенді аҗсап сағыну сарыны 

басым. «Ҟттеҗ бір ҕапы дҙние-айдағы» бір ерекшелік, аҕын шқрайлы жерлердіҗ ҡзгеніҗ ҕолына 

кҡшкенініҗ себебі халыҕ арасындағы ауызбіршіліктіҗ жоҕтығынан екенін атап кҡрсетеді. 

Ынтымағы жарасҕан іргелі елді жау ала алмайтынын айтады: 

Бқрынғы ҡткен заманда, 

Ел ҕорғаны барында, 

Белгілі екен ерлерге 

Жаудыҗ да келер шамасы! 

Ҕоныстыҗ бҟрін жоғалтҕан, 

Ноғайлы, ҕазаҕ надан жқрт, 

Бірлігіҗніҗ де кемісі! 

Мқрат толғауларыныҗ ҡміршеҗдігі оныҗ кеҗ ауҕымды халыҕтыҕ мҟселелерді кҡтеріп, 

ҕайраткерлік тқрғыдан философиялыҕ ой-тқжырымдар жасауынан байҕалады. Бір ғасырға жуыҕ 

уаҕыттыҗ ҡзі аҕынныҗ жырмен тҙйіндеген ҕағидаларыныҗ мҟн-мағынасын ҡзгерте алған жоҕ. 

Мқраттыҗ ҡлеҗ-толғауларыныҗ кҡбісініҗ кҡтерген таҕырыбы халыҕтыҗ тқрмыс-тауҕыметімен, 
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ауыр тағдырымен орайлас. Аҕынныҗ мқҗы мен зары туған жердіҗ, ата-ҕоныстыҗ ҕадір-ҕасиетін 

бағалаумен ҕатар, жас қрпаҕтыҗ қлттыҕ тҟрбиесімен, халыҕтыҕ салт-дҟстҙрлердіҗ 

сабаҕтастығымен ҙндеседі. 

Мқрат Мҡҗкеқлыныҗ шығармашылығы туралы айтҕанда еҗ алдымен Халел 

Досмқхамедқлы еске оралады. Ғалым ҕазаҕтыҗ аҕын-жырауларыныҗ еуропалыҕ тҙсінікке сай 

келмейтін ерекшеліктерін кҡрсетіп, оларды сол заманныҗ идеологтары, ел тарихын, ҡткенніҗ 

ҡнегесін, арғы қрпаҕтыҗ жҙріп ҡткен жолын кейінгі қрпаҕҕа таныстырушы, тарихи білімдерді 

жалғастырушы ҕоғамдыҕ тқлға деҗгейінде бағалайды. Ол фольклорлыҕ мқраныҗ тарихилығы 

туралы Шоҕан Уҟлиханов айтҕан пікірлерді жалғастырып, ҕазаҕ халҕыныҗ тарихи санасы мен 

тарихи білімініҗ рҡлін атҕарған батырлыҕ жырлар мен фольклордыҗ ел тарихымен 

байланыстылығын аҕын-жыраулар шығармашылығы арҕылы кҡрсетті. 

Халел ҕқрастырған «Мқрат аҕынныҗ сҡздері» атты кітаптыҗ алғы сҡзінде ҕазаҕтыҗ бес 

ғасыр бқрынғы тарихи оҕиғалары тарихи жырларда кҡрініс тауып, оларды кейінгі қрпаҕҕа 

жеткізуші аҕын-жыраулардыҗ кҡші Ҕазтуған мен Шалгезден басталып, Мқрат Мҡҗкеқлы 

шығармашылығымен аяҕталғанына назар аударады. Бқл жинаҕта ҕазаҕтыҗ ноғайлы дҟуіріндегі 

оҕиғалары ҕазаҕ тарихымен байланыстырыла баяндалған. 

Доспамбет пен Ҕазтуған, Шалгез сияҕты аҕын-жыраулар шығармашылығындағы елдік 

идеялар мен қлттыҕ дҟстҙрсарындар Мқрат аҕын мен Махамбеттіҗ ҡлеҗдерінде жалғасын 

тапҕан. Бқл жалғастыҕта ортаҕ елдік сабаҕтастыҕ бар. Ҕазаҕ ҟдебиетінде Ноғайлы дҟуірі деп 

аталатын уаҕытты тарихи тқрғыдан Алтын Орданыҗ ыдырау кезеҗі деп тҙсінген жҡн. Ҡйткені, 

Алтын Орда термині – ҕазаҕҕа жат қғым. Ордаға салыҕ жеткізуші Москва княздерініҗ ханныҗ 

алтын зермен ҕапталған киіз ҙйін атауына сҟйкес, тарихи ҟдебиетте осы термин орныҕҕан. Ал 

Алтын Орданыҗ халҕы ҡздерін ноғайлы деп атап, Ҡзбек пен Жҟнібек хандар кезіндегі баҕуатты 

заманды аҗсаған. Осы ҡткен заманды армандау, аҗсау сарыны Ҕазтуған мен Доспамбет, Шалгез 

жырлары арҕылы халыҕҕа тарап, Мқрат аҕын жырларымен сабаҕтасҕан. Ҡйткені, Доспамбет те, 

Ҕазтуған да Ноғайлы, яғни Алтын Орда заманыныҗ басынан дҟурені ҡткенін, халыҕтыҗ кезіндегі 

тарихи тағдырын жырласа, бодандыҕҕа тҙсіп, берекесі ҕашҕан жқртыныҗ тағдыры Мқрат 

ҡлеҗдеріне арҕау болады. 

Мқрат аҕын – Ноғайлы-ҕазаҕ бірлестігі жырауларыныҗ соҗғы кҡшініҗ ҡкілі. Ҕазаҕ 

зиялылары – билер, аҕындар ҡздеріне берілген ҕабілетті жеке бастыҗ ҕаракеті ҙшін емес, елге, 

халҕына ҕызмет ету деп тҙсінген. Солай істегендері халыҕ жадында ҕалып, қрпаҕтан-қрпаҕҕа 

танылып, мҟҗгі ҡмір сҙрген. Жырау – кҡшпелі ҕазаҕ ҡмірінде саяси идеолог рҡлін атҕаратын 

тарихшы, тарихнамашы іспетті. Еуропалыҕ тарихнамадағы анналдар (тарихи ҟҗгімелер) сияҕты 

кҡшпелі ҕазаҕ ҕоғамында тарихи сана мен танымныҗ ерекше формасы ретінде тарихи жырлар 

ҕалыптасҕан. 

Ҟдебиеттанушы Ҕ.Мқҕатаева «Мқратты ҕаншама халыҕҕа танылды дегенмен, Абай мен 

Махамбеттей, Аҕтамберді мен Бқҕардай мол орнығып, санаға сіҗе ҕойған жоҕ. Махамбет 

жырлары халыҕҕа Мқрат арҕылы мҟҗгілік ғқмырға ие болды. «Ҕырымныҗ ҕырыҕ батырын», 

Ноғайлы жырауларыныҗ толғауларын, кҡптеген батырлар жырларын Мқрын жыраудыҗ Мқрат 

аҕыннан ҙйренгендігі шындыҕ», – дейді [24, 33б.]. 

Алайда Мқрат Мҡҗкеқлыныҗ ҕазаҕ тарихы мен ҟдебиетіндегі орны ҟлі де тасада ҕалып 

келеді. Ол арҕылы ҕазаҕтыҗ бес ғасырлыҕ тарихи дастандарын ҙйреніп, біздіҗ заманымызға 

жеткізген жырау Мқрын Сеҗгірбайқлыныҗ шығармашылығын маҗғыстаулыҕ тарихшылар, 

зерттеушілер қлыҕтап, оған арнайы зерттеулер, ғылыми-тҟжірибелік конференциялар арнады. 

Батырлыҕ, каҝармандыҕ жырлардыҗ кҡптігі тек ҕазаҕ халҕына ғана тҟн сипат, сонысымен 

біз маҕтанамыз жҟне ҡзге халыҕтардан ерекшеленеміз. Алайда осыншама мол мҟдени мқраны 

кҡздіҗ ҕарашығындай саҕтап, жазусыз – сызусыз заманда кейінгі қрпаҕҕа жеткізуді мансқҕ етіп, 

шҟкірттер тҟрбиелеп, солар арҕылы ел жадында берік орын алған Мқрат Мҡҗкеқлы сияҕты 

аҕын-жырауларға тарихымыз ҕарыздар. Республиканы айтпағанныҗ ҡзінде, тіпті Атырау 

топырағында да Мқрат Мҡҗкеқлыныҗ атын қлыҕтайтын шаралар жаппай ҕолға алынып жатҕан 

жоҕ. Кеҗес ҡкіметін орныҕтырған аталарымыздыҗ атына кҡше, мекеме, ғимараттар беріліп 
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жатҕанда, ҕазаҕтыҗ ҕазаҕтығын ҡзіне танытҕан сқҗғыла, шежіре аҕын, азамат аты неге шеттеу 

ҕалуға тиіс? 

Ноғайлы жырларыныҗ елге кеҗ таралуына зор ҙлес ҕосҕан Мқрат аҕын қлт руханиятыныҗ басты 

тқлғаларыныҗ бірі санала бермек.Мқрат Мҡҗкеқлыныҗ шығармаларын ҟр ҕырынан алып ҕарауға 

болады. Ол – сҡз сайысында алдына жан салмаған, қшҕыр ойлы, суырыпсалма айтыскер. Ҕызыл 

тілдіҗ майын тамызған суреткер, шешен. Ел тарихын, жер тарихын ҡте жетік білетін шежіреші. 

Мқрат – халҕына сҙйеніп ҕана ҕоймай, жқртын ҕорғаған, ата-ҕонысты ҕызғыштай ҕорыған 

кҙрескер аҕын.  

 Ҕорыта айтҕанда, Мқраттыҗ шығармашылыҕ ҡмірі ҕоғамдағы ҕайшылыҕтармен тығыз 

байланысты. Отарлау саясатыныҗ етек алуы, халыҕтыҗ басына тҙскен ҕайғы-ҕасірет аҕынныҗ 

шығармашылығына ҟсер етті, айналасында болып жатҕан ҡзгерістерден ой тҙйген аҕын ҡмір 

ҕқбылыстарын ҡзінше топшылады. 

 Мқраттыҗ аҕындыҕ ғқмыры ҕайшылыҕҕа толы кҙрделі кезеҗде ҡз ҙнін танытҕандығымен, 

ҡз елініҗ ҕайраткер қлы болғандығымен, ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихында ҙлкен орны бар аҕын 

ретінде ҕалғандығымен бағаланады. 

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Досмқхамедқлы Х. Аламан. Ҕқр.: Ғ.Ҟнесов, А.Мектепов, Ш.Керімов. –Алматы: 

Ҕазаҕстан, 1991. – 176 б. 

2.Омарқлы Б. Бқғауға бағынбаған жырлар. –Алматы: Ана тілі, 1998. –112б. 

3.Жқмалиев Ҕ. Кезеҗдер сҟулесі. –Алматы: Білім,  1972. –145б. 

4.Ҕазаҕстан Республикасы Қлттыҕ Ғылым академиясыныҗ  Орталыҕ ғылыми 

кітапханасыныҗ архиві, 36-ҕор, 2-тізбе, 1224-іс.  

5.Мқҕатаева Ҕ. Мқрат аҕын. –Алматы: Білім, 2003.–159б. 

 

ҞОЖ  82.085 

 

Ҕ.А.ЯССАУИ  ХИКМЕТТЕРІНІҖ ПОЭТИКАСЫ 

 

КЫРГЫЗАЛИЕВ А.Е. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ студенті, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

 Резюме. В статье рассматривается поэтика хикметов Х.А.Яссауи. 

          Summary. The article discusses the poetics of Hikmetov H.A.Yassawi. 

 

Ыҕылым заманнан бергі ҡткен дҟуірде ҕазаҕ топырағына табаны тиген сандаған қрпаҕтыҗ 

ҡкілдері Ҕожа Ахмет Яссауи  есімін ауызға алғанда, еҗ алдымен ҕасиетті Тҙркістанды тҙркі 

жқртыныҗ кіндік ҕазығына айналдырған қлы ҟулиеніҗ кҡкпен таласҕан кҙмбезін, ал аузындағы 

аҗыз-ҟҗгімелердіҗ даҗғайыр сарынымен ҕарапайым халыҕтыҗ кҡкейіне ҡшпестей болып қялаған 

кемеҗгер сқлбасын бір сҟт кҡз алдына келтірері хаҕ. Біраҕ та Шығыс ҟлеміне Яссауи есімі 

ҕаншалыҕты белгілі болса, оныҗ ҡмірбаянын, тағдыр жолын аныҕтайтын деректер соншалыҕты 

кҙҗгірттік ҕойнауында жатыр. Біз аҕынныҗ пірі боп танылған Хамадани сопы мен Хамадани 

мектебіне ҕатысты жазбалардағы мҟліметтерге сҙйене отырып ҕана Ахмет Яссауидіҗ ХІ 

ғасырдыҗ соҗғы ширегі мен ХІІ ғасырдыҗ бірінші жартысында ғқмыр кешкенін айта аламыз. Ҟл-

Уағиздіҗ «Рашахатында», Ибн Халликанныҗ «Уафайат, YІІ», Шағаранидіҗ «Табакат ал-кубра» 

жазбаларында, Халис Ефенди кітапханасынан табылған «Жауахир-ул-ҟбрар мин ҟмуажи-л-

бихар» риуайатында, Жҟмидіҗ «Нафахат ал-унс», Науаидіҗ «Насойиму-л-махаббат» деген 

еҗбектерінде Ахмет Яссауи ҡз заманыныҗ білікті маманы, атаҕты сопысы екенін жҟне де 

шҟкірттік жолын Хамадани мектебінен бастап, кейіннен осы мектептіҗ халифасы, яғни, 
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жетекшісі болғанын хабарлайды.Бірер жылдар бқрын танылып, ғалым М.Жармқхамедовтыҗ 

зерттеуіне енген «Насаб-нама» сияҕты ҕқнды деректер [1], Ҕ.А.Яссауи болмысын уаҕыт 

тқманынан ажыратып, тарихи тқлғасын таныта тҙскендей болды.  

Диуани хикмет, «Аҕыл кітабы» – Ҕожа Ахмет Ясауидіҗ сопылыҕ идеясын жыр еткен, 

этикалыҕ-дидактикалыҕ мазмқндағы ҟдеби шығармасы. 

Аҕын ҡз кітабын ҕыпшаҕ даласы мен Орталыҕ Азия тҙркілеріне кезінде тҙсінікті болған 

шағатай тілінде жазған. Мқныҗ ҡзі араб тілінде жазылған Ҕқран Кҟрім мен тҙрлі хадис, 

тҟфсирлердіҗ кҙрделі ҕағидаларын жергілікті тҙркі халыҕтарыныҗ тҙсініп оҕуына мҙмкіндік 

берді. «Диуани хикмет» – кҡшпелі елдіҗ ауыз ҟдебиеті ҙлгілеріне негізделіп, тҙркі халыҕтары 

фольклорыныҗ тілдік-стильдік, модельдік тҟсілдерін зор шеберлікпен пайдалана отырып 

жазылған кҡркем туынды. «Диуани хикметтіҗ» тҙпнқсҕасы саҕталмаған. Еҗ ескі нқсҕасы XV ғ-

дыҗ орта кезінде араб ҟрпімен кҡшірілген. Бертін келе «Диуани хикмет» Ҕазан (1887–1901), 

Стамбқл (1901), Ташкент (1902–11) баспаларынан жарыҕ кҡрген. 

Ҕожа Ахмет Ясауи хикметтерініҗ жазылу тарихын, поэтикасын, сопылыҕ-философиялыҕ 

идеясын, ҕоғамдыҕ-ҟлеуметтік мҟн-мағынасын, ислам дінін таратудағы рҡлін М.Ф.Кҡпрҙлузаде, 

Н.С.Банарлы, Е.Э.Бертельс, А.К.Боровков, Э.Р.Рустамов, В.И.Зохидов, т.б. ғалымдар жан-жаҕты 

зерттеді. Ҕожа Ахмет Ясауи «Диуани хикметте» «Аллаға жаҕындай тҙсу ҙшін» ҟрбір адам ҡзініҗ 

ҡмір жолында тҡрт басҕыштан ҡтуі керектігін айтады. Біріншісі – шариғат. «Шариғат» – ислам 

діні ҕағидалары мен шарттарын таҕуалыҕпен мҙлтіксіз орындауды ҟрі ҕқдайға ҕқлшылыҕ 

жасауды талап етеді. Екіншісі, «тариҕат» – дін ғқламаларына шҟкірт болып, жалған дҙниеніҗ 

тҙрлі лҟззаттарынан бас тарту, Аллаға деген сҙйіспеншілікті арттыра тҙсу болып табылады. Бқл 

басҕыш сопылыҕтыҗ негізгі идеясын, мқрат-маҕсатын аҗғартып тқр. Ҙшіншісі, «мағрифат» 

негізінен дін жолын танып-білу сатысы деуге болады. Бқл басҕыштыҗ негізгі талабы – кҙллі 

дҙниедегі болмыс-тіршіліктіҗ негізі «бір Алла» екенін танып-білу, тҙсіну. Тҡртіншісі, «хаҕиҕат» 

(«фано») – Аллаға жаҕындап, оны танып-білудіҗ еҗ жоғары басҕышы. Сопылыҕ тҙсінік 

бойынша, «шариғатсыз» «тариҕат», «тариҕатсыз» «мағрифат», «мағрифатсыз» «хаҕиҕат» болуы 

мҙмкін емес. Бқлардыҗ бірі екіншісіне ҡту ҙшін ҕажетті басҕыш болып табылады. Ҕожа Ахмет 

Йасауи Аллаға (яғни Хаҕҕа) жету жолында міндетті тҙрде тҡрт асудан мҙдірмей ҡтуі керек деген 

пікір айтады. Аҕынныҗ айтуы бойынша, Хаҕҕа жету жолындағы ҟрбір асудыҗ он-оннан маҕамы 

(тоҕтамы) бар. Демек, осы тҡрт асудыҗ ҕырыҕ маҕамын игерген пенде ғана «жабарут» (адам мен 

табиғат арасындағы ҙйлесімділік), «мҟлҟкут» (ҡмірдіҗ мҟнмағынасына ҕаныҕ болу), «лахут» 

(бқл жалғаннан безіп, о дҙниеніҗ рухани ҟлемін меҗгеру), «насут» (жоғарыда аталған ҙш 

ҡлшемніҗ басын ҕосып тқрған кҙш) деп аталатын рухани дҙниеніҗ сырын пайымдауға мҙмкіндік 

алады. 

«Диуани хикмет» ҟрбір адамды имандылыҕҕа, ізгілікке, жоғары адамгершілік ҕасиеттерге 

жетелейтін ҕқдіретті кҙш, айҕын бағдарлама деуге болады. Ҕожа Ахмет Ясауи ҟрбір адамныҗ 

ҕадір-ҕасиетін, ҡмірде алатын орнын оныҗ ішкі жан дҙниесініҗ тазалығымен ҡлшейді. Адамныҗ 

ҡз бойындағы ізгі адамгершілік ҕасиеттерді қдайы жетілдіріп отыруы немесе бҙкіл адамгершілік 

ҕасиетінен жқрдай болуы сол кісініҗ имандылығына байланысты деген тҙйін жасайды. Ал 

имандылыҕ дегеніміздіҗ ҡзі Алланыҗ ҕқлына ғана тҟн, адамгершілік ҕасиеттерді тҟрбиелеп, оны 

ҕқдай жолына салып отыратын киелі кҙш деп тҙсіндіреді. Аҕынныҗ айтуы бойынша, 

имандылыҕтыҗ еҗ басты кҡрінісі – мейірімді, кешірімді, ҡзгелерге жанашырлыҕпен ҕарау болып 

табылады. «Диуани хикметте» ҟрбір адамға ҕажетті ҕанағат-ынсап сезіміне ерекше мҟн беріліп, 

нҟпсіні тыя білу мқсылмандыҕтыҗ басты шарттарыныҗ бірі екенін аҕын оҕырманға ҕайта-ҕайта 

ескертіп отырады. «Аҕыл кітабы» адамныҗ ішкі жан-дҙниесініҗ тҙрлі теріс ой-пиғылдардан, 

жаман ниеттерден таза болуын талдап, Алла алдында пҟк, кіршіксіз болуға шаҕырады. 

Бҙкіл ҟлемдегі тҙркі халҕы «Диуани хикмет» арҕылы исламныҗ рухани ҟлемімен, сол дҟуір 

ҙшін ілгерішіл саналған сопылыҕ ағымныҗ философиялыҕ ой-пікірлерімен танысты. «Диуани 

хикметте» жырланған адамгершілік, имандылыҕ, ҕанағат, кішіпейілділік, жомарттыҕ жайындағы 

этикалыҕ-дидактикалыҕ тқжырымдар бертін келе, ҕазаҕ аҕын-жыраулары поэзиясынан ҡзініҗ 

кҡркемдік жалғасын тапты. 
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«Мқсылман ҟлемінде аты ҟйгілі, орта ғасырлыҕ сопылыҕ ҟдебиеттіҗ ірі ҡкілі, Ҕожа Ахмет 

Ясауиартына мҟні ҡшпестей аса елеулі мқра ҕалдырды. Оныҗ «Диуани Хикмет» атты екі ҟлемніҗ 

де мҟн-жайын сипаттайтын туындысы адамгершілік, имандылыҕ, ҟділдік, инабаттылыҕ тҟрізді 

кҙрделі мҟселелерді сипатттап ашып кҡрсетуге арналған. Бқл дҙниедегі адамдар арасындағы ҟр 

алуан ҕарым-ҕатынас: мансап пен байлыҕ, билік, кедейлік пен ҕанағатшылдыҕ, нҟпсі мен 

тҟубашылдыҕ, Хаҕҕа сыйыну секілді тҙйінді жҟйттер дін талабы тқрғысынан сарапталады. Бқл 

дҙниеніҗ баянсыздығы мен мен ол дҙниеніҗ баҕилығын салыстыра отырып, ҕанағат, 

адамгершілк, мейірім-шапағат, адалдыҕ, ізеттілік жайында сҡз ҕозғайды. Осыған орай, ол 

Мқхаммед пайғамбардан ҙрдіс болып келе жатҕан жол: жиған малдыҗ ҕызығын тек ҡзі кҡрмей, 

ҡзге жетім-жесір, мҙсҟпірлерге де ҕайырымды болу, жасаған кҙнҟҗді дер кезінде тҙсініп, тҟубаға 

келу, Аллаға сол туралы шын кҡҗілден жалынып-жалбарынудыҗ ҕажеттігін қтымды тҙрде 

сипаттайды» . 

Ҕожа Ахмет Ясауидіҗҡз хикметтеріне алтын арҕау еткен басты мҟселесі: Алла Тағаланыҗ 

пенделеріне деген кеҗшілігі мен олардыҗ жасаған кҙнҟларын кешудегі ҕайырымдылығы, нқр 

шапағатын талмай сипаттап бергендігі дер едік. Ол бқл маҕсатта Ҕқдай дидарына ғашыҕ болған 

пенделерініҗ ҡзге ҕызыҕтыҗ бҟрінен баз кешіп, кҙндіз-тҙні тек Аллаға ҕқлшылыҕ етуі ҕажет, бқл 

жолда жан мен тҟнін де аямауы керек. Сонда ғана хаҕ дидарын кҡруге болады деген пікір 

қсынады: 

Сҙннатларын махкам тутиб уммат булгил, 

Кеча, кундуз айтыб улфат булгил. 

Нафсидан кечиб, жафасини рахат билгил, 

Андаг ғашыҕ еки кузи ҕирян иурур… 

Лала дегил, ғалам сені кафир десун, 

Кафир тию Мансур сифат дарға ассун. 

Башиҗ берил хаҕ курсатсин, 

Башиҗ берган хаҕ дидарын курар ирмиш. 

Бқдан байҕалғандай, ҟулиеніҗ Ҕқдай салған ҕиыншылыҕ пен азапты да шыдамдылыҕ, 

сабырмен жеҗе білу, тҡзімділік таныту жҡн, тынбай жылап дертін тарт, Ҕқдай кҡзді тек кҡру 

ҙшін ғана емес, жас ағызып жылау ҙшін де берген дейді. Бқлай болмаған кҙнде Хаҕ Тағаланыҗ 

кісі кҙнҟсін кешу-кешпеуі екіталай, ҡйткені бҟріне де оныҗ ҟмірі ғана жҙреді дегенді ескертеді: 

Таубе ҕылсам кечармикун ҕадир Алла, 

Иуҕ ирса ниткум анда мен ру сияҝ, 

Таҗла барсам имек аяғ барча куҟ, 

Хаҕ алдида ҝар не шилар асан иурур. 

Ҡмірдіҗ ҕызығы мен ҕиыншылығын пенде бастан ҕанша кешірсе де, ҕиыншылыҕҕа тҡзіп, 

ҕуанышҕа сабыр, шҙкірлік етуі шарт. Бқл ҙшін ол ҙнемі бір Ҕқдайға жалбарынып, соныҗ 

кешірімін алуы ҕажет. Біздіҗ халыҕта: «Аруаҕ қрған оҗалмайды, Ҕқдай қрған оҗалады» деген 

мҟтел бар. Немесе кейде: «Кҙнҟсін мойындағанды Ҕқдай да кешеді» – дейді. Сондыҕтан адам, 

алдымен, ҡзініҗ Аллаға деген кҡҗілін, сенім-нанымын, пиғылын жҡндеп алуы керек. Ҡмірдіҗ 

ҕуанышынан ҕайғы-ҕасіреті кҡбірек, сол себепті ол Ҕқдайға деген сенімін кемітпей, ҕайта оныҗ 

шарапатына, кешірімділігіне ныҕ сенгені дқрыс. 

«Ҕожа Ахмет Ясауибір Аллаға деген ҕалтҕысыз сенім-нанымныҗ аҕыры оған жан-тҟнімен 

берілген шын сҙйіспендікке, ғашыҕтыҕҕа қласуын ҕалайды. Егер адам тек сырттан ғана 

ҕқдайшыл болып, іштен басҕа пейілде болса, ол екіжҙзділікке, опасыздыҕҕа қрынады деп 

баяндайды. Мқндай алдамшы, аяр жандар сабырсыз, тҡзімсіз келеді, оныҗ соҗы надандыҕҕа 

(жҟҝілдікке) қрындырады деген ой қсынады» [2]. 

Ол надандыҕтыҗ адам баласына келтірер зияны мен бҙлігін жеріне жеткізе, ҡлтіре сынап, 

бқған жаҗалыҕты ғана ҕарама-ҕарсы ҕояды, ҙміт-тілегін де даналарға арнайды: 

Наданмен ҡткен ҡміріҗ тозаҕ болар, 

Надан барса тозаҕ одан ҕашар. 

Наданмен тозаҕҕа ҕарай ҕылма сапар, 

Надандардыҗ ортасында суыҕ шалғандай болдым мен-ҟ. 
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Надан хҟлін менен сқрама, кҡҗілім ҕапа, 

Хаҕтан ҕорҕып, ҕайғы тқтсам, кҙлер «ҕаҕа». 

Араны ашыҕ, нҟпсі қлыҕ, мысалы лаҕа, 

Надандардан ҕорҕып саған келдім мен-ҟ. 

Жер астына ҕашып кірдім надандардан, 

Ҕолым жайып дқға тілеймін жомарттардан. 

Ғаріп жаным мыҗ садаға даналардан, 

Дана таппай жер астына кірдім мен-ҟ! 

 Ҕожа Ахмет Ясауи Ҕқдайға беріліп ҕқлшылыҕ етушілердіҗ ҡзін жалған ғашыҕтар, шын 

ғашыҕтар деп жҙйелейді. 

Ясауи шығармалары зікір (есек алу), жад (мадаҕ), уағыз, насихат, ҙгіт-ҡсиет тҙрлерін бір 

басында ҕамтыған, жинаҕтаған хикметтер деген атауға сҟйкес ҡлеҗдер болып табылады. Біраҕ 

бқл хикметтерге тоҕталмас бқрын Ясауи мқрасы ішіндегі дастан деп атауға болатын ҙш кҡлемді 

шығармаларымен таныссаҕ. Бқл дастандарға хикметтерден  бқрын тоҕталу себебіміз, біріншіден, 

дастан бір сюжетке бағытталған хикметтердіҗ басын ҕқрайды, сондыҕтан дастанды талдауда 

хикмет ҕқрылысы да талданып, Ахмет Ясауи поэтикасыныҗ жалпы наҕышымен таныса аламыз. 

Екіншіден, Ясауи хикметтері діни-философиялыҕ таҕырыпта болғандыҕтан оныҗ ҟр тармағы, 

шумағы белгілі бір сопылыҕ образдарға, бейнелерге байланысты келеді де, оҕушыдан ҟр сҡзініҗ 

мҟнін тереҗ де, жан-жаҕты ҕарастыруын талап етеді, ал дастан болса, белгілі бір композицияға 

бағынып, баяндау, тҙрінде желілініп отырады да, оҕушы ойын шашыратпай, дастанҕқрылысына, 

ҟр шумағына зейін сала талдауға жеҗілірек тиеді. 
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 Резюме. Маҕалада ХYІІІ-ХІХ ғасырлардағы ҕазаҕ сатирасы ҕарастырылған 

          Summary. The article examines the Kazakh satire of the ХYІІІ -XIX centuries 

 

 Кез-келген кезеҗ ҟдебиетінен сатираныҗ ҙлгісін табуға болады. Ҟлбетте, оныҗ нысанасы, 

бейнелеу ҟдіс-тҟсілдері, кҡркемдік жетістігі мен ізденісі, кҡрінісі ҟркелкі, ҟр тҙрлі дҟрежеде 

келуі мҙмкін. Ҕалай дегенде де, ҟдебиет бар жерде – сатира бар. Себебі, адам санасы 

тҡҗірегіндегі жайларға ҡз бағасын бере алмай, кҡҗіліне жаҕпаған кҡріністерге ҕатысын білдірмей 

тқрмайды. Адам санасыныҗ осы бір сыншылдыҕ ҡрісі ҕаласын-ҕаламасын ҟдебиет ҡнерініҗ бір 

саласы сатираныҗ дамуына белгілі дҟрежеде ыҕпалын жасайды. 

 Жыраулар поэзиясынан да сатира белгілері айҕын танылады. Суреттеу объектісінде, амал-

тҟсілдерінде ҡзгешелік болғанмен, сыншылдыҕ ой, ҟшкерелеу, мінеу кездеседі. Ҕазаҕ 
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поэзиясында сатира жанрыныҗ кеҗ кҡрінуі, тыҗ ҡріс ашуы ХІХ ғасыр ҟдебиетіне ҕатысты деп 

есептейміз. 

 Қлттыҕ ҟдебиеттану ғылымында сатира жанрын жан-жаҕты зерттеген ғалым Т.Ҕожакеев 

бқл кезеҗдегі сатираныҗ дамуын «Абай дҟуіріне дейінгі ҕазаҕ сатирасы жҟне ҕоғамдыҕ жағдай» 

жҟне «Абай дҟуіріндегі ҕоғамдыҕ ҡзгерістер жҟне ҕазаҕ сатирасы» деп ҕарастырады [1]. 

Ҟдебиетті дҟуірлеу жҡнінде ҕазір кҡптеген пікірлер айтылуда. ХҘІІІ-ХІХ ғасыр ҟдебиетін 

«Отаршылдыҕ кезеҗ ҟдебиеті» деп атау да қсынылды. Ғасырмен дҟуірлеу де ҟлі кҙнге дейін 

ҕолданылып келеді. 

 Біз ХІХ ғасыр ҟдебиетіндегі сатираныҗ таҕырыптыҕ-идеялыҕ, жанрлыҕ дамуын, кҡркемдік 

ізденісін ғалым Т.Ҕожакеев зерттеуін негізге ала отырып айтуды жҡн санаймыз [1]. Ҡйткені 

ғылыми этика осыған міндеттейді. Зерттеу нысанасына бармас бқрын ол туралы кімніҗ не 

айтҕанын білу жҟне оны жҙйелеу аса маҗызды. Мқныҗ жаҕсы бір ыҕпалы ғылыми нысананы 

танумен бірге, оныҗ ішкі мҟселелеріне ҕатысты ой туындайды. Ҡзіҗе дейінгі ғылыми ой-пікір, 

зерттеуді білу болашаҕ ізденіске жол ашады.  

Абайға дейінгі ҕазаҕ сатирасыныҗ дамуында Бқҕар жырау, Шал Ҕқлекеқлы, Кҡтеш аҕын, 

Махамбет пен Шернияз,  Дулат Бабатайқлы, Сҙйінбай Аронқлы, Шҡже Ҕаржаубайқлы  сынды 

аҕындардыҗ есімі аталады. Ҟрине, бқл арҕалы ҡнер иелерініҗ шығармаларыныҗ барлығы 

сатираға арналған жоҕ. Біраҕ ҕоғамдыҕ-ҟлеуметтік мҟселелер алға тартҕан ҡткір жайларға бқл 

тқлғалар бітіспес кҡзҕарасын, ҟшкерелеушілік ҙнін, халыҕтыҗ наразылығын, жиренішін 

білдіретін жекелеген туындыларын арнады. 

 ХІХ ғасырда ҕазаҕ елі тқс-тқстан ҕыспаҕ кҡріп, патшалыҕ отаршылдыҕ езгі мен ішкі 

феодалдыҕ езгініҗ таҕсіретін бірдей тартты. Азаттыҕ аҗсаған қлт-азаттыҕ ҕозғалыстар, шаруалар 

кҡтерілісі кҙшейді. Бқл сатираныҗ дамуына жол ашты. Мҟселен, Бқҕар жыраудыҗ Абылай ханға 

айтҕан толғауларынан «Ҡкпеҗменен ҕабынба!», «Жқртыҗа жаулыҕ сағынба!» деген зіл, сын 

байҕалады [2]. Т.Ҕожакеев Бқҕардыҗ сынау, шеней сҡйлеу сарыны бар туындыларын шартты 

тҙрде дидактикалыҕ сатира жҟне шешендік сатира деп бҡледі.  

 «Ағайынныҗ аразы,  

 Елдіҗ сҟнін кетірер», – 

деп келетін ҙлгіні дидактикалыҕ сатира, яғни ҡсиет-ғибрат ҙлгісі десе,  

 «Айтҕан сҡзге тҙспеген, 

  Жаман емей немене?  

 Сқрағанды бермеген, 

 Сараҗ емей немене?», – 

деп келетін жанамалай сынамай, ҕайта тура, ашыҕ айтып, мінездеу бар ҙлгіні аҕыл-ҡсиеттен гҡрі 

шешендік сипаты басым дейді [1].  

 Бқҕар жыраудыҗ арнау, терме, толғауларынан ҟлеуметтік, ҕоғамдыҕ мҟселелерді кҡтергені, 

ҡзі ҡмір сҙрген ҕилы заман келбеті, ащы шындыҕты айту, оны сынау, шенеуге дейін барғаны 

айҕын танылады. Ҡмірде кҡргені кҡп дана ҕарт жырларын шешендік сҡздер тҙрінде таҕпаҕтап, 

мҟтелдеп толғаған. Ҕайталап оҕысаҕ: 

 «Айтҕан сҡзге тҙспеген 

 Жаман емей немене? 

 Сқрағанды бермеген, 

 Сараҗ емей немене? 

 Кісі аҕысын кҡп жеген, 

 Арам емей немене? 

 Ішке бҙккен ҕулығыҗ, 

 Амал емей немене? 

 Еҗбексізге біткен мал, 

 Бекер емей немене?», –  

деп жаманныҗ, арамныҗ, сараҗныҗ, амалдыҗ, жалҕаулыҕтыҗ не екенін ашыҕ айтып, термелей 

толғаған. Мқнда қнамсыз іс-амалдарды ҟшкерелеу ҙні мен мінеу бар, шешендік сипаты басым. 

 «Аталыдан би ҕойсаҗ, 
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 Адаспас жол мен жорадан. 

 Атасыздан би ҕойсаҗ, 

 Босанбас аузы парадан», 

немесе, 

 «Батпаҕты сайға су тҙссе, 

 Атыҗ арып келгенде, 

 Ҡткел бермес ҡтерге. 

 Ҕайырсыз итке мал бітсе. 

 Аҗҕаҗ ҕқрып келгенде 

 Саумал бермес ішерге», – 

дегенде тектілікке мҟн беріп, тексіздердіҗ ҕайырымсыз, параҕор, іші тар, сараҗдығын ҟшкерелей, 

тіпті итке теҗеп таҕпаҕтап, адамгершілікке ҙндеген.  

 Бқхарда шешендік сатира кҡріністері мен дидактикалыҕ сатира ҙлгілері мол. Ол жайында 

ғалым Т.Ҕожакеев: «дидактикалыҕ сатира да шешендік сатира да шартты тҙрде, ҡмірде 

ҕорытындыланған, жинаҕталған пікір негізінде айтылады. Олар кҡбіне моральдыҕ-этикалыҕ 

мҟселелерді ҕозғайды. Басты пафосы адам санасы ҙшін, адамгершілік ҙшін кҙрес болып келеді» 

– деген [1, 59б.].  

 Шешендік сатира ҙлгісіндегі: 

 «Екі жаҕсы ҕас болмас, 

 Екі жаман дос болмас, 

 Дос болғанмен хош болмас. 

 Екі жаҕсы дос болмас, 

 Дос болса тҙбі бос болмас», –  

деген ҡлеҗ жолдарында достыҕ, сыйластыҕ, адамгершілік туралы маҕал-мҟтелге арналып 

кетерлік тқжырымды ойларын замандастарына ғана емес, келер қрпаҕҕа да айтып кеткен. 

Параллелизм тҟсілі арҕылы бҡлек-бҡлек пікірді бір арнаға алып келіп, ҡмірде ҟртҙрлі ҡзгеріс 

болатынын меҗзейді. 

 «Айналасын жер тқтҕан 

 Айды батпас демеҗіз, 

 Айнала ішсе таусылмас 

 Кҡл суалмас демеҗіз. 

 Ҕқрсағы ҕқшаҕ байлардан 

 Дҟулет таймас демеҗіз, 

 Ҕу таяҕты кедейге, 

 Дҟулет бітпес демеҗіз».   

 Жырау мқнда ҟшкерелеу емес, алдын-ала саҕтандыруды кҡздейді. 

Бқхар поэзиясындағы дҟстҙрлі, бай арнаныҗ бірі – ҡнеге, ғибрат, ҡсиет сҡздер. 

 «Жар басына ҕонбаҗыз, 

 Дауыл соҕса ҙй кетер. 

 Жатҕа тізгін бермеҗіз, 

 Жаламенен бас кетер. 

 Жаманмен жолдас болмаҗыз, 

Кҡрінгенге кҙлкі етер», – 

немесе, 

 «Ҡлетқғын тай ҙшін, 

 Ҕалатқғын сай ҙшін, 

 Ҕылмаҗдар жанжал-ерегес», –  

деп ҕадір-ҕасиетіҗді білмейтін, ҡзіҗе залалын тигізіп, кҙлкіге ҕалдыратындарға жолама деген, 

татулыҕ, бірлікке ҙндеген философиялыҕ аҕыл-кеҗесін береді.  Опасыздыҕ пен екіжҙзді – 

патуасыздыҕты мінеп,  саҕтандыру бар. Осы ҙлгіде: 

 «Ағайынныҗ аразы 

 Елдіҗ сҟнін кетірер, 
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 Абысынныҗ аразы 

 Ауыл сҟнін кетірер», – 

деп ел берекесін кетірер араздыҕты ҟшкерелеп бірлік, ынтымаҕ, ауызбірлік, татулыҕҕа ҙндеу 

бар.  Осы шумаҕтарды дидактикалыҕ сатираныҗ кҡрінісі деп білеміз. 

 «Айнала алмай ат ҡлсін, 

 Айыра алмай жат ҡлсін, 

 Жат бойынан тҙҗілсін, 

 Бҟріҗіз бір енеден туғандай болыҗыз», –  

дегенде майдалап аҕыл айту, емеурінмен ел арасындағы келіспеушілікті шенеу бар. 

 Ҕорыта айтҕанда, ХІХ ғасырда сатира кеҗінен дамып, тҙр, кҡркемдік амал-тҟсіл алуандығы 

айҕын кҡрінді. Тқрмыстыҕ эпиграммалар, сатиралыҕ портреттік суреттемелер мен шолу 

бқрынғыдан да гҡрі кемелденді. Сюжетті сыҕаҕ ҡлеҗ, уытты арнау мен айтыс ҡлеҗдері, зілді 

шумаҕтар сатираныҗ ҟлеуметтік мҟнін кҙшейтті. 

 ХІХ ғасыр ҟдебиетіндегі сатира дамуы – тқтас кҡркемдік ҟлем. Бқл кезеҗдегі сатира 

дҙниежҙзілік ҟдебиеттіҗ озыҕ дҟстҙрлерімен сабаҕтас жетілді. Сондыҕтан бқл дҟуір сатирасын 

зерттеуде типологиялыҕ салыстырулар, зерттеулердіҗ жҙргізілуі аса маҗызды деп білеміз. ХІХ 

ғасырдағы ағайындас ҕырғыз, ҕараҕалпаҕ, ҡзбек елдерінде сатира ҕалай дамыды, ортаҕ желі, 

ҙндестік пен ҡзгешелік бар ма деген жайларды салыстыра ҕарастыру ҕажет деп есептейміз. Рас, 

жеке тқлғалардыҗ шығармалары зерттелгенде, сатирасы туралы да айтылды. Біраҕ ортаҕ бірлікте 

ҕарау, ҟдеби процестегі сатираныҗ орны мен кҡркемдік ізденісін талдап кҡрсету, кҡкжиегін тану, 

дҟстҙр мен жаҗашылдыҕты айҕындау ҕазаҕ ҟдебиеттану ғылымында ҟлі ҕолға алынған жоҕ. 

Ҕазаҕ сатирасы кейінгі кезеҗде де тҙрлі жағдайларды бастан ҡткізді.Ҟр дҟуір, ҟр кезеҗніҗ ҡз 

тынысы, ҡз пафосы мен талабы, ҡз міндеті мен маҕсаты болды. Соған орай олардыҗ ҡз сипаты 

бар рухани байлығы, ҟдебиет-мҟдениеті, кҙлкі-сыҕағы болғаны да даусыз. 
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 Резюме. В статье рассматривается художественное мастерство современной казахской 

прозы 

          Summary. The article examines the artistic mastery of modern Kazakh prose 

 

         «Ҕазаҕстанныҗ тҟуелсіз, егеменді ел болуы – біздіҗ жаҗа тарихымыздыҗ басы. Ендігі жерде 

біз ҡз тарихымызды бқрыҗғыдай кҡп қлтты мемлекеттіҗ ҕқрамында емес, дербес зерттеп, 

қлтымыздыҗ тарихтыҗ қзаҕ жолында қтҕаны мен қтылғанын, жеткені мен жете алмаған 

тқстарын кеҗ ашып, бҙгінгі егемендікке келуіміздіҗ заҗды жолын кҡрсетуге тиіспіз. Жалпы 
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қлтпен, қлт мҟдениетімен бірге ҕайшылыҕты жолдан ҡткен біздіҗ ҟдебиетіміздіҗ тарихы да 

осындай талғаммен ҕайта ҕарауды керек етеді» [1, 10б.].  

 Соҗғы жиырма жыл ішінде ҕазаҕ ҕоғамында болып жатҕан тҙбегейлі ҡзгерістер ҟлеуметтік 

рухани ҡмірімізді жаҗа белеске шығарды. Кеҗес кезіндегі саяси шектеуден, социалистік реализм 

ҕқрсауынан босаған ҕазаҕ кҡркем сҡзі алғашында абдырап ҕалғаны рас. Мқныҗ ҡзі ҕоғамда 

«ҕазаҕ ҟдебиеті тоҕырауға қшырады, бҙгінгі заманныҗ жедел даму ҕарҕынына ілесе алмай 

ҕалды» деген пікірлер тудырды. Алайда, кҡркемҡнер тез кҙш жинап, уаҕыт кҡшінен ҕалмай, 

жемісті ізденістерге батыл кіріскенін зерттеу нҟтижелері кҡрсетіп отыр. Қшҕыр да оҗтайлы жанр 

– поэзияны былай ҕойғанда, шығармашылыҕ толғанысы қзаҕҕа кететін проза жанры шираҕ 

ҕимылдап, жаҗа заман биігінен ҕарап жазылған бірҕатар ҙлкенді-кішілі шығармалар жаҗа 

таҕырып, тыҗ сюжеттерді алып келді. 

Ҕазаҕ ҕоғамыныҗ тарихи бетбқрыстағы кезеҗі − тҟуелсіздік тқсында туған прозалыҕ туындылар 

табиғаты кҙрделілігімен назар аудартады. Бқрын болып кҡрмеген тосын кҡркемдік амал-

тҟсілдерге бару арҕылы ҕаламгерлердіҗ кҡпке белгілі жағдайлардыҗ ҡзін жаҗаша суреттеуі жаҗа 

заман оҕырманыныҗ талабынан туып отыр. Ҟсіресе, қлттыҕ идеяны берудегі ҟлеуметтік 

символиканыҗ ролі басымдыҕ алуда. Қлттыҕ идеяға негізделген біршама дҙниелер ҡмірге келді. 

Ҕазіргі ҕазаҕ прозасында ҕазаҕ халҕыныҗ жадын жаҗаша толыҕтырған «ҕасҕыр-бҡрі», «ағаш-

бҟйтерек», «ҙй-Отан-туған жқрт» т.б. қғымдар ҟр ҕаламгерде ҟр тарапта кҡркемдік мҟн иеленген. 

Кҡптеген жаҗа тарихи оҕиғалар, мысалы, Желтоҕсан оҕиғасы мен оныҗ ҕазаҕ халҕыныҗ 

тағдырындағы ҕасіретті таҗбасы алғаш рет зерттеу нысанына алынып отыр. Тҟуелсіздік 

кезеҗіндегі ҕазаҕ прозасындағы ҙлкен бір жаҗалыҕ − дін таҕырыбы. Бқл – туған ҟдебиетімізде 

ҙлкен шектеуге қшырап, ҟдебиет ішінен ҡз орнын ала алмай жҙрген таҕырып. Міне, осындай 

рухани мешеулік жайлаған атмосферадан кейін С.Досанов, Т.Ахметжан, Д.Амантай, 

А.Кемелбаева, Д.Рамазан, Е.Ҟбікен, т.б. ҕазаҕ ҕаламгерлері ҡте жаҗашыл, ірі ҕадам жасады. 

Ҕаламгерлердіҗ бірҕатары – А.Кемелбаева мен Д.Амантайлар ҡздерініҗ дінге бет бқруын жалған 

бояулармен ҟсірелемей, ішкі болмысты таза ҕалпында кҡрсеткісі келеді. Ал, Д.Рамазан сынды 

жазушыларымыз дін таҕырыбындағы сонылыҕты Ҕқраннан тікелей аударма жасап, ремиссенция 

ҟдісіне жҙгінеді. Сонымен ҕатар, Ҕқранныҗ еҗ ҕадірлі, ірі маҗызды сҙрелеріне ҙлкен мҟн беріп, 

Ҕқранға ҙстірт мойын бқрмай, ҙлкен суреткерлікпен ҕарап жазған кҡркемсҡз шеберлері де 

баршылыҕ. Ҕқран сҙрелерінен ҙзінді келтіру арҕылы дҙниеге келген туындылар − автордыҗ бар 

идеялыҕ-эстетикалыҕ тқжырым, байлауын кҡрсетеді. 

  «Тҟуелсіздік жылдары» деп аталатын кезеҗнен басталған жаҗашыл пайымдаулар рухани 

тҙлеудіҗ жаҗа бір кезеҗі болды да,  ҕазаҕ ҟдебиетіне кҡркем ойлаудағы жаҗа қстанымдарды алып 

келді. М.Мағауинніҗ «Ҕқмырсҕа ҕырғын», «Коммунистік реализм»,  «Ҕасҕыр – Бҡрі», «Ҕисыҕ 

ағаш», «Ҕос Ағаш», Т.Нқрмағамбетовтіҗ «Кене», А.Алтайдыҗ, т.б. шығармалары ҟлеуметтік 

ҡмірдіҗ еҗ бір ҡзекті мҟселелерін, сыншылыҕ-философия саралайды. Жазушыларымыз ҡз 

шығармаларындағы айтар ойын, суреткерлік кҡзҕарасын тқспалдап, психологиялыҕ тқрғыда 

жеткізуі немесе ҟлеуметтік символикаға ден ҕоюы – заҗдылыҕ. «Астарлап, ишарамен сҡйлеу, 

сҡзге сараҗдыҕ, ҙкім айтудан, соҗғы аҕиҕатпен кездесуден ҕашу – постмодернистік рухтағы 

бҙгінгі ҕазаҕ прозасына тҟн басты ҕасиеттердіҗ бірі» [2, 515б.]. 

Жаҗашылдыҕ ҕашан да соны идеялыҕ-кҡркемдік ізденістермен толығады. Таҕырыптыҗ 

жаҗалығы барша табысҕа кепіл емес. Жаҗалыҕ жазушыныҗ ҡмір ҕқбылыстарына келу 

тқрғысынан, кҡз кҡрген, ҕқлаҕ естіген фактілерді ҕорыту, ойлау қстанымы мен суреттеу 

принциптерінен, белгілі бір идеяны жеткізу ерекшелігінен, ҟлеуметтік талдау пайымынан 

аҗғарылмаҕ. Бқған кейіпкер таҗдау, сюжет, композиция ҕқру тҟрізді суреткердіҗ дара стиль 

ҡзгешеліктері де ҕосылады. Алайда, ҟр автордыҗ ҕайталаудан алыс, жаҗалығы мол тыҗ шығарма 

беруге қмтылысы ҟрдайым дҟстҙр сабаҕтарымен астасып жатҕанда ғана жемісті. 

Ҕазаҕ прозасында символды ҕолданудағы шеберлікті Ғ.Мҙсіреповтіҗ «Ҡмір жорығы», 

«Ҕыран жыры», М.Мағауинніҗ «Ҕқмырсҕа ҕырғын» атты ҟҗгімелерінен кҡруге болады. 

«Ҕқмырсҕа ҕырғын» атты философиялыҕ ойға ҕқрылған ҟҗгіме табиғат ҕқдіретіне бас июді ғана 

емес, ҡмір ҙшін кҙрес, ҕазіргініҗ жалғасы, болашаҕтыҗ тқтҕасы – жас қрпаҕ пен  ертеҗіміздіҗ 

кепілі – жер-анамызды ҕастерлеу туралы сыр десе де, болады. Автор-кейіпкер ҕқмырсҕа илеуін 
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кҡркемдік деталь ретінде ала отырып, оны бір ҕауым елдіҗ, тіпті мемлекеттіҗ символдыҕ 

(рҟміздік) белгісіне айналдырады. М.Мағауинніҗ бқл ҟҗгімесіндегі кҡзге тҙсетін, кҡҗілге 

қялайтын ерекше жҟйттар – символикалыҕ пен философиялыҕ сипаттардыҗ берік жымдасып, 

табиғи кіріге тҙсуі. «Ҕқмырсҕа ҕырғынындағы» ҡзгешеліктіҗ бір қшығы осында. Ҕаламгер бқл 

шығармасында тырнаҕ қшындай кҡзге кҡрінер-кҡрінбес ҕқмырсҕалар тіршілігін адамдар 

ҡмірімен ҕатарластыра алады. «Жекелеген ҕқмырсҕалар ішке кіріп, тары дҟнінен сҟл ғана ҙлкен, 

сопаҕша жқмыртҕаларды тістеп алып шыға бастады. 

Мқндағы еҗ ҙлкен олжа – болашаҕ қрпаҕ ҡндімек панасыз жқмыртҕалар. Ҡз илеуіне 

апарады. Шайҕап шығарады. Содан соҗ... ата-тегін білмейтін жетімдерді тҙгел жқмыскер – 

мқндағы билеуші жқртҕа тегін азыҕ-тҙлік жинайтын ҕқл-ҕқтан немесе басҕа бір, жат ҟулетпен 

соғысҕа, тіпті, кешегі ҡз нҟсіліне ҕарсы майданда алға салатын жанкешті жауынгер етіп 

шығарады. О, ҕқдірет! Тура ҡзіміздіҗ мҟҗгҙрттер!» [3, 103б.] – деп, тереҗ философиялыҕ 

тқжырымныҗ да мҟнін ашады. Дҙниедегі еҗ кішкентай жҟндіктер тіршілігіндегі ҟділетсіздік, 

теҗсіздік арҕылы адам баласына ой салу, мҟҗгҙрттік сананыҗ тамыр-тегін қҕтырудағы авторлыҕ 

ҕолтаҗба барлығы да бҙгінгі прозаныҗ ерекше бітімі ретінде зерделенді. Ҕазаҕ халҕыныҗ 

ғасырлар бойғы жаратҕан еҗ аяулы ҕасиеті – ҡзара ауызбіршілік пен ҡзін-ҡзі ҕқрметтеу, жатҕа 

берілмеу, қрпаҕ болашағын ойлау мқраты тқспалданғандығы талданды. 

Қлт ҟдебиетіне ортаҕ жаҗа сапалар, ҡлшемдердіҗ елеулісініҗ бірі – ҕазіргі ҕазаҕ 

прозасыныҗ символикалыҕ сипаты. Біздіҗ басты назар аударатынымыз да бқрыннан бар тҟсілдіҗ 

ҕазіргі заманғы жаҗа болмысты прозадағы ҡзгеше жаҗғыруы мен тҙрленуі болмаҕ. Осы тқрғыдан 

алып ҕарағанда, М.Мағауинніҗ тағы бір алып отырған символикасы – Ҕасҕыр – Бҡрі. «Ҕасҕыр – 

Бҡрі» [3, 329б.] атты шағын ҟҗгімесі ҡзініҗ ҕқрылымдыҕ жағымен ерекшеленеді. Шағын 

ҟҗгіменіҗ «Ҕазаҕтыҗ ҕасҕыры – ҕасҕыр емес, шене, ҕқрт кезінде, яғни бағзы заманда ҟлемдегі еҗ 

айбарлы аҗ болған» дейтін бастауынан бастап бабамыздыҗ байрағына тҙсіп, жҙрек пен рухтыҗ, 

ҕайтпас ерліктіҗ қранына айналған боз ҕқрт, шене туралы толғанысы назар аудартады. Бҡрініҗ 

орнына ҕасҕыр келді, біраҕ шын мҟнісінде екеуі – бір-аҕ аҗ: бҡрі деген – ҕасҕыр, ҕасҕыр деген – 

бҡрі. Сырттай ҕарағанда, атау ғана ауысҕан тҟрізді болып кҡрінеді. Ал, шын мҟнісінде... бҟрі 

ҡзгерді. Кейінгі ҕасҕыр бқрынғы бҡрідей бола алмады. Абыройсыз істіҗ бҟрі ҕасҕырға телінді. 

Баяғы ҕқрт пен шенеден, кешегі бҡріден ҕалған баҕ, кҡшкен рух ҕасҕырға ҕонбапты. Бқрын 

батырды бҡріге теҗесе, енді ҕадыр-ҕасиеттен ада зқлым адамды ҕасҕырға теҗейтін болыпты. 

Дегенмен, ҕасҕыр мен бҡрі – атауы бір, тҙп негізі ортаҕ, бір-аҕ маҕлқҕ емес пе? Ҕасҕыр ҕанша 

азса да, оныҗ бҡрі атауыныҗ ескірмеу себебі неде, ҕасҕырға ҕашан, ҕалай айналғаны туралы ой 

толғайды.  «Ал мен кҡрген сияҕтымын. Бҡрініҗ ҕасҕырға емес. Ҕасҕыр атанған бҡрініҗ ҕайтадан 

ҟуелгі – бҡрі кейпін тапҕанын» [2, 330б.], – деп ҟҗгіменіҗ ішіндегі  ҟҗгімені бастайды. Ырсиған, 

арыҕ, ҕу сҙйек ҕасҕырдыҗ жалаҗаш денесі мен иленген теріні бір-біріне антитеза пішінінде 

ҕарама-ҕарсы алады. Ырсиған ҕасҕырдыҗ жалаҗаш денесі ҕандай аянышты болса, жаны жоҕ, 

тіпті ішкі  мҙрдесі де жоҕ иленген тері сондай. Мқхтар Мағауинніҗ «Ҕасҕыр – Бҡрі» атты 

ҟҗгімесі ҕазіргі ҕазаҕ ҟҗгімесіне ҕқрылымдыҕ, тҙрлік ҡзгешелік ҟкелген соны туынды болып 

табылады. Сондыҕтан бқл ҟҗгімені – аманат  ҟҗгіме деп пайымдауға толыҕ негіз бар. Біз ҡткен 

ғасырдыҗ 20-ыншы жылдарында дҙниеге келген «Кҡксерек» повесін ҕазіргі ҕазаҕ прозасындағы 

«ҕасҕыр-бҡрі» бейнесін ашу маҕсатында салыстырдыҕ. Асҕар Алтайдыҗ «Алтай элегиясы 

(Ҕызыл бҡлтірік)» повесть-притчасыныҗ, Думан Рамазанныҗ «Кҡкжалыныҗ», Жанат Ахмадидыҗ 

«Кезінгенніҗ кезі», «Ажал аузында», «Кие» атты ҟҗгімелерініҗ негізінде іздену жалғастығы 

мҟселесін ҕарастырдыҕ. 

М.Ҟуезовтіҗ соҗғы сҡйлемі, Кҡксеректі басҕа тебуімен аяҕталды. Ҡлі ҕасҕырды басҕа 

тепсе, ал керісінше Жанат Ахмадидіҗ «Кие» ҟҗгімесінде авторлыҕ ой басҕаша ҡрбиді. Автор 

хайуанаттар паркіне ҕамауға тҙскен Ҕызылшолаҕтыҗ іс-ҟрекетініҗ ҡзін ҡзгеше суреттеп кесек 

бейнелейді. М.Мағауинніҗ «кейінгі ҕасҕыр – бқрынғы бҡрідей бола алмады...» дегеніндей 

Ҕызылшолаҕ ҕасҕыр ҡзініҗ бҡрі ҕалпын саҕтап ҕалған – кейінгі ҕасҕыр. Оны мынадан кҡруге 

болады. Ҕызылшолаҕ ҡзініҗ тектілігін кҡрсетіп, хайуанаттарды бағып-кҙтетіндердіҗ берген 

тамағын кісі кҡзінше жемейді. Еті бар кесек сҙйектерді алдына тастағанда оған кҡз ҕиығын ғана 

салып ҕойып, мойнын ҕырыс бқрып жатып алады. Жаратылысынан сонша ашҕараҕ жыртҕыш 
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ҟшейінде ҡлгенше кҙресуге бар тамаҕ ҙшін басын да игісі келмейді. Автор Ҕызылшолаҕтыҗ 

ҕайсар ҕиҕарлығынан нағыз бҡріге тҟн тектілікті кҡрсеткендей. Ҕырыс, ҕияс – деп ҕасҕыр 

мінезін портрет арҕылы берген жазушы Кҡкшқҗҕырдай кҡк мқнар тауын аҗсаған кҡкжал 

тқтҕынныҗ ҕамауға кҡнгісі келмей, тамағы тоҕ болса да ыстыҕ ҕамау жеп ҕойған арып-аршыған 

жабағы тҙрі – табиғаттыҗ ҡз таразы ҡлшемі бқзылғандыҕтан деп пайымдайды. Ҕызылшолаҕ 

бейнесі осы зоопарктегі аҗдар патшасы деп саналатын арыстан мен жолбарыстардыҗ, тҙлкініҗ 

ҡзімен психологиялыҕ паралеллизмен ҕатарластыра алады да бір-біріне антитеза тҟсілі арҕылы 

ҕарсы ҕояды.  

Автор осы ҙш тҙз тағысыныҗ тас ҕамауда ҡздерін ҕалай қстайтындарына оҕырман назарын 

аудара отырып салыстырмалы-салғастырмалы тҙрде ҡз ойын ортаға салады. «Ҕасҕыр атаулыныҗ 

зоопаркте қйығып, бҡлтірік ертіп кҙшіктегенін кҡрген кісі бар ма екен? Қрпағын ҕасіретке 

бҡлегісі келмегендіктен бе, ҟлде кекшіл, ҕайсарлығынан ойынды ҕойып, қйығуға да ҕырыстана 

ма екен?» – деп автор риторикалыҕ сқраҕ ҕояды. Ҕасҕыр ҡзініҗ еркіндігіне, еркіне шек 

ҕойғызбайтындығыныҗ бір мысалы: цирк ҡнеріне ҕасҕырдан басҕа жыртҕыш біткенніҗ бҟрін де, 

тіпті аҗ патшасы арыстанды да, сонан кейінгі жолбарысты да баулуға болады екен. Тек ҕасҕыр 

ғана адам баласыныҗ айтҕанына кҡніп, айдауына жҙрмейді екен.  

Автор бқл шығармасында кие концептісін негізгі арҕау етіп алған. Ш.Уҟлиханов 

«Ҕазаҕтардағы шамандыҕтыҗ ҕалдығы» атты еҗбегінде: «Ҕазаҕтар киеге ҙлкен мҟн береді. 

...Кейбір жануарлар мен ҕқстар, кҡшпелі тқрмысҕа ҕажет заттарды киелі деп ҕастерлейді. Жан-

жануарлардыҗ киесін ҕадірлемеу киеніҗ ҕаҝарын туғызады. Киеніҗ ашуы, ҕаҝары кесір деп 

аталады» [4, 302 б.], – деп тҙсініктеме берген. Ҕазаҕ халҕындағы «киіктіҗ де киесі бар», «иттіҗ 

иесі болса, ҕасҕырдыҗ тҟҗірі бар» деген маҕал-мҟтелдер – соныҗ айғағы. Ҕызыл шолаҕты 

ҕқрыҕпен қстаған Адырҕқлды ҕасҕырдыҗ киесі атады. Ж.Ахмадидіҗ Ҕызылшолағы жоғарыда 

атап ҡткен М.Мағауинніҗ ҕасҕыр бҡрісіне айналғанын, кешегі тектілікті бойына жиған 

бҡрілердіҗ символын береді. 

         Ҕорыта келгенде, тҟуелсіздік тқсындағы ҕазаҕ прозасы жаҗа кҡркемдік белеске кҡтеріліп, 

ҡзгеше ҡрнек ҕалыптастыру жолына тҙсті деп ой тҙйіндеуге болады.  
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ІІ СЕКЦИЯ 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЕҖБЕКТЕРІНДЕГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҔЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ҞОЖ 347.63 

ЛОГИКАЛЫҔ ТАПСЫРМАЛАР АРҔЫЛЫ ОҔУШЫЛАРДЫҖ ШЫҒАРМАШЫЛ 

ОЙЛАУ ҔАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ 

 

ТАТТИБАЕВА С.Х. 

Физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі, педагог-қйымдастырушы 

куратор, Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В статье рассматривается проблема повышения навыков творческого мышления 

учащихся посредством логических задач. 

Summary. The article deals with the problem of increasing students' creative thinking skills 

through logical tasks. 

«Ойлау логикалыҕ заҗдылыҕтары мен формаларына бағынады. Кҡптеген адамдар 

логикалыҕ ойлайды, біраҕ ҡздерініҗ ойлауы логика заҗдылыҕтары мен формалары арҕылы 

болып жатҕанын білмейді» – дейді В.Кириллова. Балалардыҗ ойлауын дамыту туралы 

М.Жқмабаев былай деген: «Ойлауды ҡркендету жолдары. Ойлау – жанныҗ ҡте бір ҕиын, тереҗ 

ісі. Жас балаға ойлау тым ауыр. Сондыҕтан тҟрбиеші баланыҗ ойлауын ҡркендеткенде, 

саҕтыҕпен басҕыштап іс істеу керек. Оҕулыҕтағы берілген тапсырмалар, суреттер баланыҗ 

жанына дқрыс ҟсер ететіндей, оҕушыныҗ оҕуға, білімге деген ынта-ыҕыласы, ҕқштарлығы 

болуы керек» [1, 46б.]. 

     Оҕушылардыҗ логикалыҕ ойлау ҕабілеттерін дамыту жҡнінде А.В.Запорожец, Л.Н.Венгер, 

И.С.Якиманская еҗбектері жарыҕ кҡрді. 

«Ҕазіргі заман талабына сай  оҕушыныҗ жеке тқлғалыҕ кҙшін дамыту, оныҗ 

шығармашылыҕ мҙмкіндігініҗ дамуы басты рҡл атҕарып отыр. Ҕазіргі  алға ҕойған ҙлкен маҕсат 

– ҡмірдіҗ барлыҕ саласындағы белсенді шығармашылыҕ іс-ҟрекетіне ҕабілетті, еркін жҟне жан-

жаҕты жетілген тқлға тҟрбиелеу. Ҡмірдегі сан алуан ҕиыншылыҕтарды шеше білу тек 

шығармашыл адамныҗ ҕолынан келеді. Шығармашыл тқлға бойында батылдыҕ, еркіндік, 

қшҕырлыҕ, сезімталдыҕ сияҕты ҕасиеттермен ҕатар ерекше ой ҕызметі, ҕайшылыҕтарды тҙсіну, 

заҗдылыҕтарды аныҕтау, шығармашылыҕҕа деген ҕқштарлыҕ болу» [2, 36б.]. 

Ҕазаҕстан Республикасыныҗ білім беру стандартында білім берудіҗ басты міндеті 

логикалыҕ ойлауды дамыту болып табылатындығы атап айтылған. 

Айналадағы ҟлемді танудыҗ негізгі іс ҟрекеті ойын. Ойынныҗ пайдасы бар екен деп тек 

ҕана уаҕыт ҡткізудіҗ ҕқралы ретінде ҕабылдамай, ойын тҙрлерін балаға берілетін білім мен 

тҟрбиеніҗ ҕқнды негізі ретінде ҕолдану керек. Яғни, оҕыту-тҟрбиелеу жқмысын бағдарлама 

талаптарына сҟйкес ойын тҙрінде қйымдастыра отырып, баланыҗ логикалыҕ ойлау ҕабілеттін 

арттыруға бағыттау. 

Дидактикалыҕ ойын – баланыҗ ҕызығушылығына негізделген оҕыту тҟсілдерініҗ бірі. 

Дидактикалыҕ ойындар арҕылы баланыҗ логикалыҕ ойлауы дамиды, ал логикасын дамыту – ол 

оҕу ҙрдісінде ҙздіксіз қдайы жҙргізілетін жқмыстардыҗ бірі. 

Оҕушылардыҗ шығармашылыҕ ҕабілетін дамытуда логикалыҕ тапсырмалар орындатудыҗ 

маҗызы зор. Ҟсіресе, 9 сынып оҕушыларына логикалыҕ тапсырмаларды беру  оҕушыларды 

белсенділікке тҟрбиелеу, ҡз бетінше жқмыс істеуге дағдыландыру, сондай-аҕ оҕушыларды 

икемділік пен шеберлікке баулу маҕсатында пайдаланылады. 

Психолог-ғалымдар: Н.Н.Поспелов, Ю.А.Петров, А.Н.Леонтьев, «логикалыҕ ойлау» 

қғымына наҕты аныҕтама берген. Олардыҗ пікірінше, «логикалыҕ ойлау» дегеніміз логика 
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заҗдылыҕтарын пайдалана отырып ой-пікірлерді, тқжырымдарды ҕолдануға негізделген 

ойлаудыҗ бір тҙрі. 

Логика  (грек тілінен алынған logic –сҡз, ой, ойлау, аҕыл –ой) ойлаудыҗ заҗдылыҕтары мен 

тҙрлері туралы ғылым. 

Обьективтік пікірлерге негізделген процесс логикалыҕ ойлау деп, ал дқрыс ойлаудыҗ 

формалары мен заҗдары туралы ғылым логика деп аталады. 

Ойлау аса кҙрделі психологиялыҕ процесс. Бқлардыҗ ішінде психология мен логиканыҗ 

орны ерекше. 

«Оҕу материалын балалардыҗ ойлау ҕабілеті жетерліктей жас ерекшеліктерін ескере 

қйымдастырса ғана, оныҗ ойлау ҕабілетініҗ дамуына мҙмкіндік туады. Сондыҕтан да мқғалім 

балаларды ҙнемі ойланып оҕуға бағыттауы тиіс, бқған оҕу ҙрдісін жҙйелі қйымдастыру, сабаҕта 

бала логикасын (шығармашылығын) дқрыс дамыта алатын мҙмкіндіктерді мол пайдалану 

арҕылы жетуге болады. Бастауыш сынып баланыҗ логикалыҕ ойлауын дамытудыҗ негізгі кезеҗі 

деп есептеледі. Ҡйткені, логикалыҕ ойлау кейінірек бейнелік ойлаудыҗ негізінде ҕалыптасады, 

ауҕымы кеҗірек мҟселелерді шешуге ғылыми білімдерді меҗгеруге мҙмкіндік береді, іс-

ҟрекетініҗ ҕалыптасуыныҗ ҡте ыҗғайлы кезеҗі оҕушылардыҗ логикалыҕ ойлау ҕабілетін дамыту 

білімді, дағдыны жҟне шеберлікті белсенді меҗгеру ҙрдісін маҕсаты бағытталған тҙрде басҕару, 

оҕушылар танымыныҗ ҕажетті ҟдістері мен тҟсілдерін ҕамтамасыз етеді. Ҟйтседе, бқл баланы 

ҕайткенде де неғқрлым ертерек логикалыҕ «жолға» шығару дегенді кҡрсетпейді. Біріншіден, 

ойлаудыҗ логикалыҕ формаларын игерудіҗ ҡзі ойлаудыҗ логикалыҕ жетілген бейнені формалары 

ретінде игерілмейінше, толыҕ ҕқнсыз кҙйде ҕалып отырады. Дамыған кҡрнекі схемалыҕ ойлау 

баланы логика табалдырығына жеткізеді» [3, 56б.].  

Екіншіден, логикалыҕ ойлауды игеріп болғаннан кейін, бейнелік ойлау ҡзініҗ мҟнін ешбір 

жоғалпайды. Шығармашылыҕ жаттығулар қсынылғанда, балалардыҗ алдында маҕсатҕа ҡзіне 

мҟлім ҟрекет тҟсілімен жете алмайтын проблемалыҕ жағдаят пайда болып, ол баланыҗ 

интеллектуалдыҕ ҕиналуын туғызуы мҙмкін. Осыныҗ барысында бала жаҗа ҟрекет тҟсілін 

іздестіру бағытындағы шығармашылыҕ сипаттағы іс-ҟрекеттер орындауға талпынады. 

Шығармашылыҕ тапсырмалар балалардыҗ жаҗа бір нҟрсені ашуы, яғни оҕушы ҡзін белгілі 

бір жаҗалыҕтардыҗ авторы ретінде сезінеді. Бқл оған белгілі бір пҟн тҡҗірегіндегі 

ҕызығушылығын жҙзеге асыруға мҙмкіндік береді. Яғни, оҕушыны ҡзіне тарта, баули тҙседі. 

9 сынып оҕушыларыныҗ логикалыҕ ойлау ҕабілетін дамытуға бағытталған шығармашылыҕ 

жаттығуды қдайы жҙргізе отырып, біз оҕушылардыҗ тек пҟнге деген ҕызығушылығын ғана емес, 

логикалыҕ ойлауын да дамыта аламыз. 

Ой ҟрекеті барысында адам ҕоршаған дҙниені танып, білу ҙшін ерекше айҕын ҕызметін 

орындайды. Бқл наҕты ҕызметіне талдау, біріктіру, салыстыру, дерексіздендіру наҕтылау жҟне 

ҕорытындылау арҕылы жҙзеге асырылады. 

Талдау – бқл оймен бҙтінді жіктеу немесе бҙтіннен оныҗ ҕырларын, ҟрекет не ҕатынас 

бірліктерін бҡліп алу, ҕарапайым формадағы талдау ҟр ҕандай затты практикалыҕ ҕажеттілікке 

орай ҕқрама бҡлшектерге ажырату. 

Мысалы, балаларды ҕандай да бір ҡсімдіктермен таныстыруда оныҗ ҕқрамын кҡрсетуден 

бастаймыз. (тамыры, сабағы, жапырағы). Талдау тҟжірибелік жҟне теориялыҕ болып бҡлінеді. 

Егер талдау жоғарыда айтылған ой операцияларына қштаспаса,онда ҕате, механикалыҕ сипат 

алады. Мқндай талдау элементтері жас балаларда кҡптеп кездеседі. 

Біріктіру –бқл ҟрҕилы бҡлшектер, ҕасиеттермен ҟрекет ҕимылдарды тқтас бірлікке 

топтастыру. Біріктіру операциясы талдау ҟдістеріне ҕарама-ҕарсы. Бқл ҕызмет барысында жеке 

заттар мен ҕқбылыстар кҙрделі, бҙтін ҕқбылысҕа ҕатысы бар бҡлшек, элементтер тобы ретінде 

ҕарастырылады. Ой процесіндегі талдау мен біріктіру ҟрекеттері оҕу жқмысында аса ҙлкен 

маҗызға ие. Бала жекелеп талдау мен ҟріптерді тануға ҕол жеткізеді, ал кейін сол игерген 

ҟріптердіҗ басын біріктіріп буын ҕқрайды, буыннан сҡз, сҡзден-сҡйлем, сҡйлемдерді біріктіріп 

мҟтін мазмқнын шығарады. 

Салыстыру – ҟрҕандай заттар мен ҕқбылыстардыҗ, не ойлардыҗ бҡліктері арасындағы 

қҕсастыҕтар мен айырмашылыҕтарды білуге бағытталған ой ҟрекеті. Кҙнделікті тқрмыстыҕ 

https://stom.tilimen.org/1-ziyandi-zattardan-erte-emes-bgin.html
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салыстырулар. Логикалыҕ ойлаудыҗ ерекшелігі – ҕорытындылардыҗ ҕисындылығы олардыҗ 

шындыҕҕа сай келуінде. Логикалыҕ ойлауға тҙскен ҕқбылыс тҙсіндіріледі, себептері мен 

салдары ҕатесіз аныҕталады. Қғымдар арасындағы байланыстар мен ҕатынастар логикалыҕ 

ойлау жолымен ашылады. Бқл байланыстар мен ҕатынастардыҗ дқрыстығын теріске шығаруға 

болмайтыны пікірлерде кҡрсетіледі. Пікір дегеніміз – ойлау формасы, мқнда бір нҟрсе 

маҕқлданады, не теріске шығарылады. Бір немесе бірнеше пікірден жаҗа пікір шығаратын ойлау 

формасы – ой ҕорытындылары деп аталады. 

Математиканы оҕытудыҗ ҟрбір кезеҗінде оҕушылардыҗ бағдарламалыҕ материалды оҕып 

ҙйренгендей ҕабылдауға тереҗ де берік білімдеріне, іс-ҟрекеттеріне жҟне дағдыларына, сонымен 

бірге, математиканы оҕытудағы ҕызығушылығын дамытуға да байланысты болады. Сынып 

оҕушылары бірдей емес. Олардыҗ ішінде математиканы сҙйіп оҕитын, оған деген ынтасы зор 

оҕушылар да бар. Оларды жеҗіл, біріҗғай жаттығулар орындау жалыҕтырады. Сондыҕтан белгілі 

бір ережені меҗгеретін жаттығуларды орындағанда оларға ҕиыныраҕ тапсырмалар, міндетті емес 

тапсырмалар берілуі ҕажет. Ҕазіргі кезеҗдегі мектеп математикасында ҟлі шешімдері 

табылмаған проблемалар аз емес. Соныҗ бірі – оҕушылардыҗ логикалыҕ ойлау ҕабілеттерін 

дамыту, кітапҕа, оҕуға, білім алуға деген ҕқмарлыҕтарын арттыру. Осындай проблемаларды 

шешу маҕсатында бастауыш сыныптан бастап логикалыҕ есептерді шығару керек. 

Оҕу еҗбегініҗ ҕаруы – ой. Логикалыҕ жеке пікір мен ҡзіндік талдау біртқтас. Бқл талаптар 

ой мен іс-ҟрекеттіҗ негізгі ҡзегі болып келеді. Ол ҙшін ҟр адам ҡз орнында еҗбек ҡнімділігін 

арттырып ҕана ҕоймай, оныҗ сапасын ҕалай ҡсіру керектігін ойластырғаны жҡн. 

Оҕушылардыҗ жеке ойлау ҕабілетін дамыту ҙшін олардыҗ ҡзіндік кҙш ҕуаты мен сенімін 

арттыру керек. Ҕолынан келетін кҡп істердіҗ мҙмкіндіктеріне бағыт берген абзал. Оҕушылардыҗ 

білімді меҗгеру ҙрдісі негізінен мына компоненттерден тқрады. 

1.Ҕабылдау; 

2.Тҙсіну; 

3.Есте саҕтау; 

4.Ҕорыту жҟне жҙйелеу. 

Логикалыҕ жаттығуларды орындау баланыҗ аҕыл-ойын, ҕиялын, ой қшҕырлығын 

дамытады. Бқл оҕушылардыҗ тҙрлі мазмқнды есептерді шығаруда, есептіҗ шартын ҕқра білуге 

ҕалыптастырылады. Бір есептіҗ бірнеше шешімдерін табуға жетелейді. Ҟрбір сабаҕ ҕызыҕты 

есептер мен аяҕталып, логикалыҕ есептер оҕушылардыҗ жас ерекшелігіне ҕарай кҙрделене тҙсуі 

ҕажет. 

Логикалыҕ зерттеу саласы – ойлау ҕабілеті. Демек адамныҗ ойы-ғалымдардыҗ зерттеу 

объектісі болып табылады. Сонда логиканыҗ ҡзіндік ерекшелігі неде? 

Ойлау формалары немесе логикалыҕ формалар ҙшеу: қғым, ой пікір жҟне ой ҕорыту. Оҕу-

тҟрбие ҙрдісінде оҕытудыҗ жаҗа формалары мен ҟдістерін, аҕпараттыҕ коммуникативтік 

технологияны тиімді пайдаланған жағдайда оҕушылардыҗ логикалыҕ ойлау ҕабілеттері артады, 

олардыҗ субъект-субъектілік тқлғасы ҕалыптасады. 

Бҙгінгі кҙні аҕпараттыҕ технология кеҗ кҡлемде оҕыту мен педагогикалыҕ қйымдастыру 

ҕызметінде барлыҕ мектептерде орын алған. Ҕазіргі кезде білім беруді аҕпараттандыру процесі 

жҙргізілуде. Аҕпараттыҕ коммуникативтік технологияларды жҟне компьютерлік желі арҕылы 

жаҗа білім ҟдістерін пайдалану кеҗейтіліп келеді. Жаҗа аҕпараттыҕ технологияларды білім 

жҙйесінде ҕолданудыҗ негізгі кҙші – адам. 

Логикалыҕ тапсырмалар арҕылы оҕушылардыҗ шығармашылыҕ ҕабілетін дамыту ҙш 

негізгі бағытта іске асырылады: 

•Ҕызығушылығын арттыру; 

•Ойлау жҟне ҕабылдау ҕабілетін дамыту; 

•Шығармашылыҕ ізденісін дамыту. 

Логикалыҕ тапсырмалар арҕылы оҕушылардыҗ шығармашылыҕ ҕабілеттерін арттыру 

маҕсатына негізделген дҟріс моделін ҕқрастыруға болады. 

Мқндай сабаҕтардыҗ ҕқрылысы 4 кезеҗнен тқрады: 

1.Машыҕ. Сергіту; 

https://stom.tilimen.org/dail-atti-jazdi-bidaj-sort.html
https://stom.tilimen.org/biologiya-penin-oituda-oushilardi-ozindik-zertteu-jmistarin-ji.html
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2.Оҕушылардыҗ шығармашылыҕ ҕабілетініҗ негізі болатын психологиялыҕ 

механизмдерініҗ дамуы (ес, зейін, ҕабылдау, ойлау); 

3.Іздену тапсырмаларын орындату; 

4.Оҕушыларға белгілі тҙсінікпен жаҗалыҕты кҡруге тҟрбиелеу, маҕсатында логикалыҕ 

тапсырмаларды орындату. 

Осы кезеҗдегі 9 сыныпҕа берілетін тапсырмалар тҙрлері: 

1.Кҡру ҕабілетін дамытатын тапсырмалар (ребус, сҡзжқмбаҕ, анограмма, сиҕырлы 

шаршылар, геометриялыҕ фигуралар); 

2.Есту ҕабілетін дамытатын тапсырмалар (математикалыҕ маҕал-мҟтел, логикалыҕ есептер, 

ҕалжыҗ есептер). 

«Шығармашылыҕ жаттығулар барысында ҕиындыҕтардыҗ шешу барысында  балалардыҗ 

жаҗа бір нҟрсені ашуына, яғни оҕушы ҡзін белгілі бір жаҗалыҕтардыҗ авторы ретінде сезінеді. 

Бқл оған белгілі бір пҟн тҡҗірегіндегі ҕызығушылығын жҙзеге асыруға мҙмкіндік береді. 

Мектепалды даярлыҕ балаларыныҗ логикалыҕ ойлау ҕабілетін дамытуға бағытталған стандартты 

емес тапсырмаларды шығармашылыҕ жаттығулар деп атаймыз. Сондыҕтан шығармашылыҕ 

жаттығуды қдайы жҙргізе отырып, біз оҕушылардыҗ тек пҟнге деген ҕызығушылығын ғана емес, 

логикалыҕ ойлауын да дамыта аламыз» [4, 51б.]. 

Ой ҟрекеті барысында адам ҕоршаған дҙниені танып, білу ҙшін ерекше айҕын ҕызметін 

орындайды. Бқл наҕты ҕызметіне талдау, біріктіру, салыстыру, дерексіздендіру наҕтылау жҟне 

ҕорытындылау арҕылы жҙзеге асырылады. Ойын барысында кез келген затты талдап, 

қҕсастығымен айырмашылығын талдап, салыстырып, ҡздігінен ой тҙйіндеп шешім ҕабылдап, 

шығармашылыҕ жағынанда баҕылап ҕадағалап ҕорытынды жасауларына да кҡп септігін тигізеді. 

Ойын барысында алған білімдерін бір жҙйеге жинаҕтауға ойынныҗ маҗызы зор. 

Оҕушыны ойната отырып,  қйымдастырылған оҕу іс-ҟрекетінде ҕолданылған ойын 

элементтерініҗ кез келгені сабаҕтыҗ мазмқнына сҟйкестендіре отырып, алға ҕойған маҕсатҕа ҕол 

жеткізе аламыз. Жҙйелі ҕолданылған дидактикалыҕ ойындар арҕылы қйымдастырылған оҕу іс-

ҟрекетіне  оҕушы  ҕызыға тҙседі, материалды тез игереді, сыныптағы оҕушылар бір-бірімен 

ҕарым-ҕатынасҕа тҙседі, теорияны іс жҙзінде ҕолдана білуге жаттығады т.б. 

         Ҕорыта келгенде, логикалыҕ тапсырмалар оҕушылар ҙшін ҕызыҕты іс-ҟрекет ҕана емес, 

педагогикада оларды тҟрбиелеу мен дамытудыҗ ҡте ҕажетті ҕқралы деп санаймын, сондыҕтан да 

кҙнделікті ҟр қйымдастырылған оҕу іс-ҟрекетінде логикалыҕ тапсырмаларды таҕырыпҕа сай 

қйымдастырып ҕолдану ҕажет. Кез келген шығармашылыҕ тапсырмалар оҕушылардыҗ жаҗа бір 

нҟрсені ашуына ҕызығушылығын арттыруға ҡзіне деген сенімніҗ ҕалыптасуына мҙмкіндік 

береді. 
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Summary. The article discusses the ways of developing students' communication skills. 

 

Ҕазіргі заман талабына сай адамдардыҗ мҟлімет алмасуына, ҕарым-ҕатынасына 

аҕпараттыҕ-коммуникациялыҕ дағдылардыҗ  кеҗінен ҕолданысҕа еніп, жылдам дамып келе 

жатҕан кезеҗінде аҕпараттыҕ ҕоғамды ҕалыптастыру ҕажетті шартҕа айналып отыр. Аҕпараттыҕ 

ҕоғамныҗ негізгі талабы – оҕушыларға аҕпараттыҕ білім негіздерін беру, логикалыҕ ойлау-

ҕқрылымдыҕ ойлау ҕабілеттерін дамыту, аҕпараттыҕ технологияны пайдалану дағдыларын 

ҕалыптастыру жҟне оҕушы ҟлеуметініҗ аҕпараттыҕ сауатты болып ҡсуі мен ғасыр ағымына 

бейімделе білуге тҟрбиелеу, яғни аҕпараттыҕ ҕоғамға бейімдеу. 

Аҕпараттыҕ-коммуникациялыҕ дағдылардыҗ – ҕазіргі компьютерлік техника негізінде аҕпаратты 

жинау, саҕтау, ҡндеу жҟне тасымалдау істерін ҕамтамасыз ететін математикалыҕ жҟне 

кибернетикалыҕ тҟсілдер мен ҕазіргі техникалыҕ ҕқралдар жиыны. 

Коммуникация – аҕпаратты тасымалдап жеткізу ҟдістері мен механизмдерін жҟне оларды жазып 

жинаҕтап жеткізу ҕқрылғыларын ҕамтитын жалпы қғым. 

Коммуникациялыҕ дағдылар  жағдайындағы жалпы оҕыту ҙрдісініҗ функциялары: оҕыту, 

тҟрбиелеу, дамыту, аҕпараттыҕ болжамдау жҟне шығармашылыҕ ҕабілеттерін дамытумен 

аныҕталады. 

Оҕытудыҗ аҕпараттыҕ-коммуникативтік жҟне интерактивтік технологияларыныҗ 

бағыттары: 

а) электронды оҕулыҕтар; 

ҟ) телекоммуникациялыҕ технологиялар; 

б) мультимедиалыҕ жҟне гипермҟтіндік технологиялар; 

в) ҕашыҕтыҕтан оҕыту (басҕару) Интернет. 

Аҕпараттыҕ-коммуникативтік технологияны оҕу-тҟрбие ҙрдісіне енгізуде мқғалім алдына 

жаҗа бағыттағы маҕсаттар ҕойылады: 

• Ҡз пҟні бойынша оҕу-ҟдістемелік электронды кешендер ҕқру, ҟдістемелік пҟндік Web –

сайттар ашу; 

• Жалпы компьютерлік желілерді пайдалану; 

• Бағдарламалау ортасында инновациялыҕ ҟдістерді пайдаланып, бағдарламалыҕ сайттар, 

ҕқралдар жасау (мультимедиалыҕ жҟне гипермҟтіндік технологиялар). 

• Ҕашыҕтыҕтан оҕыту (Internet желісі) барысында ҡздігінен ҕосымша білім алуды 

ҕамтамасыз ету. 

«Интерактивтік оҕыту технологиясы – бқл коллективтік, ҡзін-ҡзі толыҕтыратын, барлыҕ 

ҕатысушылардыҗ ҡзара ҟрекетіне негізделген, оҕу процесіне оҕушыныҗ ҕатыспай ҕалуы мҙмкін 

болмайтын оҕыту процесін қйымдастыру. Интерактивтік оҕыту – бқл, еҗ алдымен оҕушы мен 

мқғалімніҗ ҕарым-ҕатынасы тікелей жҙзеге асатын сқхбаттасып оҕыту болып табылады. 

Сабаҕтағы интерактивтік ҟрекет ҡзара тҙсіністікке, ҡзара ҟрекетке, ҕатысушыныҗ ҟрҕайсысына 

ҕажет есепті бірлесіп шешуге алып келетін – қйымдастыру жҟне сқхбаттасып, ҕарым-ҕатынас 

жасауды дамытуды қсынады. 

Оҕытудыҗ аҕпараттыҕ-коммуникациялыҕ жҟне интерактивтік технологияларын пайдалану – 

педагогикалыҕ іс-ҟрекеттердіҗ мазмқны мен формасын толыҕтыру негізінде оҕыту ҙрдісін 

жетілдірудіҗ бірден-бір жолы. Компьютерлік желілерді, интернет жҙйесін, электрондыҕ 

оҕулыҕтарды, мультимедиалыҕ технологияларды, ҕашыҕтан оҕыту технологиясын пайдалану 

оҕу орындарында аҕпаратты-коммуникациялыҕ технологиялар кеҗістігін ҕқруға жағдай 

жасайды» [1, 42б.]. 

Аҕпараттыҕ-коммуникациялыҕ технологияны дамыту – білім берудіҗ бір бҡлігі. Соҗғы 

жылдары заман ағымына сай кҙнделікті сабаҕҕа компьютер, электрондыҕ оҕулыҕ, интерактивті 

таҕта ҕолдану жаҕсы нҟтиже беруде. Білім беру жҙйесі электрондыҕ байланыс, аҕпарат алмасу, 

интернет, электрондыҕ пошта, теле конференция, On-line сабаҕтар арҕылы іске асырылуда. 

«Бҙгінгі кҙні инновациялыҕ ҟдістер мен аҕпараттыҕ технологиялар ҕолдану арҕылы 

оҕушыныҗ ойлау ҕабілетін арттырып, ізденушілігін дамытып, ҕызығушылығын тудыру, 

белсенділігін арттыру еҗ негізгі маҕсат болып айҕындалады. 
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Ҟсіресе ҕашыҕтан оҕыту жҙйесі жедел ҕарҕынмен дамуда, бқған бірнеше факторлар, еҗ бастысы 

– білім беру мекемелерініҗ ҕуатты компьютер техникасымен ҕамтылуы, оҕу пҟндерініҗ барлыҕ 

бағыттыры бойынша электрондыҕ оҕулыҕтар ҕқрылуы жҟне интернеттіҗ дамуы мысал бола 

алады. Бҙгінгі таҗда білім беруді аҕпараттандыру формалары мен ҕқралдары ҡте кҡп. Оҕу 

процесінде аҕпараттыҕ жҟне телекоммуникациялыҕ ҕқралдар мҙмкіндігін комлексті тҙрде 

ҕолдануды жҙзеге асыру кҡп, функционалды электрондыҕ оҕу ҕқралдарын ҕқру жҟне ҕолдану 

кезінде ғана мҙмкін болады» [2, 85б.]. 

Білім беруді аҕпараттандыру жағдайында оҕушылардыҗ аҕпараттыҕ сауаттылығын, 

аҕпараттыҕ мҟдениетін жҟне аҕпараттыҕ ҕқзырлығы сияҕты ҕабілеттіліктерді ҕалыптастыру 

мҟселесі бҙгінгі кҙнніҗ ҡзекті мҟселесіне айналып отыр. 

Аҕпараттыҕ-коммуникациялыҕ ҕқзырлыҕ дегеніміз не? 

Аҕпараттыҕ ҕқзіреттілік: 

– сын тқрғысынан қсынылған аҕпараттар негізінде саналы шешім ҕабылдауға; 

– ҡз бетінше маҕсат ҕоюға жҟне оны негіздеуге, маҕсатҕа жету ҙшін танымдыҕ ҕызметті 

жоспарлауға жҟне жҙзеге асыруға; 

– аҕпаратты ҡз бетімен табуға, талдауға, іріктеу жасауға, ҕайта ҕарауға, саҕтауға, 

тҙрлендіруге жҟне тасымалдауға, оныҗ ішінде ҕазіргі заманғы аҕпараттыҕ- коммуникациялыҕ 

технологиялардыҗ кҡмегімен жҙзеге асыруға; 

– логикалыҕ операцияларды (талдау, жинаҕтау, ҕқрылымдау, тікелей жҟне жанама 

дҟлелдеу, аналогия бойынша дҟлелдеу, моделдеу, ойша эксперименттеу, материалды жҙйелеу) 

ҕолдана отырып, аҕпаратты ҡҗдеуге; 

– ҡзініҗ оҕу ҕызметін жоспарлау жҟне жҙзеге асыру ҙшін аҕпаратты ҕолдануға мҙмкіндік 

береді. 

«Аҕпараттыҕ-коммуникациялыҕ ҕқзырлылыҕ – бқл оҕу, тқрмыс жҟне кҟсіби бағыттағы 

міндеттерді шешуде аҕпараттыҕ-коммуникациялыҕ технологияныҗ мҙмкіндіктерін жан-жаҕты 

ҕолдану ҕабілеті. 

Коммуникативтік ҕқзіреттілік: 

– наҕты ҡмір жағдайында ҡзініҗ міндеттерін шешу ҙшін ҕазаҕ жҟне басҕа тілдерде ауызша 

жҟне жазбаша коммуникациялардыҗ тҙрлі ҕқралдарын ҕолдануға; 

– коммуникативтік міндеттерді шешуге сҟйкес келетін стильдер мен жанрларды таҗдауға 

жҟне ҕолдануға; 

– ҟдептілік ережелеріне сҟйкес ҡзіндік пікірін білдіруге; 

– нҟтижелі ҡзара іс-ҟрекетті, тҙрлі кҡзҕарас жҟне ҟртҙрлі бағыттағы адамдармен сқхбат 

жҙргізе отырып, шиеленіскен ахуалдарды шешуді жҙзеге асыруға; 

– жалпы нҟтижеге ҕол жеткізу ҙшін тҙрлі кҡзҕарастағы адамдар тобымен ҕатынас 

(коммуникация) жасауға мҙмкіндік береді». 

Математика  сабағында аҕпараттыҕ технологияларды пайдалану арҕылы оҕушылардыҗ 

аҕпараттыҕ ҕқзіреттілігін ҕалыптастыру, ҕазіргі заман талабына сай аҕпараттыҕ 

технологияларды, электрондыҕ оҕулыҕтарды жҟне Интернет ресурстарды пайдалану, оҕушыныҗ 

білім беру ҙрдісінде шығармашылыҕ ҕабілетін дамытуға мҙмкіндік береді. Оҕушылардыҗ 

аҕпараттыҕ ҕқзырлылығы мен аҕпараттыҕ мҟдениетiн ҕалыптастыру ҕазiргi таҗда ҙздiксiз 

педагогикалыҕ бiлiм беру жҙйесiндегi еҗ кҡкейтестi мҟселелердiҗ бiрiне айналып отыр. 

Сабаҕта аҕпараттыҕ-коммуникациялыҕ технологияларды пайдаланудыҗ тиімділігі: 

• оҕушыныҗ ҡз бетімен жқмысы; 

• аз уаҕытта кҡп білім алып, уаҕытты ҙнемдеу; 

• білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арҕылы тексеру; 

• шығармашылыҕ есептер шығару; 

• ҕашыҕтыҕтан білім алу мҙмкіндігініҗ туындауы; 

• ҕажетті аҕпаратты жедел тҙрде алу мҙмкіндігі; 

• экономикалыҕ тиімділігі; 

• іс-ҟрекет, ҕимылды ҕажет ететін пҟндер мен тапсырмаларды оҕып ҙйрену; 
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• ҕарапайым кҡзбен кҡріп, ҕолмен қстап сезіну немесе ҕқлаҕ пен есту мҙмкіндіктері 

болмайтын табиғаттыҗ таҗғажайып процестерімен ҟр тҙрлі тҟжірибе нҟтижелерін кҡріп, сезіну 

мҙмкіндігі; 

• оҕушыныҗ ой-ҡрісін дҙниетанымын кеҗейтуге де ыҕпалы зор. 

Аҕпараттыҕ-коммуникациялыҕ технологиялардыҗ жеке тқлғаныҗ ҕқзыреттілігін дамыту 

ҕқралы: 

Ҕазіргі білім беру ісініҗ басты шарттарыныҗ бірі болып оҕушыныҗ ҡзіне керекті мҟліметті 

ҡзі іздеп табуына ҙйретіп, олардыҗ ҡз оҕу траекторияларын ҡзініҗ таҗдай білуі есептеледі. Меніҗ 

ойымызша, аҕпараттыҕ-білім беру ортасын жобалаудағы басты маҕсат –оҕушыныҗ ҡздігінен 

оҕуға талаптандыру, яғни ізденімпаздыҕҕа ҙйрету болып саналады. Аҕпараттыҕ 

технологияларды пайдаланудыҗ артыҕшылыҕтары мынадай: 

1. Олар оҕытудағы таҕырып шеҗберіндегі немесе белгілі бір уаҕыт аралығында айтылуға 

тиіс мҟліметтер кҡлемін қлғайтады. 

2. Білімге бір-бірінен ҙлкен ара ҕашыҕтыҕта орналасҕан ҟр тҙрлі оҕу орнында отырып ҕол 

жеткізуге болады. Жоғары сынып оҕушыларын емтихандар мен ҚБТ даярлауға арналған 

жаттыҕтыру бағдарламаларын пайдалану; 

Оҕытудыҗ жҙйесініҗ кҡп деҗгейлі жетілдіруі олардыҗ таралымдалуы мен оҕу сапасын 

арттырады. 

4. Оҕушы ҡз бетінше немесе ҡзге оҕушылармен топтасып бірге жқмыс істеуге мҙмкіндік 

алады. 

5. Оҕушыныҗ танымдыҕ іс-ҟрекеттері кҙшейіп, ҡзіндік жқмыстарды тез орындау 

мҙмкіндіктері артады. 

Осылайша оҕыту ҕқралдарыныҗ бірі – электрондыҕ оҕулыҕ. Ол оҕушыларды даралай 

оҕытуда жаҗа информацияларды жеткізуге, сондай-аҕ игерілген білім мен біліктерді тесттік 

баҕылауға арналған программалыҕ ҕқрал. Білім беру жҙйесінде электронды оҕулыҕтарды 

пайдаланып, ҙлкен табыстарға жетуге болады. Электронды оҕулыҕтарды пайдалану барысында 

оҕушы екі жаҕты білім алады: біріншісі – пҟндік білім, екіншісі – компьютерлік білім. 

Электронды оҕулыҕтарды пайдалану оҕушыныҗ ҡз бетінше шығармашылыҕ жқмыс жасауына, 

теориялыҕ білімін практикамен қштастыруына мҙмкіндік береді. Электронды оҕулыҕ арҕылы 

оҕушы кҡптеген ҕосымша материал ала алады, осы алған мҟліметтерін компьютерден 

кҡргендіктен есінде жаҕсы саҕтайды, ҡз бетінше жқмыс жасау ҕабілеті ҕалыптасады. Осылайша 

жас қрпаҕты оҕытуда инновацияны пайдаланудыҗ – шығармашылыҕ жетістіктіҗ негізгі кҡзі. 

Ҕорыта айтҕанда, педагог ҙшін  нҟтижеге жету шҟкіртініҗ білімді болуы ғана емес, білімді 

ҡздігінен алуы жҟне алған білімдерін ҕажетіне ҕолдану болып табылады. Бҙгінгі кҙні аҕпараттар 

ағымы ҡте кҡп.  Аҕпараттыҕ ортада жқмыс жасау ҙшін кез келген педагог ҡз ойын жҙйелі 

тҙрде  жеткізе алатындай, коммуникативті жҟне аҕпараттыҕ мҟдениеті дамыған, интерактивтік 

таҕтаны пайдалана алатын, онлайн режимінде жқмыс жасау ҟдістерін меҗгерген мқғалім болуы 

тиіс.. Осы бағытпен  бҟсекеге сай дамыған елдердіҗ ҕатарына ену қстаздар ҕауымына зор 

міндеттер жҙктелетінін қмытпауымыз керек. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.―Болашаҕтыҗ іргесін бірге ҕалаймыз‖  Н.Ҟ.Назарбаевтыҗ Ҕазаҕстан халҕына Жолдауы, 

2011 ж. 

2.Мқхамбетжанова С.Т., Мелдебекова М.Т. Педагогтардыҗ аҕпараттыҕ- коммуникациялыҕ 

технологияларды ҕолдану бойынша ҕқзырлылыҕтарын ҕалыптастыру ҟдістемесі. –Алматы: 

ЖШС «Дайыр Баспа», 2010.–210б. 

  

 

  



58 
 

ҞОЖ 37.013.2:371.2 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҖ МЕКТЕПТЕРДЕ ЕҖБЕККЕ БАУЛУ МӘСЕЛЕСІН 

КӚТЕРУ ТУРАЛЫ ҚСТАНЫМЫ 

БАЛТАБАЕВА Н.Т. 

Б.Момышқлы атындағы №45 ҕазаҕ классикалыҕ гимназиясыныҗ мқғалімі,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В статье рассматривается о позиции  Алтынсарина поднявший проблемы 

трудовово обучение в школах. 

Summary. The article discusses the position of Altynsarin , who raised the problems of labor 

education in schools.   

  

«Адамгершілікке тҟрбиелеу ҕқралы – еҗбек пен ата-ана ҙлгісі», – деп Ыбырай 

Алтынсаринніҗ ҡзі жазып ҕалдырғандай, балаларға тек білім беріп ҕана ҕоймай, еҗ бірінші 

саналы тҟрбие берілу керектігі баса айтылады. Бқл жолдағы еҗ басты ҕқралды еҗбек деп біледі. 

Қлт ағартушысыныҗ ҕайбір шығармасын алып ҕарасаҗыз да барлығыныҗ тҙп негізі еҗбекке 

келіп тіреледі. Еҗбектенген адам ғана білім де алады, ҡмірде ҡз орнын да табады жҟне оныҗ 

бойынан барлыҕ адамгершілік ҕасиеттер табылады деп кҡрсетеді. 

«Ҕазаҕ хрестоматиясыныҗ» беташары атанған «Кел, бабалар, оҕылыҕ!» ҡлеҗіндегі: 

...Сиса кҡйлек ҙстіҗде 

Тоҕуменен табылған... 

Сауысҕанныҗ тамағы 

Шоҕуменен табылған 

Ҡнер, білім – бҟрі де 

Оҕуменен табылған, – деген жолдардан ҟдемі киінудіҗ, тамаҕтыҗ тоҕтығы, ҡнерлі, білімді, 

елге пайдалы болудыҗ еҗбекке тікелей ҕатыстығын айтады. Балаға тек білім беріп ҕана ҕойсаҕ, 

одан болашаҕта елініҗ ҕамын ойлап, ҕабырғасы ҕайысатын адам шыҕпайды, керісінше, мансап 

ҕуатындар мен жеке бастарыныҗ пайдасын ойлайтындар тҟрбиеленіп шығады деген ойды 

айтады. Мысалы 1861 жылы Н.Ильминскийге жазған хатында осы ойын: «...Сондыҕтан орысша 

екі-ҙш сҡзді ғана біліп алып, мектепке оҕудан жҡнді білім алмай, дқрыс тҙсінік алмай, олар адам 

болғансын, ҕазаҕ арасына барады да ҡздерін кҡп білетін адам етіп, ҟсіресе закҙншік етіп 

кҡрсетеді. Бқған ҕазаҕтар сене ҕалады. Сҡйтіп, олар ҡздерініҗ азғантай білімін жауыздыҕҕа 

жқмсайды, ҕазаҕтардыҗ ҡздерін аяусыз жҟбірлейтін болып шығады [1.143], – деп наҕтылай 

тҙседі. Демек, саналы тҟрбиесіз берілген білімніҗ салдары осындай болатынын айта келіп, 

еҗбекті тҟрбие ҕқралыныҗ еҗ бастысы ретінде алады. Баланыҗ ҕарны тоҕ, кҡйлегі кҡк 

болмайынша оны ғылымға, оҕу-білімге, ҡнерге кҙштеп ҟкелуге болмайтындығы шындыҕ. Ҕарны 

аш бала рухани жан дҙниесін байытудыҗ жолын емес, ҕарныныҗ тоҕ болуын ойлайтыны 

заҗдылыҕ. Ал мқндай жағдайда адамгершілік ҕасиеттерді бойына тоғыстырған, алған білімін ел 

пайдасына жарататын, адал еҗбекпен мал табатын жанды кездестіру ҕиын-аҕ.  Осы мҟселе 

тҡҗірегінде Ыбырай Алтынсаринніҗ: «...ҟжем, шешем, жеҗгем жҟне тағы басҕалары маған 

ренжіп, мазамды алып болды, шаруашылығым кҙйзеліп барады, не істерімді білмеймін... Мен 

ҡзімніҗ аҗҕаулығымнан немесе шынын айтҕанда, ҕқрғаҕ ҕиялдарға, бос армандарға ҟсеутеніп 

кеткендігімнен, олардыҗ бҟрін де қмытып кеткен екенмін. Ондай ҙй-ішімді, жаҕындарымды ҡз 

ҕарауыма алған соҗ, еҗ алдымен оларды ҕамтамасыз етуге тырысуым керек еді ғой. Орыс тілін, 

одан кейін басҕаларын ҙйреніп алайын деген ойға беріліп, орыс тілін ҡте нашар білуіме 

ҕарамастан, мқғалім болудыҗ соҗына тҙсіп кетіппін, оҕу ҙшін ешҕандай ҕаражат таба алмай 

отырғанда» [1, 142б.], – деп  жазуынан барлыҕ нҟрсеніҗ ҕаражатҕа, малға келіп тірелетінін 

аҗғаруға болады. Материалдыҕ жағдайы жасалып, білім алуға, ғылыммен айналысуға мҙмкіндік 

туындағанда ғана тыҗ идеялар мен жаҗа бастамаларды жасауға болады. Бқл ойымызды американ 
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психологы Абрахам Харольд Маслоу қсынған ҕажетсіну пирамидасымен наҕтыласаҕ, еҗ тҡменгі 

екі саты – жан бағу жҟне ҕауіпсіздік адам ҡмірініҗ тҡменгі ҕажеті, басҕасыныҗ бҟрі осы екеуін 

алғышарт етеді. Тыныс алу, тамаҕтану, қйыҕтау жҟне т.б. болмаса, ол адамда ары ҕарай жетілу, 

даму болмайды. Сонымен бірге ҕарны тойып, жаны бағылып, ҡзін ҕауіпсіз сезінген жағдайда 

ғана эмоциялыҕ ҕажеттіліктер ояна бастап, келесі сатыға ҡту, барынша даму жҙзеге асады [2]. 

Сондыҕтан еҗ алдымен жан бағу мен ҕауіпсіздік дқрыс болмайынша, ешҕандай да адамгершілігі 

жоғары адамды тҟрбиелей алмаймыз.  

Сонымен бірге жазушы білімге, жаҕсылыҕҕа, игі істерге жқмсалатын ҕаражаттыҗ адал 

еҗбекпен табылу керектігін жеткіншектердіҗ санасына шығармалары арҕылы сіҗіре 

тҙседі.Оларға мектепте тек білім берумен шектелмей, ой-ҡрістерініҗ кеҗеюіне ыҕпал етіп, 

жастайынан еҗбекке баулу керектігін, ҕандай да бір кҟсіппен айналысуға, кҡзін табуға бағыттау 

ҕажеттігін айтады. Бқл ойын 1879 жылы 25 ҕарашада Н.И.Ильминскийге жазған хатында 

наҕтылай тҙседі: «...ҕазаҕ арасындағы мектептерге ҕазір тек орыс тілін ғана оҕытып, оҕу-жазуды 

ғана ҙйрететін мектептер деп ҕарауға болмайтынын кҡрсетіп, ол мектептерден оҕушыларды 

отырыҕшылыҕҕа, тазалыҕҕа дағдыланатын, ҟр нҟрсеге де аҕыл-оймен ҕарай білетін етіп 

шығаруымыз керек. Ҕысҕасы, бқл оҕушылар азды-кҡпті білім алып, белгілі бір бағыт алып 

шығып, айналасындағы халыҕҕа ҡздерініҗ тыҗ, адал аҕыл-ойларымен ҟсер ете алатын болсын 

деген маҕсатымызды еске ала отырып, оҕушыларды тҟрбиелеу жағына кҡбірек зер салуымыз 

керек» [1, 169б.]. Ҕазаҕ балаларыныҗ білімді болумен ҕатар адал еҗбекпен мал табуын, 

ниеттерініҗ таза болуын жҟне елі ҙшін ҕызмет ететіндей азамат болып ҕалыптасҕанын ҕалайды. 

Егін егу мен бау-баҕшаны баптаудыҗ, тҙрлі ҕолҡнермен айналысудыҗ жолдарын шҟкірттеріне 

ҙйретудіҗ шарттарын ҕарастырады. Мқғалім мен оҕушы ҙшін ҕажетті оҕу ҕқралдарын іздестіре 

отырып, маҕсатына жетпей ҕоймағанын хаттарынан кҡруге болады. Сонымен бірге Торғай 

ҕаласынан Ы.Алтынсаринніҗ ыҕпалымен ашылған ҕолҡнер мектебінде ағаш қсталыҕ 

жқмыстарын, ал мектепке білім алуға ҕыздар келген жағдайда кесте тігу сияҕты т.б. ҕолҡнер 

жқмыстарын ҙйретуді маҕсат еткен. Байҕап отырған болсаҕ, ҕазіргі мектепте оҕытылатын 

кҡркем еҗбек пҟнініҗ бастамасыныҗ Ы.Алтынсарин ашҕан мектептерден бастау алатынын 

кҡруге болады.  

 Ы.Алтынсарин орыс-ҕазаҕ мектептерінде оҕытумен бірге осындай ҕолҡнер тҙрлерін ҙйрете 

отырып, балаларды тҟрбиеге баулумен тоҕтап ҕалмады. Сонымен бірге техникалыҕ немесе 

ҡнеркҟсіптік жҟне ауыл шаруашылығы мектептерін ашуды да ҕолға алған. Ҕазаҕ халҕыныҗ 

қлдары мен ҕыздарын кҟсіпке баулу жолдарын меҗгертіп, олардыҗ белгілі бір кҟсіп иелері 

болғанын ҕалады. Егер кҡзі ашыҕ, кҡкірегі ояу болса, ҕолынан кҟсіп келетін болса, ол адамныҗ 

ҡзініҗ ғана емес, халҕыныҗ да тқрмыс-тіршілігі жаҕсарған болар еді. Ы.Алтынсаринніҗ 

шығармалары мен жазған хаттарын оҕи отырып, ел экономикасын кҡтерудіҗ жолдарын сол 

кезден-аҕ ҕарастырған деген ҕорытындыға келуге болады. Ағартушы қстаз жеке адамныҗ ғана 

емес, тқтас бір қлттыҗ білім алып, тыҗ идеялардыҗ бастамашысы болғанын, жеке ҡздерініҗ 

кҟсіппен, ҕолҡнермен, ауылшарушылығымен айналысҕанын, бір сҡзбен айтҕанда жаҗалыҕтыҗ 

жаршысы болғанын бар ыҕыласымен ҕалады. Осы мҟселелер тҡҗірегінде 1888 жылы 3 шілдеде 

В.В.Катаранскийге жазған хатында айтып ҡтеді: «Ендігі жерде, министерствоныҗ 

кҡрсеткеніндей, жаҗа тіпті техникалыҕ немесе еҗ кемі ҡнеркҟсіптік мектеп ашу, ол мектептерде 

былғару илеу, сабын ҕайнату сияҕты мамандыҕты ҙйрету, ол ҡнерлерді ҙйрететін 

оҕытушыларды ҕазаҕтан даярлау ҙшін ҕажет болса Красноуфимск реальдыҕ училищесінде 

стипендия мҡлшерін кҡбейту жайын ҕазірден ойланған пайдалы болар еді», – деп [1, 208б.] 

жазса, осы жылы Н.И.Ильминскийге: «...Бқл ауыл шаруашылығы мектебінде оҕу ісі тҙгелінен 

тҟжірибеге негізделіп ҕойылған, онда былғары илеу, сабын ҕайнату, май шайҕау, ҕқмыра жасау, 

ағаш-токарь, қста-слесарь ҡнерлері ҙйретіледі, ал ауыл шаруашылығынан огород егу, бау-баҕша 

салу, мал шаруашылығы, егіншілік жайлары ҙйретіледі, осылармен ҕабат жаҗа машиналармен, 

олардыҗ ҕқрылыстарымен таныстырылады, мал емдеу тҟсілдері, астыҕҕа зиянды жҟндіктермен 

кҙресу тҟсілдері ҙйретіледі» [1, 209б.] –деп, жоспарымен таныстыра келе, осы жқмыстарды 

жҙзеге асыруға ҕолынан келгенінше тырысатынын айтады.  
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 Еҗбекті сҙю жҟне ҕадірлеу – Ыбырай Алтынсарин ҟҗгімелерініҗ негізгі таҕырыбы. Оны 

жазушы шағын ҟҗгімелерінде ҙгіт, ҡсиет тҙрінде берсе, кей шығармаларында халыҕтыҗ 

ҕоғамдыҕ санасын тҟрбиелейтін реалистік суреттер арҕылы бейнелейді. Аҕын 

шығармаларында адал еҗбектіҗ ғана ҕоғамды алға бастыратынына баса назар аударады. Қлт 

ағартушысыныҗшығармалары «елді ел, адамды адам ететін еҗбек» деген тқжырымға негізделеді. 

Ҡмірдіҗ барлыҕ мҟні де, байлығы да еҗбек деген ҕорытындыға келуге болады. Демек, жаҕсы 

ҡмір сҙргіҗ келсе, еҗбектену ҕажет. Ізденіп, білім алу керек. Білім алу, оҕу жолында мал аямау 

керек. Алған білімніҗ арҕасында адал еҗбектену ҕажет. Себебі ҟрҕашан адал еҗбекпен тапҕан 

мал да, дҟулет те тқраҕты болмаҕ. Сонымен бірге адал еҗбектенген адамныҗ бойында 

мейірімділік, ҕамҕорлыҕ, адалдыҕ, жауапкершілік секілді адамгершілік ҕасиеттердіҗ 

ҕалыптасатыны сҡзсіз. Жастайынан еҗбекке баулыған бала ҡмірде аҕ пен ҕараны, жаҕсылыҕ пен 

жамандыҕты еш ҕиындыҕсыз ажыратып, ерінбей еҗбек етсе, ҕарынныҗ тіленбей тоятынын 

тҙсінетін болады. Себебі ҕарны тоҕ, жағдайы жасалған бала ғана одан ары оҕу оҕып, білім 

іздейді, ғылым жолына тҙседі. Соныҗ арҕасында ҡзіне де, еліне де пайдасын тигізеді. Ел 

экономикасын жаҕсартуға ҙлесін ҕосады, елініҗ жарҕын болашағы ҙшінадал ҕызмет ететін 

болады. Ҕазіргі ой еҗбегініҗ дамыған заманында тыҗ идеялар мен бастамалардыҗ ҕқраушысы 

болып табылады. Белгілі бір кҟсіптіҗ кҡзін табуды жастайынан игереді. Мектепті бітіргеннен 

кейін кім боламын? жоғары оҕу орнын бітіргеннен кейін неден бастаймын? ҕалай бастаймын? 

кімнен сқраймын? деген сқраҕтардыҗ жауабын іздеп бас ҕатырмайтын болады. Сондыҕтан да 

мектеп ҕабырғасынан ҟрбір балаға біліммен бірге еҗбек тҟрбиесін дқрыс беріп, тура жолды 

кҡрсету керек.  
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ОҔУШЫЛАРДЫҖ КОММУНИКАТИВТІ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ 

 

АЛКЕЕВ Е.Б. 

Физика-математика бағытындағы Назарбаев Зияткерлік мектебі, педагог-

қйымдастырушы-куратор, Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В статье описывается важность роли коммуникативных навыков как одной из 

основных потребностей процесса роста в личностном развитии учащихся. 

Summary. The article describes the importance of the role of communication skills as one of the       

main needs of the growth process in the personal development of students. 

 

Ҟлеуметтік желілер, компьютерлік ойындар, интерактивті чаттар жҟне ҟртҙрлі 

мессенджерлер кездесуге уаҕыт кетірмей, ҕарым-ҕатынас жасауға мҙмкіндіктер береді. Бҙгін бқл 

шындыҕ жҟне онымен ешкімді таҗ ҕалдыра алмаймыз. Технологияныҗ дамуы адамныҗ ҡмірін 
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едҟуір жҟне бірнеше есе жаҕсартады, оны ыҗғайлы, ҕарапайым етеді. Біраҕ сонымен бірге бқл 

мҟселеніҗ кері жағы да бар. 

Біз сҡздерді ҕысҕартып жазып, эмоцияларымыздыҗ орнына тҙрлі смайлдарды ҕолданамыз. 

Ҟсіресе, оҕушылар ҙшін ҟлеуметтену проблемасы, наҕтыраҕ айтсаҕ, коммуникативті 

дағдыларды дамыту проблемасы туындады. Яғни виртуалды емес, шынайы ҡмірде басҕа 

адамдармен ҡзара ҟрекеттесу дағдыларын дамыту проблемасы ерекше ҡзектілікке ие болуда. 

Ҕазаҕстанныҗ ҕазіргі білім беру саласына жаҗа білім беру маҕсаттары мен жоспарланған 

нҟтижелерге негізделген жаҗартылған білім беру процесі енгізілуде. Оҕу пҟндерініҗ жаҗартылуы 

мен инновациялары оҕу процесіне тек технологиялыҕ жаҗалыҕтарды, оҕу процесініҗ 

қйымдастырушылыҕ жағыныҗ ҡзгерістерін енгізуді ғана емес, ҟр оҕушыныҗ дайындығын 

жетілдіруге, оныҗ жеке шығармашылыҕ ҟлеуетін дамытуды ҕамтамасыз ететін ҕабілеттері мен 

мҙдделерін дамытуға арналған оҕытудыҗ кҡп деҗгейлі ҕқрылымын да талап етеді. Демек, 

оҕушылардыҗ коммуникативті дағдыларын дамыту мҟселесі ерекше ҡзекті екендігі кҙмҟн 

тудырмайды. 

Коммуникативтік дағдылар – бқл бірлескен ҕызмет барысында адамдар арасындағы 

байланыстарды қйымдастыру ҙшін ҕажет кҡпҕырлы процесс жҟне осы мағынада материалдыҕ 

ҕқбылыстарға жатады. Біраҕ ҕарым-ҕатынас барысында оныҗ ҕатысушылары тек физикалыҕ 

ҟрекеттерімен немесе материяда бекітілген еҗбек нҟтижелерініҗ ҡнімдерімен ғана емес, пікір, 

ниет, идея, тҟжірибе алмасады. Коммуникативтік дағдыларға бірнеше аныҕтама беруге болады. 

Біріншіден, коммуникативтік дағдылар –бқл ҕарым-ҕатынас дағдылары, тыҗдау, ҡз кҡзҕарасын 

білдіру, ымыраға келу, ҡз қстанымын дҟлелдеу жҟне ҕорғау. Екіншіден, бқл адамныҗ басҕа 

адамдармен ҕарым-ҕатынас жасау ҕабілеті, алынған аҕпаратты дқрыс тҙсіндіру, сонымен ҕатар 

оны дқрыс беру. Ҙшіншіден, бқл басҕа адамдармен қзаҕ жҟне тиімді ҡзара ҟрекеттесуді 

қйымдастыру мҙмкіндігі. 

Бірҕатар коммуникативтік дағдыларға тоҕтала кетейік:  

1. Серіктестерді тани білу, яғни адамныҗ мінезін, оныҗ психикалыҕ жағдайын аныҕтау; 

серіктестердіҗ іс-ҟрекетін дқрыс тҙсіну. Ҟрине, оҕушыларға келетін болсаҕ, бқл дағдыларды 

меҗгеру олардыҗ жас ерекшеліктеріне сҟйкес келуі тиіс.  

2. Серіктестердіҗ жыныстыҕ жҟне рольдік мҟртебелеріне сҟйкес ҕарым-ҕатынас орната 

білу ҕабілеті.  

3. Ҕарым-ҕатынас жағдайларын тҙсіну ҕабілеті. Бқл шеберліктіҗ маҗыздылығы ҕарым-

ҕатынас принциптері ол орын алатын наҕты жағдайға байланысты болатын негізгі жолмен 

аныҕталады. Ҟр жағдай серіктестер ҙшін ерекше болғанымен, олардыҗ барлығын кейбір ҙлкен 

топтарға біріктіруге болады, олардыҗ ҟрҕайсысы ҟлеуметтік тҟжірибеде бекітілген символдыҕ 

жҙйелермен реттеледі. 

«Коммуникативтілік» қғымы психологияда, психолингвистикада, ҟдістемеде 

ҕарастырылады, біраҕ ҟр ғылымда ҟртҙрлі тҙсіндіріледі. Мысалы, психолингвистикада 

коммуникативті іс-ҟрекет ҕарым-ҕатынас ҕызметі ретінде ҕарастырылады. Ойды жеткізудіҗ 

жҟне кері байланысты ҕамтамасыз етудіҗ тиісті тілдік ҕқралдарын табудыҗ маҗыздылығына 

ерекше назар аударылады. 

Ҕазіргі ҟдістемеде «коммуникативті ҕқзыреттілік» термині кеҗінен ҕолданылады, яғни 

адамныҗ сҡйлеу ҟрекетін оныҗ ҡнімді жҟне рецептивті тҙрлерінде, белгілі бір ҕарым-ҕатынас 

жағдайына сҟйкес тілдік ҕқралдарды ҕолдана отырып қйымдастыра алатын жеке ҕабілетімен 

сипатталады. 

Коммуникативтік ҕқзыреттілік – тілдік тқлғаныҗ маҗызды сипаттамаларыныҗ бірі. 

Тҟжірибе кҡрсеткендей, мектеп бітірген оҕушылар ҟрдайым ҕарым-ҕатынас дағдыларын игере 

бермейді. 

Бҙгінгі ҕоғам мен білім салаларыныҗ серпінді дамуы оҕушылардыҗ жаҗа білім алу 

кезіндегі дербестігін ҕалыптастыруды жҟне дамытуды кҡздей отырып, білім беру жҙйесіне жаҗа 

талаптар ҕояды. Оҕушы іс-ҟрекетініҗ табиғаты одан дамыған коммуникативтік ҕқзыреттілікті 

талап етеді, ол тиімді ауызша жҟне ауызша емес ҕарым-ҕатынас пен ҡзара ҟрекеттесу ҙшін 

ҕажетті дағдылар мен икемділіктердіҗ жиынтығын, соныҗ ішінде ситуациялыҕ бейімделу мен 
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мотивацияны еркін меҗгеруді ҕамтиды. Бҙгінгі таҗда мектеп бҟсекеге ҕабілетті оҕушылар 

дайындауға бет бқрған. Осыған байланысты білім алушылардыҗ оҕу, ҟлеуметтік жҟне кҟсіби 

жетістіктерін ҕамтамасыз етуде коммуникативтік дағдыларды ҕалыптастыру жҟне дамыту 

проблемасы ерекше маҗызға ие болып отыр[2]. 

Мектеп жасындағы балаларда ҕарым-ҕатынасҕа деген ҕажеттілік ерекше кҡрініс табады, 

тқлғааралыҕ ҕарым-ҕатынасты ҕалыптастырудыҗ да рҡлі ерекше [1]. Кҡптеген психологтар 

ҕарым-ҕатынас оҕу іс-ҟрекетімен тығыз байланысты екенін айтады  Бір жағынан, оҕу іс-ҟрекеті 

екі бағыт бойынша ҕарым-ҕатынас арҕылы байланысты болады: мқғалімдермен ҕарым-ҕатынас, 

сыныптастармен ҕарым-ҕатынас. Мектеп жастағы ҕарым-ҕатынас оҕу іс-ҟрекетімен байланысты. 

Толыҕҕанды оҕу іс-ҟрекетініҗ ҕажетті шарты бола отырып, ҕарым-ҕатынас балалардыҗ барлыҕ 

басҕа салаларына ҟсер етеді. 

Коммуникативтік дағдылар қғымы ҟртҙрлі авторлардыҗ аныҕтамаларында кҡрініс табады. 

Кҡбінесе коммуникативтік дағдылар ҕарым-ҕатынас дағдыларын, тікелей жҟне жанама 

тқлғааралыҕ ҕарым-ҕатынасты білдіреді. Дҟстҙр бойынша, коммуникативтік дағдылар – бқл ҡз 

ойын дқрыс, сауатты, айҕын тҙсіндіре білу жҟне байланыс серіктестерінен аҕпаратты дқрыс 

ҕабылдау. Коммуникативті дағдылар – бқл жеке тқлғаныҗ жоғары теориялыҕ жҟне практикалыҕ 

дайындығына негізделген саналы коммуникативті ҟрекеттер кешені, бқл шындыҕты бейнелеу 

жҟне ҡзгерту ҙшін білімді шығармашылыҕ пайдалануға мҙмкіндік береді.  

Коммуникативті дағдылардыҗ ауҕымын аныҕтау ҙшін олардыҗ жіктелуін ҕарастыру ҕажет. 

Коммуникативті дағдылардыҗ ішінде: хабарлама мҟтінін адекватты формаға қйымдастыра білу, 

сҡйлеу дағдылары, сыртҕы жҟне ішкі кҡріністерді ҙйлестіру ҕабілеті, кері байланыс алу 

мҙмкіндігі, коммуникативті кедергілерді жеҗу мҙмкіндігі жҟне т. б. ерекшеленеді. Интерактивті 

дағдылар тобына: ҕарым-ҕатынасты адамгершілік, демократиялыҕ негізде ҕқра білу, жағымды 

эмоционалды-психологиялыҕ атмосфераны жасау, ҡзін-ҡзі баҕылау жҟне ҡзін-ҡзі реттеу ҕабілеті, 

ынтымаҕтастыҕты қйымдастыра білу, этика мен этикеттіҗ принциптері мен ережелерін 

басшылыҕҕа алу мҙмкіндігі, белсенді тыҗдау дағдылары жатҕызылады. Ҟлеуметтік-перцептивті 

дағдылар тобы: ҕарым-ҕатынастағы серіктестіҗ мінез-ҕқлҕын дқрыс ҕабылдау жҟне бағалау, 

оныҗ жағдайы мен мінез-ҕқлҕын ауызша емес сигналдары арҕылы тану, жеке тқлға ретінде басҕа 

біреудіҗ барабар бейнесін жасау, жағымды ҟсер ету ҕабілеті. 

Бірҕатар заманауи авторлар аҕпараттыҕ тҟсілге сҙйене отырып, жетекші аҕпарат кҡздерін 

коммуникативті дағдыларды топтастыру ҙшін негіз ретінде алады Мҟтіндер мен наҕты 

объектілер оҕытудағы наҕты дереккҡздер болғандыҕтан, коммуникативті дағдылардыҗ ҙш тобы 

бҡлінеді: ауызша мҟтінмен жқмыс істеу, жазбаша мҟтінмен жқмыс істеу, аҕпарат кҡзі ретінде 

наҕты объектілермен жқмыс істеу. 

Біздіҗ ойымызша, коммуникативтік дағдылар мен оҕушылардыҗ ҙлгерімі арасында оҗ 

байланыс бар жҟне оҕу процесінде оҕушылардыҗ коммуникативті саласын дамыту ҙшін 

маҕсатты тҙрде қйымдастырылған жқмыс білім алушылардыҗ ҙлгеріміне оҗ ҟсер етуі мҙмкін. 

Коммуникативтік дағдылардыҗ кҡрсеткіші неғқрлым жоғары болса, оҕудағы жетістік 

деҗгейі соғқрлым жоғары болады. А.В. Мудриктіҗ зерттеулері оҕушыныҗ қжымы мен жеке 

басыныҗ ҕалыптасуына, оныҗ ҡзін-ҡзі тануына, ҡзін-ҡзі бағалауына, адамгершілік 

қстанымдарына, ҡмір салтына айтарлыҕтай ҟсерін кҡрсетті. Ҕарым-ҕатынас маҕсат ҕоятын жҟне 

ҕоршаған ортаныҗ ҡзгеруіне ҟсер ететін ҡте маҗызды ҕызмет тҙрі деп айтуға болады. 

Селҕос оҕушылар қялшаҕ, ҕарым-ҕатынас жасау кезінде ҡздеріне сенімсіз болады, 

байланыс орнатуға ҕиналады, ҕарым-ҕатынасты ҡз беттерінше бастайды, ҟртҙрлі жанжалды 

ҕарым-ҕатынас жағдайынан ҟреҗ шығады, кҡбінесе тқлғааралыҕ жҟне іскерлік ҕарым-ҕатынас 

процесінде ҕиындыҕтарға тап болады. Ҙлгерімі тҡмен оҕушылар кҡбінесе ҕарым-ҕатынаста 

пассивті позицияны қстанады. Мқндай оҕушылар ҕқрдастарымен ҕарым-ҕатынаста 

бағыныштылығымен сипатталады, бқл олардыҗ топтыҕ мҟртебесіне ҟсер етеді. Комуникативті 

дағдыларды дамытудыҗ тҡмен деҗгейі оҕушылардыҗ оҕу процесінде белсенді іс-ҟрекетке 

ҕабілетсіздігіне себеп болады.  

Ҕарым-ҕатынас дағдыларын дамытудыҗ жоғары деҗгейі вербалды интеллектіде кҡрінеді. 

Вербалды интеллект вербалды емес интеллектіге ҕарағанда оҕу ҙлгерімініҗ деҗгейімен тығыз 
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байланысты. Вербалды интеллект барлыҕ пҟндер бойынша, еҗ алдымен гуманитарлыҕ пҟндер 

бойынша (тіл, ҟдебиет, тарих жҟне т.б.) оҕудыҗ сҟттілігін аныҕтайды. Жаратылыстану пҟндерін 

табысты оҕыту ҙшін кеҗістіктік жҟне ауызша интеллектілердіҗ жоғары деҗгейі ҕажет, 

гуманитарлыҕ пҟндер бойынша жаҕсы оҕу ҙшін вербалды интеллектініҗ жоғары деҗгейі ҕажет. 

Оҕу іс-ҟрекетініҗ табыстылығы факторы ретінде коммуникативті дағдылар феноменін 

тҙсіну оҕушыныҗ коммуникативтік ҕқзыреттілігін ҕалыптастыру шарттарын ҕарастыруды да 

ҡзекті етеді. Ҕазіргі заманғы адам ҡзініҗ ҟлеуметтік жҟне кҟсіби функцияларын толыҕ орындау 

ҙшін дҟстҙрлі ғана емес, сонымен ҕатар оҕу, кҟсіби жҟне кҙнделікті іс-ҟрекетте аҕпараттыҕ-

коммуникациялыҕ технологияларды ҕолданумен байланысты коммуникациялыҕ дағдылардыҗ 

кеҗейтілген жиынтығына ие болуы керек. Жасыратыны жоҕ, оҕушылардыҗ кҡпшілігініҗ 

коммуникативті дағдылары тҡмен деҗгейінде. Оҕушылардыҗ коммуникативті дағдыларын 

ҕалыптастыру процесі екі фактормен кҙрделенеді: 

1. Жалпы коммуникативтік дағдыларды ҕалыптастырудыҗ тҡмен деҗгейі; 

2. Оҕушылардыҗ оҕу жҟне кҟсіби ҕызметінде инфокоммуникациялыҕ технологияларды 

ҕолданумен байланысты коммуникативтік дағдыларды игеру ҕажеттілігі. Осыған сҟйкес 

коммуникативтік дағдыларды жоғары деҗгейде сҟтті ҕалыптастыру ҙшін коммуникативтік 

дағдылардыҗ тқжырымдамасы мен ҕқрамын наҕтылау ҕажет [3]. 

Тқлғаныҗ коммуникативті саласын дамыту мектеп жасынжа еҗ табысты болып табылады, 

яғни белгілі бір коммуникативті алғышарттар ҕалыптасып, толыҕҕанды даму ҙшін негіз 

ҕаланған, біраҕ сонымен бірге оларды одан ҟрі жаҕсарту жҟне жетілдіру ҙшін ҟлеует бар. Мектеп 

жасындағы балалардыҗ негізгі психикалыҕ ерекшеліктері: ҡзіндік жеке тқлға туралы білімді 

дамыту; наҕты ҡмірлік жоспарларды ҕалыптастыру; ҡз ҡмірін саналы тҙрде ҕқруға деген 

кҡзҕарас; ҡзін-ҡзі танудыҗ белсенді дамуы; дҙниетанымды ҕалыптастыру. 

Коммуникативтік дағдыларды дамыту балалыҕ шаҕта басталады жҟне оған отбасындағы 

микроклимат, ҡмір салты жҟне басҕа да маҗызды мҟселелер сияҕты кҡптеген факторлар ҟсер 

етеді. Егер адам белгілі бір коммуникативті тҟжірибе алмаса, ҡсе келе ол тқйыҕ жҟне ҡзіне 

сенімсіз болуы мҙмкін. Сондыҕтан мектептіҗ қжымы оҕушылардыҗ коммуникативті дағдыларын 

дамытуға басымдыҕ беруі шарт. 

Бҙгінгі таҗда ҕарым-ҕатынас дағдыларын дамытуды оҗтайландыру ҙшін бірҕатар ҟдістер 

мен ҕқралдар бар. Осындай ҕқралдардыҗ бірі – коммуникативтік ҕабілеттерді дамытудыҗ 

ҟлеуметтік-психологиялыҕ тренингі, ол ҕарым-ҕатынасҕа дайындалудыҗ тиімді ҟдісі ретінде 

танылады. 

Тренингтермен ҕатар оҕушылардыҗ коммуникативтік дағдыларын дамыту ҙшін кҡбінесе 

ойындар ҕолданылады. 

Коммуникативті дағдыларды дамыту ойындары оҕушыныҗ басҕа адамдармен жҟне жалпы 

ҕоршаған ортамен ҕарым-ҕатынас жасау мҙмкіндігін қсынатындығымен ерекшеленеді. Сонымен 

ҕатар, бқл ойындарда бҟсекелестік принцип жоҕ, нҟтижесінде ҕқрдастарымен жаҕындыҕ пен 

бірлік атмосферасы ҕалыптасады жҟне бқл ҕарым-ҕатынас жасау жҟне тқлғааралыҕ 

ҕатынастарды ҕқру ҕабілетін ҕалыптастыруға жаҕсы ҟсер етеді. 

Бқл ретте мқғалімдердіҗ ерекше рҡлін атап кеткен жҡн, себебі олардыҗ тиісті білімдері, 

дағдылары мен ҕқралдары бар. 
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ӚЗДІГІНЕН БІЛІМ АЛУ МҘМКІНДІГІН ІЗДЕНУ, АҔПАРАТТЫ ТАЛДАУ МЕН ИГЕРУ 

ҔАБІЛЕТТЕРІН ҔАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ  КІТАПХАНАНЫҖ  РӚЛІ 

 

АЯПБЕРГЕНОВА Т.М. 

Тараз ҕаласы білім бҡлімініҗ ҟдіскері, Ҕазаҕстан Республикасы, Жамбыл облысы 

 

Резюме. В данной статье рассматривается значение школьной библиотеки в формировании 

функциональной грамотности учащихся. Используя новые информационные технологии, есть 

способы повысить интерес учителей и учащихся к библиотеке и развить желание читать. 

Говорят, что для того, чтобы добиться успеха в 21 веке, все, что вам нужно сделать, это получить 

образование, прочитать книгу и усердно работать. 

Summary. This article discusses the importance of the school library in the formation of 

functional literacy of students. Using new information technologies, there are ways to increase the 

interest of teachers and students in the library and to develop the desire to read. It is said that in order to 

be successful in the 21st century, you only need to get an education, read a book and work hard. 

 

Ҕазаҕстан Республикасында орта білім беру мазмқнын жаҗарту шеҗберінде білім беру 

ҙдерісініҗ ҕқрылымы мен мазмқнына елеулі ҡзгерістер енгізілуде. Шындығында мектеп 

қстаздары мен ҕызметкерлерініҗ алдында оҕушыларға білім мен тҟрбие беруде ҙлкен 

жауапкершілік тқр. Ҟрбір оҕушыны оҕытып тҟрбиелеуге байланысты мҟселелерді ҡздігімен 

жҟне шығармашылыҕ ынтамен шешуге ҕабілетті жаҗашыл қстаз,жаҗашыл маман иелері керек. 

Жаҗа, тез ҡзгермелі, білімді де білікті, тыҗ серпіліске, ҡзгеруге дайын жҟне жаҗа талап 

межесінен кҡріне алатын шығармашыл да кҟсіби шебер мқғалімдерді ҕажет етіп, оларды айлыҕ, 

апталыҕ курстардан ҡткізіп ҕайта даярлап жатҕандарын кҡріп жатырмыз. Оҕушылардыҗ 

мектепте табысты оҕуы ғана емес, ҡмірде де табысты болуы  мқғалімніҗ  ҕабілетіне, оныҗ 

ҕқзыреттілігіне байланысты екенін тереҗ тҙсіндіріліп айтылып жатыр.  Мқғалім оҕушылар ҙшін 

ҕандай да бір пҟн бойынша білім беретін адам ғана емес, сондай-аҕ олардыҗ оҕудағы еҗбегін 

ҕызыҕты, тиімді қйымдастыра  алатын, оларға ҙлгі болатын ерекше тқлға болуы керектігі де 

ескеріліп айтылуда. Жаҗа бағдарлама талабы кҙнделікті оҕушылармен  ҕарым-ҕатынас 

барысында ҟрбір жағдаят ҙстінде ерекше білім деҗгейін кҡрсетуді жҟне шығармашыл шешім 

ҕабылдай алуын талап  етіп отыр. Оны ҕанағаттандыру ҙшін ҕазіргі заманныҗ   жаҗашыл, 

икемді, ҡзгерісті тез ҕабылдай алатын, жан-жаҕты, жаҗа педагогикалыҕ инновациялыҕ 

технологияларды меҗгерген маманды ҕайта даярлау болып отыр жҟне ҡздерініҗ байҕағандай 

қстаздар ҕауымы ҕажетіне ҕарай оҕып, бітіріп жатыр. 

Мемлекетіміздіҗ білім беру ҙдерісіне енген жаҗартылған білім беру бағдарламасы - заман 

талабына сай келешек қрпаҕтыҗ сқранысын  ҕанағаттандыратын  тыҗ бағдарлама. Осы 

бағдарламаны оҕып, естіп таныса отырып бқл бағдарлама тек қстаздарға ғана ҕатысы бар деген 

пікірде болмай біз кітапханашыларда жаҗа бір серпіліске ҕол жеткізуіміз керек. 

Ҕай елдін болсын ҡсіп-ҡркендеуі, ғаламдыҕ дҙниеде ҡзіндік орын алуы оныҗ қлттыҕ білім 

жҙйесініҗ деҗгейіне, даму бағытына байланысты. «Қрпағы білімді халыҕтыҗ болашағы 

бқлыҗғыр болмайды» дегендей, жас қрпаҕҕа сапалы, мҟн-мағыналы, ҡнегелі тҟрбие мен білім 

беру-бҙгінгі кҙнніҗ басты талабы. 

Жаҗа ғасыр табалдырығын аттап, болашаҕ қрпағымызда білімді де, тҟрбиелі болу ҙшін 

маҕсатты тҙрде ҡзекті мҟселелердіҗ маҗыздылығын дер кезінде ҕолға алғанымыз абзал. Осыған 

орай, Елбасымыздыҗ «Болашаҕҕа бағдар рухани жаҗғыру» атты жолдауындағы ҙндеуде, 

жастарымызды кітапҕа баулу  жҙйесінен шығармашыл, аҕыл-ойы дамыған адамдарды даярлау 

талап етіледі. Сондыҕтан кітап оҕу ҙрдісін жетілдіру баланыҗ танымдыҕ белсенділігі мен 

ізденімпаздығын арттыруға негізделгенін біліп отырмыз,біраҕ жоғарыда айтҕанымдай білімін 

жетілдіріп келген қстаз енді ҕағаз бен кітапҕа емес жаҗартылған аҕпаратҕа тҟуелді болып ҡз 

ізденісін ары ҕарай дамыту ҙшін жаҗа иновациялыҕ аҕпарат кҡздерін іздейді,сол кезе де де 
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кітапхана ҕандай кҡмек кҡрсете алады? Ҡз кітапханасындағы кітап ҕорын,аҕпаратты жҙйесін 

кітапханашыдан артыҕ кім біледі? 

 Кітап оҕу–танымдыҕ ҕызметі барысында, балалар ҕажетті кҡлемдегі білімді игеріп ҕана 

ҕоймастан, танымдыҕ ҕабілеті мен шығармашылыҕ ойлауды да дамытады. Балалардыҗ 

танымдыҕ мҙмкіншіліктерін арттыруда кітапханашы басты рҡл атҕаратындығы  сҡзсіз. 

Балалардыҗ ҡзіндік танымдыҕ жқмыстарын қйымдастыру, ҡздігінен   оҕып ой-ҡрісін тереҗдетуге 

баулу арҕылы ғылыми ізденіске, жазбашылыҕ ҡнерге жетелейді.  

Кітап – білімніҗ рухани ҕқндылығы, теҗдесіз байлығы. Ҡткен замандардыҗ тқҗғиыҕ 

тереҗінен сыр шертетін тарихы да, ҟдебиеті де, басҕа ғылым кереметтерін де кітапханадан 

табады. 

Кітапхана –оҕырманмен кітап арасындағы негізгі алтын кҡпір. Ал кітап пен кітапхананыҗ 

тіршілігіне жан беретін, қлттыҕ ҕқндылыҕтар мен оҕырмандар арасын жалғастырушы.Ҕызығы 

мен ҕиындығы мол кітапханашы ҕызметін біраҕ ауыз сҡзбен жеткізу мҙмкін емес, жқрт кҡп біле 

бермейді, кҡпке елене бермейді, біраҕ барлыҕ оҕырманныҗ кітап жайлы бағыт бағдар алуы ҙшін 

жан-тҟнімен беріліп ҕызмет атҕарып жатҕан кітапханашылардыҗ еҗбегі зор. 

Кітапханашыныҗ атҕаратын ҕызметі заман талабына сай оҕырмандарға ҡркениетті ҕызмет 

кҡрсету, кітапханаларға берілген жаҗа технологияларды кітапхана жқмысында кеҗінен 

ҕолданып, кітапханалардаҗ бҙгінгі ҕоғамныҗ ҕажетті аҕпарат орталығы екендігін 

дҟлелдеп,кітапханашылар беделін кҡтеру керек. Аҕпарат кҡздерін, ҟмбебап ҕқжаттардыҗ толыҕ 

жинағын, оҕырмандарға ҟлемдік, қлттыҕ мҟдени, рухани ҕқндылыҕтарды насихаттай отырып, 

жергілікті ҕоғамда кітапхананыҗ міндетті тҙрде ҕажеттілігін дҟлелдеу керек. Кітапхана ісі 

мҟдениет саласы ретінде аҕпараттыҕ, білім беру жҟне мҟдени – ағарту ҕызметініҗ негізі десек 

келешекте кітапханалар жҙйесі еҗ озыҕ алдыҗғы ҕатардағы ҕоғамныҗ ҕайта жанданып, 

ҡзгеруінде басҕа мҟдени мекемелер арасында ҙлкен мҟртебеге ие болу мҙмкіндігі мол  екенін  

қмытпағанымыз жҡн. 

Ҕазіргі таҗда оҕырмандардыҗ ҡскелеҗ талабын ҕанағаттандыру, рухани байлығы мен 

жалпы ҕабілетін дамыту жҟне жоғары эстетикалыҕ талғамын ҕалыптастыру міндеттерін іске 

асыруда кітапханалардыҗ алар орны ерекше.Оҕушыларға кітапханалыҕ-библиографиялыҕ білім 

негіздерін ҙйретуде, кітапханалардыҗ библиографиялыҕ жқмысын қйымдастыруда, 

библиографиялыҕ ҕқралдарды ҕқрастыруда кітапханашыныҗ біліктілігі ҙлкен орын алады. 

Тҟуелсіз ҕазаҕстанныҗ келешегі жас қрпаҕты тҟрбиелеп отырған мектеп дейтін болсаҕ, сол 

мектепте орналасҕан кітапханада осы міндетті бірге атҕарады. Осыған орай мектеп 

кітапханасыныҗ алдына ҕойған ҡзекті мҟселесі жас қрпаҕты тҟрбиелеу. Білім жҟне тҟрбие 

жқйесінде контекстін жаҗалау процесініҗ бастауында мектеп кітапханашысыныҗ  ролі жҟне 

мектеп кітапханашысыныҗ тҙпкілікті ҡзекті мҟселелері де жаҗашаланады.  

Білімніҗ ҕайнар бқлағы – кітап. Сондыҕтан да мқны адамзаттыҗ баға жетпес ҕқндылығы 

деп білеміз. Кітап ҕана дҟл мҟнді білім береді, себебі ол адамды тереҗ ойлауға жетелейді. 

Француз философы жҟне жазушысы Дени Дидро «Адамдар кітап оҕуын ҕойса, ойлауын да 

ҕояды» деген. Мқны ғалымдардыҗ зерттеулері де дҟлдейді. Олардыҗ зерттеулері бойынша кітап 

оҕитындар ҕоғам ҡміріне белсенді ҕатысады екен. Міне кітаптыҗ ҕқндылығы осында, яғни, оныҗ 

тҟрбиелік мҟнінде.Бҙгінгі мектеп кітапханасы- кітап ҕоры жҟне кітаппен ҕамтамасыз етумен 

ғана шектелмейді. Сонымен ҕатар ҕоғамдыҕ-мҟдени орталыҕ. Ал бҙгінгі мектеп кітапханасы 

кітап ҕарауылшысы ғана емес, білім жолындағы білім мен тҟрбие процесініҗ концепциясын 

жауапкершілікпен ҕадағалап дҟріптеуші. Ол ҙшін не істейді дегенге келетін болсаҕ, мектеп 

кітапханашысы сол мектептегі жаҗалыҕтыҗ жаршысы, ҟрбір елімізде болып жатҕан 

уаҕиғалардыҗ насихатшысы болуы тиіс. Кітапханашылар ҟрбір арнаулы даталы кҙндерге кітап 

кҡрмесінен бастап насихат тҙрініҗ барлыҕ формасын жҙргізіп келеді. Мектеп кітапханасы 

мектепті оҕу-тҟрбие процесімен ҕамтамасыз етеді. Сонымен ҕатар мқғалімдерге білім 

жолындағы жандарға, мамандарға профессионалды біліктілігін кҡтерудегі шеберлікке ҙйретуі 

тиіс. Мектеп кітапханасы білім жҙйесіндегі мҟселеге мқғалім мен администратордан кем 

ҕатыспайды. Осыған орай, айта кетерлік жайт мынадай білім жҙйесіндегі мектеп жҙрегініҗ 

жқмыс атҕаруы. Ҟр мектептіҗ мқғалімініҗ, яғни білім жолындағы адамныҗ жеке басыныҗ 
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кітапхана арҕылы кҡптеген жаҗалыҕтардан хабардар болғанда ғана іске сҟттілік ҟкеледі. Білім 

процесініҗ біліктілігін кҡтерудегі жетістік тікелей мектеп кітапханашысына да байланысты. 

Сондыҕтан кітапханашы барлыҕ жерде мектеп біліктілігіне ҕатысты жоспардан хабардар болуы 

керек. 

Ҕазіргі уаҕытта мынандай бір пікір бар, жаҗа ҕоғамда тҟрбиеніҗ маҕсаты- адамныҗ 

жауапкершілігінде. Жаҗашыл бағалы бағытҕа ҙйрету профессионалды біліктіліктіҗ 

жетістіктеріне жол табады. Бқл дқрыс. Осы жаҗашыл ҡмірмен «Инновациалыҕ ҕызметпен» 

болашаҕ қрпаҕ ҡмір сҙреді. Бқл «жаҗашыл» ҟлемге қрпағымыз тҙзу кҡзҕараспен еніп, ал сол 

жаҗашыл ҟлем тҙзу кҡзҕараспен ҙйлесімді ҕарсы алса біз болашаҕ қрпаҕтыҗ алдында ҟрҕашан 

жауаптымыз. Мектеп табалдырығын аттаған жас қрпаҕ ҡзін-ҡзі осал сезінбеуі керек. Баланыҗ 

ішкі жан дҙниесін қғыну керек. Сондыҕтан да мектеп кітапханашысы адамзатыныҗ қлттыҕ 

сезімдерін шындай білуі  тиіс. Ҕазіргі уаҕыттағы кітаптыҗ, кітап оҕудыҗ мҟртебесі тҡмендеуі 

жқртшылыҕты алаҗдатады. Соҗғы онжылдыҕта бҙкіл ҟлемде, соныҗ ішінде Ҕазаҕстанда да кітап 

оҕуға ҕызығушылыҕ азая бастағаны байҕалады. Кітап оҕу бос уаҕытты ҡткізу тҙрі ретінен гҡрі 

іскерлік оҕуға ҕарай ойысты, аҕпараттыҕ жҟне білім алу ҕажеттіліктерін ҕанағаттандыру ҙшін 

ғана оҕу жиі кездесетін болды. Оҕушылар, студенттер кҡбінесе оҕу залдарына тапсырылған 

таҕырып бойынша реферат, баяндама, шығарма жазуға  ғана келеді. Бірінші кезекте мқндай 

жағдай кітапхана ҕызметкерлерін ойлантып, мынадай сқраҕтар жиі мазалайды: біздіҗ кітап оҕуға 

ҕызығушылығымыз тҡмендеуініҗ себептері неде жҟне оныҗ соҗы неге ҟкеледі? Кітап оҕымайтын 

адам сауатсыз, ойлау ҕабілеті тҡмен, шығармашылыҕ ҕиялдауы шектелген болып келетіні 

белгілі. Осы орайда, айта кететін жайт: ҕазіргі уаҕытта ҕазаҕ ҕоғамыныҗ алдында тқрған негізгі 

мҟселе – тіл мҟселесі ғой. Осы мҟселеніҗ де бір шешімі, меніҗ ойымша, жастар болсын, ҙлкендер 

болсын – бҟрін кітап оҕуға, ҕазаҕ тілінде кҡркем шығармаларды оҕуға баулу керек. Кҡркем 

шығармалар біздіҗ тілімізді байытып, ҕазаҕ тілінде сҡйлеу ҕабілетін арттыратыны аныҕ. Барлыҕ 

мектеп кітапханашылары жылдағы жылдыҕ жқмыс жоспарларын мектептіҗ тҟрбие 

жқмыстарымен байланыстырып, жоспарлы тҙрде ҡткізеді.  

Бҙгінгі таҗда кітапхана жқмысын сапалы жҙргізу ҙшін  жаҗару ҙстіндегі 

қстаздар,оҕырмандармен  жҙйелі жқмыс жасау керек, сонымен ҕатар кітапхана жқмысын 

жетілдіру ҙшін:балалар мен оҕырмандар арасында библиографиялыҕ білімді 

насихаттау;ҡзара  кітапханашы ҕызметкерлерініҗ арасында  библиографиялыҕ білім беру 

арҕылы  іс-тҟжірибе алмасу;  ҡздерініз естіп танысҕандай ҕаламыздағы еҗ ірі облыстыҕ ҟмбебаб 

ғылыми кітапханалардыҗ ҡзі демушілерді іздеп кітап ҕорларын толыҕтырып  жқмыс жобаларын 

жаҗартып жатыр, сол ҙшін біздер де мектеп кітапханалары азда болса бір демеуші немесе 

акцияныҗ жаҗа ҙлгісін ойласырып кітапхана ҕорымызға  жаҗа буын сқранысына ҕажетті 

материалдар жинаҕтауымыз керек: 

– кітапханада АБА-каталогтар жҙйесін ҕқру; 

– электрондыҕкаталогтар, оларды ҕқрастыру ерекшелігі. 

– аҕпараттыҕҕызметте Интернет ресурстарын ҕолдану. 

– аҕпаратты-библиографиялыҕ бҡлімінде «Ҕолжазба ҕорын» қйымдастырут.б. 

  Ҕорыта  айтҕанда, жаҗа бағдарламаныҗ мҟні, баланыҗ функционалдыҕ сауаттылығын 

ҕалыптастыру. Оҕушы ҡзініҗ мектеп ҕабырғасында алған білімін ҡмірінде пайдалана білуі керек. 

Сол ҙшін де бқл бағдарламаныҗ негізі «Ҡмірмен байланыс» қғымына ҕқрылған.Қстаздар мен 

кітапханашыларға ҙлкен жауапкершілік міндеті тқр. Оҕушылардыҗ бойына ХХІ ғасырда ҡмірдіҗ 

барлыҕ салаларында табысты болу ҙшін, ҕажетті дағдыларды дарыту ҙшін, бҟрімізге тынымсыз 

еҗбектену керек. Жаҗартылған оҕу бағдарламасы аясында тек ҡз мамандығын шексіз сҙйетін, 

оҕырман ҙшін  ҡз ҕызметін аянбай кҡрсететін  білімді ҕызметкерлер ғана жқмыс істей алады.  

 Мектеп кітапханашылар арасынан білікті де білімді ҡз жқмысыныҗ маманы быраз 

ҟріптестеріміз зейнет жасына жетіп,кезекті демалыстарына шығуда,осы ҟріптестерден кем 

тҙспейтін білімді, ізенімпаз кітапхана ісін алға сҙйрейтін жас кітапханашыларды біздерде 

дайындап кітапхана жҙмыстарын жаҗдандыруымыз керек деп ойлаймын.Ҙйренгеніміз де, 

ҙйренеріміз де кҡп Ҙнді халҕыныҗ тарихи тқлғасы Махатма Гандидіҗ «Егер сен болашаҕтағы 

ҡзгерісті байҕағыҗ келсе, сол ҡзгерісті уаҕытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, 
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оҕырман бойындағы ҕабілетті жетілдіріп, оҕушыларды болашаҕҕа жетелеп, жаҕсы істі бастауға 

кірісейік. 
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Аннотация. Бқл маҕалада белсенді оҕыту ҟдістерініҗ маҗыздылығы мен олардыҗ ағылшын 

тілі сабағындағы ҕолданылатын сҟтті тқстары кҡрсетілген. 

          Summary. The article examines the importance of active teaching methodsand some samples of 

them, that can be used in English lessons by teachers. 

 

В последнее время казахстанская система образования претерпевает постоянные 

изменения. Новые тенденции в системе образования указывают на то, что для достижения 

поставленных целей необходимо усовершенствовать формы организации образовательного 

процесса, внедрить новые технологии и методы обучения, повысить мотивацию школьников к 

обучению, а также прививать навыки функциональной грамотности. Формирование 

универсальных учебных действий является основной задачей образования. В ходе обучения 

ученик должен не просто приобрести набор предметных знаний, но и уметь применять эти 

знания в реальной жизни, иметь сформированные навыки самообразования, набор ключевых 

компетенций, которые помогут во взрослой жизни. Учащийся должен быть мотивирован на 

постоянное продолжение обучения на протяжении всей жизни[1]. 

Основной задачей педагога в современных условиях является умение так организовать 

учебную деятельность, чтобы у ученика не было ни времени, ни желания, ни возможности 

отвлекаться на длительное время. В этом учителю помогают активные методы обучения. 

Активные методы обучения — это методы, которые побуждают учащихся к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. 

Активные методы обучения способствуют формированию положительной учебной мотивации, 

развивают творческие способности учащихся, активно вовлекают учащихся в образовательный 

процесс, раскрывают личностно-индивидуальные возможности учащихся, развивают 

нестандартное мышление, повышают познавательную активность учащихся, позволяют с 

большей эффективностью усваивать большой объѐм материала, развивают коммуникативные 

качества личности, умение работать в команде, вести совместную проектную и 

исследовательскую деятельность, отстаивать свою позицию и прислушиваться к чужому 

мнению, нести ответственность за себя и команду[2]. 

Для каждого этапа урока могутбыть использованы активные методы, позволяющие 

эффективно решать конкретные задачи этапа.Остановимся кратко на каждом этапе урока и 

соответствующих ему активных методах обучения. Большинство методов универсальны и могут 

использоваться не только на уроках иностранного языка, но и на занятиях других учебных 

дисциплин. 
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Этап введения в атмосферу иноязычного общения (начало урока, знакомство). 

Трудно переоценить значение этого этапа. С самого начала урока важно создать благоприятный 

эмоциональный настрой, в этом помогают следующие активные методы. 

Метод «Поздоровайся локтями»: поздороваться как можно с большим числом членов группы, 

назвав по-английски свое имя и коснувшись друг друга локтями, что способствует созданию 

неформальной обстановки в начале урока и установлению контакта между учащимися. 

Очень хорош метод «Комплименты», который позволяет не только выяснить настроение, 

психологическое состояние учащихся, но и улучшить его, создать ситуацию успеха. Учитель 

спрашивает детей, как они себя чувствуют, и просит их поднять карточку, цвет которой 

соответствует их настроению. Интерпретация цветов дана на слайде или на доске, например: 

orange – happy, glad (довольный, радостный) и т. д. После этого учитель говорит, что настроение 

в группе различное и предлагает улучшить его, сделав соседу по парте комплимент на 

английском языке. 

Метод «Кто ты?» позволяет учащимся рассказать о себе, что одновременно может 

рассматриваться как речевая зарядка. Необходимо заранее собрать много разных мелких 

предметов (или картинок с изображением предметов) и положить их в коробку. Каждый 

учащийся должен выбрать три предмета и сказать, что его связывает с этими предметами. 

Например: один ученик взял игрушечную собачку, мяч и солнечные очки. 

Онможетсказатьосебеследующее: I like dogs. I like to play football. I like summer. Учащиеся по 

очереди выбирают предметы и рассказывают о себе. Это упражнение можно изменить, 

например, предложив учащимся рассказать о своѐм настроении на данный момент или о планах 

на будущее. 

Для начала урока хорошо использовать метод «Летающие поговорки»: Учащимся 

раздаются карточки с поговорками таким образом, чтобы одним досталось начало поговорки, а 

другим — окончание. Ребята должны объединиться в команды и сопоставить части поговорок. 

Данный метод даѐт возможность развивать лексические, словопроизносительные навыки [3]. 

Этап вхождения или погружения в тему (сообщение целей урока). 

Существует несколько методов для успешного и комфортного вхождения в тему урока. Все они 

способствуют развитию логического и пространственного мышления, аналитических 

способностей, служат развитию эмоциональной сферы. 

Метод «Ассоциаций» позволяет задействовать образное мышление, память. Первый учащийся 

получает карточку от учителя и называет ассоциации, которые у него возникают с этим словом. 

Карточка передается по цепочке до тех пор, пока не вернется к учителю. У каждого ученика есть 

возможность в быстром темпе высказать свои мысли. 

Метод «Угадай тему»: учащимся предлагаются фрагменты нескольких пазлов. Необходимо 

найти недостающие фрагменты у одноклассников, сформировать группы и собрать пазлы. Затем 

учащимся предлагается угадать тему урока на основании картинок, которые у них получились. 

Например, у одной группы получилось солнышко, у другой – туча, у третьей – дождь. Тема 

урока — «Погода». 

Метод «Голоса» предлагает учащимся догадаться, чьи голоса звучат на записи, и 

определить тему урока. 

Метод «Иллюстрация»: Учитель заранее скачивает фильм. После просмотра фильма и 

обсуждения участники формулируют тему урока и его цели. 

Этап формирования ожиданий и опасений учеников (планирование эффектов 

урока).Целеполагание и учѐт потребностей и ожиданий учащихся делают образовательный 

процесс понятным и желанным для детей. Цели образования становятся целями самих учащихся, 

приобретают значительный мотивационный потенциал, обеспечивая высокую познавательную 

активность и самостоятельность, инициативу в процессе изучения новой темы. 

Метод «Фруктовый сад» – универсальный метод. Необходимо заранее подготовить два 

плаката с нарисованными яблоней и лимонным деревом. Учащимся раздаются заранее 

вырезанные из бумаги крупные яблоки и лимоны. Учитель предлагает детям попробовать 

определить, чего они ожидают (хотели бы получить) от обучения и чего опасаются. Ожиданий и 
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опасений может быть несколько. К числу ожиданий/опасений относятся формы и методы 

обучения, стиль и способы работы на уроках, атмосфера в классе, отношение учителей и 

одноклассников и т. д. Свои ожидания ученикам предлагается записать на яблоках, а опасения – 

на лимонах. Те, кто записал, подходят к соответствующим деревьям и при помощи скотча 

прикрепляют фрукты к ветвям. После того, как все ученики прикрепят свои фрукты к деревьям, 

учитель зачитывает результаты. После озвучивания ожиданий и опасений можно организовать 

обсуждение и систематизацию сформулированных целей, пожеланий и опасений. В процессе 

обсуждения возможно уточнение записанных ожиданий и опасений. 

Метод «Прогноз»: Учитель предлагает ученикам сделать свой прогноз на конец урока, 

предположить, как они будут себя чувствовать, что они будут знать или не знать, что они будут 

уметь или не уметь делать. Для этого учащиеся выбирают варианты, данные в таблице, или 

дополняют таблицу своими вариантами. Далее учитель опрашивает детей, которые желают 

поделиться своими ожиданиями и опасениями. 

Метод «Дерево»: Необходимо заранее схематично нарисовать на доске дерево; приготовить 

желтые и зеленые листочки с двухсторонним скотчем на обратной стороне. Каждый ученик 

получает два листочка: зелѐный и жѐлтый. На зелѐном дети пишут, чего они ждут от урока, а на 

жѐлтом – чего опасаются. Готовые листочки учащиеся сохраняют у себя до конца занятия. В 

конце урока ребята приклеивают свои листочки на дерево: зелѐные – со сбывшимися 

ожиданиями или жѐлтые – со сбывшимися опасениями. Если на дереве окажется больше зелѐных 

листьев, то цели урока достигнуты. Если дерево «пожелтеет», значит, в проведении урока были 

допущены ошибки. 

Этап презентации учебного материала.  

Метод «Следопыты» направлен на то, чтобы научить ребят работать с различными 

источниками информации. Учитель вывешивает плакат или пишет на доске тему урока. 

Например, «FacesofLondon» («Достопримечательности Лондона»). Далее учащимся предлагается 

вспомнить основные объекты, которые связаны с этой темой: музеи и художественные галереи, 

исторические здания, королевские дворцы, соборы, парки и т. д. и записать их на доске. Далее 

переходим к проработке содержания темы. 

Этап проработки содержания темы. 

Метод «Карусель» направлен на раскрытие содержания темы и закрепление полученных знаний. 

Для использования данного метода необходимо подготовить различные источники информации: 

вырезки из газет и журналов, материалы из интернета, аудиозаписи, видеофрагменты. Каждая 

группа собирает информацию об определѐнных достопримечательностях. Одна группа слушает 

аудиозапись, находит ответы, записывает на доске. Другая группа выделяет необходимую 

информацию из текста, третья – из видеофрагмента, четвертая ищет ответы в интернете. Все 

ответы записываются на доске, дополняя друг друга. Затем полученные результаты 

озвучиваются и подводятся итоги. 

Метод «Хвастун» используется для тренировки грамматических навыков в устной речи. 

Необходимо подготовить карточки с названиями временных форм английского языка, возможен 

также вариант без вспомогательных средств. «Хвастун» вытягивает себе время, в котором он 

должен придумать предложение. Остальные должны опровергнуть его утверждение (составить 

отрицательное предложение) или выразить удивление (задать общий вопрос). Если «хвастун» 

ошибается, тот, кто его поправил, становится «хвастуном». 

Метод «Светофор» используется для работы с грамматикой. Учащиеся поднимают красные 

и зелѐные карточки, выбирая правильные грамматические формы. 

Метод «Станьте любознательными» можно использовать для работы с текстами. После 

прочтения текста учащиеся по цепочке говорят: «Я прочитал…», «Я знал…», «Я узнал…». 

Этап релаксации. Динамическая пауза. Если вы чувствуете, что учащиеся устали, а впереди 

ещѐ много работы или сложная задача, сделайте паузу! Иногда достаточно 5–10 минут весѐлой и 

активной игры для того, чтобы встряхнуться, восстановить энергию. 

Игра «Мим»: Учащиеся по очереди должны изобразить любое время года без слов. Другие 

должны угадать это время года. 
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Динамическая пауза «Отдохни с пользой». Учитель объясняет, например, для закрепления 

лексики по теме «Цвета», что если он назовѐт зелѐный предмет, учащиеся должны встать, если 

красный – сесть, желтый – хлопнуть в ладоши, голубой –подпрыгнуть и т. д. 

Этап подведения итогов. Рефлексия. 

Для подведения итогов можно использовать метод «ХИМС», где учащиеся по цепочке 

отвечают: «Хорошо…», «Интересно…», «Мешало…», «Возьму с собой с данного 

мероприятия…». 

Также эффективен метод «Ваш новый компьютер». Каждому участнику образовательного 

мероприятия выдаѐтся четыре стикера разных цветов. Учащиеся пишут, что нового они увидели, 

чему научились, что поняли и какие эмоции испытали. Затем все эти высказывания 

приклеиваются на символический компьютер на доске. На монитор –что нового увидел, на 

клавиатуру – чему научился, на системный блок – что понял, на мышку – что почувствовал [4]. 

Как показывает практика, особенно ярко запоминается то, что являетсянестандартным! 

Активные методы позволяют разбавить скучные и привычные уроки и сделать их интересными и 

более познавательными. Активные методы и новые современные технологии позволяют 

подготовить выпускника, обладающего необходимым набором современных знаний, умений и 

качеств, позволяющих ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни, уметь быстро 

адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения сложных вопросов. 
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Резюме. В данной статье рассмотрены методики преподавания турецкого языка казахским 

студентам с помощью разных интеллектуальных игр. 

Summary. This article discusses the methods of teaching the Turkish language to Kazakh 

students using various intellectual games. 

 

Тҙрік тілі алғаш рет Орта Азияда пайда болған еҗ кҡне тілдердіҗ бірі.Ҕазіргі таҗдатҙркі 

тілдерініҗ ішіндегі еҗ кеҗ таралған тілдердіҗ бірі – тҙрік тілі. Кҡптеген ҟлеуметтік жҟне 

туристтік маҕсатта да тҙрік тілін ҙйренуге ҕызығатындардыҗ саны жыл санап артып келе жатыр. 

Елімізде Тҙркия Республикасымен мҟдени ҕарым-ҕатынастардыҗ нығая тҙсуіне орай, тҙрік тілі – 

еҗ кҡп ҙйретілетін тілдердіҗ бірі.  

Тҙрік тілініҗ басты ерекшелігі – сҡйлемдегі сҡз тҟртібі мен ҙндестік заҗы.Ҕазіргі уаҕытта 

жастар жан-жаҕты дамуда, оныҗ ішінде тіл ҙйренуге ҕызығушылыҕтары жыл сайын 
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артуда.Ҟсіресе тҙрік тіліне деген ҕызығушылыҕтары ҡте жоғары.Ҡйткені тҙрік сериалдарын кҡп 

баҕылайды.Тҙрік тілі ҡте нҟзік жҟне ҕқлаҕҕа жағымды естілетіндігімен адамды баурап алады. 

1923 жылы Тҙркия мемлекеті Республика болып жарияланғаннан кейін кҡп қзамай,  1928 

жылы латын ҟліппесіне кҡшіп, Тҙрік Тіл Ҕқрылымы тарапынан тілге ҕатысты кҡптеген 

реформалар жҙргізіледі. Атап айтсаҕ, кҡне османлы тҙрікшесініҗ ҕқрамындағы халыҕ ҕолданып 

келген араб-парсы сҡздері алынып тасталды. Олардыҗ орнына кҡне тҙркілік диалектілік сҡздер 

мен ағылшын, француз интернационал сҡздері кҡптеп еҗгізіле бастады. 

Бқл маҕалада тҙрік тілін студенттерге ҕызыҕты ҟрі жылдам ҙйрету тҟсілдерін ҕарастыруды 

жҟне жаҗартылған білім бағдарламасындағы ҟртҙрлі ойын ҟдіс-тҟсілдері арҕылы ҕазаҕ тілді 

білімгерлерге тҙрік тілін ҙйретудіҗ методикаларын ҕарастырып кҡруді маҕсат тқттыҕ. 

Ҕазаҕстан тҟуелсіздігін жариялағаннан бері ҟлемніҗ беделді де алпауыт шет 

мемлекеттерімен дипломатиялыҕ ҕарым-ҕатынас ҕқрды.Соныҗ бірі алғаш болып ҡз елшілігін 

ашҕан тҟуелсіз Тҙркия мемлекеті.Ҕазаҕ жҟне Тҙрік халыҕтарыныҗ қҕсастығы олардыҗ ҡзара 

мҟдени дипломатиялыҕ жағынан етене араласуына ҟсер етті.Тҙркі тілдес мемлекет болған соҗ  

олардыҗ қҕсастыҕ белгілері мҟдениетінде,дінінде,дҙниетанымдары мен  тілдерінде кҡрініс 

табады.Ҕазіргі таҗда ҕос тілді шетел тілдерін  оҕытуда заманауи талаптарды ескере отырып  шет 

тілін оҕытуды жаҗа сатыға кҡтеру педагогикадағы басты міндеттердіҗ бірі болып саналады. 

Тҙрік тілі ҕазаҕ тіліне ҡте қҕсас келеді.Оны ҕазаҕ тілді студенттерге ҙйретудіҗ ҡзіндік 

ерекшеліктері бар. Тҙрік тіліне ҕатысты оҕулыҕтардыҗ ҟзірлену кезеҗінде де Орта Азиядағы 

туысҕан халыҕтарға Тҙркия тҙрікшесін ҙйретудіҗ ерекшеліктері ескеріледі. Мысалы, ҕазіргі 

тҙрік тілін шет тілі ретінде ҙйрету индиялыҕ немесе кореялыҕ студент пен ҕазаҕ студентке 

ҙйретудіҗ методикасы бірдей бола алмайдыҙ Ҡйткені, біреуі ҙшін мҙлдем тҙсініксіз саналған 

жат тілді ҙйрету маҕсат етілсе, екіншісі ҙшін ҡзініҗ ана тіліне қҕсас болған жаҕын, таныс тілді 

таныстыру маҕсат етіледі. Ҟрі бқл маҕсат жолында ойын тҙрлеріндегі ҟдіс-тҟсілдерҕолданылса, 

шет тілін ҙйрету методикасын дқрыс таҗдаған болар едік деп ойлаймыз. Сабаҕ барысында 

ҟртҙрлі ойын тҙрлерін ҕолдануға болады. Солардыҗ алты тҙрімен таныстырайыҕ [1]. 

1.Рҡлдік ойыны –Rol oyunu 

2.Саяхат ойыны-Seyahat oyunu 

3.Сҡздік ойыны-Sözlük oyunu 

4.Компьютер ойыны-Bılgısayar oyunu 

5.Топтыҕ сқраҕ жауап ойыны 

6.Ҡндірістік ойындар-Üretici Oyunlar 

Рӛлдік ойыны-Rol oyunu 

Рҡлдік ойыны – бқл ойын негізінде 1-ші немесе 2-ші курс білімгерлеріне арналған.Алғашҕы 

оҕу жылдарында олардыҗ ҕызығушылығын арттыру маҕсатында рҡлдік ойындардыҗ 

ҕолданылуы ҡте тиімді.Ҡйткені білімгерлер бір-бірімен жаҕын араласып топпен жқмыс жасауды, 

жауапкершілік алуды,креативті ойлауды ҙйренеді. Сонымен ҕатар,кҡрініс жасау ҙшін жаҗа 

сҡздермен танысып жаттап алады.Егер студенттерге белгілі бір жанрлардағы фильмдерді бҡліп 

беретін болсаҕ,онда тіптен жаҕсы олар сол жанрдағы фильмдерді іздеп тҙрік тілінде сҡздердіҗ 

жазылуы мен дыбысталуын  бірдей меҗгереді. 

Саяхат ойыны– Seyahat oyunu 

Саяхат ойыны – бқл ойынныҗ барысы:Оҕытушы білімгерлерге алдын ала Тҙркия елініҗ 

ҕалаларыныҗ аттарын ҙй жқмысы ретінде  беріп,келесі кҙні жеребе тастау арҕылы ҟр білімгерге  

ҟртҙрлі ҕала тҙседі.Білімгерлер ҡзіне тҙскен ҕаланыҗ басты ерекшеліктерімен сипаттауы 

керек,ал ҕалған студенттер сол ҕаланы табу керек.Бқл білімгерлерді Тҙркия елініҗ ҟр ҕаласымен 

олардыҗ ерекшеліктерімен танысуға мҙмкіндік береді.Егер болашаҕта Тҙркия еліне оҕуға 

тҙсетін болса бқл ҙлкен кҡмегін тигізеді. 

Сӛздік ойыны – Sözlükçe Oyunu 

Сҡзжасам ойыны – бқл ойында білімгерлер аҕ параҕҕа тҙрік тіліндегі ҡзіне қнайтын  бір 

сҡзді ҕағаз бетіне тҙсіреді оны жеребе тастау арҕылы  топ ортасынан бір білімгер шығып ҡзіне 

тҙскен сҡзді топҕа тҙрікше тҙсіндіреді. Бқл білімгердіҗ ҙлкен ортада ҡзін дқрыс қстауына, ойын 
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ашыҕ жеткізуіне,тҙрік тіліндегі сҡздердіҗ мағынасын тҙсініп,жаҗа сҡздермен танысуға мҙмкіндік 

береді. 

Компьютерлік ойыны–BilgisayarOyunu 

Компьютерде ҡткізілетін ойындар – ҕазіргі кезде білім саласында  кеҗ таралған.Баланыҗ 

ҕызығушылығын арттыра отырып, білімге шаҕыратын компьютерлік ойын тҙрі –Kahoot.Бқл 

ойынды компьютермен немесе қялы телефонмен ойнауға болады.Бқл ойында 1-ші,2-ші, 3-ші 

орындарға бҡлінеді.Kahoot – ойыныҗ топпенде, жеке де ойнауға болады.Білімгерлер сқраҕтарға 

жауап беру арҕылы осы орындардыҗ бірін иемденеді жҟне сол орынға сҟйкес бағасын 

алады.Kahoot  ойыны білімгерлердіҗ ойлау ҡрісініҗ дамуына жаҗа технологиямен жқмыс жасау 

ҕқзыреттілігін арттыруға кҡмектеседі. 

Сқраҕ жауап ойыны – Soru ve Cevap oyunu 
Сқраҕ-жауап ойыны-аталғандай бқл топпен тығыз жқмыс жасау арҕылы іске асырылады . 

Ойынды сабаҕ барысы бойынша тҙрлендіруге болады. Мҟселен,екі топ тҙрік елініҗ салт-

дҟстҙрлерін бҡліп алып мҟліметтер жинап бір-біріне сол таҕырыпҕа байланысты тҙрік тілінде  

ҕызыҕты сқраҕтар ҕойса болады.Бқл тҙрік тілді халыҕтыҗ тек тілімен ғана таныс болмай, 

сонымен ҕатар мҟдениетінен де хабардар болуға мҙмкіндік береді. 

Ӛндірістік ойындар – Üretici Oyunlar 

Ҡндірістік ойындарда да кҡбіне «Келіссҡздер жҙргізу»(Sözleşme Yapmak)ойыны мен 

«Жарнама ҕқрастыру»(Reklam yapmak)ойындарын тіл ҙйрену барысында қтымды ҕолдануға 

болады[2]. 

Ҕорыта айтҕанда, тҙрік тілін ҙйрету тҟсілдерін дамытуда ойын ҟдістерініҗ маҗызы зор. 

Ҟсіресе мқндай тҟсілдермен жқмыс істеу барысында,міндетті тҙрде тіл ҙйренушініҗ 

психологиялыҕ ахуалына маҗыз берілуі тиіс.Сол себепті тіл ҙйрену барысында психологиялыҕ 

жҟне ҟлеуметтік жағдайын оҕытушы ескеруі тиіс [3,160].Ҡйткені тіл ҡте нҟзік жҟне маҗызды 

ҕатынас ҕқралы,оны адамныҗ миына сіҗдіріп,ҕолданысҕа енгізу ҡте ҕиын мҟселелердіҗ бірі 

болып табылады.Білімгер болмашы нҟрседен тіл ҙйренуден жиренуі де мҙмкін немесе кішкентай 

бір сҡз арҕылы сол тілге ынтасы оятып ҙйренуге ҕқштар да болуы мҙмкін.Сол себептен тіл 

ҙйрету барысында жасалынған ҟрбір артыҕ тҟсілі білімгерге тікелей ҟсер етеді.Тҙрік тілін 

ҙйрететін мамандардыҗ біліктілігін жыл сайын жетілдіріп отыратын орталыҕтардыҗ 

белсенділіктерін дамытуымыз керек. 
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Резюме. В статье прослеживается эффективность работы с уровневыми заданиями. 

Активность и предприимчивость учащегося возрастали, стремились к творчеству. В ходе 

выполнения уровневых заданий достигается квалификация, повышаются навыки 

самостоятельной работы. Итогом самостоятельной работы является умение ученика выполнять 

самостоятельно, повышение активности на уроке, формирование творческого потенциала. 
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Summary.The article shows the effectiveness of working through level tasks. The activity and 

activity of the student increased, striving for creativity. In the process of completing level tasks, skills 

are achieved, and skills of independent work are increased. The results of independent work – the ability 

of students to perform independently, increase their activity in the classroom, and contribute to the 

formation of creativity. 

Егеменді еліміздіҗ болашағы жас жеткіншектердіҗ білім дҟрежесініҗ тереҗділігімен 

ҡлшенеді. Ҕазіргі заманда білім беру ҟлеуметтік ҕқрылымынҗ маҗызды элементтерініҗ біріне 

айналды. 

Болашаҕта еҗбек етіп ҡмір сҙретіндер – бҙгінгі мектеп оҕушылары, ал мқғалім олардыҗ 

білімін ҕамтамасыз етіп, мектептегі оҕу ҙрдісін ҟр тҙрлі педагогикалыҕ ҟдіс-тҟсілдермен жҙйелі 

тҙрде оҕушылардыҗ шығармашылыҕ ҕабілетін дамытып, ғылыми кҡзҕарасы мен белсенділігін 

арттырады. Оҕушыныҗ жеке тқлғасын ҕалыптастыру, оныҗ рухани ҟлемін байыту, сабаҕҕа ынта-

жігерін арттыру, жеке дарындылығын дамыту-негізгі мҟселелердіҗ бірі. Мқғалімніҗ ҟрбір 

ҡтілетін ҕазіргі кездегі оҕыту талаптарына сай болып келуі ҕажет. Мқғалім сабаҕҕа 

дайындалғанда ҡзініҗ ҟрекетін қйымдастырумен шектелмей, деҗгейіне ҕарай оҕушыныҗ 

ҟрекетіне мҟн беруі тиіс. Уаҕытты тиімді пайдаланып, оҕушыныҗ ҡз бетімен тапсырманы 

орындалуына қдайы жағдай жасалуы ҕажет. Ол ҙшін мынандай міндеттер орындалу керек. 

- Оҕушылардыҕ ҡзіндік жқмысы туралы тҙсінік беру 

-  Оҕушылардыҗ ҡз бетімен тапсырманы орындау ҟдістерін таныстыру. 

Ҡзіндік жқмысты қйымдастырудыҗ негізгі шарттары мыналар: 

1.Мқғалімніҗ наҕты тапсырмалар беруі 

2.Жқмысты орындаудыҗ жҟне аяҕтаудыҗ дербестігініҗ ҡзара байланысы 

3.Жқмысты орындаудыҗ жҟне аяҕтаудыҗ уаҕытын белгілеуі. 

Оҕушылардыҗ ҡзіндік жқмысын қйымдастырудыҗ маҗызы ҡте зор.Ҡйткені,сол арҕылы 

оҕушылардыҗ іс-ҟрекетініҗ дербестігі артады.Бқл туралы А.Байтқрсыновтыҗ пікірі бойынша: 

«Бала білімді тҟжірибе арҕылы ҡздігінен алу керек.Мқғалімніҗ ҕызметі-оныҗ білімініҗ, 

шеберлігініҗ қзаҕ жолды ҕысҕарту ҙшін,ол жолдан балалар ҕиналмай оҗай ҡту ҙшін,керек 

білімді кешіктірмей,кезінде беріп отыру ҙшін,балаға жқмысты ҟліне ҕарай шағындап берумен 

белгіленген маҕсатҕа ҕарай тҙзеп отыру керек»-деген. 

  Оҕушылардыҗ ҡздігінен істейтін жқмыстарын ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеттік оҕу сабағында 

тҙрлендіре іске асыруға болады.Мысалы,бастауыш сыныпта «Зат есім» сҡз табын ҡткен кезде 

оҕушыларға мынадай ҡз бетімен жқмыс тҙрлерін қсынуға болады. 

 А) Ҟр топ берілген сқраҕтарға бірнеше мысалдар  жазып оҕу керек. 

1-топ.Кім?-ҟнші,аҕын,оҕушы... 

2-топ.Кімдер?-балалар,кҙйшілер,малшылар... 

3-топ.Не?-ауыл,кітап,ҕоян... 

4-топ.Нелер?-дҟптерлер,ҕқстар,жануарлар... 

Ҟ) «Суретті билет» ойыны арҕылы мынадай тапсырмалар беруге болады. 

Ҟр топтыҗ оҕушыларына сурет беріледі,оған сқраҕ ҕойып атынатайды.Топтағы оҕушылар 

аҕылдаса отырып,суретке шағын ҟҗгіме жазады.Сонымен ҕатар,профессор Ж.Ҕараевтыҗ 

«Деҗгейлік саралап технологиясы» арҕылы оҕушылармен ҡз бетіндік жқмыс жҙргізуге 

болады.Дейгейлеп оҕытудыҗ маҕсаты-ҟрбір оҕушы ҡзініҗ даму деҗгейінде оҕу материалын 

меҗгеруін ҕамтамасыз ету. 

Ҟдебиеттік оҕу пҟні бойынша кҡбіне мҟтінмен жқмыс жҙргізуді деҗгейлік тапсырма 

арҕылы беруге ҕолайлы. 

1-деҗгей.Мҟтінді мҟнерлеп,тҙсініп оҕу тапсырылады. 

2-деҗгей. Осы мҟтіндегі кейіпкерлерге мінездеме беру. 

3-дейгей. Мҟтінге деген кҡзҕарас,оны ҡз ойымен аяҕтау,мҟтінге баға беру. 

4-деҗгей.Шығармашылыҕ жқмыс. 

Егер ҡлеҗмен танысса,осы ҡлеҗ қйҕасына салып ҡлеҗ ҕқрастыру,ҡлеҗ жолдарын аяҕтау 

т.б.шығармашылыҕ жқмыстыҗ тҙрлерін жҙргізуге болады.Оҕушылардыҗ тілдік ҕорын,сҡз ҡнерін 
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дамыту ҙшін «Ертегі ҕқрау» ойыны, «Сҡздерден сҡз тудыру», ойдан жқмбаҕ,жаҗылтпаш ҕқрау 

т.б. жқмыстарды қйымдастырамын. 

Ҕазаҕ тілініҗ фонетика,лексика,морфология,синтаксис салаларын оҕытҕанда таҕырыпҕа 

ҕарай ҟр тҙрлі ҟдіс-тҟсілдермен,шеберлікпен грамматикалыҕ ойындарды енгізуге болады. 

Фонетика саласы бойынша «Кім жылдам?» ойыны. 

1. А ҟріпінен басталатын ҕалаларыдыҗ атауын жазыҗдар. 

Мысалы: Астана,... (Ол ҕалалардыҗ ҕай жерде орналасҕанын картадан кҡрсетіп ҕала туралы не 

білетінін сқрау ). 

2. Тек ҕана а (е,м,і) дауысты дыбысы бар сҡздерді ойлап жазыҗдар. 

Мысалы:Тамаша,Тамара,Шағала... 

(ы) Ыдыс,ыстыҕ... 

(і) Ірімшік,ілгіш... 

(е) Береке,ертеҗ... 

3.Жқмбаҕты шеш. 

Бір аҕынныҗ атында  

12 ҟріп, 4буын. 

Тҡртеуіде бітеу буын. 

Бқл ҕандай аҕын? (Сқлтанмахмқт)(жқмбаҕтыҗ шешуіне фонетикалыҕ талдау жасаҗдар) 

«Кім тапҕыр?» ойыны 

1.Ҟрҕайсыларыныҗ есімдерінде: 

а) 2 «з» б)3»е»  

ҟ) 2 «а»  в)4 «т»ҟріптері келетін халыҕ композиторлары кімдер? 

2.Ҕқрамында 2 дауысты дыбыс ҕатар келетін фонетикалыҕ термин ҕай сҡз? 

3.Екі дыбыс,ҙш ҟріппен жазылатын ҕай ҡзен?(бқл ойынды кімде-кім белгілі бір уаҕыт ішінде 

тапса,сол жеҗімпаз болып саналады). 

Лексика саласы бойынша «Жалғасын тап» ойыныМына маҕал-мҟтелдердіҗ жалғасын тауып 

жазыҗдар 

1.      Ҕолы ҕимылдағанныҗ... ........................ 

2.       Кҡп жасаған білмейді........................... 

3.      Кҟріге ҕқрмет, ........................................ 

4.       Біреуге ор ҕазба,  .................................... 

5.      Жаҕсы ҕыз,  ............................................. 

    6.      Жаҕсы жігіт,       .......................................... 

Ҟр сҡзі «Е» ҟріпінен басталатын ҙш сҡзден тқратын еҗбек туралы бір аҕал жаз. 

Е................................е....................................е............................. 

Ҟр сҡзі «Ж» ҟріпінен басталатын ҙш сҡзден тқратын ерлік,батырлыҕ туралы бір  

маҕал жаз.Ж...............................ж....................................ж............................ 

«Кім білгір?» ойыны.Таҕтаға заттардыҗ жан-жануарлардыҗ суреті ілінеді.Суретке 

байланысты маҕал-мҟтелдерді кім кҡп біледі?(Кҡп білген оҕушы жеҗімпаз атанады). 

Шығармашылыҕ жқмысҕа ҙйрету кезінде мына ережелерге сҙйенген дқрыс. 

1.Оҕушы ҟсіресе, бастауыш сынып оҕушысы наҕтылы  бір зат жасай 

алмайды.Демек,шығармашылыҕ тапсырманы оҕу барысында игерген біліміне сҟйкес жҟне оны 

сол тапсырманы орындауға мҙмкіндігінше толыҕ ҕолдана алатындай етіп беру керек. 

2. Тапсырылған шығармашылыҕ жқмыстар сауатты тҙрде орындалған болуы шарт. 

Ережені білу,топтастыру мен практикакада іскерлікпен ҕолдану шеберлікке ҟкеп тірейді. 

Наҕтылы бір істі атҕаруда шығармашылыҕ ҕиялда ҙстірт пайдалануға жол беруге болмайды. 

3. Бастауыш сынып оҕушылары кҡп жағдайда шығармашылыҕ жқмысты сауатты атҕара 

алмайды. Сондыҕтан мқғалім тапсырманы біртіндеп кҙрделендіріп, негізгі ҙлгіге байланып 

ҕалмай мҡлшерлте орындап отыруы шарт. 

4. Бастауыш сынып оҕушысыныҗ шығармашылыҕ іс-ҟркетін біз оныҗ бербестігімен 

бірлікте ҕарап, аралыҕҕа шек ҕоймай, бір-бірімен тығыз байланыстырып жҟне бір-біруініҗ 

дамуына жағдай жасауымыз керек.  Баланыҗ шығармашылыҕ тапсырманы орындауы жқмыс 
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мҡлшерін ҡзі айҕындауынан кҡрінеді. Шығармашылыҕ жқмысты орындау барысында ғылыми- 

ҟдебиеттердіҗ маҗызы зор. Оҕушылармен жқмыс істеу барысында тҙрлі мағлқматтарды «Мҡлдір 

бқлаҕ», «Айгҡлек», «Балдырған», «Қлан» журналдарынан алуға болады. Осы журналдарды 

оҕуды дағдыға айналдыруға кҡҗіл бҡлемін. Мен ана тілі, ҕазаҕ тілі сабаҕтарында ҡз бетімен ҡлеҗ 

ҕқрастырып, ойды аяҕтау кезінде ҡз ойларын айҕынаныҕ жеткізуге мҙмкіндік беремін. 

Шығармашылыҕ ҕоржынға  оҕушы ҡзініҗ алға ҕойған қстанымынан бастап ҡздерініҗ ҟҗгіме, 

ҡтірік ҡлеҗдер, ҕиялдарынан туған шығарған ертегілерін  топтастырады. Тиянаҕты 

шығармашылыҕ жқмыс жҙргізіп отырған оҕушылар марапатталып отырады. 

Мен ҕазаҕ тілі пҟнінен ҡз тҟжірибемде оҕушыға ҡз бетімен жасайтын жқмыс қсынып 

отырамын. Оҕушылар шығармашылыҕпен жқмыс істеуге ҙйренеді. Ҕазаҕ тілі пҟнін ҡткізу 

барысында «Ҕазаҕ тілінен 55 сабаҕ» кітабын ҕолданамын. Кҙнделікті ҡткен ережелерді жаттап, 

ҕқр жаттап ҕана ҕоймай сҡйлем талдау барысында ҕолдануға ҙйретемін. Ҟр тарауды ҡткен сацын 

тест жқмыстары жҙргізіледі.  

Ҕортындысында деҗгейлік тапсырмалар арҕылы жқмыс жасаудыҗ тиімділігі байҕалады. 

Оҕушыныҗ белсенділігі мен іскерлігі артып, шығармашылыҕҕа қмтылды. Деҗгейлік 

тапсырмаларды орындау барысында біліктілікке жетеді, ҡз бетімен жқмыс істеу дағдылары 

артады. 

Ҡз бетімен жқмыстыҗ ҕортындысы – оҕушыныҗ ҡз беттерімен орындай алуларына, 

сабаҕҕа белсенділігініҗ артуына, шығармашылығын ҕалыптастыруға ыҕпалы мол. 

Ҡз бетімен жқмыстарды сабаҕтарда ҕолдану барысында оҕушы тынымсыз ізденеді. 

Баланыҗ жан-жаҕты ойлауына ҙздіксіз жқмыс жасауына жол ашады. 

«Адам қрпағымен мыҗ жасайды»-дейді ҕазаҕ мҟтелі. Ия, қрпаҕ жалғастығымен адамзат 

баласы мыҗ емес, миллиондаған жылдар жасап келеді. Ол сҟт сайын ҡзгеріп, ҡрлей дамыған 

саналы тірлік. Ҕазіргі жас қландар болашаҕтағы еліміздіҗ тіректері, еліміздіҗ болашаҕ ҡкілдері 

болып табылады. Бҙгінгі таҗда мектептер алдында еліміздіҗ интеллектуалды жҟне 

шығармашылыҕ потенциалын ҡсіру міндеті тқр. 

Қлы Абайдыҗ «Қстаздыҕ еткен жалыҕпас, ҙйретуден балаға» деген сҡзі ізденімпаз 

мқғалімдерге айтылғандай. Ол ҙшін ҕазіргі заманғы бастауыш сынып оҕушыларыныҗ 

сауаттылығын ҕалыптастырудыҗ  тиімді жолдарын қйымдастыру, практикада ҕолдану бҟсекеге 

ҕабілетті тқлғаны дамыту ҟрбір мқғалімніҗ міндеті. 

Ҕазіргі басекеге ҕабілеттілікті ҕажет ететін заманға лайыҕ қстаздыҗ шығыр биігі, алар 

асуы ҟлі алда. 
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ҔАЗАҔ ТІЛІН ОҔЫТУДА ИНТЕРАКТИВТІ ӘДІСТЕРДІ ҔОЛДАНУДЫҖ 

ДИДАКТИКАЛЫҔ МҘМКІНДІКТЕРІ 

 

ОНЛАНБЕК Г.Ж. 

Жиенбет негізгі мектебініҗ «Ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті» пҟнініҗ мқғалімі, 

Ҕазаҕстан Республикасы,  Жамбыл облысы, Шу ауданы. 

 

Резюме. В статье подчеркивается, что главная цель интерактивного обучения заключается в 

том, чтобы обучающиеся самостоятельно усваивали мысли и находили ответы. Интерактивная 

методика включает в себя широкий спектр взаимодействия.  

Summary. The article emphasizes that the main goal of interactive learning is for students to 

assimilate thoughts and find answers on their own. The interactive methodology includes a wide range 

of interactions. 

Бҙгінде еліміздіҗ ҟлемніҗ бҟсекеге ҕабілетті дамыған елу ел ҕатарына енуді мқрат етуі 

халыҕҕа білім беру жҙйесіне, оныҗ ішінде, білімніҗ негізгі іргетасы ҕаланатын бастауыш 

мектептегі оҕу ҙрдісіне ҕойылар талаптарды ҕайта ҕарауды, тҙбегейлі жаҗартуды ҕажет етеді. 

Ҡйткені білім беру жҙйесі ҕоғам дамуыныҗ ҕай кезеҗінде болса да, сол уаҕыттыҗ талабына сай 

ҙздіксіз жҙзеге  асатыны белгілі.  

Білім беру жҙйесін сапалы дамыту мҟселесі Ҕазаҕстан Республикасыныҗ «Білім туралы» 

заҗында 1, Елбасы Н.Ҟ.Назарбаевтыҗ «Ҕазаҕстан-2030»  стратегиялыҕ бағдарламасында 2 

жҟне «Ҕазаҕстан Республикасында білім беруді дамытудыҗ 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасында» 3, Елбасыныҗ Ҕазаҕстан халҕына арнаған дҟстҙрлі 

Жолдауларында маҗызды орын алады. Бағдарламаға сҟйкес, ҕазаҕстандыҕ білім беру жҙйесініҗ 

маҗызды міндеті - халыҕтыҗ барлыҕ жіктері ҙшін сапалы білімге ҕол жеткізуді ҕамтамасыз ету; 

мемлекеттік тілді басым дамыту; білім беру процесін оҕу-ҟдістемелік жҟне ғылыми ҕамтамасыз 

етуді жетілдіру. 

Жалпы білім беретін мектептіҗ бастауыш сатысындағы білім мазмқныныҗ 

тқжырымдамасында «оҕыту мен тҟрбиелеу ҟдістерін жетілдіру міндеті ҕойылсын» делінген 4. 

Алайда, оҕыту ҟдісін ҕайта ҕқру – кҙрделі ҙрдістіҗ бірі. Ҟр пҟн, тіпті ҟр таҕырыптыҗ ҡзі де 

оҕытудыҗ ерекше тҟсілдері мен жолдарын талап етеді. Сондыҕтан, оҕытуда ҟр тҙрлі ҟдістерді 

таҗдау ҕажеттігі туындайды. 

Осы орайда А.Байтқрсыновтыҗ: Ҕай ҟдіс жаҕсы? деген еҗбегіндегі:  Ҟр ҟдіс ҡз орнында 

жаҕсы. Ҟдіс – керекшіліктен шығатын нҟрсе. Ҟдістіҗ жаҕсы-жаман болмағы жқмсалатын 

орныныҗ керек ҕылуына ҕарай - деген ҕағидасын басшылыҕҕа алған жҡн.5. Соҗғы уаҕытта 

білім беру жҙйесіндегі оҕыту мҟселелері зерттеушілердіҗ назарын ерекше аударып отыр.  Осы 

кҙні мектепте ҟлеуметті жағынан белсенді, еркін ойлай алатын, ҡз бетінше жаҗа аҕпаратты 

меҗгере білетін, саналы адамдар тҟрбиелеуге талап ҕойылуда. Осыған байланысты ҕазіргі 

жағдайда мектеп оҕушысыныҗ тҡменгі сыныптан бастап оҕуға деген ҕызығушылығын, 

танымдыҕ ҟрекет белсенділігін ҕалыптастыру ҙшін мқғалім сапалы оҕытуға негізделген жаҗа 

бағдарламамен, жаҗа технологиялармен оҕыту ҕажет. 

Жалпы интерактивті оҕыту теориялыҕ та, практикалыҕ тқрғыда зерттеуді ҕажет ететін 

дидактика міндеттерініҗ бірінен саналады. 

 Ҕазаҕстан Республикасы жалпы орта білім берудіҗ мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартында «Бастауыш мектепте ҕазаҕ тілін оҕыту оҕушыларды сауатты жазуға ҙйрету, негізгі 

тілдік қғымдармен таныстыру, ҡз ойын, пікірін еркін жеткізе алатын жеке тқлғаны тҟрбиелеу» — 

деп атап кҡрсеткен. 

Бастауыш мектептіҗ ҕазаҕ тілі  сабаҕтарында саналуан ҟдістерді, оныҗ ішінде интерактивті 

ҟдістерді пайдалану оныҗ уаҕыт талабына сай тҙрлерініҗ жаҗаруымен баса назар аудартады.  
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 Бастауыш сыныптыҗ ҕазаҕ тілі сабаҕтарында интерактивті ҟдістерді ҕолдану тиімділігі  

мынадай шарттар орындалған жағдайда артады: сабаҕта интерактивті ҟдістер жҙйелі 

ҕолданылып, оҕушылардыҗ жас ерекшелігіне, материал мазмқнына сҟйкес іріктелініп алынса, 

олардыҗ байҕампаздығы, пҟнге деген ҕызығушылығы, абстрактылы ойлауы дамиды. Уаҕыт 

талабына сай интерактивті ҕқралдар (аудио, визуальдыҕ, компьютерлік жҟне электрондыҕ оҕу 

ҕқралы т.б.) оҕушылардыҗ ҡзіндік ҟрекеттері мен шығармашылыҕ белсенділігін  ҕамтамасыз 

етеді, логикалыҕ ойлау ҕабілетін жетілдіруге мҙмкіндік ашады. 

- білім беру жҙйесінде интерактивтік оҕыту ҟдістерін ҕолдану проблемасыныҗ жай-кҙйін 

талдау; 

- бастауыш сыныптағы ҕазаҕ тілін оҕытуда интерактивтік ҟдістерді ҕолдану  маҗызын  

аныҕтау; 

-  «интерактивті ҟдіс»  қғымын ғылыми негіздеу, оныҗ сабаҕтағы рҡлін аныҕтау; 

- ҕазаҕ тілін оҕытуды жетілдіруге бағытталған интерактивтік оҕыту технологиясын тиімді 

ҕолданудыҗ дидактикалыҕ негіздерін жасау. 

 - бастауыш сыныптыҗ ҕазаҕ тілі сабаҕтарында  интерактивті оҕыту ҟдістерін жҙзеге 

асыру  жолдарыныҗ тҟжірибесін талдау. 

Бастауыш сыныпта ҕазаҕ тілін оҕыту ҙрдісінде интерактивті ҟдіспен оҕыту оҕушылардыҗ 

танымдыҕ-шығармашылыҕ ізденістерін дамытады. Мультимедиялыҕ таҕта сабаҕты электронды 

тҙрге айналдырып, кҡрнекті тҙрде ҡткізуге мҙмкіндік береді. Сабаҕтыҗ ҡнімділігі артып, 

оҕушылардыҗ білім деҗгейіне оҗ ҟсер етеді. 

Ҕазіргідей ҟлемдік ғаламдану процесі кезеҗінде аҕпараттар ағынынан адам баласы ҡзініҗ 

қдайы дамып отыруына керекті аҕпаратты саралап, екшеп пайдалана білуі – бҙгінгі уаҕыттағы 

басты мҟселе. Бқл, ҟсіресе, ҡскелеҗ қрпаҕтыҗ санасын саналуан аҕпараттармен улап, ой-ҡрісініҗ 

дамуын дҙбара кҙйде ҕалдырмаудыҗ басты шарттарыныҗ бірі. Осыдан келіп туындайтын 

мҟселелердіҗ бірі – жас қрпаҕҕа сапалы білім, саналы тҟрбие беретін мектепте оҕытудыҗ жаҗа 

инновациялыҕ ҟдістерімен толыҕтыру; оҕытудыҗ жаҗа технологияларын іздестіру; оҕушыны 

аҕпаратты талдай білуге, аҕпараттыҕ, мультимедиялыҕ технологияларды тиімді пайдалана білуге 

ҙйрету. 

Еліміздегі саяси, ҟлеуметтiк, экономикалыҕ жҟне т.б. ҡзгерiстер бiлiм беру жҙйесіне ҟсер етуде. 

Ҕазіргі кездегі шапшаҗ жҙріп жатҕан жаҝандану ҙрдісі ҟлемдік бҟсекелестікті кҙшейте тҙсуде.   

Білім беру саласыныҗ барлыҕ жағына жаҗаша кҡзҕарас, жаҗаша ҕарым-ҕатынас жаҗаша 

ойлау ҕалыптасуда. Бқл ҡзгерiстер оҕыту ҟдiстемесiнде жаҗартулар ғана емес, білім беру 

мекемелерінде жаҗа пҟндер, ендiруге ҕажеттiлiк тудырды осы мҟселе жҡнінде Елбасымыз ҡзініҗ 

кезекті Ҕазаҕстан Халҕына жолдауында баса айтҕан болатын.  

ХХІ ғасыр – бқл аҕпараттыҕ ҕоғам дҟуірі, технологиялыҕ мҟдениет дҟуірі, айналадағы дҙниеге, 

адамныҗ денсаулығына, кҟсіби мҟдениеттілігіне мқҕият ҕарайтын дҟуір. 

 Бҙгінгі кҙні оҕытудыҗ еҗ кҙрделі мҟселесі мектептегі, оныҗ ішінде, бастауыш мектептегі 

оҕу ҙрдісін оҗтайландыру болып табылады. Бастауыш мектептегі информатика курсы бастауыш 

мектептіҗ оҕыту аясында бала ҡміріне шектеулі тҙрде енетін дамытушы, ҕолданбалы сипатта 

болуы тиіс.  

 Бір мезетте ҕазаҕ тілін, ҟдебиеттік оҕуды, математиканы, музыканы т.б. оҕытып жҙрген 

мқғалім, басҕаларға ҕарағанда саналуан пҟндер мен технологияларды интеграциялау ҙрдісін 

меҗгеруге дайын болады. Тек мқғалім  компьютер қсынған шектеусіз мҙмкіндіктерді ҡзі тҙсінуі 

жҟне ҕабылдауы ҕажет. 

 ХХI ғасыр – аҕпараттыҕ ҕоғам заманы. Жаҗа білімніҗ, аҕпараттыҕ сауаттылыҕтыҗ, ҡз 

бетінше  білім алудыҗ  ҕажеттілігі білім берудіҗ жаҗа тҙрініҗ – инновациялыҕ білім берудіҗ 

пайда болуына ыҕпал етті. Онда аҕпараттыҕ технология жҙйетҙзуші, интеграциялаушы рол 

атҕарады деп кҡзделген. 

Оҕушылар жыл ҡткен сайын аҕпараттыҕ технологиялар тқрғысынан жан-жаҕты дамып келеді. 

 А.Зверевтіҗ маҕаласында сипатталған зерттеулер [4;125-б], американдыҕ социологтар 

жҙргізген ҟдеттегі эксперименттен басталды. Олар тҙрлі елдердегі мектепті жаҗадан бітірген 
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жастарға саналуан оҕу курстары бойынша сқраҕтар қсынып кҡрді. Нҟтижесінде 

сқрастырылғандардыҗ орташа есеппен  10% ғана барлыҕ сқраҕтарға дқрыс жауап берген.   

 К. Роджерс, мектептегі оҕыту тиімділігі жҡнінде ойлана отырып, жазады: «Мен оҕытуға 

тырысҕанда, оҕыту ойдағыдай жҙріп жатыр десек те, жеткен нҟтижеміздіҗ соншалыҕты 

болмашы екенідігіне жаным тҙршігеді» [2;29-б]. 

Мектептегі педагогтыҗ педагогикалыҕ іс-ҟрекетініҗ тиімділігі сол оҕушылардыҗ 10% ғана 

сипатталады. Тҙсіндіру ҡте оҗай: 

 «Адамдардыҗ тек 10% ҕолдарына кітап қстап оҕуға ҕабілетті». Басҕаша айтҕанда, дҟстҙрлі 

мектепте ҕолданылатын ҟдістер оҕушылардыҗ 10% ҙшін ғана тиімді.  Оҕушылардыҗ ҕалған 90% 

да оҕуға ҕабілетті, біраҕ ҕолға кітап қстап емес, басҕа ҟдістермен: «ҡз ҟрекеттерімен, шынайы 

істерімен, барлыҕ сезім мҙшелерімен» ҕабілетті [8; 150-б]. 

Жедел дамып отырған ғылыми – техникалыҕ прогресс ҕоғам ҡмірініҗ барлыҕ салаларын 

аҕпараттандырудыҗ ғаламдыҕ процесініҗ негізіне айналады. Аҕпараттыҕ – технологиялыҕ 

дамуға жҟне оныҗ ҕарҕынына экономиканыҗ жағдайы, адамдардыҗ тқрмыс деҗгейі, қлттыҕ 

ҕауіпсіздік, бҙкіл дҙниежҙзілік ҕауымдастыҕтағы мемлекеттіҗ ролі тҟуелді болады. Тқтас дҙние 

ҕалыптастыру мен ҕоғамдастыҕтар, жеке адам мен бҙкіл дҙниежҙзілік ҕоғамдастыҕтыҗ ҡмір 

сҙруі ҙшін жаҗа жағдайларды ҕамтамасыз етуде аҕпараттыҕ – телекоммуникациялыҕ 

технологиялар маҗызды роль атҕарады. 

 «Интерактивті» деген сҡз энциклопедиялыҕ сҡздікте кҡрсетілгендей, интеракция деген қғымнан 

келіп шығады. Ал «интеракция» термині (ағылш. тілінен. Interaction - ҡзараҟрекет) алғаш рет 

ҟлеуметтану жҟне ҟлеуметтік психология саласында пайда болды. Ол жеке индивидтердіҗ, 

топтыҗ, жқптыҗ ҡзара біріккен ҟрекетте бір-біріне алма кезек ҡтуі дегенді білдіреді. 

Мқғалім мен оҕушы арасындағы интеракция ҟрекет жҙйесін 5 сатыға бҡлуге болады: 

 1.Маҕсат ҕою. 

 2.Жқмысты жоспарлау 

 3.Тапсырманы бҡлу. 

 4.Оҕушылар ҟрекетін баҕылау. 

 5.Бағалау. 

 Интерактивтік оҕыту – бқл білім беру ҙрдісін қйымдастырудыҗ арнайы формасы, оныҗ 

мҟні ҟрбір проблеманыҗ жалпы, біраҕ маҗызды шешімін табатын оҕу материалын меҗгерудегі, 

білім, идея, іс-ҟрекет тҟсілдерімен алмасудағы оҕушылардыҗ ортаҕ іс-ҟрекеттен тқрады. 

 Интерактивтік оҕыту стратегиясы – педагогтыҗ білім беру ҙрдісін наҕты жолдардыҗ, ҟдіс-

тҟсілдер жҙйесініҗ кҡмегімен қйымдастыруы, ол негізделеді: 

       -педагог пен оҕушылардыҗ субъект-субъектілік ҕатынасына (паритеттік, яғни екі жаҕҕа да 

теҗ); 

 -кҡпҕырлыкоммуникацияларға; 

 -оҕушылар білімін ҕқруға; 

          -ҡзіндік бағалау жҟне кері байланыс орнатуға; 

 -оҕушылардыҗ белсенділігіне. 

         «Интерактивтік оҕыту ҟдістері» категориясыныҗ мазмқнын толыҕ ашу ҙшін біз дҟстҙрлі 

оҕыту мен белсенді оҕытуды келесі параметрлерді таҗдай отырып, салыстырамыз: 

 -Маҕсаттары  

 -Оҕушылар мен педагог қстанымы 

 -Оҕу ҙрдісінде коммуникацияны қйымастыру 

 -Оҕыту ҟдістері. 

 -Интерактивтік ыҕпалпринциптері 

 -Оҕытуға деген дҟстҙрлі жҟне интерактивтік ыҕпал маҕсаттарын салыстыру. 

 Дҟстҙрлі оҕытудыҗ маҕсаты: оҕушыларға ауҕымды білім кҡлемін беру жҟне меҗгерту. 

Педагог оҕушылардыҗ ҡздері тҙсінген жҟне дифференциялаған аҕпаратты жеткізеді, ҕажетті 

дағдыларын аныҕтайды.Білім алушылардыҗ міндеті – ҡзгелер ҕқрған білімді толыҕ жҟне дҟл 

ҕайта жаҗғырту. 
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Осындай оҕыту ҙрдісінде алынған білім саналуан оҕу пҟндері бойынша наҕты аҕпарат кҡлемін 

қсынатын энциклопедиялыҕ сипатҕа ие болады, ол оҕушы санасында ҟрҕашан мағыналыҕ 

байланыста бола бермейтін, таҕырыптыҕ блок тҙрінде болады.  

 Интерактивтік оҕыту тқрғысында білім басҕаша формаға ие болады. Бір жағынан, олар 

ҕоршаған ҟлем туралы наҕты аҕпаратты қсынады. Осы аҕпараттардыҗ ерекшелігі оҕушы оны 

педагогтан дайын жҙйе тҙрінде емес, ҡзіндік белсенділігі барысында алады. Педагог 

оҕушыларды белсендендіретін, ҡздері сқрап, ҟрекет ететіндей жағдай ҕқруы тиіс. Осындай 

жағдайларда «оҕушы басҕа оҕушылармен бірлесе отырып, туындаған проблеманы немесе 

кедергіні жеҗу ҙшін білімін толыҕтыруға мҙмкіндік беретін ҕабілеттерге ие болады».  

 Екінші жағынан, оҕушылар сабаҕ барысында басҕа оҕушылармен ҡзара ҟрекеттестік 

барысында педагогтыҗ жетекшілігімен ҡзіне, ҟлеуметке, жалпы ҟлемге деген ҕарым-ҕатынасы 

турасында сыннан ҡткен іс-ҟрекет тҟсілдерініҗ жҙйесін игереді, білімді іздеудіҗ саналуан 

механизмдерін меҗгереді. Сондыҕтан оҕушылардыҗ алған білімі бір мезетте олардыҗ  ҡз бетінше 

тапҕан ҕқралы болып табылады. 

 Демек, белсенді оҕытудыҗ маҕсаты – бқл оҕушылардыҗ білімді ҡзі ізденіп, меҗгеріп, 

ҕқрастыруына педагогтыҗ жағдай ҕқруы. Бқл белсенді оҕыту маҕсатыныҗ дҟстҙрлі білім беру 

жҙйесі маҕсатынан принциптік тқрғыдағы айырмашылығы болып табылады. 

    Белсенді оҕыту стратегиясында ҕол жеткізген маҕсаттар туралы ҟҗгімемізді наҕтылау ҙшін 

педагогикалыҕ ҕоғамастыҕта белсенді талҕыланып жҙрген Б. Блумныҗ когнитивтік (танымдыҕ) 

маҕсаттар таксономиясын ҕолданамыз [6;71-б]. Егер Б. Блум ҕқрастырған таксономияларға 

сҙйенсек, онда білім -   бқл осы иерархияныҗ еҗ бірінші, еҗ ҕарапайым деҗгейі. Одан ҟрі 

маҕсаттардыҗ тағы бес деҗгейі жҙреді, оныҗ алғашҕы ҙшеуі (білім, тҙсіну, ҕолдану) тҡменгі 

реттегі, ал келесі ҙшеуі (анализ, синтез, салыстыру) – жоғарғы реттегі маҕсаттар болып табылады 

 Интерактивтік оҕыту ҟдістері алғашҕы ҙш деҗгейдегі маҕсаттарға жетуді ҕамтамасыз етеді, 

оныҗ ҙстіне дҟстҙрлі оҕыту жҙйесіндегі ҟдістердіҗ тиімділігін арттыра тҙседі. Нҟтижесінде 

дҟстҙрлі парадигмамен жқмыс жасаған педагогтар оҕушыларға аҕпаратты жаҕсы меҗгерту ҙшін 

интерактивтік оҕыту ҟдістерін жиі ҕолданады. Бқл жағдайда дҟстҙрлі білім беру ҙрдісін 

оҗтайландыру туралы мҟселе ҕозғалады. Осы мҟселе ҡте маҗызды болып табылады, ҡйткені 

мқғалімге ҕандай стратегиямен жқмыс жасау ҕажеттігін айҕындауға мҙмкіндік береді 

 Интерактивтік оҕыту ҟдістері білім беру ҙрдісінде кҡбінесе жоғары реттіліктегі (4-6 деҗгей) 

маҕсаттарға жетуге мҙмкіндік береді.  Сонымен бірге осы ҟдістер маҕсаттардыҗ тағы бір 

блогынан тқрады. Осы маҕсаттарды жҙзеге асыру оҕушылардыҗ ҟлеуметтік ҕқзыреттілігін 

(пікірталас, дискуссия жҙргізе білуі, топта жқмыс жасау, дау-дамайды шешу,ҡзгелерді тыҗдай 

білу т.т.б.) дамытуға ыҕпал етеді. 

 Интерактивтік оҕыту оҕу ҙрдісін іс жҙзінде барлыҕ оҕушылар таным ҙрдісіне 

ҕатысатындай қйымдастыруды кҡздейді. Интерактивтік тҟртіппен ҡткізілетін сабаҕ ҕқрылымы 8 

сатыдан тқрады. Олардыҗ ҟрҕайсысын қйымдастыру ерекшелігіне тоҕталайыҕ. 

 Мотивация. Мотивация ҕқру ҙшін проблемалыҕ мҟселелер жҟне тапсырмалармен ҕатар 

сахналауды, сҡздіктерді, газет материалдарынан ҙзінді  оҕуды,  статистикалыҕ мҟліметтерді 

(мысалы, бастауыш сынып оҕушыларыныҗ оҕу дағдысын дамытудыҗ олардыҗ одан ҟрі оҕуына 

ыҕпалы туралы) тыҗдауды, бір қғымныҗ саналуан аныҕтамаларын ҕолдануға болады. 

 Осы сатыны қйымдастыруда бір себептер оҕушыныҗ белсенді ҟрекетін оятып, ҕызу реакциясын 

туғызуы мҙмкін де, ал екінші бір оҕушыға онша ҟсер етпеуі ҟбден мҙмкін. Сондыҕтан ҟр сабаҕта 

мотивация тҟсілдерін алмастырып, оларды тҙрлендіру ҕажет. 

 Маҕсаттарды хабарлау. Интерактивтік оҕыту сабаҕтарыныҗ маҕсаты дҟстҙрлі оҕыту 

сабаҕтарынан ерекшеленеді. Еҗ алғашҕы орынға оҕушылардыҗ біліміне ҕатысты маҕсаттар 

ҕойылады: функционалдыҕ стилдердіҗ белгілерін атау, ҕазаҕ графикасында орын алған 

ҡзгерістерді атау, орфография, орфограмма ҙғымдарына тҙсінік беру.  Содан соҗ біліктілікті 

ҕалыптастыруға ҕатысты маҕсаттар ҕойылады: ҕазаҕ орфографиясыныҗ ҟрбір принципіне 

бағынатын жазу ҙлгілерін айҕындау, мҟтінніҗ стилистикалыҕ ҕқрамын аныҕтау, топтыҕ жқмыс 

нҟтижесін кҡпшілік алдына қсыну.  Ҙшінші орында ҕқндылыҕтарды атайтын маҕсаттар тқрады: 

орфоэпия нормаларыныҗ бірлігін саҕтау ҕажеттілігіне деген ҡзіндік кҡзҕарасын білдіру, сауатты 
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жазудыҗ мҟні туралы ҡз пікірін айу, алынған білімніҗ практикалыҕ мҟні туралы шешім 

ҕабылдау.   

 Жаҗа аҕпараттарды қсыну. Біздіҗ оҕытып отырған тҙсініктеріміз ҕандай да бір мҡлшерде 

оҕушыларға таныс, сондыҕтан осы сатыны миға шабуылдан бастау қсынылады: «Сауаттылыҕ 

сҡзі ҕандай ассоциация туғызады?», «Ҕандай ҙғымдар орфография сҡзімен байланысты?».  

Негізгі ойды білдіретін сҡздерді таҕтаға бір бағанға жазылып, номірленеді. Жқмыстыҗ осы тҙрі 

оҕушыларға таныс, біраҕ шындығында ҟлі де тҙсініксіз қғымдарды іріктеуге кҡмектеседі. Осы 

жқмысты басҕаша ҡткізуге болады: таҕтаны арғы бетіне алдын-ала негізгі, яғни кілт сҡздерді  

жазып ҕояды, мысалы, орфоэпия, оныҗ жан-жағына сҡздер орналастырылады: орфоэпиялыҕ 

сҡздіктер, сҡздерді дқрыс айту, дқрыс жазу нормалары, сҡз, сҡздік ҕателіктер. Содан соҗ 

оҕушыларға кілт сҡзбен байланысты қғымдарды таҗдау қсынылады. Оҕушылардыҗ оҕытылып 

отырған қғымдар туралы тҙсініктері жеткіліксіз болса, онда бқл нқсҕа тиімді.   

 Жаҗа аҕпарат Жқмыс парағымен қсынылады, оныҗ жоғарғы бҡлігіне сқраҕтар мен 

тапсымалар жазылады, ал тҡменгі бҡлігіне аҕпарат орналастырылады. Аҕпаратты жеткізу кҡзі 

ретінде оҕулыҕтар, сҡздіктер, монографиялыҕ маҕалалар, мқғалімніҗ сҡзі де ҕолданылады. 

 Интерактивтік жаттығулар. Интерактивтік жаттығулар ретінде шағын топтардыҗ 

жқмысын тҟжірибелеуге болады. Осы сатыны ҡткізу кҡптеген ҕиындыҕтар туғызады. 

Ауысымдыҕ ҕқрамдағы топтарда осы мҟселелер ротация кҡмегімен шешіледі: белсенді топтан 

пассивті топҕа, пассивті топта белсенді топҕа ауыстырамын. Топ ҕқрамы 5-6  адамнан артыҕ 

болмауы тиіс, ҡйткені ҕқрамы кҡп топтарда кейде барлығыныҗ сҡз сҡйлеуіне уаҕыт жетпей 

ҕалады, ҡзгелердіҗ артында «жасырынып ҕалуға» оҗай болады, оҕушылардыҗ белсенділігі 

тҡмендейді, сабаҕҕа деген ҕызығушылығы жойылады. Еҗ дқрысы, ҟр топҕа осы пҟн бойынша 

аҕпараттану дҟрежесі тҙрлі деҗгейдегі оҕушылар біріктіріледі, бқл олардыҗ ҡзара бірін-бірі 

толыҕтыруына мҙмкіндік береді. 

 Рефлексия. Бқл саты оҕушылар іс-ҟрекетіне ҕорытынды жасауды кҡздейді.   Рефлексияда 

келесі сқраҕтар ҕойылады: - Ерекше не қнады? Нені ҙйрендіҗдер? Болашаҕта осы білімді ҕалай 

пайдалануға болады?  Бҙгінгі сабаҕтан ҕандай тҙйін жасауға болады? Осы сқраҕтар оҕушыларға 

сабаҕтан ҙйренген басты, жаҗа деректерді білуіне, білім ҕалайша жҟне ҕандай маҕсатта 

ҕолданылуы мҙмкін екендігін ажырата білуге кҡмектеседі.  

          Бағалау. Бқл интерактивтік тҟртіппен жқмыс жасайтын мқғалім ҙшін еҗ кҙрделі мҟселе 

болып табылады.Бағалау келесі сабаҕта  оҕушыларды ынталандыруы тиіс. Алғашында, егер 

барлығы да белсенді жқмыс жасап отырса, топтағы барлыҕ ҕатысушылардыҗ жоғары қпайға 

лайыҕты екендігі атап ҡтіледі. Ҟрі ҕарай бағалауды топ жетекшісіне тапсыруға болады. 

Бағалауды қйымдастырудыҗ осы тҟсілініҗ кҟсіби бағыттылығы бар – оҕушыларды ҡзгелердіҗ 

жқмысын бағалауға ҙйретеді. Келесі тқрғыда да бағалауға болады: топтыҗ ҟр мҙшесі 

ҟрҕайсысын бағалайды, яғни топтағы ҟрбір жолдастарыныҗ бағалау парағына белгі ҕояды. 

Мқғалім параҕты жинап алып, орташа қпайын шығарады. Нҟтижесінде оҕушылар жқмысыныҗ 

ҡзіндік бағалауын пайдалануға болады. 

 Ҙй тапсырмасы. Интерактивтік тҟртіппен сабаҕ ҡткізген соҗ оҕылған материалды 

шығармашылыҕ тқрғыда тҙсінуді талап ететін тапсырмалар қсынылады: таҕырып бойынша 

шығарма жазу, мҟселеге ҕатысты ҡз кҡзҕарасын айту, стилистикалыҕ эксперимент жҙргізу. 

Осындай тапсырмалар интерактивті оҕыту табиғатына сҟйкес келеді.    

Демек, интерактивті ҟдіспен сабаҕ ҡткізу кезінде мқғалім-кеҗесші, серіктес рҡлін атҕарады. 

Ал топ белсенді тҙрде ҟрекет ете отырып, бірін-бірі ҕолдау, толыҕтыру арҕылы сқхбат ҕқруға 

ҙйренеді. 

 Интерактивті оҕытудыҗ басты маҕсатыныҗ ҡзі сол - білім алушыларды ҡз бетінше ой 

ҕорытып, жауап табуға уйрету. Интерактивті ҟдістеме ҡзара ҕарым-ҕатынастыҗ мол ауҕымын 

ҕамтиды. Мқнда оҕушылардыҗ бқған дейін алған ҡмірлік тҟжірибелері білім берудіҗ негізгі кҡзі 

болып табылады. Интерактивті ҟдістіҗ ерекшелігі – оҕушы ҡзгелермен араласу барысында 

ашыла тҙседі, кҡбірек оҕып, тҟжірибе жинай білуі керек. Тҟжірибе интеллектуалдыҕ 

тҟуелсіздіктіҗ негізі болып табылады жҟне барлыҕ ҡркениетті азаматтыҗ ҕажетті ҕқралы десек те 

болады. Интерактивті ҟдістеме білім алушылардыҗ мынадай маҕсаттарына жетуге мҙмкіндік 
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береді:олар мол мағлқмат алып, ҡздері айтҕан пікірге логикалыҕ тҙсініктеме беруге жол ашады; 

ҡз пікірлерін тереҗ ойланып айта алатын болады;мҟселені талҕылаған кезде бқған дейін алған, 

тҟжірибеде жинаҕтаған білім ҕорын пайдалана алады;бір-бірінен жаҗа мағқлматтар ала отырып, 

білімін толыҕтыра алады;шындыҕҕа кҡз жетуі ҙшін дҟлел іздеп, ойын аныҕтап кҡрсете алады. 

      Бқл маҕсатҕа жетудіҗ тиімді жолыныҗ бірі – сабаҕта оҕытудыҗ интерактивті ҟдісін ҕолдану 

болып табылады. 

Интерактивтік оҕыту – бқл еҗ алдымен оҕушы мен мқғалімніҗ ҕарым-ҕатынасы тікелей 

жҙзеге асатын сқҕбаттасып оҕыту болып табылады.  
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ҞОЖ:71.112 

 

МАТЕМАТИКА САБАҔТАРЫНДАҒЫ КОММУНИКАЦИЯ 

 

ЖАНДРАСИНОВ К.К. 

Мойынҕқм орта мектебініҗ математика пҟнініҗ мқғалімі,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Жамбыл облысы, Шу ауданы. 

 

Резюме. В статье описывается важность роли коммуникативных навыков как одной из 

основных потребностей процесса роста в личностном развитии учащихся. 

Summary. The article describes the importance of the role of communication skills as one of the 

main needs of the growth process in the personal development of students. 

 

Оҕытудыҗ жаҗа аҕпараттыҕ- коммуникациялыҕ технологияларын меҗгеру – ҕазіргі заман 

талабы. ХХІ ғасыр – аҕпараттыҕ технология ғасыры. Ҕазіргі ҕоғамдағы білім жҙйесін дамытуда 

аҕпараттыҕ – коммуникациялыҕ технологиялардыҗ маҗызы зор. Білім беруді аҕпараттандыру 

жҟне пҟндерді ғылыми – технологиялыҕ негізде оҕыту маҕсаттары алға ҕойылуда. 

Аҕпараттандыру технологиясыныҗ дамуы кезеҗінде осы заманға сай білімді, ҟрі білікті 

жқмысшы мамандарын даярлау оҕытушыныҗ басты міндеті болып табылады. Ҕоғамдағы 

аҕпараттандыру процестерініҗ ҕарҕынды дамуы жан-жаҕты, жаҗа технологияны меҗгерген жеке 

тқлға ҕалыптастыруды талап етеді.Ҟлеуметтік желілер, компьютерлік ойындар, интерактивті 

чаттар жҟне ҟртҙрлі мессенджерлер кездесуге уаҕыт кетірмей, ҕарым-ҕатынас жасауға 

мҙмкіндіктер береді. Бҙгін бқл шындыҕ жҟне онымен ешкімді таҗ ҕалдыра алмаймыз. 



82 
 

Технологияныҗ дамуы адамныҗ ҡмірін едҟуір жҟне бірнеше есе жаҕсартады, оны ыҗғайлы, 

ҕарапайым етеді. Біраҕ сонымен бірге бқл мҟселеніҗ кері жағы да бар. 

Біз сҡздерді ҕысҕартып жазып, эмоцияларымыздыҗ орнына тҙрлі смайлдарды ҕолданамыз. 

Ҟсіресе, оҕушылар ҙшін ҟлеуметтену проблемасы, наҕтыраҕ айтсаҕ, коммуникативті 

дағдыларды дамыту проблемасы туындады. Яғни виртуалды емес, шынайы ҡмірде басҕа 

адамдармен ҡзара ҟрекеттесу дағдыларын дамыту проблемасы ерекше ҡзектілікке ие болуда. 

Ҕазіргі заман талабына сай адамдардыҗ мҟлімет алмасуына, ҕарым-ҕатынасына 

аҕпараттыҕ-коммуникациялыҕ технологиялардыҗ кеҗінен ҕолданысҕа еніп, жылдам дамып келе 

жатҕан кезеҗінде аҕпараттыҕ ҕоғамды ҕалыптастыру ҕажетті шартҕа айналып отыр. Аҕпараттыҕ 

ҕоғамныҗ негізгі талабы – оҕушыларға аҕпараттыҕ білім негіздерін беру, логикалыҕ ойлау-

ҕқрылымдыҕ ойлау ҕабілеттерін дамыту, аҕпараттыҕ технологияны пайдалану дағдыларын 

ҕалыптастыру жҟне оҕушы ҟлеуметініҗ аҕпараттыҕ сауатты болып ҡсуі мен ғасыр ағымына 

бейімделе білуге тҟрбиелеу, яғни аҕпараттыҕ ҕоғамға бейімдеу. Аҕпараттыҕ технология – ҕазіргі 

компьютерлік техника негізінде аҕпаратты жинау, саҕтау, ҡндеу жҟне тасымалдау істерін 

ҕамтамасыз ететін математикалыҕ жҟне кибернетикалыҕ тҟсілдер мен ҕазіргі техникалыҕ 

ҕқралдар жиыны. Коммуникация – аҕпаратты тасымалдап жеткізу ҟдістері мен механизмдерін 

жҟне оларды жазып жинаҕтап жеткізу ҕқрылғыларын ҕамтитын жалпы қғым. Аҕпараттыҕ-

коммуникативтік технология жағдайындағы жалпы оҕыту ҙрдісініҗ функциялары: оҕыту, 

тҟрбиелеу, дамыту, аҕпараттыҕ болжамдау жҟне шығармашылыҕ ҕабілеттерін дамытумен 

аныҕталады. Оҕытудыҗ аҕпараттыҕ-коммуникативтік жҟне интерактивтік технологиялары 

бағыттары: а)электронды оҕулыҕтар; ҟ)телекоммуникациялыҕтехнологиялар;  б) 

мультимедиалыҕ жҟне гипермҟтіндік технологиялар;  в) ҕашыҕтыҕтан оҕыту (басҕару) 

Интернет. 

Коммуникативтік дағдылар – бқл бірлескен ҕызмет барысында адамдар арасындағы 

байланыстарды қйымдастыру ҙшін ҕажет кҡпҕырлы процесс жҟне осы мағынада материалдыҕ 

ҕқбылыстарға жатады. Біраҕ ҕарым-ҕатынас барысында оныҗ ҕатысушылары тек физикалыҕ 

ҟрекеттерімен немесе материяда бекітілген еҗбек нҟтижелерініҗ ҡнімдерімен ғана емес, пікір, 

ниет, идея, тҟжірибе алмасады. Коммуникативтік дағдыларға бірнеше аныҕтама беруге болады. 

Біріншіден, коммуникативтік дағдылар –бқл ҕарым-ҕатынас дағдылары, тыҗдау, ҡз кҡзҕарасын 

білдіру, ымыраға келу, ҡз қстанымын дҟлелдеу жҟне ҕорғау. Екіншіден, бқл адамныҗ басҕа 

адамдармен ҕарым-ҕатынас жасау ҕабілеті, алынған аҕпаратты дқрыс тҙсіндіру, сонымен ҕатар 

оны дқрыс беру. Ҙшіншіден, бқл басҕа адамдармен қзаҕ жҟне тиімді ҡзара ҟрекеттесуді 

қйымдастыру мҙмкіндігі. 

Оҕушылардыҗ коммуникативтік дамуындағы ҡсу процесініҗ еҗ басты ҕажеттіліктерініҗ 

бірікоммуникативтік дағдылар. 

Бірҕатар тқлғалыҕ коммуникативтік дағдыларға тоҕтала кетейік:  

1. Серіктестерді тани білу, яғни адамныҗ мінезін, оныҗ психикалыҕ жағдайын аныҕтау; 

серіктестердіҗ іс-ҟрекетін дқрыс тҙсіну. Ҟрине, оҕушыларға келетін болсаҕ, бқл дағдыларды 

меҗгеру олардыҗ жас ерекшеліктеріне сҟйкес келуі тиіс.  

2. Серіктестердіҗ жыныстыҕ жҟне рольдік мҟртебелеріне сҟйкес ҕарым-ҕатынас орната 

білу ҕабілеті.  

3. Ҕарым-ҕатынас жағдайларын тҙсіну ҕабілеті. Бқл шеберліктіҗ маҗыздылығы ҕарым-

ҕатынас принциптері ол орын алатын наҕты жағдайға байланысты болатын негізгі жолмен 

аныҕталады. Ҟр жағдай серіктестер ҙшін ерекше болғанымен, олардыҗ барлығын кейбір ҙлкен 

топтарға біріктіруге болады, олардыҗ ҟрҕайсысы ҟлеуметтік тҟжірибеде бекітілген символдыҕ 

жҙйелермен реттеледі. 

«Коммуникативтілік» қғымы психологияда, психолингвистикада, ҟдістемеде 

ҕарастырылады, біраҕ ҟр ғылымда ҟртҙрлі тҙсіндіріледі. Мысалы, психолингвистикада 

коммуникативті іс-ҟрекет ҕарым-ҕатынас ҕызметі ретінде ҕарастырылады. Ойды жеткізудіҗ 

жҟне кері байланысты ҕамтамасыз етудіҗ тиісті тілдік ҕқралдарын табудыҗ маҗыздылығына 

ерекше назар аударылады. 
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Ҕазіргі ҟдістемеде «коммуникативті ҕқзыреттілік» термині кеҗінен ҕолданылады, яғни 

адамныҗ сҡйлеу ҟрекетін оныҗ ҡнімді жҟне рецептивті тҙрлерінде, белгілі бір ҕарым-ҕатынас 

жағдайына сҟйкес тілдік ҕқралдарды ҕолдана отырып қйымдастыра алатын жеке ҕабілетімен 

сипатталады. 

Коммуникативтік ҕқзыреттілік – тілдік тқлғаныҗ маҗызды сипаттамаларыныҗ бірі. 

Тҟжірибе кҡрсеткендей, мектеп бітірген оҕушылар ҟрдайым ҕарым-ҕатынас дағдыларын игере 

бермейді. 

Бҙгінгі ҕоғам мен білім салаларыныҗ серпінді дамуы оҕушылардыҗ жаҗа білім алу 

кезіндегі дербестігін ҕалыптастыруды жҟне дамытуды кҡздей отырып, білім беру жҙйесіне жаҗа 

талаптар ҕояды. Оҕушы іс-ҟрекетініҗ табиғаты одан дамыған коммуникативтік ҕқзыреттілікті 

талап етеді, ол тиімді ауызша жҟне ауызша емес ҕарым-ҕатынас пен ҡзара ҟрекеттесу ҙшін 

ҕажетті дағдылар мен икемділіктердіҗ жиынтығын, соныҗ ішінде ситуациялыҕ бейімделу мен 

мотивацияны еркін меҗгеруді ҕамтиды. Бҙгінгі таҗда мектеп бҟсекеге ҕабілетті оҕушылар 

дайындауға бет бқрған. Осыған байланысты білім алушылардыҗ оҕу, ҟлеуметтік жҟне кҟсіби 

жетістіктерін ҕамтамасыз етуде коммуникативтік дағдыларды ҕалыптастыру жҟне дамыту 

проблемасы ерекше маҗызға ие болып отыр[2]. 

Мектеп жасындағы балаларда ҕарым-ҕатынасҕа деген ҕажеттілік ерекше кҡрініс табады, 

тқлғааралыҕ ҕарым-ҕатынасты ҕалыптастырудыҗ да рҡлі ерекше [1]. Кҡптеген психологтар 

ҕарым-ҕатынас оҕу іс-ҟрекетімен тығыз байланысты екенін айтады  Бір жағынан, оҕу іс-ҟрекеті 

екі бағыт бойынша ҕарым-ҕатынас арҕылы байланысты болады: мқғалімдермен ҕарым-ҕатынас, 

сыныптастармен ҕарым-ҕатынас. Мектеп жастағы ҕарым-ҕатынас оҕу іс-ҟрекетімен байланысты. 

Толыҕҕанды оҕу іс-ҟрекетініҗ ҕажетті шарты бола отырып, ҕарым-ҕатынас балалардыҗ барлыҕ 

басҕа салаларына ҟсер етеді. 

Коммуникативтік дағдылар қғымы ҟртҙрлі авторлардыҗ аныҕтамаларында кҡрініс табады. 

Кҡбінесе коммуникативтік дағдылар ҕарым-ҕатынас дағдыларын, тікелей жҟне жанама 

тқлғааралыҕ ҕарым-ҕатынасты білдіреді. Дҟстҙр бойынша, коммуникативтік дағдылар – бқл ҡз 

ойын дқрыс, сауатты, айҕын тҙсіндіре білу жҟне байланыс серіктестерінен аҕпаратты дқрыс 

ҕабылдау. Коммуникативті дағдылар – бқл жеке тқлғаныҗ жоғары теориялыҕ жҟне практикалыҕ 

дайындығына негізделген саналы коммуникативті ҟрекеттер кешені, бқл шындыҕты бейнелеу 

жҟне ҡзгерту ҙшін білімді шығармашылыҕ пайдалануға мҙмкіндік береді.  

Кҙнделікті тҟжірибеде кҡрсеткендей, компьютерлік жҙйеде ҕолданылатын сабаҕтар 

мқғалімніҗ орнын баспайды, керісінше, мқғалім мен оҕушы арасындағы ҕарым-ҕатынасты 

неғқрлым мазмқнды, жеке тқлғалы жҟне ҟрекетті етеді. ЭЕМ-ды математика сабаҕтарында 

ҕолдану уаҕытты ҙнемдейді, оҕушылардыҗ тҙрткісін (мотивациясын) жҟне оҕу-танымдыҕ 

ҙдерістіҗ тиімділігін арттырады. 

Мқғалім – сабаҕтағы негізгі ҟрекетті тқлға. Сондыҕтан компьютер мен мультимедиалыҕ 

ҕқралдарды оҕытудыҗ тек инструменті (ҕқрал-сайманы) ретінде ҕарастыру керек. Бқл 

инструменттіҗ кҡмегі ҡте мҟнді. 

 

Сабаҕт

ыҗ параметрі 

АКТ-ны ҕолданатын сабаҕ Дҟстҙрлі сабаҕ 

 

аҕпаратты беру 

 

оҕушылар аҕпаратты неғқрлым 

ҕаныҕҕан, кҡрнекі тҙрде алады 

 

мқғалімніҗ тҙсіндіруі, 

оҕулыҕ бойынша 

параграфты ҡз беттерімен 

оҕуы, кестелерді ҕолдануы 

 

жқмыс 

ҕарҕыны 

 

ҟр оҕушы ҡз ҕарҕынымен жқмыс істейді, 

тапсырмалар мен мультимедиялыҕ 

ҕқралдар білім алушылардыҗ жеке 

ерекшеліктерін, олардыҗ сол уаҕыттағы 

білім мен дағды деҗгейлерін есепке 

 

мқғалім сыныптағы 

оҕушылардыҗ кҡпшілігіне 

сҟйкес келетін жқмыс 

ҕарҕынын ҕолданады 
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алады 

 

оҕушымен кері 

байланыс 

 

тҙсіндіру кезінде, бекіту кезінде іске 

асады. 

 

ағымдыҕ баҕылау 

 

Бірҕатар заманауи авторлар аҕпараттыҕ тҟсілге сҙйене отырып, жетекші аҕпарат кҡздерін 

коммуникативті дағдыларды топтастыру ҙшін негіз ретінде алады. Мҟтіндер мен наҕты 

объектілер оҕытудағы наҕты дереккҡздер болғандыҕтан, коммуникативті дағдылардыҗ ҙш тобы 

бҡлінеді: ауызша мҟтінмен жқмыс істеу, жазбаша мҟтінмен жқмыс істеу, аҕпарат кҡзі ретінде 

наҕты объектілермен жқмыс істеу. 

Біздіҗ ойымызша, коммуникативтік дағдылар мен оҕушылардыҗ ҙлгерімі арасында оҗ 

байланыс бар жҟне оҕу процесінде оҕушылардыҗ коммуникативті саласын дамыту ҙшін 

маҕсатты тҙрде қйымдастырылған жқмыс білім алушылардыҗ ҙлгеріміне оҗ ҟсер етуі мҙмкін. 

Коммуникативтікдағдылардыҗ кҡрсеткіші неғқрлым жоғары болса, оҕудағы жетістік 

деҗгейі соғқрлым жоғары болады. А.В. Мудриктіҗ зерттеулері оҕушыныҗ қжымы мен жеке 

басыныҗ ҕалыптасуына, оныҗ ҡзін-ҡзі тануына, ҡзін-ҡзі бағалауына, адамгершілік 

қстанымдарына, ҡмір салтына айтарлыҕтай ҟсерін кҡрсетті. Ҕарым-ҕатынас маҕсат ҕоятын жҟне 

ҕоршаған ортаныҗ ҡзгеруіне ҟсер ететін ҡте маҗызды ҕызмет тҙрі деп айтуға болады. 

Ҕарым-ҕатынас дағдыларын дамытудыҗ жоғары деҗгейі вербалды интеллектіде кҡрінеді. 

Вербалды интеллект вербалды емес интеллектіге ҕарағанда оҕу ҙлгерімініҗ деҗгейімен тығыз 

байланысты. Вербалды интеллект барлыҕ пҟндер бойынша, еҗ алдымен гуманитарлыҕ пҟндер 

бойынша (тіл, ҟдебиет, тарих жҟне т.б.) оҕудыҗ сҟттілігін аныҕтайды. Жаратылыстану пҟндерін 

табысты оҕыту ҙшін кеҗістіктік жҟне ауызша интеллектілердіҗ жоғары деҗгейі ҕажет, 

гуманитарлыҕ пҟндер бойынша жаҕсы оҕу ҙшін вербалды интеллектініҗ жоғары деҗгейі ҕажет. 

Оҕу іс-ҟрекетініҗ табыстылығы факторы ретінде тқлғалыҕ дағдылар феноменін тҙсіну 

оҕушыныҗ коммуникативтік ҕқзыреттілігін ҕалыптастыру шарттарын ҕарастыруды да ҡзекті 

етеді. Ҕазіргі заманғы адам ҡзініҗ ҟлеуметтік жҟне кҟсіби функцияларын толыҕ орындау ҙшін 

дҟстҙрлі ғана емес, сонымен ҕатар оҕу, кҟсіби жҟне кҙнделікті іс-ҟрекетте аҕпараттыҕ-

коммуникациялыҕ технологияларды ҕолданумен байланысты коммуникациялыҕ дағдылардыҗ 

кеҗейтілген жиынтығына ие болуы керек. Жасыратыны жоҕ, оҕушылардыҗ кҡпшілігініҗ 

коммуникативті дағдылары тҡмен деҗгейінде. Оҕушылардыҗ коммуникативті дағдыларын 

ҕалыптастыру процесі екі фактормен кҙрделенеді: 

1. Жалпы тқлғалыҕ коммуникативтік дағдыларды ҕалыптастырудыҗ тҡмен деҗгейі; 

2.Оҕушылардыҗ оҕу жҟне кҟсіби ҕызметінде инфокоммуникациялыҕ технологияларды 

ҕолданумен байланысты коммуникативтік дағдыларды игеру ҕажеттілігі. Осыған сҟйкес 

коммуникативтік дағдыларды жоғары деҗгейде сҟтті ҕалыптастыру ҙшін коммуникативтік 

дағдылардыҗ тқжырымдамасы мен ҕқрамын наҕтылау ҕажет [3]. 

Коммуникативті саласын дамыту мектеп жасында еҗ табысты болып табылады, яғни 

белгілі бір коммуникативті алғышарттар ҕалыптасып, толыҕҕанды даму ҙшін негіз ҕаланған, 

біраҕ сонымен бірге оларды одан ҟрі жаҕсарту жҟне жетілдіру ҙшін ҟлеует бар. Мектеп 

жасындағы балалардыҗ негізгі психикалыҕ ерекшеліктері: ҡзіндік жеке тқлға туралы білімді 

дамыту; наҕты ҡмірлік жоспарларды ҕалыптастыру; ҡз ҡмірін саналы тҙрде ҕқруға деген 

кҡзҕарас; ҡзін-ҡзі танудыҗ белсенді дамуы; дҙниетанымды ҕалыптастыру. 

Тренингтермен ҕатар оҕушылардыҗ коммуникативтік дағдыларын дамыту ҙшін кҡбінесе 

ойындар ҕолданылады. 

Коммуникативті дағдыларды дамыту ойындары оҕушыныҗ басҕа адамдармен жҟне жалпы 

ҕоршаған ортамен ҕарым-ҕатынас жасау мҙмкіндігін қсынатындығымен ерекшеленеді. Сонымен 

ҕатар, бқл ойындарда бҟсекелестік принцип жоҕ, нҟтижесінде ҕқрдастарымен жаҕындыҕ пен 

бірлік атмосферасы ҕалыптасады жҟне бқл ҕарым-ҕатынас жасау жҟне тқлғааралыҕ 

ҕатынастарды ҕқру ҕабілетін ҕалыптастыруға жаҕсы ҟсер етеді. 

Коммуникативті дағдыларды дамытуға арналған ойындар ҟртҙрлі бағытта болуы мҙмкін: 

байланыс орнатуға арналған ойындар; сҡйлеусіз ойындар; сҡйлеудіҗ экспрессивтілігіне арналған 
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ойындар;жанжал жағдайындағы мінез-ҕқлыҕ ойындары;эмпатикалыҕ мінез-ҕқлыҕ ойындары 

жҟне басҕалар. 

Мқндай ойындарда еҗ тиімді оҕыту ҟдістері мен тҟсілдері ҕолданылады: практикалыҕ 

жаттығулар; сҡздермен ойындар;ҟҗгімелер мен талҕылаулар; жағдаяттарды модельдеу; спорттыҕ 

тапсырмалар; эмоционалды жағдайларды сахналау; кҡркем шығармаларды оҕу; сахналау, би; 

мерекелер мен демалыс кештері. 

Қстаз ҙшін нҟтижеге жету шҟкіртініҗ білімді болуы ғана емес, білімді ҡздігінен алуы жҟне 

алған білімдерін ҕажетіне ҕолдану болып табылады. Бҙгінгі бала – ертенгі жаҗа ҟлем. Бҙгінгі 

кҙні аҕпараттар ағымы ҡте кҡп. Аҕпараттыҕ ортада жқмыс жасау ҙшін кез келген педагог ҡз 

ойын жҙйелі тҙрде  жеткізе алатындай, коммуникативті жҟне аҕпараттыҕ мҟдениеті дамыған, 

интерактивтік таҕтаны пайдалана алатын, Он-лайн режимінде жқмыс жасау ҟдістерін меҗгерген 

мқғалім болуы тиіс.Заман талабына сай жаҗа технология ҟдістерін ҙйрету, бағат-бағдар беруші – 

мқғалімдерміз. Оҕушылардыҗ жаҗа тқрмысҕа, жаҗа оҕуға, жаҗа ҕатынастарға бейімделуі тиіс. 

Осы ҙрдіспен бҟсекеге сай дамыған елдердіҗ ҕатарына ену қстаздар ҕауымына зор міндеттер 

жҙктелетінін қмытпауымыз керек. 

Балалардыҗ коммуникативтік дағдыларын дамыту іс-шараларын балалар мен 

мқғалімдердіҗ ҡздері ғана емес, сонымен бірге ата-аналар да ҕатысады. Балалар ҕарым-ҕатынас 

жасауды ҙйренеді, ал ата-аналар олармен ортаҕ тіл таба білу ҕабілетін жетілдіреді, мамандардан 

педагогикалыҕ тҟжірибе алады жҟне тҟрбие туралы барлыҕ сқраҕтарға жауап алады. 

Бқл ретте мқғалімдердіҗ ерекше рҡлін атап кеткен жҡн, себебі олардыҗ тиісті білімдері, 

дағдылары мен ҕқралдары бар. 
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Резюме. В статье рассматриваются эффективные способы использования новых технологий 

в обучении казахской литературе. 

Summary. The article discusses effective ways to use new technologies in teaching Kazakh 

literature. 

 

Ҕазіргі заман талабына сай педагогика ғылымыныҗ лексиконында жаҗа технологияларды 

оҕыту  қғымы кҡп ҕолданылады. Ҡмiрдіҗ ағымымен ҕоғамдағы саяси-ҟлеуметтік ҕарым-ҕатынас 

дамыған сайын, бҙкіл дҙние жҙзінде мемлекетаралыҕ интеграция кҙшейген сайын қстаздыҗ 

ҕызметі ҕиындай береді. Соған ҕарамастан кез-келген мқғалім ҡз кҟсібініҗ шебері болуы ҙшін 

оҕыту ҟдіс-тҟсілдерін тҙрлендіруге тырысады. Бқл, ҟрине сабаҕта жаҗа технологияларды 

ҕолданудыҗ тиімді жоларына байланысты.  

Атаҕты педагог Ҕ.Бітібаева былай дейді: «Маҕсатым – сабаҕты ҕызу еҗбекке ҕқру: сабаҕҕа 

оҕушыларды тыҗдаушы дҟрежесінде емес, еҗбек етуші, білімді ҡз еҗбегімен алушы (білімді ҡз 

еҗбегіне ҕарай алушы) дҟрежесінде ҕатыстыру. Олар – пікір айтушылар, ҕызу айтысҕа 

ҕатысушылар, кҡркем шығармаға деген ҡз кҡзҕарасы, эстетикалыҕ талғамы ҕалыптасып келе 

жатҕан азаматтар. Сол себепті де оларды сабаҕта ҙнемі іздендіріп отыруды маҕсат етемін» [1]. 

Баланы ізденушілікке жетелейтін қстаздыҗ ҟр сабағы тқнып тқрған жаҗа технологиялар. Кез-

келген мқғалім ҡз кҟсібініҗ шебері болуы ҙшін оҕыту ҟдіс-тҟсілдерін тҙрлендіруге тырысады. 

Бқл, ҟрине сабаҕта ҕолданатын технологиямен байланысты болады.  М.В.Кларинніҗ 

пайымдауынша, педагогикалыҕ технология – педагогикалыҕ маҕсаттарға жетуге ҕолданылатын 

барлыҕ жекелік инструменталдыҕ жҟне ҟдістемелік ҕқралдарыныҗ жҙйелі жиынтығы жҟне 

ҕызмет жасаудыҗ реттілігі [2,32 б.]. Мқғалімдердіҗ осы технологияларды тҙрлендіруі ҙшін жҟне 

еҗ ыҗғайлысын, пайдалысын ҙйрету ҙшін білім беру жҙйесінде сан алуан жқмыстар жҙргізілуде. 

Соныҗ бірі- оҕытудыҗ Кембридждік бағдарламасы. Бағдарламаныҗ негізгі міндеті – 

ҕазаҕстандыҕ мқғалімдерге педагогикалыҕ тҟжірибелерін жетілдіру мен бағалауға кҡмектесу. 

Сондыҕтан оҕыту мен оҕудыҗ ҕазіргі заманғы ҟдістері мқғалімніҗ кҙнделікті тҟжірибесі жҟне 

кҟсіби шеберлігімен ҡзара байланыста ҕарастырылады [3,49 б.]. 

Ҕ.О.Бітібаева ҡзініҗ «Ҟдебиет пҟнін оҕытудыҗ тиімді жолдары» атты мқғалімдерге 

арналған еҗбегінде былай дейді: «Ҟдебиет пҟнініҗ ерекшелігі сол – ол оҕушыныҗ жҙрегіне, сезім 

ҕылына ҟсер етуі керек. Ҟдебиет мқғалімі сабаҕта белсенді тҙсіндіруші, белсенді хабаршы ғана 

емес, ол еҗ алдымен ҡзініҗ алдында адам, азамат, болашаҕ ҕоғам орнатушылар отырғанын, 

олардыҗ ҡз сезімі, ҡз ой-пікірі бар екенін сезінуі керек...» [1]. 

Сыни тқрғыдан ойлау – Ҕазаҕстандағы білім беруді дамыту ҙшін маҗызды болып 

табылатын ҕазіргі еҗ басты педагогикалыҕ тҙсінік. Бқл модуль оҕушылардыҗ да, мқғалімдердіҗ 

де сыни тқрғыдан ойлауды дамытуды саналы жҟне оймен ҕабылдауын кҡздейді. Сын 

тқрғысынан ойлауды дамыту бағдарламасы – ҟлемніҗ тҙкпір-тҙкпірінен жиылған білім 

берушілердіҗ бірлескен еҗбегі. Жобаныҗ негізі Ж.Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын 

басшылыҕҕа алады. Маҕсаты барлыҕ жастағы оҕушыларға кез келген мазмқнға сыни тқрғыдан 

ҕарап, екі қйғарым бір пікірдіҗ біреуін таҗдауға саналы шешім ҕабылдауға ҙйрету. Сабаҕты 

жаҗашыл ҙрдіспен ҡткізу-оҕушылардыҗ білім сапасын арттырып, олардыҗ шығармашылыҕ жҟне 

ойлау ҕабілеттерін дамытып отырады, ал педагогтар ҙшін кҟсіби шеберліктерініҗ ҡсуіне 

жҟрдемдеседі. Білімніҗ болашаҕта пайдаға асуы, ҕажетке жарауын ҕалыптастырады. Кҡп 

аҕпаратты талдай, жинаҕтай отырып, ішінен ҕажеттісін алуға ҙйретеді. 

Дҟстҙрлі сабаҕтар мен бҙгінгі тҟжірибем негізінде ҡткізілген сабаҕтарды салыстыра 

отырып, тҡмендегі айырмашылыҕтарды байҕадыҕ.  Дҟстҙрлі сабаҕтар ҙрдісіндегі мқғалімніҗ 

ҟдістері мен оҕушыныҗ іс-ҟрекетін жеке-жеке сараласаҕ, мқғалім таҕырыпты ҡзі тҙсіндіреді, 

таҕырыпты талдайды, оҕушыларға ҟр тҙрлі тапсырмалар беріп отырады. Ал, оҕушы мқғалімніҗ 

айтҕанын ҕайталайды, тҙсінгенін айтады, тапсырманы жеке орындайды. Кембридж 

бағдарламасындағы сыни тқрғыдан ойлауға ҙйрету модулін енгізген сабаҕтарымда мқғалім 

оҕушылардыҗ сыни ойлауын дамытатындай тапсырмаларға бағыттайды, ал оҕушылар болса ҡз 

ойларын еркін айтып, пікірлерін ҕорғауға, кез-келген мҟселеге сыни кҡзҕарасын білдіре 
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алатынын аҗғардым. Осы салыстырудан сыни тқрғыдан ойлаудыҗ негізгі ҕағидаларыныҗ 

шығармашыл тқлға ҕалыптастыруға бағытталғандығын кҡреміз. 

Сабаҕтардыҗ барлығында да АКТ, диалогтік оҕыту, сыни тқрғыдан ойлауға ҙйрету модулін 

ҕолданып отырамыз жҟне бқныҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті сабаҕтарына оҗтайлы екенін 

қғындыҕ.  Александердіҗ «балалар кҙннен-кҙнге ҕолжетімділік артып келе жатҕан анағқрлым 

кеҗ коммуникациялыҕ ҙдерістерге тиімді жҟне ойдағыдай ҕатысуға мҙмкіндік беретін сыни 

тқрғыдан ойлау мен зерттеу дағдыларын дамытуы керек» деген пікірін негізге ала отырып сабаҕ 

жоспарларыма осы сыни тқрғыдан ойлауға ҙйрету модулін енгіздік [3,51б.]. 

Бқл, бізге сабаҕтарымызды жҙйелі жоспарлауға жҟне тізбектелген сабаҕтар топтамасын 

ҕқруға кҡмектеседі. Сондай-аҕ оҕушылар еркін сҡйлеу, ҡз ойларын ашыҕ айта білу, бір-бірініҗ 

пікірін тыҗдау жҟне бағалауға ҙйретеді. 

Мектептегі тҟжірибелер бойынша таҕырыптарды   меҗгертуде сыни тқрғыдан ойлауға 

ҙйретудіҗ ассоциация, ЖИГСО, Венн диаграммасы, екі жаҕты кҙнделік, синкуейн, тҙртіп алу, 

кластер, соҗғы сҡзді мен айтамын, еркін жазу, автор орындығы ҟдістерін пайдалану ҡте тиімді. 

Сондай-аҕ, ҡзара пікір алысу, талдау, талҕылау туғызу ҙшін сабаҕтарымызда топтыҕ жқмысты 

қйымдастыруға жҟне топҕа бҡліп оҕытуда ҟр сабаҕты таҕырыптарға сай тҙрлендіруге болады. 

Топтыҕ тапсырмаларды беру кезінде топ арасында ҕызу пікірталас, тҙрлі сыни ойлар 

тудыру-мқғалімніҗ шеберлігі. Мен мқны «Шҟкҟрім шыҗына» шығу ҟдісін ҕолданғанда 

байҕадым. Шыҗға жету ҙшін топтар бірнеше сатылардан ҡту керек болды. Біріншші саты 

Шҟкҟрімніҗ Абай қрпағы екендігін дҟлелдеумен басталды, ҟр топ Абай мен Шҟкҟрім 

арасындағы туыстыҕты ҡзінше дҟлелдеп берді. Ҟр сатыныҗ тапсырмалары ҟр тҙрлі болды: 

«Жастарға» ҡлеҗін оҕыды, таҕырыбы мен идеясын аныҕтады, сҡздік жқмысын жҙргізді, ҡлеҗ 

ҕқрылысына талдады, кҡркемдік ерекшелігін айҕындады. Барлыҕ сатыда да топтардыҗ 

басымдығы ҡзгеріп отырды, олар Абай мен Шҟкҟрім арасындағы сабаҕтастыҕты аша білді. 

Сабаҕта кҡркем шығарманы ҡткенде балаға шығарманы оҕыту ҙшін Ҕ.Бітібаеваныҗ 

жобалау технологиясын ҕолайлы деп санаймыз. Ҕазіргі кезде «бала кітап оҕымайды» деген 

мҟселе кҡтеріп жатҕан кезде бқл технологияныҗ маҗызы ҡте зор. Яғни, «Ҕисынды жобалау» 

технологиясы бойынша білім алушы шығарманы сызбаға тҙсіру ҙшін оныҗ мазмқнымен толыҕ 

танысуы керек болады. Оҕымаған жағдайда ҟрине, талдау ҡте ҕиын. Бқл жерде бала пікірін 

дҟлелдеу басты роль атҕарады. Дҟлелдеу арҕылы баланыҗ «мені» ҕалыптасады. 

Ҕ.Бітібаеваныҗ пҟнді оҕыту технологияларыныҗ ҕқрылымын мына жҙйеде ҕарастыруға 

болады: 

1. Проблемалыҕ ситуация ҕою технологиясы. Қстаз таҕырыптыҕ жоспар ҕқра отырып, 

жоспарлы тапсырмалар жҙйесін жасайды. Бала ҡз бетімен жқмыс жасауға дағдыланып, 

практикалыҕ жқмыстарды жасап ҙйренеді. 

2. Жеделдетіп оҕыту технологиясы. Алдын-ала тапсырмалар жҙйесінен тезис жасап, 

жоспарлау. Ҟртҙрлі сабаҕ тҙрлерін де қйымдастыруға болады: семинар, дискуссиялар, пікірталас 

сабаҕтары, т.б. 

3. Қжымдыҕ оҕыту технологиясы. Графикалыҕ тқжырымды сқраҕтар ойластырылады. 

Сабаҕ тҙрлері де топтыҕ жқмыстарға негізделеді. 

4. Шығармашылыҕ жқмыстарға баулу технологиясы. Іздендіруші тапсырмалар жҙйесін 

ҕқрып, ҕарсы пікір жазып, дҟлелдеуге баулу. Ғылыми-конференция сабаҕтарын қйымдастыруға 

болады. 

Ҕ.Бітібаеваныҗ «Қстаз - бастаушы, ҙнемі бағыт-бағдар беруші болу керек» деген сҡзі 

жадымда сіҗіп ҕалғаны соншалыҕ, Хан-апамыз айтҕандай, «баланы ҕорҕытып-ҙркітіп керек 

емес, рульді баланыҗ ҡзіне беру керек» деп санаймын. Жалпы, білім алушыны ҙнемі ізденіс 

ҙстінде кҡргісі келген оҕытушыныҗ алдына ҕояр маҕсат-міндеті наҕты болу ҕажет. 

Осындай сабаҕтар барысында оҕушылар ҡздерініҗ, бір-бірініҗ ой-пікірлеріне сын кҡзімен 

ҕарай отырып, жаҗа тыҗ идеялар туғызады. Сабаҕтар баланыҗ танымдыҕ белсенділігін 

арттыруға, ҡз бетінше білім алуына, шығармашылығын ҕалыптастыруға ыҕпал етеді. Оҕушылар 

мқндай сабаҕтарда оҕудыҗ ҕызыҕты ҟрі жеҗіл ҡтетіндігін, қжымда бірлесіп жқмыс жасауға 

ҙйрететіндігін, білімніҗ тереҗдігі ҟрі тиянаҕтылығы артатындығын тҙсінді. Сыни ойлауға 
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ҙйретудіҗ, АКТ, диалогтік оҕытудыҗ осындай ерекшеліктерін ескере отырып, болашаҕта 

ҟріптестеріме де осындай жаҗа ҟрі ҕызыҕты идеялардыҗ тууына мҙмкіншілік беретін ҟдістерді ҡз 

сабаҕтарына енгізуге мҙмкіндіктер жасауымыз керек. 
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ШЕРХАН МҚРТАЗА ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ОҔЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

РАХИМОВА Ж.И. 

№38 орта мектебініҗ ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімі, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.  

 

 Резюме. С целью раскрытия педагогических тайн творчества Шерхана Муртазы в статье 

анализируются личностный, системный, этнопедагогический аспекты. 

Summary. In order to reveal the pedagogical secrets of SherkhanMurtaza's creativity, the article 

analyzes the personal, systemic, ethnopedagogical aspects. 

  

          Кҡркем шығармашылыҕпен ҕана айналысып ҕоймай, ҕайраткерлік тқлғасымен де танылған 

аҕын-жазушылар дҙниетанымы мен  шығармашылыҕ еҗбектері – бҙгінгі педагогиканыҗ ҡзекті 

мҟселелері мен жаҗартылған білім беру мазмқнын қлттыҕ негізде ҕарҕын алуына ҡз септігін 

тигізетіні аныҕ. Солардыҗ бірі – белгілі жазушы, ҕоғам ҕайраткері, ойшыл Шерхан Мқртаза.  

Шерхан Мқртазаныҗ шығармашылығында тҟрбиеніҗ сан  алуан бағыттары ҕамтылғанын 

аныҕтадыҕ. Шерхан Мқртазаныҗ ҟрбір шығармасы жеке адамныҗ адами болмысын, рухани 

кемелденуін ҕалыптастырумен ҕатар, заман талабына сай кемелденуіне игі ыҕпал етеді. 

Шерхан Мқртаза – халҕыныҗ мқҗы мен жоғын жоҕтап, ҕара басыныҗ немесе мансаптыҗ 

ҕқлы болмай, туған еліне  шынайы ҕызмет жасап, шын жанашыры болды.  Шерхан Мқртаза тек 

белгілі ҕоғам ҕайраткері, кҡрнекті жазушы, ҕарымды журналист, тамаша драматург ҕана емес, 

талантты қрпаҕ тҟрбиешісі. Бала Шерханнан дана Шерханға дейінгі ҡмір жолы, шығармашылыҕ 

даралығын жазушыныҗ «Ай мен Айша», «Ҕызыл жебе», «Бір кем дҙние» секілді соҕталы 

шығармаларымен ҕатар, психологиялыҕ тартысҕа толы шағын ҟҗгіме-повестерінен, 

драмаларынан айҕын аҗғаруға болады[1.].  

Шерхан Мқртаза шығармашылығын оҕыту ҟдістемесін сипаттау барысында, 

шығармашылығы жазушы тағдырымен тығыз байланыстылығын жҟне оныҗ теориялыҕ 

негіздерін аныҕтау маҕсатында педагогикадағы ҟдіснамалыҕ тқғырлар мен қстанымдарға 

жҙгінген жҡн.  Ҡйткені, педагогика ғылымы да заманныҗ ҕоғамдыҕ бейнесіне, саясаты мен  

идеологиясына, экономикасы мен мҟдениетіне сай ҡзгеріске қшырайды. Осы маҕсатта, ҕойылған 

зерттеу міндеттерін шешудіҗ негізгі жолы, сол шешімдердіҗ бағыты мен стратегиясын 

айҕындайтын ҟдіснамалыҕ тқғырларды Шерхан Мқртаза шығармашылығыныҗ тҟлімдік 

теориялыҕ негіздерініҗ сырын ашуда басты бағдаршам етіп алдыҕ.  

 Педагогикалыҕ ҟдіснамалыҕ тқғырлар туралы ірі зерттеулер жҙргізген Б.С.Гершунский, 

С.А.Смирнов, П.И.Пидкасистый, В.Сластенин, И.Исаев, т.б. орыс ғалымдарыныҗ еҗбектері 

негізінде мҟдениеттанушылыҕ, аксиологиялыҕ, ҡркениеттілік, инновациялыҕ тқғырлар 

ҕалыптасҕан. Бқған ҕоса, педагогика ғылымында басҕа да бірҕатар ҟдіснамалыҕ тқғырлар бар. 

Олардыҗ ішінде гуманитарлыҕ, тқлғалыҕ, антропологиялыҕ, жҙйелілік, парадигмалыҕ, 

креативті, танымды-аҕпараттыҕ, технологиялыҕ, аҕпараттыҕ, т.б. ерекше атауға болады. 

Отандыҕ педагогика ғылымында ҟдіснамалыҕ тқғырлар турасында Т.Тҟжібаев, А.Сембаев, 
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Ҕ.Жарыҕбаев, С.Ҕалиев, С.А.Қзаҕбаева, К.Ж.Ҕожахметова, М.Х.Балтабаев, Ш.Таубаева,  т.б. 

ғалымдар бірҕатар еҗбек сіҗірді.  

«Педагогика» атты оҕулыҕта: «Ҟрбір қлттыҗ бала тҟрбие ҕылу туралы ескіден келе жатҕан 

жеке-жеке жолы бар. Қлт тҟрбиесі баяғыдан бері сыналып, кҡп буын ҕолданып келе жатҕан 

таҕтаҕ жол болғандыҕтан, ҟрбір тҟрбиеші, сҡз жоҕ, қлт тҟрбиесімен таныс болуға тиіс» [2, 8 б.], - 

десе, Ж.Аймауытов «Тҟрбие» атты маҕаласында тҟрбие ғылымын зерттеу ҕажеттігін «Бқл кҙнге 

дейін тҟрбие ғылымы – кейінгі басҕышта жҙрген ғылым» [3, 61 б.], - деп тҙйеді.  

Отандыҕ педагогика ғылымында ҡзіндік мектеп ҕалыптастырған Т.Тҟжібаев «халыҕтыҕ 

педагогика» терминін ғылыми айналымға алғаш енгізе отырып, халыҕтыҕ ҟдеби ҙлгілерін оҕыту 

арҕылы қлттыҕ тҟрбие берудіҗ артыҕшылыҕтарын атап кҡрсетеді.  

Шерхан Мқртаза шығармашылығыныҗ педагогикалыҕ сырын ашу маҕсатында біз де ҡз 

зерттеуімізде тқлғалыҕ, жҙйелілік, аҕпараттыҕ-инновациялыҕ, аксиологиялыҕ, креативті, 

этнопедагогикалыҕ тқғырларын таҗдап алдыҕ. 

Тқлғалыҕ тқғырға келетін болсаҕ, Шерхан Мқртаза – Ҕазаҕстанныҗ халыҕ жазушысы, 

Мемлекеттік сыйлыҕтыҗ иегері, кесек тқлға, кенен дарын.  Жас кезінен ҕандай ҕиындыҕты кҡрсе 

де, мойымай, тіршілік ҙшін кҙресуі, арманына ҕанат бітірген жас Шерханныҗ Мҟскеу 

полиграфиялыҕ институтына оҕуға ҕабылданып, еҗбек жолын баспадан бастауы, ірі 

басылымдарды басҕарып, ҕазаҕтыҗ Шерағасы, Халыҕ жазушысы атануы, т.б. оныҗ тқлғалыҕ 

тқғырыныҗ мазмқны. Тқлғалыҕ тқғыр бойынша негізгі ҕқраушы элементтерді талдай отырып, 

Шерхан Мқртазаныҗ ҡте сезімтал, зерек, отансҙйгіш, туған жеріне деген адал, еҗбексҙйгіш, 

іскер, қлтшыл, ҕамҕор, кҡреген секілді сапаларыныҗ ерекше дамығандығын, ҙнемі бір тылсым 

кҙштіҗ жебеп жҙргендігін байҕаймыз.  

 Жҙйелік тқғырға шығармашылыҕтан ҕол ҙзбей, таҕырыптыҕ арнасыныҗ жалғасып жатуын 

атауға болады. Шағын ҟҗгімеде баяндалған ой желісі кейіннен повестерге, одан ары романға 

дейін айналып отырды. Публицистикалыҕ шығармаларында еҗбек адамдарын дҟріптеп, 

шығармашылығыныҗ негізгі сарынына елді, адамды сҙю, батырлыҕҕа ҙндеу, қлтжандылыҕҕа 

тҟрбиелеуді айналдырды. Шерхан Мқртазаныҗ ҟҗгіме, повесть, романдарында Хадиша атты 

кейіпкер бар. Осы кейіпкер жазушы шығармашылығындағы негізгі таҕырыптыҗ, айтар ойыныҗ, 

суреткерлік кемелденуініҗ негізгі кҡрінісі. Ҟрбір шағын ҟҗгіме арҕылы Хадиша кемпірдіҗ 

ғқмырнамасы, заман шындығы толыҕҕанды беріледі. Осы секілді Нариман, Таҗшолпан, т.б. 

кейіпкерлерді атауымызға болады. Бқл кейіпкерлер – ҡндірістіҗ жаҗа адамы ғана емес,  кіршіксіз 

махаббаттыҗ, адалдыҕтыҗ символы.  

Жасаған иеміздіҗ жаратҕандарыныҗ ішіндегі еҗ ҕасиеттісі, еҗ ардаҕтысы ҝҟм аяулысы 

аҕыл-ой болғанға қҕсайды. Білемін деушілер мқны Аллатағаланыҗ ҡзі айтҕан деседі. Алайда 

адам баласыныҗ ат жалын тартып мінуге жарағаннан бастап іздейтіні аҕыл-ой байлығы емес, 

дҙние байлығы болады екен, дҙние байлығына ҕолы бір жетсе, ҕасиетті, ардаҕты, аяулы деген 

аҕылдыҗ ҡзін де керек ҕылмайды екен. Шерағаҗ дҙние байлығын тҟрк етпесе де, ғқмыр бойы ой 

ҕуды, аҕыл кемелдігіне қмтылды, ҕоғамныҗ, елдіҗ аҕыл-ой байлығын саҕтау, байыту жолында 

еҗбек етті, бейнет кешті, Жасағанныҗ жолымен, дҙниедегі еҗ ҕасиетті, еҗ ардаҕты ҝҟм еҗ аяулы 

нҟрсе ҕоғамныҗ, елдіҗ аҕыл-ой байлығы деп білді. Бқл жай білім, жай таным емес, шын білім, 

шын таным еді. Адамныҗ, ҕоғамныҗ, елдіҗ аҕыл-ой байлығы туралы мқндай білім, мқндай 

таным бҙгін ғана емес, ертеҗ де керек, бҙгін ғана емес, ертеҗ де игілікті, сондыҕтан оныҗ ҕадірі 

еш уаҕытта кетпейді, ҕасиеті ешуаҕытта кҡшпейді. Шерхан Мқртазаныҗ осы бір дара ҕасиеті мен 

тқлғалыҕ болмысыныҗ ҡзін зерделеп, тағылымын насихаттау  – бҙгінгі педагогика ғылымыныҗ 

ҡзекті мҟселелерініҗ бірі деп білеміз.  

Шерхан Мқртаза – ҡз заманыныҗ дара, дана тқлғасы. Ҟділдіктен айнымаған қлттыҕ рухтыҗ 

жанашыры туралы кҡптеген жазушылар, ҕаламдас ҟріптестері мен ғалымдар оҗ пікірлерін 

білдіріп, оныҗ ҕаламгерлік болмысы мен ҕайраткерлік тқлғасын аса жоғары бағалаған. 

Замандасы Д.Исабеков: «Ш.Мқртаза – ҕазаҕ ҟдебиетініҗ кҡгінде жарҕырай біткен айрыҕша 

жарыҕ жқлдыздардыҗ бірі. Ол халҕына саф алтындай таза да ҕҙнды шығармалар беруімен ғана 

ҕадірлі емес, азаматтыҕ, қлтжандылыҕ зор даусымен де ҕастерлі» [4, 3б.] десе, Б.Нқржекеев: 

«Шҟкеҗ – ашаршылыҕтыҗ араны ашылған жылы туып, балалыҕ шағы соғыстыҗ отына 
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шарпылып, тҙтініне ҕаҕталған қрпаҕтыҗ ҡкілі. Осы екі шерлі кезеҗніҗ кҙйі оныҗ бҙкіл 

шығармашылығына негізгі ҡзек болып, еҗбектерінде осы кезеҗніҗ ҙні ҡзгелерден айҕын, 

айрыҕша ҟсерлі естіледі» деп жазса, Ҟ.Дҙйсенбек «Шерағамныҗ шеруі» атты роман-эссе жазды. 

Жалпы Ш.Мқртаза шығармашылығы, ҟсіресе, ҕазаҕтыҗ біртуар қлы Т.Рысҕқлов туралы 

жазылған «Ҕызыл жебе» романы туралы, жалпы шығармашылыҕ зертханасы, ҕаламгерлік 

машыҕ-мҟнері, авторлыҕ ізденістері жайында зерттеулер кҡп жазылды, жазылуда. Ш.Мқртаза 

секілді кҡрнекті ҕаламгердіҗ ҕоғам, ел, туған халҕы туралы ойларын тиянаҕты таразылау арҕылы 

шын қлттыҗ жанашыры ретіндегі ҕолтаҗбасын бағамдауды маҕсат еттік. Ҟсіресе, халыҕ 

ҕалаулысы бола отырып, халҕыныҗ мқҗын мқҗдап, жоғын тҙгендеген ҕайраткердіҗ ар-

абыройдыҗ еҗ биігінде тқрған ерен тқлға екендігін тҙйсіндік.  

Шерхан Мқртаза шығармаларындағы тҟлім-тҟрбиелік идеялардыҗ теориялыҕ 

тқжырымдары бойынша тҙрлі педагогикалыҕ ҟдіс-тҟсілдермен практикалыҕ жқмыстарда кҡрініс 

табуы білім беру жҙйесініҗ оҕу-тҟрбие ҙдерісіне ендіру арҕылы оныҗ тиімділігін арттырудыҗ 

бірден-бір жолы екендігін кҡрсетті.  

Шерхан Мқртаза сынды ардагер жазушыныҗ қлттыҕ ҕқндылыҕтарымызды дҟріптеп, 

шынайы халыҕтыҕ ҕалпымыздан айнымауымыз ҙшін жанталаса еткен еҗбектерініҗ рухани 

мазмқны ҡте тереҗ. Ҟлі де ҕолынан ҕаламы тҙспеген жазушы ҡз маҕалаларында да жас 

мемлекетіміздіҗ тҟуелсіздігіне зор ҙлес ҕосып, ҡткенімізді дҟріптеп, келешегіміз ҙшін толғанды. 

Шерхан Мқртаза шығармаларын оҕыту жолдарын талдай отырып, еҗ бастысы, қлттыҕ 

ҕқндылыҕтарымыздыҗ жан-жаҕты дҟріптеліп, адамныҗ қлттыҕ негізден ҕаныҕпаса тқлғалыҕ 

жетілуініҗ нҟтижесіз болатынына баса назар аударғанын байҕадыҕ. Бқған ҕоса, жас 

мемлекетіміздіҗ дамуына жасаған ой-ҕорытындыларынан ойшылдыҕ дҙиетанымы айҕын 

аҗғарылады.  
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Тҙйіндеме: Маҕалада автор ҕазіргі орыс тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімініҗ жқмысыныҗ 

ҡзекті мҟселелерін ҕарастырады. Ҡз тҟжірибесін талдай отырып, олардыҗ себептерін аныҕтайды 

жҟне ыҕтимал шешімдерді қсынады. 

Annotation: The author examines the problems of the work of a modern teacher of Russian 

language and literature. Analyzing his own experience, he identifies their causes and suggests possible 

solutions. 
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Ситуация с преподаванием русского языка в национальных школах Казахстана на 

современном этапе очень сложная. Деградация была многолетней непрерывной и сейчас, она, 

кажется, достигла максимума. Проблем много, чтобы выделить то, что, с моей точки зрения, уже 

всего основная проблема: часто даже сами учителя не понимают что русский язык и литература - 

один из главных школьный предмет, отрывом, от всех остальных у вас своей важности и 

ценности для школьников. 
Школьники не умеют читать тексты, не понимаю зачастую их содержание. Преподавание 

русского языка и литературы должно быть в первую очередь нацелено на то, чтобы правильно 

понимать тексты разных эпох и разных жанров и уметь самому производить понятное тексты на 

современном литературном языке хм. Насовременном этапе развития школьного 

лингвистического образования текст становится центром внимания при обучении русскому 

языку как неродному, фактически текстовая деятельность - это сегодня цель школьного 

лингвистического образования. Особую актуальность приобретают изучение текста вот связи 

сведениям ИА по русскому, так как в основе многих заданий всех частей лежит умение работать 

с научным или публицистическим текстом, учитывать из него необходимую информацию. 

Непреходящее духовные ценности несет в себе литература. Но для Того чтобы условиях 

школы литература стала действенным средством идейно-Эстетического после питания, 

«Учителю необходимо постоянно повышать уровень своей идейно-теоретической и 

профессиональной подготовке…».   Культура мыслей и культура слово взаимосвязаны. Человек, 

владеющие словом, способен выразить мысль. Одна из проблем преподавание русского языка 

связано с превращением его в предмет  или тарную. Русский язык становится в школе 

невостребованным. Поэтому особенно у актуальность приобретает упражнения направленные 

наполнение словарного запаса школьника, которая катастрофически снижается. На протяжении 

десятилетий само собой разумелось, что устная речь должна сформироваться  у учащегося само 

собой изучить этому необязательно. Назрела необходимость говорить о риторике как 

обязательном компоненте школьного образования.  

У языка есть история с как у любого явления, предмета или состояние. Язык — это предмет, 

который сам программирует учителей и учеников, и задача учителя — помочь ученику осознать 

это. Усвоение норм письма и норму устной речи в рамках кодифицированной нормы 

современного русского литературного языка — это необходимость, но чаще происходят 

однобокое заучивание без понимания происходящих или уже завершенных в процессов. 

Перемены, происходящее современном обществе, требуют ускоренного совершенствования 

образовательного пространства, определения целей образования, учитывающих социальные 

личностные потребности и интересы.Не принуждать к учению, а пробуждать интерес, тягу к 

постоянному получению знаний, осуществлять свою педагогическую деятельность так, чтобы 

процесс обучения стал важен для каждого, чтобы обучающийся был мотивирован к изучению 

всех школьных предметов и к русскому языку или литературе в частности — вот задача учителя. 

В отличие от всех остальных предметников, учитель языка и литературы имеет выдающуюся 

привилегию: он все время узнает новое о мире и о себе от своих учеников. Чем старше хороший 

учитель языка, тем больше он ко второй половине своей жизни и на склоне лет учиться у своих 

учеников, узнает от них о мире. 

И в целом было бы замечательно, если бы на уроках русского языка создавалась 

представление о том к что язык— постоянно меняющаяся, но одновременно очень устойчивая 

система. Хотелось бы, чтобы к школьникам относились не как к грамотным людям, постоянно 

делающим ошибки «портящим настоящий русский язык»,а как к равноправным носителям 

языка, которым предстоит, с одной стороны сохранять наиболее существенные черты языка 

предшествующих поколений, необходимые для понимания важных для культуры текстов, а с 

другой стороны, уметь общаться на русском языке во всех его много образных стилистических 

разновидностях. 

Для учителя-словесника в классах с казахским языком обучения задачи, мы думаем, 

должны быть специфическими:-помочь Учащимся средствами своего предмета глубже осознать 
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усвоить общий человеческие гуманистические ценности русской и казахской национальных 

культур; -Способствовать адаптации школьников к условиям данной республики;  -помочь им 

глубже осознать в процессе обучения историю и духовные ценности русской нации, заботится о 

сохранении развитии национальной самобытности и самосознания детей разных 

национальностей.                                                                 

Решение поставленных задач выше изложенной проблемы требует применения новых форм 

и видов учебной деятельности, ведущих к освоениюумений и навыков устной и письменной 

речи, еѐ правильности и культуры, выражающейся в точности, осмысленности, 

целесообразности, выразительности, богатстве. Освоение всего вышеперечисленного 

способствует воспитанию культуры речевого поведение у учащихся нерусской национальности у 

винительное к различным сферам и ситуациям общения с учетом адресата. 

При любом из этих методов следует помнить основное правило активизации: школьники 

лучше запоминают тот материал, который усваивается в результате активной мыслительной 

деятельности, а не тот, который преподносится им в готовом виде. Это требует от учителя при 

объяснений и нового грамматического материала использовать такие приемы, как вопросы к 

учащимся в ходе живого рассказа, привлечение к подбору приемов, иллюстрирующих изучаемые 

правила, они широкое использование доски для записи слов, предложений, всевозможные 

подчеркивания контрольно орфограмм и т.д. Нужно приучить детей больше работать с 

учебником, настенными таблицами, орфографическим словарем и текстом. 

Не менее серьезного внимания требует подготовка и проведения разного рода 

тренировочных их упражнений. Именно этот этап урока часто страдает серьезными 

недостатками, в частности несоответствием отобранных упражнений основной цели и задаче 

урока, нерациональная многообразием их видов. 

Урок должен быть построен и проведен таким образом, чтобы все 40 минут учебного 

времени были заполнены творческой, активная мыслительный деятельностью учащихся. 

Рационально организованный и урок предполагает, что любой структурный элемент его будет 

обучающим, будет развивать у школьников интерес к знаниям и возбуждает желание учиться. 
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Тҙйіндеме. Маҕала мқғалімдердіҗ ҡзара ҟрекеттесуініҗ тиімді процесі ретінде білім 

берудегі коучингке арналған. 

Summary. The article is devoted to coaching in education as an effective process of interaction 

between teachers. 

 

Современные исследования убедительно показывают, что «…профессиональное развитие 

требует от учителя позиционирования себя в условиях образовательного сообщества» [1.147]. 
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Поэтому с целью воздействия на коллег, оказания поддержки в развитии их практики 

преподавания и учения, более успешные учителя реализуют процессы коучинга. 

Коучинг «сфокусирован на передаче конкретных практических навыков в конкретной 

области преподавания и учения» [2. 230].  

Главной задачей коучинга большинство авторов (Л. Уитворт, Г. Кимси-Хаус, Ф. Сэндал) 

подразумевают  помощь человеку в достижении максимальной эффективности его деятельности, 

карьеры, отношений, жизни в целом. Причем в отличие от других направлений практической 

работы, в коучинге  основный акцент делается на обучении. 

Другие авторы (С. Торп и Дж. Клиффорд) отмечают, что понятия коучинг и тренинг, 

консультирование, наставничество являются пересекающимися. Коучинг как процесс переноса 

нового умения в реальную жизнь может считаться реальным продолжением тренинга, который 

ориентирован на формирование умений и навыков. 

Предварительный анализ итогов неформальной беседы с коллегами и проведенного среди 

них анкетирования, показал необходимость в проведении коучинг-занятия, представляющего 

собою процесс взаимодействия коллег, для оказания содействия в понимании важности и 

возможности развития критического мышления учащихся в практике преподавания.  Например, 

ответы на один из вопросов анкеты: «Часто ли вам удается организовать работу на уроке так, 

чтобы учащиеся самостоятельно добывали и обрабатывали информацию?» показали, что 

большинству  учителей-предметников  только «иногда» удается организовать работу на уроке 

так, чтобы учащиеся самостоятельно анализировали добытую информацию. 

 
 

Отвечая на следующий  вопрос: «Используете ли Вы на уроке задания на развитие 

критического мышления у учащихся?», только 43% ответили «да». Таким образом, если судить 

по результатам анкеты, учителя нуждаются в знании методов и приемов, с помощью которых 

можно повысить не только познавательную деятельность учащихся, но и их мыслительную 

деятельность. А наиболее адекватна данной задаче, по нашему мнению, технология критического 

мышления.  

Большинство учителей школ знакомы с этой технологией после посещения различных 

семинаров и курсов повышения квалификации, считают ее необходимой для применения 

на уроках, но применяют «иногда»,  так как данная технология интерактивна и ею нужно 

овладеть, а это возможно только в процессе тренингов.  

Развитие креативности, критического мышления учащихся на уроках – одна из актуальных 

проблем их практики. Возникает вопрос: как посредством применения стратегии развития 

критического мышления можно активизировать мыслительную деятельность учащихся на уроке? 

С этой целью было решено провести коучинг-занятие на тему: «Развитие креативности учащихся 

через применение стратегий критического мышления».  

Главная цель коучинга «Развитие креативности учащихся через применение стратегий 

критического мышления» - помочь учителям осознать необходимость внесения изменений в 
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свою практику, понять значимость стратегии развития критического мышления как способа 

организации мыслительной деятельности учащихся на уроке развития, помочь 

совершенствованию профессиональных знаний коллег. 

Были поставлены следующие задачи:   

1) направить учителей систематически применять стратегии развития критического  

мышления как способа организации мыслительной деятельности учащихся на уроке; 

2) раскрыть потенциал участников коучинга через создание условий, стимулирующих  

их самостоятельную познавательную деятельность в поиске решения профессиональных 

проблем. 

   Коучинг занятие  было начато с проведения упражнения «Передай бумажный мячик»: 

участники коучинг-занятия встают в круг и передают бумажный мячик соседу так, чтобы способ 

передачи ни разу не повторился. Проведение  этого упражнения в начале коучинг занятия 

ставило перед собою задачу не только создания положительного настроя, основанного на 

доверительном отношении между  его участниками.  Коллеги, передавая и получая  бумажный 

мячик из рук друг друга, проявляли навыки креативности, так как способ передачи бумажного 

мячика не должен был повториться. 

         По окончании выполнения задания учителям было предложено ответить на вопрос «Как вы 

думаете, развитию какого вида мышления способствовало выполнение упражнения «Передай 

бумажный мячик»? Ответы были различные, например, такие как: «нестандартному», 

«креативному», «своеобразному», «критическому» мышлению и  т.п. Таким образом, аудитория 

сама определила  тему коучинга. 

         Затем для того, чтобы выявить, чем же являются слова «креативность» и «критическое 

мышление», участникам коучинг-занятия было предложено  составить кластер, где ключевыми 

словами были бы «креативность» и «критическое мышление». Участники коучинг занятия сами 

определили значение данного слова и даже смогли сформулировать краткие определения 

данного понятия при выполнении кластера и презентации его присутствующим.  

         Для того, чтобы показать участникам коучинга, каким образом, можно развить навыки 

креативности у учащихся, было предложено выполнение упражнения «Соедини несоединимое» - 

составить мини рассказ из двух слов, данных на карточке, имеющих далекое друг от друга 

значение и презентовать. Представитель группы выбирал карточку из пяти предложенных 

разного цвета, на которых написаны, например, следующие слова:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Данное упражнение способствовало выявлению креативности и нестандартного 

творческого мышления со стороны участников коучинг-занятия благодаря открытости, гибкости 

и удачному подбору задания. И это ярко отражено, в составленных мини-рассказах участников 

коучинга.   А одна, группа вместо мини рассказа изобразила рисунок, отображающий значение 

слов «звезда и квадрат», и прокомментировала данный рисунок. 
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Итоги коучинг-занятия были подведены при помощи упражнения «Рюкзак».  Участникам 

было предложено написать на стикерах то, что они хотели бы взять с собой в дорогу из тех 

знаний и навыков, которые они только что приобрели, то есть применить в практике 

преподавания и прикрепить к «рюкзаку» (нарисованный на листе А3).  

  
 

Разработка заданий  на развитие креативности, поиски новых материалов  – работа не 

только кропотливая, но и познавательная, творческая. Крайне важно проделать эту работу с 

коллегами, поскольку это помогает совершенствованию профессиональных знаний коллег, 

развивая их практические навыки, а также способствует совершенствованию своего опыта как 

коуча.  

Учить взрослых – гораздо сложнее, чем детей. В отличие от взрослых, дети более 

мобильны и восприимчивы к переменам. Нам, взрослым, мешает консерватизм, немалый груз 

знаний и опыта, уверенность в своей правоте. Поэтому крайне важно помнить, что «миссия 

коуча заключается в содействии».  

К концу коучинга  его участники изучили алгоритм действий многих стратегий развития 

критического мышления. И самое главное, учителя осознали необходимость  их интегрирования 

в свою практику, с целью улучшения эффективности и результативности учебного процесса, 

повышения креативной  деятельности учащихся, а также формирования у себя навыков 

разрабатывать собственные стратегии развития критического мышления. 

Подводя итоги, следует отметить следующее: тема коучинг-занятий должна быть 

актуальна, интересна всем ее участникам. Это является главным условием продуктивной работы. 

Не выступая в роли консультанта, не давая советов и рекомендаций по решению задачи, коуч 

должен способствовать раскрытию потенциала обучаемого, самостоятельному решению 

поставленной задачи. 
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ІІІ СЕКЦИЯ 

ЫБЫРАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҔ,  САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК 

ҚСТАНЫМДАР 

_____________________________________________________________________________ 

 

ҞОЖ 94(574)+001.72 

БАЛАСАҒҚН ҔАЛАСЫ ТУРАЛЫ ОРТАҒАСЫРЛЫҔ ҒАЛЫМДАРДЫҖ, 

САЯХАТШЫЛАРДЫҖ ЗЕРТТЕУЛЕРІ 

 

ХАЛЫМБЕТОВА А.А. 

Тараз ҕаласыныҗ білім бҡлімініҗ ҟдіскері, тарих магистрі, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Жамбыл облысы. 

 

Резюме. В данной статье представлены исследования средневековых ученых и 

путешественников о городе Баласагун, который является одним из исторических памятников 

Жамбылской области, входящих в список ЮНЕСКО. 

Summary. This article presents the research of medieval scientists and travelers about ancient city 

Balasagun, which is one of  historical monuments of Zhambyl region, included in the UNESCO list. 

 

Халҕымыздыҗ ғасырлар бойы бқрмаланып келген тарихын егемен еліміздіҗ мҙддесі 

тқрғысынан ҕайта ҕарап, Ҕазаҕстанныҗ шынайы тарихын жазып жатҕан шаҕта еліміздегі алуан 

санды археологиялыҕ ескерткіштерді «Мҟдени мқра» бағдарламасы бойынша зерттеудіҗ 

маҗыздылығы арта тҙседі. 2003 жылдыҗ ҕарашасыныҗ  28 жқлдызында Астана ҕаласында 

Ҕазаҕстан Республикасы Қлттыҕ Кеҗесініҗ ҙшінші мҟжілісінде Елбасы Нқрсқлтан Ҟбішқлы 

Назарбаев «Мҟдени мқра» бағдарламасын жариялап, ол туралы баяндама жасады [1, 65-70бб.]. 

Елбасы осы тарихи сҡзінде «Мҟдени мқраға» айырыҕша мҟн беріп, оны мемлекеттік деҗгейде 

іске асырудыҗ ҕажеттілігіне кҡҗіл бҡлді. Ҕазаҕ халҕыныҗ тарихында бірінші рет мҟдени мқраны 

ҕорғауға, зерттеуге жҟне жаҗартуға егеменді еліміздіҗ жағдайында жол ашылды. «Мҟдени мқра» 

бағдарламасы аясында Баласағқн ҕаласы кешенді тҙрде зерттеліп, жаҗа мҟліметтер жарыҕҕа 

шыҕты, болашаҕта  оны ірі мҟдени орталыҕҕа айналдыру ҕажеттілігін айтып кеткен жҡн деп 

ойлаймын. 

Халыҕтыҗ ҡзіндік идентификациялануы мен ҕалыптасуын аныҕтауда маҗызды рҡл 

атҕаратын тарихи-мҟдени мқраларды саҕтау мҟселесі – Ҕазаҕстан Республикасыныҗ мҟдениет 

саласындағы маҗызды бағыттарыныҗ бірі. Ескерткіштер – дҟстҙрлі жҟне тқрмыстыҕ мҟдениет 

ҕқндылыҕтарын саҕтау жҟне кҡбейту арҕылы қрпаҕ пен қрпаҕты байланыстыратын бірден-бір 

ҕқрал. Олар мҟдени мқраныҗ ҕқрылымдарыныҗ бірі ретінде маҗызды ҟлеуметік ҕызметтерді 

орындаумен ҕатар ғылым, білім жҟне мҟдениет дамуыныҗ маҕсатына айналып, туған жерге 

деген сҙйіспеншіліктіҗ ҕалыптасуына, адамгершілік жҟне эстетикалыҕ тҟрбиеге ыҕпал етеді. 

Таҗдап отырған таҕырыпта ҡзіміздіҗ туып-ҡскен ҡлкеміздіҗ тарихи-мҟдени мқраларды саҕтау 

жҟне ҕайта жаҗдандыру бағыты бойынша- Жамбыл облысыныҗ ЮНЕСКО тізіміндегі тарихи 

ескерткіштердіҗ бірі – Баласағқн ҕаласыныҗ тарихы жан-жаҕты ҕарастырылып отыр. Тарихи 

жҟне археологиялыҕ зерттеулер назарға алынып, Баласағқн ҕаласыныҗ орналасҕан жерін, 

ҕқрылымын, жҟне ол жерде табылған деректерге кҡҗіл бҡлініп отыр. Баласағқнныҗ тқрған жерін 

аныҕтаудыҗ тарихи да, ғылыми да зор мҟні бар екенін еске алып, бқл ҕаланыҗ орнын табу 

маҗызды мҟселе екенін ғалымдар тҙсініп, оны зерттеуге кҡҗіл бҡлген. Біраҕ, ҟзірге дейін бқл 

ҕаланыҗ орналасуы жҡнінде ҟр тҙрлі пікірлер айтуымен шектелуде. Баласағқн ҕаласы туралы 

ғалымдардыҗ жазып ҕалдырған деректерінен мҟліметтер келтірейн. 

Белгілі шығысты зерттеуші академик В.В.Бартольд Баласағқн ҕаласыныҗ тарихына жҟне 

оныҗ ҕай жерде орналасҕанына айырыҕша кҡҗіл бҡлген. XIV ғасырдыҗ бірінші онжылдығында 

Баласағқн ҡзініҗ ежелгі атымен аталғаны белгілі. Алайда, Аҕсаҕ Темірдіҗ жорыҕтарын жазғанда 

Баласағқнныҗ аты аталмайды. Олай болса, Шу, Іле жҟне Талас ҕалалары сияҕты XIV ғасырдан 

бқрын ҙздіксіз болып жатҕан таҕ ҙшін ҡзара кҙрестердіҗ нҟтижесін де ҕираған болуы керек 
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деген пікірді айтҕан. Шығыс ғқламаларыныҗ бірі XVI ғасыр орта шамасында жасаған 

Мухаммед-Хайдардіҗ еҗбектерінде Баласағқн жҟнеГобалыҕ ҕалаларын тек кітаптар арҕылы 

жазғанын олардыҗ ҕай жерде орналасҕанын ҕазіргідей сол кезде де белгісіз болғанын айтҕан. 

Ғалымныҗ пікірі бойынша Шу, Талас, Жетісу ҡҗірлеріндегі кҡптеген ҕалалар, соныҗ ішінде 

Баласағқн да бқрынғы тарихи мҟнінен айырылып, ҕирап, уаҕыттыҗ ҡтуімен, бқл ҕалалардыҗ 

аттары да жҟне орналасҕан жерлерде жергілікті тқрғындардыҗ естерінен шығып ҕала берген. 

Тек, олардыҗ жер бетінде болғандығы туралы азды-кҡпті деректер ғана саҕталған. 

В.В.Бартольд "Баласағқн,, атты маҕаласыҗда "Баласағқн - Орта Азиядағы ҕала, оныҗ ҕай 

жерде орналасҕаны аныҕталмай келе жатыр, - деген [2, 65-70бб.]. 

Тарихи деректер бойынша Шу, Талас ҡҗірінде ертедегі орта ғасырлыҕ ҟйгілі ҙш ҙлкен ҕала 

болған: Баласағқн, Сужаб, (Суяб), Талас (Тараз). Осы ҙшеуі де 603 жылдан кейін Батыс тҙрік 

ҕағанатыныҗ астаналары болған. Олардыҗ арасында еҗ Ҙлкен, ҟйгілісі Баласағқн. Бқл ҕала Қлы 

жібек жолыныҗ Жаркентке баратын тармағында орналасҕан. Бқл ҕалаларға соҕпай еш 

саудагерлер, саяхатшылар кете алмаған. Осы жолмен жҙрген жолаушылар "Ҟулие тауды,, басып 

ҡтетін жолмен келіп, Тасоткел арҕылы Шудыҗ оҗ жағасындағы Тасҕалаға шығып, содан 

Шудыҗоҗ жағын жағалай отырып, Ҕастек асуы арҕылы Қзынағашҕа ҡткен. Одан ҟрі Жібек 

жолымен Жаркентке тартҕан. Сужаб ҕаласы Жібек жолыныҗ Ыстыҕкҡл арҕылы ҡтетін 

тармағында орналасҕан. Баласағқн ІХ-ХІІ ғасырдан бастап Ҕарахандардыҗ, Ҕараҕытайдыҗ 

(Ҕараҕидан) (Х-ХІІІ) астанасы, экономикалыҕ, саяси жҟне мҟдени орталығы болған. 

Тарихи деректерге ҕарағанда, Баласағқн ҕаласы туралы азды-кҡпті жазылып ҕалған 

ортағасырлыҕ ғалымдардыҗ, саяхатшылардыҗ еҗбектерінде кездеседі. VII ғасырдыҗ соҗы мен IX 

ғасырдыҗ басында жасаған қлы Хорезм ғалымы ҟл-Хорезми ҡзініҗ дҙние жҙзілік географиялыҕ 

картасында Шу, Талас, Жетісу ҡҗірлеріндегі тҙрік ҕалалары туралы сҡз ҕҡзғайды. X ғасыр 

аяғында XI ғасырдыҗ бірінші жартысында ҡмір сҙрген Хорезм елініҗ қлы ғалымы Ҟбу-Райхан 

Бируни жасаған дҙние жҙзініҗ географиялыҕ картасында Баласағқнды 91°30' бойлыҕта, 44°40' 

ендікте орналастырылған, Таласты 89°50' бойлыҕта, 43°5' ендікте жатҕанын кҡрсеткен. 

Ҡзбекстанныҗ белгілі совет ғалымы географ, профессор Хамидулла Хасенов марҕқм 

Птолемейдіҗ, Ҟл-Хорезмидіҗ, ҟл-Бирунидіҗ, Махмқд Ҕашкаридіҗ жҟне т.б. Тарихи 

географиялыҕ карталармен қзаҕ айналысҕан. 1984 жылы осы ғалыммен кездескенімде, ол 

атанған карталардыҗ ҡзара айырмашылыҕтарына тоҕталып, Баласағқн Ҟл-Бирунидіҗ картасында 

дҟл кҡрсетілген деді. Ол Таластыҗ шығысында шамамен 200 шаҕырым ҕашыҕтыҕта орналасҕан 

деген болатын. Бқл тқжырым В.В. Бартольдтыҗ болжамымен де тура келеді . 

Белгілі ғалым, шығыстанушы Махмқд Ҕашҕари да ҡзінін дҡҗгелек картасында Баласағқн 

жетінші климатта, Таластыҗ шығыс-солтҙстігінде орналасҕанын баяндаған. Мқсылман 

дҙниесінде карта сызғанда, орталығы Мекке етіп аталатын болса, ал М.Ҕашҕари орталығын 

Ҕашҕар ҕаласы етіп алса, ендеше Батыс Тҙркістан картасында орталыҕты Баласағқн етіп алуы 

заҗды сияҕты. Бқл ғалым Баласағқнда жиі-жиі болып, ғылыми еҗбектер жазған. Сондыҕтан, 

ҟйгілі ғалым ҡзініҗ "Диуни лқғат ат-тҙрік„ еҗбегінде Баласағқн жҡнінде толығыраҕ мағлқмат 

берген, XIII ғасыр аяғында XVI ғасырдыҗ басында ҡмір сҙрген араб географ Ҟбу-л-Фида 

Баласағқнныҗ орналасуын 91°50' бойлыҕта,47°40' ендікте орналасҕан карта кҡрсеткен. Бқл ҕала 

тҙрік елінде 7-климатта орналасҕанын баяндаған. Ғалымныҗ Баласағқнныҗ орналасуына берген 

аныҕтауы жоғарыдағы айтылған ҟл-Бирунидіҗ кҡрсеткен мағлқматына жаҕын келеді. Олай 

балса, Баласағқнныҗ тқрған жері ҕазіргі ортағасырлыҕ ҕаланыҗ орны Актҡбеге дҟл келеді. [3]. 

Жоғарыда ғалымдардыҗ Баласағқнныҗ орналасҕан жерін картада кҡрсеткендері бір-бірінен 

айтарлыҕтай алшаҕ кетпейді. Олардын барлығы Баласағқн Таластыҗ шығысында, Шу ҡзенініҗ 

орталыҕ ағысында екенін бірауыздан баяндайды. Тарихтан белгілі, Таластыҗ шығысындагы 

Баласағқнға дейінгі Жібек жолыныҗ бойында жатҕан ірі ҕалалар Ҕқлан, Мерке, Аспара екені 

белгілі. Осы жолмен жҙргенде Талас пен Баласағқнныҗ арасы осы кҙнніҗ ҡзінде 200-250 

шаҕырымнан аспайды. 

Ертедегі ортағасырдағы ғалымдардыҗ еҗбектерінде Баласагқныҗ орналасҕан жерініҗ 

тқрмысҕа ҡте ҕолайлы екенін X ғасырда жасаған арабтыҗ қлы географы ҟл-Макдиси былай деген 

екен: "Баласағқн суы мол жҟне халҕы кҡп ҙлкен ҕала,,.  Арабтыҗ ғалымы Махмуд Ибн Вали 
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ҡзініҗ "Бахр ҟл-Асрар„ деген еҗбегінде Баласағқн ҕорғаныныҗ ені 2,5 гяза (біздіҗше, 5-6м.) 

болған. 

Кҡптеген араб жҟне біздіҗ елді ғалымдары Баласағқнды ірі мҟдениеттіҗ орталығы жене 

астана болғанын баяндап, бқл ҕала туралы мол мағлқмат берген. Солардыҗ ішінде жоғарыдағы 

аты аталған Махмуд Ибн Вали Баласағқн жҡнінде былай дейді: Монғолдар келгенге дейін 

Баласағқн жаҕсы саҕталған, гҙлденген ҕала болатын. Онан кейін ҕирап, азып-тҡзып ҕаҗырап 

калған. Мен бқл кітабымды Балх ҕаласында жазып болған кезімде, маған Ҕашҕардан келген бір 

жолаушы мынадай хабар айтты: Ҕашҕардыҗ колбасшысы ҟскерімен Батыс тҙрік жеріндегі 

Ҕалмаҕтарды бағындыру ҙшін шабуыл жасады. Шығыстан солтҙстікке ҕарай жҙріп отырып, екі 

айдан кейін бір ҕираған Ҕалаға келдік. Айналасын ҕқм басҕан, биіктігі 4-5 зира, (бір зира 0-45 

см) саҕталған ҙлкен-ҙлкен ҙйлердіҗ ҕабырғаларын кҡрдік. 4 фарсаҕ (бір фарсаҕ 6 шакырым) 

ҕашыҕтыҕтан сорайып кҡрінген мқнаралар, сарайлар, медреселер аныҕ кҡрінеді. Осы ҕаланыҗ 

Ҕасында ҕалмаҕтарға жетіп екі арада шайҕас болды. Оларды жеҗіп Ҕарабалта ҡзенінен кейін 

ҕайырып жаҗағы ҕираған ҕалаға алып келдік. Содан кейін ҕолға тҙскен ҕалмаҕтардан бқл ҕай 

ҕала деп сқрағанда, олар біздіҗ білетініміз Баласағқн ҕаласы деп жауап берді. Шыҗгысханныҗ 

ҟулеттері басҕарған кезде осындай ҕирап, топыраҕ басып ҕалғанын баяндады. Біздер ҕаланы 

аралағанда, Ҙзылған ҙйлердіҗ ішінен тқрмысҕа кажетті нҟрселерді кҡрдік: зандар, ҕыштан 

жасалған ҟр тҙрлі ыдыстар, ҕқмыралар,алашалар, т. б. бқйымдарды-кездестірдік. Кейбір 

бҡлмелерде ҡлген адамдардыҗ мҡрделері жатыр. Бқрын еҗ жаҕсы, ҙлкен ҕала болған, ҕазір ҕирап 

ҕалған. Ҕаланыҗ аты да естен шыҕҕан . 

Бқл келтірілген деректерден ҕашҕарлыҕтардыҗ келген ҕаласы бқлікшілікке қшыраған, 

ҕирап ҕалған ҕала кҙйінде саҕталған. Ҕашҕан ҕалмаҕтарды Ҕарабалта ҡзенініҗ ҕасынан 

ҕайырып, жаҗағы бқзылған ҕалаға айдап келуі, осы кҙнгі Аҕтҡбеге (Баласағқнға) қҕсайды. 

Ҕарабалта ҡзені Аҕтҡбе ҕаласыныҗ батыс бҡлігініҗ ҙстінен кесіп ҡтіп, Аҕсу ҡзеніне ҕқяды. 

Ендеше, ҕашҕарлыҕтардыҗ келген ҕаласы апатҕа қшыраған, бҙлінген Баласағқн болып отыр. 

Сҡйтіп, ҕазіргі Аҕтҡбе бқрынғы Баласағқн деп айтуға бқл да бір тілге тиек дҟлел. 

Кҡптеген араб ғалымдары Баласағқн еҗ ірі ҕалалардыҗ бірі болғаны туралы пікірін 

жоғарыда айтып ҡттік. Махмуд Ибн Валидіҗ айтуынша, Баласағқнда діни адамдардыҗ жқма 

намазын оҕитын 40 мешіті, кҙнделікті намаз оҕитын 200-ден астам мешіті, 20 ханҕа жҟне 10 

медресе болған. Еш бір дҟлелсіз В.Д.Горячева Махмуд Ибн Валидіҗ бқл берген деректеріне 

кҙмҟн келтіріп, Баласағқнды мқндай кҡп мҟдени орындардыҗ болғанын асырынҕырап айдалған 

дейді. Біздінше, Махмуд Ибн Валидін айтҕаны шындыҕҕа келіп, Баласағқнды айҕындай тҙседі. 

Махмуд Ҕашҕаридіҗ айтуынша Шу, Талас ҡҗірініҗ тқрғындары IX ғасырдыҗ бірінші 

жартысында ислам дінін ҕабылдаған, Баласағқнды билеушілердіҗ ішінде бірінші ислам дініне 

енген 955-956 жылдар шамасында ҕайтыс болған Сатук Бограхан Абдал-Карим. Махмуд 

Ҕашҕари ҡзініҗ жқртшылыҕҕа белгіліл "Диуани луғат ат-тҙрк„ деген еҗбегінде: "Баласағқнныҗ 

тқрғындары соғдыларша жҟне тҙріктерше сҡйлейді деген... Испиджаб пен Баласағқн арасындағы 

ҕала Харгудыҗ тқрғындарыныҗ тілдері жқмсаҕ келеді,, деген. Бқған ҕарағанда IX ғасырдан 

бастап-аҕ Шу, Талас ҡҗірініҗ тқрғындары тҙріктерше жҟне соғдыларша сҡйлеп, жазған. 

"Баласағқнныҗ соғдылары тҙріктермен араласып олардыҗ ҟдет-ғқрпын ҕабылдаған,,. [4, 50-

52бб.]. 

Белгілі арабтыҗ ғалымы, энциклопедисті, саяхатшысы Иакут ибн Абуллах Ар-Руми-ҟл 

Хамава  (1179-1229 жж.) Баласағқн туралы былай дейді: Баласағқн тҙріктермен шекаралас кала... 

Бқл ҕаладан бір топ ғқламалар шыҕҕан. Олардыҗ ортасынан Ҟбу Абдаллах Мухаммед ибн Муса 

ҟл-Баласағқни шыҕҕан. Ол кісі Ат-Тҙрік деген ныспымен елге белгілі. Ол Бағдадтағы Ҟбу 

Абдаллах ад Дамағани кади Ханифта оҕыған. Онан кейін ол Шамға (Сирияға) барып, ол жерде 

Байт-ҟл-Мукаддас кади ҕызметін атҕарған. Онан соҗ, ол Дамаскіде ҕызмет еткен. 

В.В.Бартольдтіҗ пікірінше Баласағқннан аҕын Жҙсіп (Юсуф) хас Хаджиб шыҕҕан. Ол "Ҕқтты 

білік,, (1069-70 жылдарда) поэмасын жазған. "Ҕқтты біліктіҗ,, авторы Жҙсіп Баласағқнды 

тҡмендегіше бейнелеуге болады: Поэмадан айҕын байҕалып тқрғандай, ЖҙсіпБаласағқн ҡз 

заманыныҗ ҡзыҕ ойлы энцинклопедист ғалымы, философ, адам жанын нҟзік сезінген аҕын, 

шығыс поэзиясы меҗ мҟдениетін ҕоғамдыҕ-ҟлеуметтік диалектиканы кемел біліп тҙсінген 
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ойшыл, білімді ҕайраткер. Астрономия, математика, жаратылыс, ҕоғамдыҕ ҕарымтҕатынастар 

заҗдылығын жетік білгені аныҕ. Бқл сҡздерден Жҙсіп Баласағқн бабамыздыҗ кемеҗгер, ғалым 

екенін, оныҗ есімі мҟҗгі ҕқрметпен аталатыҗ жерлесіміз екенін маҕтаныш етуіміз керек. "Ҕқтты 

білік,, поэмасын адамгершілікке талпынған қрпаҕтардыҗ баршасы, оныҗ ішінде ел басҕарушы 

азаматтар оҕып, кҡҗілге тоҕып алулары керек [4, 105-110бб.]. 

Сҡйтіп, біздіҗ іздеп жҙрген Баласағқн ҕаласы тек Жібек жолындағы сауда-саттыҕ ҕаласы 

ғана емес, ол біздіҗ ертедегі бабаларымыздыҗ рухани мҟдениетіміздіҗ ірі орталығыныҗ бірі деп 

тҙсінуіміз керек. Бқл ҕаладан тек ғана Жҙсіп хас-Хаджиб Баласағқн ғана емес кҡптеген ғқлама 

ғалымдар шыҕҕан. Ҟкесі Барысханда туған Махмуд Ҕашҕари да бқл ҕалада талай болғанын 

ҡзініҗ ғылыми еҗбегінде атайды. Ғалымдардыҗ зерттеуімен Баласағқнныҗ бізге белгісіз 

ғқламаларыныҗ есімдері алдағы уаҕытта аныҕталары аҕикат. 

Махмқд Ҕашҕари Баласағқнға жаҕын жатҕан жерлердіҗ, ҕалалардыҗ атын атайды. Оныҗ 

тҡҗірегінде ҙлкенді-кішілі ҕалалар, ауылдар кҡп болған. Олардыҗ кейбіреулері Баласағқнмен, 

тіпті іргелес жатҕан. Солардыҗ бірі Ҕырыҕҙй ҕаласы, Ҕараҕыршын, Тасҕала (Тасоркіл), Тоҕтали 

осы кҙнгі Аҕтҡбеніҗ (Баласағқнныҗ), солтҙстігіндегі жалғасып атҕан ҕалалар болса, онын 

оҗтҙстігіндегі осы кҙнгі Ҕырғыстанға карайтын жерлерде ортағасырлыҕ ҕалалар жеткілікті. Осы 

кҡптеген калалармен отырыҕшы мекендердіҗ арҕасында Баласағқн орналасҕан. Бқл ҕала Аҕсу, 

Ҕарабалта, Тоҕаш ҡзендерініҗ Тасҡткелге қяр сағасында Ҕырыҕҙй ҕаласы орналасҕан. Жалпы, 

кала Ҕазаҕтардыҗ кҡп қлттан ҕқрылған ауылдарды да, ҕалаларды да осылайша айта беретіні 

баршаға мҟлім. Ҕырыҕҙй ҕаласында Шу ҡҗіріне ҟйгілі болған Ағыбай батыр ҡмір сҙрген. Оныҗ 

қрпағы Индибай Базьшбаев 63 жаста, осы Актҡбеге іргелес Калинин атындағы колхҡзда тқрады. 

Жібек жолы Аспара ҕаласынан шығып, Аспара, Ойранды, Ҕқрак, Сқлы, Сарғау ҡзендерін басып 

ҡтіп Тасҡткелдіҗ ҕасындағы Ҕырыкҙй ҕаласына да келген. 

Жоғарыда келтірілген тарихи деректерге ҕарағанда, Баласағқн Шу ҡҗіріндегі Талас 

ҕаласыныҗ шығыс солтҙстігіндегі ҡте колайлы жерге орналасҕан, халҕы кҡп, ҙлкен 

ортағасырлык ҕала болғанына ешкім кҙмҟнданбауы тиіс. Ҟл-Хорезмидіҗ, ҟл-Берунидіҗ, 

М.Ҕашҕаридіҗ карталарында Баласағқннын орналасҕан жері біршама шындыкҕа келеді. 

Ресейге бқдан болған жылдарда Орталыҕ Азияда, сондай-аҕ осы кҙнгі Ҕазаҕстан жерінде 

шын мҟніндегі-археологиялыҕ зерттеулер айтарлыҕтай дҟрежеде жҙргізілмеді. Сол кездердегі 

ҕазаҕ жеріне Ресейден келген ғалымдар, саяхатшылар, жол-жҟнекей кездескен археологиялыҕ, 

архитектуралыҕ ескерткіштер туралы ҙстірт мҟліметтерді ҡздерініҗ еҗбектерінде келтіреді. XIXғ. 

90-жылдарда Орыс жағырафиялыҕ ҕоғамыныҗ (РГО) кейбір мҙшелері "Археологияны 

зерттеушілердіҗ Тҙркістан ҙйірмесі,, - атты ғылыми топ қйымдастырып, Орталыҕ Азиядағы 

археологиялыҕ ескерткіштерді зерттеумен айналысты. Бірак, олардыҗ шын мҟніндегі 

археологиялыҕ ҕазба жқмыстарын жҙргізіп, кҙрделі ескерткіштердіҗ сырын ашҕаны шамалы. 

Солардыҗ ішінен 1893-1894 жылдары В.В.Бартольдтыҗ Орталыҕ Азия мен Ҕазаҕстанды 

археологиялыҕ зерттеу маҕсатымен келген сапарына тоҕталсаҕ. Ол осы зерттеу барысында 

Талас, Шу ҡҗірлерінде болып, кҡптеген ортағасырлыҕ ҕалалардыҗ, ҕоныстардыҗ орнын кҡріп, 

сол тқраҕты мекендер жҡнінде ҡзініҗ пікірін "Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной 

целью. 1893-1894 гг.„- деген еҗбегінде баяндаған [5]. 

Біраҕ, В.В.Бартольд та кҡрген ескерткіштерде археологиялыҕ ҕазба жқмыстарын 

жҙргізбеген. Ҡзі кҡрген ҕалалар мен тқраҕты мекендер туралы ғылыми тқжырымдарын жазған. 

Солай болса да, ғқлама ортағасырлыҕ ескерткіштер туралы ҡте ҕқнды ғылыми тқжырымдарын 

жҟне болжамдарын ҕалдырған. В.В. Бартольд Баласағқн ҕаласыныҗ ҕай жерде орналасҕаны 

туралы ҡзініҗ болжамын, осы еҗбегініҗ "Путь от Таласа к Чу и Чуйская Долина,, - тарауында 

тоҕталған. Ол Тараз (Талас) ҕаласынан Бішкекке (бқрынғы Фрунзе) ҕарай тарихи жерлерді 

аралаған. Аксуҡзенініҗ жоғарғы ағысындағы Беловодский станциясына келгенде Аҕсу ҡзенініҗ 

тҡменінде ҙлкен ҕаланыҗ орны бар екенін жергілікті тқрғындардан есіткен. Содан солға 

бқрылып, Аҕсу жҟне Сукулук (Соклук) ҡзендерініҗ тҡменгі ағысындағы ҙлкен кҡлемді алып 

жатҕан ҕаланыҗ орнына келген. Ҕаланыҗ орналасҕан жері жағырафиялыҕ жаҕтан дқрыс 

зерттелмеген. Ал орыс армиясыныҗ генштабыныҗ жаҗадан жасалған картасында Ҕарабалта, 

Аҕсу жҟне Сукулук ҡзендері нҙктелермен ғана кҡрсетілген екен. Шындығында бқлар ҟжептеуір 



101 
 

сулы ҡзендер екенін байҕаған. Олар Шу ҡзеніне ҕқяды. Сукулук пен Аҕсудыҗ оҗтҙстігіне жаҕын 

жерде Аҕ-тейе (Аҕтҡбе) атты биік тебе бар. Ол тҡбеде, оныҗ айналасында кҙйдірілген кірпіштіҗ 

сыныҕтары кҡптеп табылған. Соған ҕарағанда, бқл ҕала кҙйдірілген кірпіштен тқрғызылған 

болуы тиіс деген пікірге келген. В.В.Бартольд Аҕтҡбеден жартулы бағалы нҡрсе таба алмадыҕ, 

тек бір кҙміс саҕинаны кездестіргенін жазған. Кҡрген ҕаланыҗ кҟлемініҗ ҙлкен екеніне кҡҗіл 

аударған. Солай болса да, ғқлама бірден бқл ҕала туралы толығыраҕ мҡліметтерді ала алмаған 

сияҕты. Ҡйткені, Аҕтҡбе ҕаласыныҗ жалпы кҟлемі оны ҕоршаған ҕамалдар туралы еш мҟлімет 

ҕалдырмаған. Тек, Аҕсудыҗ жағасындағы Тҡрткҡл тҡбені ҕаланыҗ ҕасында орналаскан 

"Стейпос,, - деген орыс селосыныҗ бар екенін айтҕан. В.В.Бартольдтан бқрын да, кейін де XIX ғ. 

бқл жерде археологиялыҕ зерттеулер болды деген мағлқматтар кездестірген жоҕпыз [5]. 

          В.В.Бартольд бқдан кейін Шу ҡҗіріндегі ҙлкенді-кішілі ортағасырлыҕ ҕалалардыҗ, 

бекіністердіҗ орындарын кҡріп, олардан жинаҕталған ғылыми тқжырымдарын осы еҗбегінде 

жариялаған. Оныҗ ішінде Баласағқн ҕаласы жҡніҗде пікірлерін, жазба жҟне археологиялыҕ 

деректерге сҙйеніп сҟулелендірген. Сҡйтіп, ҟр-тҙрлі зерттеулердіҗ еҗбектеріндегі Баласағқн 

ҕаласы туралы айтылған пікірлерді жқмаҕтап жҟне Талас, Шу алҕаптарынан кҡрген ортағасыр 

ҕалаларыныҗ орнын кҡргеннен кейін пайда болған ойларын ҕосып, В.В.Бартольд Аҕбешім 

ҕаласыныҗ орны іздеп жҙрген Баласағқн болуы мҙмкін деген болжамалы пікірге келген. 

Аҕбешімніҗ ҕқбыла-батысында жаҕын орналасҕан Бурана атты ҕаланыҗ орнын кҡріп, оныҗ 

жалпы кҟлемі кішкен-тай екенін жазған. Ол Баласағқнға балама болмайтынын атап ҡткен. Бқныҗ 

бҟрі Баласағқнныҗ ҕай жерде орналасҕанын дҟлелдей алмады. Ҕорыта келгенде, қлы 

шығыстанушы В.В.Бартольд алдағы уаҕытта да Баласағқнныҗ орнын аныҕтаудыҗ тарихи мҟні 

зор екенін меҗзеген. Баласағқн ҕаласы туралы осындай ізденістер, болжамдар жинаҕтала берген. 

Біраҕ, бқл жқмбаҕ дҟл уаҕытында шешілмей, Қлы Ҕазан тҡҗкерісіне дейін келіп жеткен. 

Тарихи деректерде Баласағқн Қлы жібек жолыныҗ бойындағы ірі тҙркі ҕалаларыныҗ бірі 

болған. Оныҗ ірге тасы ертеде салынып, осы қлы жол бойындағы тарихта белгілі ірі ҕалалармен 

бірге дҙниеге келген. Біраз ҟдеби, тарихи деректерде Баласағқн Ҕарахан ҟулеттері кезінде пайда 

болып, оныҗ басты астанасы болғаны баяндалады. Баласағқнныҗ еҗ гҙлденген, ҡркендеген 

уаҕыты осы ҕарахан ҟулеттерініҗ кезі. Олардыҗ алдында ҡмір сҙрген тҙргештердіҗ 

(сарыҙйсіндердіҗ), ҕарлқҕтардыҗ мҟдениеті де Баласағқннан орын алған. Біраҕ, ол кездіҗ 

мҟдениеті тҡменгі ҕабаттарында жатыр. Баласағқн ҕаласы антикалыҕ, ортағасырлык мҟдениетті 

ҡзініҗ бойында саҕтаған қлы археологиялыҕ ескерткіш ретінде ҕараған жҡн. Ол ҕарахан 

ҟулеттері кезінде гҙлденген. Гурхан тқсындаҕираған. Ҡйткені бқл ҕала олардыҗ тқсында да ірі 

экономикалыҕ жҟне мҟдени орталыҕ болған. Міне, осы пікірлерді кҡп жылдары бойы зерттеліп 

келе жатҕан Аҕтҡбеден табуға болады. Баласағқн Самарҕанд, Ташкент, Испиджаб (Сайрам), 

Тараз сияҕты ҕалалардыҗ замандасы. Олардыҗ тарихы 2000 жылдан асады. 

Зерттеуде, Баласағқн ҕаласыныҗ тарихи жҟне археологиялыҕ зерттеулерге ғана емес, оныҗ, 

ҕқрамына жҟне табылған деректерге кҡп кҡҗіл бҡлінді. Қлы Жібек жолындағы Баласағқн ҕаласы 

- Жамбыл облысыныҗ Шу ауданындағы, бқрынғы «Калинин» колхозыныҗ жеріндегі «Аҕтҡбе» 

деп аталып келген археологиялыҕ ескерткіш. Енді, бқл жердіҗ аты ҡзгеріп, ҕазір «Баласағқн» 

ауылы деп аталатын болды. «Мҟдени мқра» бағдарламасы бойынша Баласағқн ҕаласы ары ҕарай 

кешенді зерттелуін жалғастырса, бқл ауыл, болашаҕта ірі ғылыми жҟне мҟдени орталыҕҕа 

айналып, Жамбыл облысында, Тараз-Шу тас жолы бойында ҙлкен туристік орын болатынына 

сенемін. 
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Шу ауданы білім бҡлімініҗ ҟдіскері, Ҕазаҕстан Республикасы,  Жамбыл облысы. 

 

 

Резюме. Наш народ, который всегда с трепетом и уважением относился к родному языку, 

приравнивал его к национальному духу и богатству. Но в настоящее время ситуация меняется: 

изменилась языковая ситуация, появляются новые слова. Старшее и молодое поколение могут не 

понять друг друга, так как изменилась лексика казахского языка в связи с появлением новых 

слов, втом числе сленгов.  

В статье рассматриваются история появления сленга, а также его теоритические аспекты. 

Summary. Our people, who have always treated their native language with awe and respect, 

equated it with national spirit and wealth. But now the situation is changing: the language situation has 

changed, new words are appearing. The older and younger generation may not understand each other, as 

the vocabulary of the Kazakh language has changed due to the appearance of new words, including 

slang. 

The article discusses the history of the appearance of slang, as well as its theoretical aspects. 

Тілдіҗ дамуы ҙшін жиырма-отыз жыл дегеніміз – тҙкке тқрмайтын мерзім, біраҕ тарихта 

тілдік ҡзгерістердіҗ жылдамдығы едҟуір артатын кезеҗдер кездеседі. Оған дҟлел – ҕазаҕ тілініҗ 

тоҕсаныншы жылдардағы жҟне ҕазіргі жай-кҙйі. Тіл де ҡзгерді, оны ҕолдану шарттары да 

ҡзгерді. Тілдік жағдаят ҡзгерді. Тоҕсаныншы жылдарда ҡмір сҙрген адам мен ҕазіргі кезде ҡмір 

сҙріп жатҕан адамныҗ бір-бірімен сҡйлесуі коммуникативтік тҙсінбеушілікпен аяҕталуы мҙмкін. 

Себебі кҡптеген жаҗа сҡздер (оныҗ ішінде кірме сҡздер), сленгтер пайда болған, яғни ҕазаҕ 

лексикасы ҡте ҡзгерген. 

Аталған ҡзгерістер, олардыҗ жылдамдығы ішкі емес, сыртҕы себептермен, атап айтҕанда, 

ҕоғамымызда орын алған ҟлеуметтік жҟне тарихи реформалармен байланысты. ХХ ғасыр 

тарихшылар ҙшін ғана емес, лингвистер ҙшін де ҕызыҕты болды. Ҕайта ҕқру халыҕтыҗ 

тағдырына ғана емес, тілге де ҟсерін тигізді: кҡптеген сленгтер пайда болды. 

Ана тілініҗ ҕадір-ҕасиетін біле білген халҕымыз оны қлттыҗ рухына, ҕазына байлығына 

балайды. Алайда, тіліміз кҡз алдымызда ҡзгеруде, жаҗа сҡздер пайда болды. Бҙгінгі кҙні 

сленгтерді жиі пайдаланатын жастарды ата-аналары, ата-ҟжелері тҙсінбей жатады. 

Ҕазіргі таҗда жастар тілінде сленгтіҗ ролі қдайы ҡсуде, себебі сленгизмдер тілде жиі ҟрі 

кҡп ҕолданылатын сҡздер болып табылады. Сленг тек халыҕтыҗ тҙрлі топтарыныҗ ҡкілдері, 

ҟсіресе жастардыҗ сҡйлеу тілінде ғана ҕолданылмайды, сонымен ҕатар ол кҡркем ҟдебиет, 

мерзімді басылымдар беттерінде, газет-журналдарда жҟне сахна, тіпті жарнамаларда да 

пайдаланылады.  

Ҕазіргі тіл білімінде «сленгтіҗ» наҕты аныҕтамасы жоҕ. Ҕазіргі ҕазаҕ тіл білімінде 

«сленгтіҗ» наҕты аныҕтамасы жоҕ. Кез келген тілдіҗ лексикасы ҟдеби немесе бейҟдеби болып 

бҡлінеді.  

Ҕазіргі ҕазаҕ тілі ауызекі сҡйлеу тілі жҟне ҟдеби тіл болып екі салага бҡлінуімен 

байланысты оныҗ сҡздік ҕқрамындағы сҡздері де негізінен осы екі салаға іштей бейімделіп 

топтасады. 

«Сленг» термині ҕазаҕ лексикологиясында жаҕында ғана пайда болды. Оныҗ мағынасын 

тҙсіну ҙшін аталған терминніҗ этимологиясына тоҕталайыҕ. Болжамдардыҗ бірі бойынша, 

ағылшын тіліндегі slang сҡзі sling сҡзінен шыҕҕан, яғни «намысҕа тиетін сҡздер айту» деген 
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мағынаны білдіреді, екінші болжам бойынша сленг сҡзініҗ тҙп тамыры –thieves’ language сҡзі, 

яғни «қрылардыҗ тілі» мағынасында ҕолданылған.  

«Slang» сҡзініҗ алғашҕы рет ХVІІІ ғасырда пайда болды. Ол кезде «намысҕа тию» деген 

мағынаны білдіретін. 1850 жылға ҕарай бқл терминніҗ мағынасы кеҗейіп, ҕарапайым лексика, 

ҕоғамныҗ кедейлері пайдаланатын лексика деген мағынада ҕолданылатын болды.  

Slang сҡзініҗ этимологиясын ертеде талҕылағандардыҗ бірі Дж.Хоттен, ол 

Қлыбританияныҗ солтҙстік диалектісінде ағылшын тіліндегі бірнеше сленгтерді зерттеген 

болатын. Ол сленгті балағат сҡздер, ҕарапайым халыҕ ҕолданатын сҡздер ретінде ҕарастырды. 

Басҕа зерттеушілер slang сҡзін Скандинавиядан шыҕҕан деп кҡрсетеді. 

Енді ҕазіргі кездегі сленгтіҗ ғылыми аныҕтамаларына тоҕталайыҕ. 

Интернеттегі энциклопедияларда сленг (ағылшын сҡзі slang) —терминологиялыҕ алаҗ, 

адамдардыҗ ҟртҙрлі бірлестіктерінде (кҟсіби, ҟлеуметтік, жас топтарында пайдаланылатын 

ерекше сҡздердіҗ немесе ҕолданыстағы сҡздердіҗ жаҗа мағыналарыныҗ жиынтығы деп 

тҙсіндіріледі.  

Сленг сҡзі ағылшын тілінен енген. Яғни белгілі бір ортада ҕолданылатын сҡздер десек де 

болады. 

Сленгтер мен идиомалардыҗ ағылшынша-орысша сҡздігінде сленгті ҕабылданған ҟдеби 

тілдік нормадан ауытҕыған ауызекі тілдіҗ экспрессивті жҟне эмоционалды бояуы бар лексикасы 

деп атаған [1, 5]. 

Ресей тіл білімінде кҡбінде В.А. Хомяковтыҗ аныҕтамасы келтіріледі: «Сленг – кеҗ 

ҕолданылатын, тқрмыстыҕ ҕқбылыстар мен заттарды, ҙдеріс пен белгілерді білдіретін 

лексикалыҕ ҕабат [2, 44]. Бқл аныҕтама бойынша сленгтіҗ мынадай ерекшеліктері бар: сленг 

экспрессиялыҕ ҕарапайым сҡздерге жатҕызылып, ҟдеби тілге енсе де, оныҗ ҟдеби стандартҕа 

жаҕындыҕ деҗгейі біркелкі емес. 

Сленг пен жаргон қғымдарына ҕатысты тілшілер ҟлі кҙнге дейін наҕты шешім тапҕан 

жоҕ.  

Уикипедия — ашыҕ энциклопедиясында жаргонға тҡмендегідей аныҕтама берілген: 

«Жаргон (ағылш.slang; jargon;) - ҟлеуметтiк диалект; айналымдарды ерекше лексикамен жҟне 

фразеологиямен, экспрессиялылыҕты ҟҗгiме аралыҕ тiлден жҟне сҡз жасау ҕқралдардыҗ ерекше 

ҕолдануымен айырмашылығы болады, бiраҕ меншiктi фонетикалыҕ жҟне грамматикалыҕ жҙйеге 

ие болмайды. 

Жаргонныҗ лексикасы ҕайта мағыналау, ҕайта ресiмдеу, дыбыстыҕ ҕысҕарту, сонымен 

бiрге басҕа тiлдегi сҡздер жҟне морфемалардыҗ белсендi меҗгеруi арҕылы жасалады. Мысалы: 

ҕқламалы-сҟндi, iскер, ҙй - пҟтер, бакстер - долларлар, ҕол арба - автокҡлiк, тартып ҕалсын - 

кетсiн, баскет - баскетбол, чувак - (сыған тiлден) жiгiт». 

Кейбір тілшілер (Е.Г. Борисова-Лукашанец, А.И. Мазурова, Т.Г. Никитина, В.М.Мокиенко 

и др.) сленг пен жаргонды синоним сҡздер деп санайды, басҕа зерттеушілер сленг, жаргон 

қғымдарын арго деген бір топҕа біріктіреді, И.Р. Гальперин бқл қғымды мҙлдем жоҕҕа 

шығарады: «Сленгті – жеке-дара категория деп есептеуге ешҕандай негіз жоҕ, ол жаргонныҗ 

ҕқрамында ҕарастырылуы тиіс» дейді [3, 16].  

Сленгті жеке дара категория ретінде ҕарастырып жҙрген зерттеушілер де аз емес. 

Ҕазаҕ филологтары да жаргон мен сленгті бір қғым ретінде ҕабылдайды. Оған дҟлел – 

Ҕазаҕстан даму институты 1998 жылы шығарған Ҕазаҕ энциклопедиясында жаргондарды 

жіктеуде сленг мен жаргон сҡздері араласып ҕатар ҕолданылған: 

Жаргондардыҗтҙрлерi 

 Ҟскери жаргон  

 Журналисттiк жаргон  

 Компьютер сленгi 

 Ойын жаргон  

 Торлыҕ жаргон  

 Жастарсленгi 

 Радиоҟуесҕой жаргоны  

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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 Сленг нашаҕор 

 Футбол бқзаҕыларыныҗсленгi 

 Ҕылмыстыҕ жаргон  

ХХ ғасырдыҗ соҗында бизнес-сленг пайда болды. Ҕазіргі таҗда ол белсенді тҙрде 

жетілдіріліп, кеҗеюде. Бизнес - сленгті тҡмендегі лексемалар сипаттайды: апскейл – жаҕсы, 

бандерлог – бизнес-жҙйедегі еҗ тҡменгі саты ҕызметкері, сҙзісу – бҟсекелесу, бала – тҟжірибесі 

жоҕ жас ҕызметкер. Бизнес – сленг кҡбінде жағымсыз ҟрекеттерді, бизнес саласындағы 

ҕылмысты білдіреді. Кей жағдайда жағымды эмоцияны да білдіруі мҙмкін. Мысалы, жас 

бизнесмендер бастыҕты немесе тҟжірибесі мол беделді маманды академик деп атайды. 

Ағылшын зерттеушілердіҗ бірҕатары slang сҡзін жаргонныҗ синонимі ретінде ҕолданады. 

Сленгтіҗ ҟйгілі зерттеушісі Эрик Партри  де осы пікірді қстанады.  

Ал ғалым Граудина Л.К жаргонизмдерді дисфемизмдер ретінде ҕолдануды қсынды: 

«Дисфемизмдер ретінде ҟдеби тілде ҕолданылуы шектеулі жаргонизмдер де ҕолданыла алады» 

[4, 75]. 

Сленг сҡздігініҗ авторы Р. Спирс «сленг» терминіне егжей-тегжейі тоҕталды. Оныҗ 

пікірінше, «сленг» термині басында британдыҕ ҕылмыстыҕ жаргонды белгілеу ҙшін 

ҕолданылған. Жылдар ҡте «сленг» ҡз мағынасын кеҗейтіп, ҕазіргі кезде оған бейҟдеби 

лексиканыҗ неше тҙрі: жаргон, ҕарапайым сҡздер, диалектілер, тіпті вульгаризмдер де 

жатҕызылады. Р.Спирс концепциясы сленгті ҕылмыстыҕ жаргонныҗ ҕқрамынан шығаруға, яғни 

онымен теҗестірмеуге мҙмкіндік береді.  

«Сленг» қғымын талҕылау барысында ҟлі бір ортаҕ пікір жоҕ болса, «жаргон» терминініҗ 

наҕты аныҕтамасы бар. Тіл біліміндегі жаргонныҗ аныҕтамалары бір-біріне қҕсайды. Жаргон 

ҡзініҗ жалпы қлттыҕ тілден ерекше лексикалыҕ ҕқрамымен, фразеологиясымен ҡзгешеленетін 

ҟлеуметтік диалект ретінде ҕарастырылады. Жаргонды белгілі бір ҟлеуметтік, кҟсіби немесе 

ортаҕ ҕызығушылыҕтары бар топтар ҕолданады (ҟскери немесе ҕылмыстыҕ жаргон). 

Сленг те ҟлеуметтік шектеулілігімен сипатталады, біраҕ топтыҕ емес, дифференцияланған, 

яғни кіріктірілген шектеулілігімен ерекшеленеді, оны наҕты ҟлеуметтік-кҟсіби бағыты жоҕ, 

сленгті ҟртҙрлі ҟлеуметтік жҟне білім статусыныҗ ҡкілдері, ҟртҙрлі мамандыҕ иелері ҕолдана 

алады. Сондыҕтан сленгке жалпыға танымалдылығы мен ҕолданылу аясы кеҗдігін ерекше атап 

ҡту керек.  

Сленгтіҗ келесі ерекшелігі – жаргоннан жасалуы, себебі ол материалды еҗ алдымен 

ҟлеуметтік-топтыҕ жҟне ҟлеуметтік кҟсіби жаргондардан алады. Сондай-аҕ сленгтерге жоғары 

экспрессия, сҟндік неология тҟн.  

О.С. Ахманованыҗ «Словарь лингвистических терминов» еҗбегінде сленг мҙлдем басҕаша 

тҙсіндіріледі: «Сленг дегеніміз кҟсіби тілдіҗ сҡйлеу нқсҕасы» [5, 366].  

Ҡзіміз кҡріп тқрғанымыздай, сленг – терминологиялыҕ мағынада ҕолданылатын сҡздер 

емес, ол сҡздер кҟсіпҕой адамдардыҗ іскери ҕарым-ҕатынасы ҙшін ҡте ыҗғайлы. Екінші 

дефиниция бойынша жағдаят басҕаша: сленгтер – кҟсіби саланыҗ шегінен шыҕҕан сҡздер. 

Мысалы, «шестерка» сҡзі қрылардыҗ арасында «қрыларға ҕызмет ететін адам» мағынасында 

ҕолданылған. Ал ҕазіргі сҡйлеу тілде ол кез келген дҟрежесі тҡмен адамды менсінбеу 

мағынасында ҕолданылады, бқл жерде криминалдыҗ ешҕандай ҕатысы жоҕ.  

Ҕорыта келе, сленгтіҗ бҙгінгі кҙнге дейін наҕты терминологиялыҕ аныҕтамасы жоҕ 

екендігін мойындауымызға тура келеді.  

Біраҕ жоғарыдағы пікірлердіҗ негізінде сленгтіҗ еҗ маҗызды ерекшеліктерін саралауға 

мҙмкіндік береді: 

           1.Сленг – ерекше тарихи тҙрде ҕалыптасҕан жҟне жоғары не тҡмен деҗгейдегі  

сҡйлеушілердіҗ барлыҕ сатысына ортаҕ тілдік норманыҗ нқсҕасы болып табылады.  

2.Сленг – бқл лексикалыҕ ҕқбылыс.  

3.Сленг – бқл ҟдеби емес лексика, яғни ҕазіргі ҟдеби норманыҗ талаптарына сай  

ҟдеби тілге жатпайды. 

4. Сленг – бқл еҗ алдымен ауызекі тілде пайда болатын жҟне ҕолданылатын 

 лексика.  
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5.Сленг – эмоционалды бояуға ие лексика. Сленг – басым кҡпшілік сҡз бен сҡз  

тіркестерініҗ біршама айҕын кҡрсетілген дҡрекі мҟнерімен сипатталады.  

6.Кҡптеген сленг сҡздері мен сҡйлемшелерініҗ дҡрекі эмоционалдыҕ бояуы бір-бірінен 

ҡзгеше реҗктермен ерекшеленеді (ҟзілҕой, келекелі, мысҕылды, менсінбеген, кеміткен, елемеген, 

дҡрекі жҟне тіпті ҡрескел). 

7.Сленгтер халыҕтыҗ кҡпшілігі ҙшін тҙсініксіз болып келеді, себебі олар сленгке тҟн 

ауыспалы мағынада ҕолданылады, сонымен ҕатар шетел тілдерінен енеді.  

8.Сленг – бейҟдеби лексиканыҗ экспрессивті ҕабаты болып табылады. Ол уаҕыт, заман 

ҡзгерістеріне сай ҕқбылып отырады. 

10.Сленг ҡз бетімен дамып, грамматика заҗдылыҕтарына бағынбайды.  

11.Сленгке семантикалыҕ юмор тҟн. Кейде ол сҡздер ойыны ретінде бағаланады Ҟдетте 

ҕатаҗ реттеуге қшырамайды жҟне ауызекі тілдіҗ жанды дамуын кҡрсетеді.  
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Резюме. Анализируются приемы средств художественной выразительности, используемые 

при новообразовании и использовании устойчивых выражений в поэзии М. Жумабаева, С. 

Сейфуллина, И. Жансугурова, описываются методы формирования отдельных авторских, 

контекстуальных, случайных вариантов устойчивых выражений. 

Summary.  Methods of means of artistic expressiveness used in neoplasm and use of stable 

expressions in the poetry of M. Zhumabaev, S. Seifullin, I. Zhansugurov are analyzed, methods of 

forming individual author's, contextual, random variants of stable expressions are described. 

 

Ҕазаҕ тілі білімінде, тіпті жалпы тҙркі тануда, бқл мҟселеге алғаш ҕалам тартҕан, зерттеген 

академик І.Кеҗесбаев екені белгілі. Ғалымныҗ «Тқраҕты тіркестер» деп аталатын докторлыҕ 
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диссертациясы 1944 жылы дҙниеге келген болатын. Демек, академик Ҟ. Ҕайдардыҗ пікірі 

бойынша, ҕазаҕ тілі білімінде фразеологизмді зерттеу тарихы орыс тілімен ҕатар, тіпті одан бірер 

уаҕыт бқрыныраҕ басталды деуге болады. Ҡйткені, І.Кеҗесбаевтыҗ 1944 жылы ҕорғаған 

диссертациялыҕ жқмысы 1940 жылдан басталған еді. Академик Иван Иванович Мещаниновтыҗ 

жетекшілігімен жазылған бқл жқмыс тҙркология саласында фразеология бойынша алғашҕы 

еҗбектерініҗ бірі болып саналады. Осыныҗ нҟтижесінде кеҗінен белгілі «Ҕазаҕ тілініҗ 

фразеологиялыҕ сҡздігі» деген ҙлкен еҗбек дҙниеге келді. 

Аҕындардыҗ шығармашылығында фразеологизмдерді стильдік маҕсатта ҕолдану жҡні 

фразеологизмдердіҗ ҕқрамын, олардыҗ сҡз таптарына ҕатысын, суреткердіҗ фразеологизмдерді 

таҗдап, талғауын, ҡзгертіп, тҙрлендіру шеберлігіне т.б. мҟселелер ҕарастырылды. Сол тқста, 

біріншіден, ҟрҕилы пікір таласына, екіншіден, В.В Виноградов, Р.Сыздыҕова, Ҟ.Болғанбайқлы, 

Г.Ҕалиқлы. Ғ.Смағқлова т.б. ғалымдардыҗ тқжырымына ден ҕойғандыҕтан, маҕал-мҟтелдерді 

фразеологизм ҕқрамында, ҕарастырмағандығымызды ескерткен жҡн. 

Тқраҕты тіркес деген қғымныҗ да шарттылыгы бар екені белгілі. Ол шарттылыҕ аҕын-

жазушылардыҗ ҕолданысында бқл тқраҕты деп ҕарастырған категориямыз белгілі бір ҡзгеріске 

душар болып отырады. Бқл поэзия тілінде де, проза тілінде де, жалпы сҡз ҕолданыс 

проблемасына байланысты кҡптен бері зерттеліп келеді. Сондыҕтан «тқраҕты» дегенді шартты 

деп ҕана тҙсініп прозада, поэзияда ҡзгерістерімен ҕолданамыз. 

Біраҕ поэзияда, прозада ҡзгеріспен ҕолданған ТТ-ны кҙнделікті ҡмірде ҡзгертіп ҕолдануға 

болмайды. Ол жалпы халыҕтыҕ ҕолданыстан ауытҕымай «де» етістігініҗ кҡмегімен ғана 

тырнаҕшаға алынып ҕолданылады. 

Белгілі ғалым, профессор Р.Сыздыҕтыҗ сҡзімен айтҕанда сҡз ҕқдіретініҗ арҕасында іске 

асатын ҕқбылыс. Ол ғалымныҗ бейнелі тҙрде атаған «сҡз ҟрлеу» тҟсілі деп танимыз. Сҡз ҟрлеу 

деп отырғанымыз да, айналып келгенде сҡз тандау, сҡз ҕолданысы дегендеріміз сияҕты, кҡркем 

шығарма тіліндегі жеке сҡздердіҗ (жҟне тіркестердіҗ) «ҕылығы», ҕызметі, стильдік жҙгі (орысша 

айтҕанда «поведение слова в художественном тексте») деген тқтас ҕқбылысҕа кіреді. Ҟсіресе 

«сҡз ҟрлеу» дегенде сҡздіҗ кҡріктеу ҕқралы ретінде келген, сҡз- бейпе болып келген сҟттері 

талданады. [1, 29б.] 

Фразеологизмдердіҗ табиғатына тҟн осы бір ҕасиетін біз жалпы сҡз ҕолданыс жҙйесінен, 

ҟсіресе поэзия тілінен айҕын кҡреміз. Поэзия тіліне тҟн ерекшеліктердіҗ бірі-ҡлеҗ ҕқрылысы 

десек, ондағы поэтикалыҕ ҙйлесімділік, тқлғалыҕ сҟйкестік, дыбыстыҕ ҙндестік (рифм, ритм), 

қйҕастыҕ (аллитерация, ассонанс, т.б.) - фразеологизмдердіҗ «ҕамырша иленіп», сан алуан 

ҡзгерістерге тҙсуіне ҟсерін тигізеді. 

Фразеологизмдердіҗ поэзия тілінде мқндай ҡзгерістерге тҙсуі жҟне ол ҡзгерістердіҗ шегі 

мен тҙрі, сайып келгенде, суреткер (ақынның) шеберлігіне жҟне сҡз саптау мҟнеріне тікелей 

байланысты. Осы бір фактіге ҕарап ҟрбір аҕынныҗ сҡз ҕолданысына тҟн ҡзіндік ерекшеліктерін 

де айҕындауга болады. Егер бқл ерекшеліктер сҡз саптау ыҗғайына ҕарай бола беретін кездейсоҕ 

Ҕолданыстар емес, ҡлеҗ - жыр ҡрісінде ҕайталана беретін, демек автордыҗ ҡзіне қнайтын, 

ерекше мҟн беріп, мағына жҙктейтін ҕолданыстарға барып сайса, онда оларды автордың 

(аҕынныҗ) ерекшелігі деп ҕараған жҡн. 

Жеке аҕын, автордыҗ стильдік ерскшелігі деп, ат ҕойып, айдар тағу ҙшін оныҗ барша 

шығармасын тҙгел ҕарастырып, талдап шығу керек. Ол ғана емес, бір аҕын-автордыҗ сҡз саптау 

ҡнерін жҙйелі тҙрде ҕарастырып, екінші бір аҕын - автор шығармаларыныҗ тілімен салыстыра, 

салғастыра ҕарастыруда. Міне, сонда ғана ҕазаҕ ҟдебиетініҗ белгілі ҡкілдерініҗ -кҡркем тіліне 

байланысты «ана аҕынныҗ стильдік ерекшелігі анау», «мына аҕынныҗ стильдік ерекшелігі 

мынау» деп тайға таҗба басҕандай етіп, кҡрсетуге болады. 

«Кҡркем туындыныҗ тілін лингвистикалыҕ стилистика тқрғысынан талдау дегеніміз тілдіҗ 

жеке бҡліктерін (единицаларын) тугендеп атау емес, сол бҡліктердіҗ, айталыҕ, сҡздердіҗ, 

тіркестердіҗ, сҡйлемдердіҗ ҕолданысын, ҕолданыстағы кҡрінісін зерттеу болмаҕ. Наҕтылай 

айтсаҕ, сол бҡліктерді теріп алып, жалаҗ кҡрсете салу — кҡркем тілді зерттеушініҗ шаруасы 

емес, сол сҡздердіҗ ҕолданысы ҕандай маҕсатты ҡтеп тқр, солар арҕылы жазушы нені, ҕалай 

суреттеп тқр — осыларды таныту керек». [39.5]. 
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Сонымен, лингвостилистика дегеніміз не пҟн? Оныҗ толыҕ та, жетілген аныҕтамасын 

«Ҕазаҕ тілі энццклопедиясынан» табамыз. 

Лингвостилистика — сҡздіҗ ҕолдану заҗдылыҕтары мен тілдіҗ стильдік тармаҕтарын 

тіл білімінде зерттейтін саласы. 

Лингвостилистиканыҗ кҡпшілік табанын тіреген теориялыҕ пікірлеріне сҙйенсек, оныҗ 

басты екі бағытын немесе екі тҙрін атауға болады. Олар 

1) Тіл ресурстарыныҗ стилистикасы немесе тіл стилистикасы ол ҡз ішінде тілдіҗ 

деҗгейлеріне байланысты. 

а) лексикалыҕ стилистика, фразеологиялыҕ стилистика (немесе екеуін ҕосып лексика-

фразеологиялыҕ стилистика деп атаушылыҕ та бар). Лингвостилистиканыҗ бқл тҙрі лексикалыҕ 

бірліктер мен тқраҕты тіркестердіҗ стилистикалыҕ ҕызметін зерттейді; 

ҟ)фонетикалыҕ стилистика. Ол тілдегі дыбыстар жҙйесініҗ ҕолданылу зандылыҕтарын 

ҕарастырады. 

б)морфологиялыҕ стилистикада ҕосымшалардыҗ ойды дҟл жҟне маҕсатҕа сай беру 

ҕатынасына кҡҗіл бҡлінеді. 

в)синтаксистік стилистикада сҡз тіркестері мен сҡйлемдердіҗ тҙрлерініҗ, олардан да 

кҡлемді конструкциялардыҗ (кҙрделі синтаксистік тқтастыҕ, абзац т.б.) стилистикалыҕ маҕсатта 

жқмсалуындағы дқрыс немесе бқрыс ҕқрастырылғаны негізгі нысанаға алынады. [2, 261б.] 

Осыған орай біз ҕазаҕтыҗ белгілі аҕындары Ілияс Жансҙгіров. Сҟкен Сейфуллин, Мағжан 

Жқмабаевтардыҗ ҡз шығармаларындағы фразеологизмдердіҗ ҕолданыс ерекшеліктеріне назар 

аударғымыз келеді. 

б) «азап»- ҡзгермеген; 

в) «шеккен»-«кен» есімше формасымен жасалған аныҕтауыштыҕ ҙлгі; 

г) «ҕазаҕ»- (ҕанды азап шегуші ҕазаҕ) метатеза-орын алмастыру тҟсілі арҕылы, 

экспрессивті-эмоционалды реҗк ҙстемелеп, кҙшейткіш мағынада тқр. 

Мағжан аҕын, казаҕтыҗ шеккен азабын жай ғана «ҕиналды» дей салмай, оған ҕоғамдыҕ 

тқрғыдан ерекше мҟн беріп, бояуын ҕоюлата сипаттап отыр. 

«Ілгері басқанның иті оттайды» деген маҕал – «бағы (жанып) жҙріп, дҟулеті аскан 

кісініҗ барлыҕ ісі сҟтті болады, бар дҙниесініҗ оралымы кеп тқрады» [ҔТФС, 578 б.] 

мағынасында ҕолданылады. Ілияс акын бқл маҕалды былай ҕолданған: 

Ілгері басып, иті оттап, 

Берекелі бейбітті, 

Ҕонысы ҕқтты жаралған [3, 36 б.]. 

Мқндағы ҡзгерістер ҕандай? Автор бқл маҕалдыҗ мҟн-мағынасын саҕтай отырып, оныҗ 

мазмқнына динамикалыҕ реҗк берген: 

а) «ілгері» –  ҡзгермеген; 

ҟ) есімше «басҕанныҗ» орнына кҡсемшс «басыпты» ҕолдану ҟрекетті наҕтыландыра 

тҙскен; 

б)«иті» –  ҡзгермеген; 

в)«оттап»- оттайды (іс-ҟрекетті наҕтыландыра тҙскен). 

Ілгері басқанның иті оттайды маҕалыныҗ ҕқрамына ҡзгеріп енгізіп, Ілияс аҕын 

кҙшейткіш реҗк ҙстеп, ҡз маҕсатына пайдаланып отыр. 

«Бел буу» деген фразеологизм –  «бір нҟрсені істеуге шындап кірісу, тҟуекел ету» [4,110б.] 

мағынасында ҕолданылады. Ал Мағжан аҕын бқл фразеологизмді былай ҕолданған: 

Ер жігіт ҡнер табар ерте ҕуса, 

Ерініп, шаршамаса, белін буса [5, 23 б.] . 

Мқнда ҕандай ҡзгерістер бар? Аҕын бқл фразеологизмніҗ мҟн- мағынасын саҕтай отырып, 

шарттылыҕ элементін енгізу арҕылы (ерініп, шаршамаса), экспрессивті-эмоционалды реҗк 

ҙстемелеп, мағынасын кҙшейтіп отыр. Сонда ҕандай ҡзгеріс енгізілді? 

а)«Ерініп шаршамаса» –  «белін буса» фразеологизмін ҕоршаған контекст; 

ҟ) «бел» –  белін –  грамматикалыҕ ҡзгеріске қшыраған; 

б) «буды» –  буса –  (-са) шартты рай формасы. 
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Ҕоршаған контекстегі -са формасыныҗ ҕайталануы байҕалады. 

Бқл грамматикалыҕ параллелизмдер ҡлеҗніҗ қйҕасына ҕажет. 

3. Автор ҕоршаған контекстегі (ерініп, шаршамаса) сҡздерін шартты тҙрде ала отырып, 

адам алға ҕойған маҕсатҕа тҟуекелге бел бқғанда ғана жететінін кҡрсетеді 

«Бетке шіркеу болу (келтіру)» деген фразеологизм халыҕтыҕ 

ҕолданыста – «абыройсыз ету, жамандыҕҕа апару, қятты ісімен табаға ҕалдыру» [4,115б.] 

мағынасында ҕолданылады. Ал Сҟкен Сейфуллин бқл фразеологизмді окказионалды тқрғыда 

ҕолданған: 

Ханы да, ҕарасы да арсыз деген, 

Келмесін ел бетіне шіркеу-шілте [6, 66 б.]. 

Мқндағы ҡзгерістер? 

а)Инверсия ҟдісімен компоненттердіҗ ҕалыпты орын тҟртібі ауысҕан; 

ҡ) Бір-бірімен «жымдаса байланысу» бқзылып, араларына (ел, шілте) сҡздер кірген; 

          б)«Фразеологиялыҕ байлаулы» мағына толыҕтырыла тҙсіп, ҕосымша реҗк иеленген; 

          в)«келмесін» –  синоним сҡз (оригиналда болды, келтірді) бқйрыҕ райда; 

г)«ел»- оригиналда жоҕ сҡз; 

д) «бетіне» –  бетке (грамматикалыҕ ҡзгеріске тҙскен); 

ж)«шіркеу» –  ҡзгермеген; 

з)«шілте» –  сҡзі «шіркеу» мен ҕосарланып экспрессивті мҟн ҙстеп тқр. 

Инверсиялаудыҗ нҟтижесінде қятты ісімен табаға ҕалуды бҙкіл ҕауымға келер ар-қятты 

намыстана ойлау ісін жай пассив баяндаудан оны императив бқйрыҕ тҙрінде ауыстырып 

баяндағанын кҡреміз. Араларына енген сҡздер (ел, шілте) ойды саналыныҗ сезім- тҙйсігіне 

жеткізу маҕсатында тқр. С.Сейфуллин бқл тексте осындай творчестволыҕ жаҗалыҕ жасаған. 

«Аяқтан алу (шалу)» деген фразеологизм-«ҕаскҙнемдік істеді; сҙріндірмек болды» [4,79б.] 

мағынасында ҕолданылады. Ал Сҟкен аҕын бқл фразеологизмді былай ҕолданған: 

«Кҡп дҙшпан аяқтан кеп шалганы рас» [6,80б.]. Мқндағы ҡзгерістер? 

а) фразеологизм сҡйлемніҗ ҕқрамына еніп, оныҗ ҡзімен жымдасып тқр; 

ҟ) «фразеологиялыҕ байлаулы мағына» саҕталып, ол наҕтылана тҙсіп, ҕосымша реҗк беріп 

тқр; 

б)«Көп душпан», «кеп», «рас» –  оригиналда жоҕ сҡздер; 

в)«аяқтан» –  ҡзгермеген; 

г)«шалғаны» –  шалды болып ҡзгерген. 

Сҟкен Сейфуллин «аяқтан шалу» фразеологизмін осылайша араларына сҡз ҕосып, 

экспрессивті мағына ҙстен ҕолдануын «авторлыҕ жаҗалыҕ» жасаған деуге болады. Аҕын сҡзі 

ҡмірден сҙрініп, заманынан соҕҕы жеген адамға жаулыҕ кҡрсетіп, жығылған ҙстіне жқдырыҕ 

жқмсау, ҕаскҙнемніҗ ісі екенін дҟлелдей тҙскен. 

Халыҕтыҕ ҕолданыстағы: «Ақсақ қой түстен кейін маңырайды» маҕалы «мезгілінен 

кешеуілдеу, ерте туып, кеш ҕалу» деген қғымда айтылады [4,25б.]. 

Ілияс аҕын бқл фразеологизмді: 

Жҟ, болды, жарайды. 

Ақсақ қой түстен кейін маңырайды –  тҙрінде пайдаланған [7, 81б.]. 

Ілияс аҕын бқл ҡлеҗ жолында маҕалды халыҕтыҕ ҕолданыста, ешҕандай ҡзгеріссіз 

ҕолданып отыр. Ҡлеҗ жолына тқтас маҕалды ешбір ҡзгеріссіз енгізу де автор шеберлігіне 

жатады. Халыҕ ҕолданысындагы: «Отқа түсу» фразеологизмі «отҕа, суға, тҙсу, ҕандай іске 

болса да бару, жанын аямау» деген мағынада берілген [4,423б.]. Мағжан аҕын бқл 

фразеологизмді былай ҕолданыпты: 

Ойламай отқа түскен неткен жанбыз, 
Сҡз қҕпас мылҕау, меҗіреу, жҙрген жалғыз [5,34б.]. Осындағы ҡзгерістер: 

а) отқа-корреляция; 

ә) түсу-түскен –  корреляция есімше формасына ауысып, наҕтылы объектіге ҕатысты 

аныҕтауыштыҕ ҕызмет атҕарып тқр. 
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ФТ-ныҗ алдында тқрған (ойламай) сҡзініҗ ҕосылуынан экспрессивті-эмоционалды реҗк 

ҙстемеленіп, мағынасын ҕҙшейтіп отыр. Ҟдетте «отқа түсу» фразеологизмі кҡзсіз кҡбелсктерге 

тҟн іс екені белгілі. Мқныҗ сыртында баласы ҙшін ана шырылдап, отҕа да, суға да тҙсетіні 

мҟлім. Жаҕыны ҙшін, жары ҙшін жанын аямау ер жігіттіҗ міндетті борышы екені тағы белгілі. 

Ал бқл фразеологизм осы ҡлеҗде ойламагандыҕтан отҕа тҙскеніне налу, ҡкініш сезімі бар екенін 

білдіреді. 

Құланның қасынуына - (қасуына) мылтықтың-басуы (басуы дәл келді) маҕалы – «стіҗ 

орайы келгенде, сҟті тҙскенде» деген мағынада айтылады [4,362б]. Сҟкен Сейфуллин бқл 

тқраҕты тіркестіҗ мағынасын ғана саҕтай отырып, былай ҕолданған: 

Бҙркіттіҗ кҡкпар алып ҕашуына, 

Болмады «Окжетпестен» асуына  

Кҡзінше ҕалыҗ ҕолдыҗ ҕаза тапты, 

Тура кеп шын мергеннің басуына [6,57б.]. 

ТТ-ныҗ бір сыҗарын ғана ҡз маҕсатына пайдаланған («шын мергеннің басуына») 

«мылтықтың» орнына «мергеннің»сҡзі алынған. Бқл - ҟринс авторлыҕ (окказионалдыҕ) 

ҕолданыс. Ҕандай ҡзгерістер бар? Арасына сҡз ҕосылса да, жалпы идея, образ саҕталған: 

а)»Тура кеп шын мергеннің» –  оригиналда жоҕ сҡздер; 

ҟ) мергенніҗ – «мылтыҕтыҗ» орнына ҕолданылуы; 

б) басуына –  «басу» (грамматикалыҕ ҡзгеріске тҙскен). 

Аҕын бҙркіт ҕыран кқс болса да, онан да ҕырағыныҗ ҕырына кездессе жолын беріп, 

жығылатынын, яғни істіҗ орайы келгенде, не бір болмайтын істі болдыруға, істеуге болатынын, 

ҟр нҟрсеніҗ кҡзін таба білу керек екенін кҡрсетеді. 

«Ант ету» фразеологизмі – «уҟдесін беру, серт ету, ҕаргану, анттасу» –  деп ҕолданылады 

[4, 41б.]. Ал бқл фразеологизмді Сҟкен Сейфуллин: 

Ҙлкені балапанныҗ «ризамын» деп, 

Ант қылды иіліп кеп мойын сқнып –  деп ҕолданған [6,29б.] . 

Бқл фразеологизмдегі ҡзгеріс –  (ету) етістік компонентін «кылу» сҡзімен алмастырып, 

синонимін ҕолданған. 

Фразеологизмдердіҗ поэзия тілінде мқндай ҡзгерістерге тҙсуі жҟне ол ҡзгерістердіҗ шегі 

мен тҙрі, сайып келгенде, суреткер аҕынныҗ шеберлігіне, сҡз саптау мҟнеріне тікелей 

байланысты дедік. Жоғарыда кҡрсетілген мысалдарға ҕарап, ҟр аҕынныҗ фразеологизм 

ҕолданысына тҟн ҡзіндік ерекшеліктерініҗ де бар екенін аҗғардыҕ. 

Кҡріп отыргғнымыздай, Мағжан Жқмабаев, Сҟкен Сейфуллин, Ілияс Жансҙгіровтардыҗ сҡз 

ҕолданысы мейлінше еркін, шығармашылыҕ сипатҕа ие. Аҕындардыҗ кез-келген 

фразеологизмніҗ семантикалыҕ ҡзегін, мағыналыҕ мҟйегін саҕтай отыра, тқлғалыҕ жағынан сан 

ҕқбылтып, ҕқрамына соншама ҡзгеріс енгізуінен олар тҙрленіп, басҕа бір сипат алып 

отыратынын байҕаймыз. 
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Резюме. В статье теоретически описаны и всесторонне рассмотрены особенности 

употребления пословиц и поговорок, их функции в языке.  

Summary.  The article theoretically describes and comprehensively examines the peculiarities of 

the use of proverbs and sayings, their functions in the language. 

 

         Ҕай халыҕтыҗ болса да ауыз ҟдебиетінде маҕал-мҟтел кҡлемі шағын, мазмқны бай, тілі 

кҡркем жанрға жатады.Ҕазаҕ халҕы да, ҡзге халыҕтар сияҕты, атам заманнан ҕорланып, 

сқрыптала сқлуланып, жинала саҕталып, бҙгінгі кҙнге жеткен фольклоры бар халыҕ. Халыҕтыҗ 

ҡмір тҟжірибесін, жаҕмылыҕ пен жамандыҕ қғымын, тіршіліктіҗ сан таруына берген бағасын, 

белгілі бір ҕқбылыстардыҗ ҕорытындысын, тобыҕтай тҙйінін ҟрі ҕысҕы, ҟрі нқсҕа етіп айтатын 

ғибрат сҡздер – маҕал-мҟтелдіҗ ауыз ҟдебиетінде алатын орны бірегей. Маҕал-мҟтелдерде 

халыҕтыҗ дҙниені танып-білуініҗ жҟрежесі байҕалады, адамшылдыҕ, отаншылдыҕ, еҗбекшілдік, 

мҟрттік, ізгілік, ҕаҝармандыҕ, мейірімділік секілді ҕасиеттердіҗ папҕы ажыратылып кҡрсетіледі. 

Бқл тқрғыдан алып ҕарағанда маҕал-мҟтелдерді ҕазаҕ ҕауымыныҗ ғибрат кітабы, қстаздыҕ, 

тҟлімгерлік шежіресі, педагогикалыҕ кҡзҕарасы ретінде де бағалауға болады. 

Сонымен, халыҕ шығармасыныҗ басҕа тҙрлері сияҕты маҕал-мҟтелді ҟуел баста жеке 

адамдар шығарады, оны біреуден-біреу естіп, жаттап айта жҙреді, ҡҗдейді, ҡзгертеді, сҡйтіп олар 

бірте-бірте жалпыхалыҕтыҕ мқраға айналады. Демек, маҕал-мҟтелді белгілі бір халыҕтыҗ ҡмірде 

кҡрген-білгенінен жасаған ҕорытындысы, аҕыл-ой тҙйіні деуге болады. 

Иҟ, шынымен фольклор жанры ішінде халыҕ арасында еҗ кҡп тараған жҟне 

жалпыхалыҕтыҕ тілдіҗ ҕаймағын бқзбай қзаҕ ҡмір сҙретіні – маҕал-мҟтелдер. Жҟне де бқлар 

шешендік ҡнермен туымтас жатҕан сҡз ҡрнегі болып табылады. 

Сонымен ҕатар, маҕал-мҟтелдердіҗ ҕалыптасуында араб, парсы, тҙркі ҟдебиеттерініҗ ролі 

кҙшті болған. Жҙсіп Хас-Хажибтіҗ «Ҕқтадғу біліг» еҗбегі ХІ ғасырда жазылған Орта Азия, 

Шығыс Тҙркістан жҟне Ҕазаҕстан тҙркі халыҕтарыныҗ кҡркем ҟдеби шығармаларыныҗ ішіндегі 

еҗ алғашҕысы да, еҗ кҡнесі де болып есептеледі. В.В.Радлов осы еҗбекті «Тҙркі сҡздігіне» енгізу 

жҟне оны неміс тіліне аударып бастыруға ширек ғасырдан артыҕ  ҡмірін сарп еткен. 

Тҙрік маҕал-мҟтелдерін зерттеген Айдын Ой Жҙсіп Баласағқнныҗ «Ҕқтадғу білігіне» 

тоҕтала келіп, оныҗ ҡлеҗ жолдары маҕал-мҟтелдерге айналып кеткендігін кҡптеген мысалдармен 

дҟлелдейді. 

Қлы бабамыз Ҕожа Ахмет Йассауидіҗ «Диуани хикметініҗ» «Даналыҕ кітабы» ҟрбір сҡз 

астарында даналыҕ иірімдері меруерттей мҡлдір сҡзбен берілгендігін «Ишарат еттім, дана болса 

мағына алсын, Сҡз онерін ҡрнектедім, наҕыл ҕалсын, Дҙр гауҝар лебізімді есіне алсын,есіне 

алсын» деген жолдарынан тҙсінуге болады. 

Махмқд Ҕашҕари – ҡз заманыныҗ  білімді филологі, тҙрік тілініҗ алғашҕы сҡздігін, 

грамматикасын жасаған ғалым. Оныҗ «Диуани лқғат ат-тҙрк» сҡздігінде 300-дей маҕал-мҟтел 

бар болса,  соныҗ барлығы дерлік ҕазіргі тҙркі тілдерінде толығымен ҕолданылады. Кҡне тҙркі 

жазба ҟдебиетініҗ кҡрнекті ҡкілдері – Ахмед Иҙгінекидіҗ «Хибат ул-хаҕаиҕ», «Аҕиҕат тартуы», 

Насреддин Рабғузидіҗ «Ҕисас ул анбийа», «Пайғамбарлар туралы ҕысҕа ҟҗгімелер»/, Кодекс 
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Куманикус, Саифи Сарайидыҗ «Гулистан бит-тҙрки» шығармаларыныҗ  ҡздері ҡсиет-нама, 

ҕысҕа тқжырымдар, ойлы сҡз орамдарына толы. 

Ойлы сҡз кҡпті қтады, ойсыз сҡз басты жқтады . Кішіпейілдіҗ абыройы асады, тҟкаппардыҗ 

ҕқты ҕашады. Жарайтын киім таба алсаҗ, жалаҗашҕа жап. Кҡҗіл аудар даналардыҗ сҡзіне, Адал 

жанды ҡнеге тқт ҡзіҗе . Ҟділдік – ҟкімдіктен де кҙшті. Жҙзігі барда – Сҙлеймен, жҙзігі жоҕта – 

сҙмірейген Н.Рабғузи. 

Ҕазаҕ халҕыныҗ бізге жеткен жазба мқраларыныҗ еҗ ҕқндысы – Ҕадырғали Ҕосынбекқлы 

Жалаиридіҗ «Жамиғ-ат Тауарих», «Шежірелер жинағы» атты кітабында ҕазаҕтыҗ ҡткір сҡздері 

мен маҕал-мҟтелдеріне тоҕталған болса, бқдан ҙш жҙз жылдан сҡҗ Ҕазан ҕаласында жарыҕ 

кҡрген Ҕқрманғали Халидқлыныҗ «Тауарих хамса Шарҕи»  «Шығыстыҗ бес тарихы» еҗбегінде 

билер жҟне билік жҡнінде ҕқнды пікірлер айтылған. 

Тҙркі халыҕтары маҕал-мҟтелдеріді «аталар сҡзі»,  «даналыҕ сҡздер», «наҕыл сҡздер», 

«аҕыл сҡздер» деп атап, «аҕылыҗ бар ма – аҕылға ер, аҕылыҗ жоҕ па – наҕылға ер», «атаҗныҗ 

саҕалына ҕарам, айтҕан маҕалына ҕара», «маҕал-мҟтел маржан сҡз, ҕоса кҡрме арзан сҡз» деуі – 

халыҕтыҗ берген ҟділ бағасы. 

Тоҕсан ауыз сҡздіҗ тобыҕтай тҙйінін бір-аҕ айтатын маҕал-мҟтелдер де аз сҡзден 

жасалғанымен, кҡп мағынаны білдіретін фразеологиялыҕ топтыҗ бірі. Келелі ойды, кеҗ 

мазмқнды данышпандыҕ аҕыл-ҡсиет тҙрінде салмаҕты айтатын, айтҕанда соншама дҟл, ҟрі ҟділ, 

ащы мысҕыл, ҟдемі ҟжуасы аралас келіп нқсҕап, тапжылтпай маҕқлдатып тастайтын маҕал-

мҟтелдерді пайдаланудыҗ мҟні зор. 

«Жҙздіҗ кҡркі – саҕал, сҡздіҗ кҡркі – маҕал», «тқз астыҗ дҟмін келтірсе, маҕал сҡздіҗ сҟнін 

келтіреді», «маҕал-сҡздіҗ атасы» деп сҡздіҗ ҕадірін білген ҕазаҕ «ҡнер алды-ҕызыл тілге» ерекше 

мҟн берген. Сҡз ҕадірін тек ҕазаҕ халҕы ғана емес, барлыҕ халыҕ біледі. Ҟр халыҕта мқндай 

сҡздердіҗ ҕасиетін аша тҙсетін маҕалдар кездесіп отырады. 

Туысҕан ҡзбек тілінде мынадай  наҕыл сҡздер кездеседі: «яхши наҕл томири аҕл» («жаҕсы 

наҕылдыҗ тамыры – аҕыл»), «оталар сузи-аҕлининг кузи» («аталар сҡзі – аҕылдыҗ кҡзі») [1,7 б]. 

Татарларда – «картлер сҙзен капка жый» («ҕарттар сҡзін ҕапҕа жи»), «мҟкаль саҕалдан 

олыраҕ» («маҕал саҕалдан қзыныраҕ») [2, 9 б]. 

Ҕырғыз, ҕазаҕтарда – «маҕал атасы – сҡз, мата атасы – бҡз», ҟзірбайжандарда – «маҕалмен 

дауласа алмайсыҗ»  («с пословицей не поспоришь»), «сҡз гҙл болса, маҕал – гҙл шоғы» («слово – 

цветок, пословица – букет»), «даналыҕ мҟтелде» («в поговорке – мудрость») [3, 5 б] 

Ҕарап отырсаҕ, ҟлемде ҕанша ел болса, сонша сҡз сыры бар. 

«Маҕал» сҡзі араб тілінен келген делінеді. 1889ж. Н.Исҟнбет жинап бастырған «Татар халыҕ 

мҟкальлҟрініҗ» 1-томында берілген мысалдарда, арабтарда «мекелли мҟканын мекал» - «ҟр іске 

лайыҕ сҡз бар» деген маҕал да бар кҡрінеді. Сонда «маҕал» деп жҙргеніміздіҗ о бастағы 

мағынасы, «орынды сҡз», яғни «тиісті жеріне дҟл айтылған сҡз» болып шығады. Кҡптеген 

тілдерде наҕыл сҡздіҗ бқл тҙрлері ҟр ҕилы аталғанмен, олардыҗ семантикалыҕ мағынасы бір. 

Мҟселен, ҡзбектерде «маҕал», ҟзірбайжандар «аталар сҡзі», чуваштар «ҕариялардан ҕалған сҡз» 

(«ваттисам калани») десе, кҡптеген тҙркі тілдерінде маҕал мен мҟтел ҕосарлан жҙреді. 

Ҕырғыздар «маҕал мен лаҕаптар», тҙркімен «наҕылдар ве аталар сҡзи», қйғырлар «маҕал вҟ 

тҟмсил», татарлар «мҟкҟль ҝҟм ҟйтем» деген терминдерді ҕалыптастырады. Бқдан шығатын 

ҕорытынды, ҕай халыҕ болмасын, маҕал-мҟтелді ҕатты ҕадірлейтінін, ҟрі олардыҗ ҡзара 

айырмасын, мҟнін тереҗ тҙсініп, тірлігіне ҕажет ететінін аҗғарамыз. Ҕоғамныҗ даму 

заҗдылыҕтары туғызатын ҟрбір жаҗа кезеҗніҗ ел ҡміріне тҙбірлі ҡзгерістер енгізетіні белгілі. 

Алайда ҕандай ҕоғамныҗ да алтын діҗгегі – адам. Сондыҕтан да бҙгін, Республикамыз дербес 

мемлекет мҟртебесіне ие болып отырған  шаҕта, ҕоғамымыз барлыҕ мҙшесін биік маҕсаттыҗ, 

ҙлкен адамгершіліктіҗ, жоғары эстетикалыҕ, этикалыҕ талап талғамыныҗ адамы етіп 

тҟрбиелеуде, оныҗ жан дҙниесіне рухани мол нҟр беріп отыруда ҕоғамды гуманитарландыру 

ҕажеттігі кҙн тҟртібіне ерекше ҕойылып отыр.  

Ал гуманистік идеяларды жас қрпаҕ санасына жеткізу, оларды насихаттауда маҕал-

мҟтелдердіҗ, даналыҕ сҡздердіҗ, кҡркем ҟдебиеттіҗ, тілдіҗ орны айрыҕша екені сҡзсіз. Маҕал-

мҟтелдердіҗ идеялыҕ-эстетикалыҕ мҟн-мағынасы, мазмқны оҕырманға сҡз ҕқдіреті, сҡз ҕқдіреті, 
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сҡз ҕуаты арҕылы жетеді, оны ойландырады, иландырады, қлттыҕ мҟдениет, болмыс, діл сияҕты 

қғымдарды тоғыстыратын ана тілі байлығынан маҕал-мҟтел адамзатҕа ой-ҡрісін, пікір-

кҡзҕарасын, ҟлемді тҙсініп-тҙйсінуін мейлінше толыҕ, барынша қғыныҕты, ҟсерлі жеткізіп, 

ҕажетті сҡздерді сқрыптап, таҗдап кҡрсетеді. Сондыҕтан да лайыҕты пайдаланылған маҕал-

мҟтел арҕылы берілген иформациясы адресатҕа, оҕырманға жетуі, сайып келгенде, оны 

ойландыруы, оныҗ кҡҗілінде тҙрлі ассоцияциялар туғызуы, оныҗ рухани деҗгейін кҡтеріп, 

интелектуалдыҕ ҟлеуетін арттыруға, жан-жаҕты жарасымды дамуына ҕызмет етеді, сол арҕылы 

ҕоғамды жаҕсартуға, жетілдіре беруге ҙлес ҕосады. 

Халыҕтыҗ тқтас бітім-болмысын қлттыҕ психологиямызға етене жаҕын қғымдармен, 

қлттыҕ наҕыш бояумен шебер кҡрсететін жҟне ҟдеби тілді дамытудағы орны да айрыҕша 

идиомалыҕ иірімдерініҗ бірі осы маҕал-мҟтелдер. Маҕа-мҟтелдерде жиі кездесетін тереҗ 

мазмқнды тқжырымдар ҟсерлі,  бейнелі тҙрінде оҕырман ойында тез саҕталып, жатталып ҕалуға 

бейімділігімен назар аудартады. Бқл тқжырымдар адам ҡмірініҗ алуан ҕырын ҕамтып, кім? Не? 

Ҕалай? Деген сқраҕтарға жауап сияҕты болып келеді: адамдыҕ позиция жалпыадамзаттыҕ 

ҕқндылыҕтармен ҕабыстырылады; белсенді іс-ҟрекетке ҙндейді, бір сҡзбен айтҕанда, адам 

ҡмірініҗ мҟн-мағынсын, философиясын аз сҡзге – маҕал-мҟтелге сыйғызады. 

Ыҕшам,ҟсерлі, философиялыҕ-дидактикалыҕ тқжырымдарға фольклорда маҕал-мҟтелдер, 

жазба ҟдебиетте авторлыҕ офоризмдер жататыны ғылыми ҟдебиет пен аныҕтағыш ҕқралдардан 

белгілі. 

Ҕазаҕ тіл білімінде халыҕ философиясыныҗ кҡрінісі саналатын маҕал-мҟтелдерді зерттеу 

барысында М.Ҟуезов, М.Ғабдуллин [1,294б.] тқрды. Сол сияҕты маҕал-мҟтелдердіҗ жазу мен 

сҡйлеуде ҕолданылуы, зерттелуі, аударылуы, тҙрлі синтаксистік,тморфологиялыҕ, лексикалыҕ 

ҡзгеріске тҙсіп ҕолданылуы тқрғысынан ҡз пікірлерін ортаға салған О.Айтбаев, Г.Турабаев, 

О.Сқлтаньяев сияҕты зерттеушілер еҗбектерініҗ ҕазаҕ паремиологиясыныҗ ҕалыптасуына елеулі 

ҙлесі бар.Ҡзара теҗ дҟрежеде байланысҕан сҡйлемдер интонация арҕылы бір-бірінен 

ажырағысызболып, ҡте келісті тҙзілім ҕқрған жҟне мағыналыҕ байлығымен ҡзіне ерекше 

тартады. 

Ал енді халыҕ даналығыныҗ бір тҙрі мҟтелдіҗ маҕалдан ҟжептеуір айырмашылығы бар. 

«Мҟтел ҕолдану тілінде эмоционалды-экспрессивті бағалау ҙшінҕолданылатын образды сҡз» 

[4,646б.]. «Фольклорлыҕ жанр, ҕқбылысҕа эмоционалды баға беріп, кҙнделікті ҕолданылутіліне 

енген образды сҡз.» [5,120б.]. Бқл туралы тілші ғалымдардыҗ пікіріне назар аударсаҕ, К.Аханов 

«Маҕалдар кҡбнесе екі бҡлімді болып келеді де, алдыҗғысында шарт немесе жалпы пікір 

айтылады: Кеҗ болсай кем болмайсыҗ. Мҟтелдерде ой-пікір, топшылау маҕалдардағыдай кесіп 

айтылмай, образды тҙрде жанамалай айтылған ишара болады: Ҕызым, саған айтам, келінім, сен 

тыҗда» [6,109б.] , – дейді. 

        Ҟдетте маҕал-мҟтелдер халыҕ ауыз ҟдебиетініҗ еҗ бір ҕысҕа да нқсҕа, ҡткір де ҡміршеҗ 

тҙрі, сондыҕтан да оны «тоҕсан ауыз сҡздіҗ тобыҕтай тҙйіні» деп атайды. Сондыҕтан да 

кҡптеген маҕал-мҟтелдердіҗ шығуы арнайы еҗбектерде бҙтін бір ертегі мысалы,  «Аяз, ҟліҗді 

біл, ҕқмырсҕа, жолыҗды біл»  деген сияҕты, дастан, аҗыз, хикая, жыр, толғаулардыҗ ішінде 

айтылып, соныҗ жалпы мазмқныныҗ сығындысы ретінде мҟні тҙсініліп, жеке ҡмір сҙре 

бастайды деп кҡрсетіледі. Ҟрине, маҕал-мҟтелдердіҗ біразы осылай да ҕалыптасҕан болуы 

мҙмкін. Кейбір ҡмірдіҗ ҡзінен алынған, ҟдеттегі қғымнан ҕқрылған наҕты ой астарлы мҟнге ие 

болып, ҡзгеше мағынада ҕолданыла бастауы да ғажап емес. Мысалы, кҡшпенді ҡмір сҙріп, 

малмен кҙн кҡріп ҡскен ҕазаҕ халҕы: «Сырын білмеген аттыҗ сыртынан жҙрме», – дейді. 

Шындыҕ. Сырын білмеген ат теуіп ҕалуы мҙмкін, тістеп алуы мҙмкін, байҕамаса мерт етуі шын. 

Енді осы ой тереҗдетіле тҙсіп, мағынасы кеҗейе тҙсіп адам мҟніне кҡшкен. Сырын білмеген 

адамға сырыҗды да айтуға болмайды, ой бҡлісуге де болмайды, сҡйтіп ҕателіктен саҕтандырады, 

ҡміріне ҙлгі-ҡнеге болады. Ҟдеттегі болмыстыҗ, шындыҕтыҗ астарлы ой ҡрімінен туған 

таҕпаҕты, жҙйелі, сырты сазды, іші назды сҡз ҡрнектері халыҕ қғымында бара-бара 

қшҕырланып, сымбатталып, сырланып, кҡркемдік пен шеберліктіҗ ҙстеле тҙсуімен шыҗдала 

тҙседі. 
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Маҕал-мҟтелдер бір заманныҗ, бір кезеҗніҗ ғана жемісі емес. Маҕал-мҟтелдердіҗ ҡн 

бойынан халҕымыздыҗ ҡмір-тіршілігі, ҕоғамға деген кҡзҕарасы, ҕатынасы, мҟдени-ҟлеуметтік 

ой-ҡрісі кҡрініп отырады. Мысалы: ханда ҕырыҕ кісініҗ акылы бар. Ел ағасыз болмайды, тон 

жағасыз болмайды. Шешенніҗ тілі ортаҕ, шебердіҗ тілі ортаҕ,  Бас кеспек болса да, тіл кеспек 

жоҕ...т.б. 

Ҟрбір маҕалдын сҡз тігісін, сҡйлем ҕқрылысын, қйҕасты ҙйлесімді сҡз саптасын, сырт 

тқлғасыныҗ жатыҕтығы ғана емес, бір сҡзден бір сҡз туындап, сыҗғырлап, қҕсап келуі, аз сҡзбен 

кҡп мҟнді аҗғартуы, тҟлімдік, тҟрбиелік мҟні - бҟрі-бҟрі айшыҕты да айҕын. Қшҕыр да қтымды 

екенін кҡрсетеді. Ҟдеби тілдіҗ сқрыпталған, сымбатты сипатын саҕтап ҕана тқрған жоҕ, 

сонымен бірге, ҟдеби тілдіҗ икемділігін арттырып, дҟлдігін айҕындап, дамыта тҙседі. 
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Резюме В статье использован статистический метод определения частотности синонимов, 

омонимов, антонимов многозначных слов. 

         Summary.   The article uses a statistical method for determining the frequency of synonyms, 

homonyms, antonyms of multi-valued words. 

 

Адамзат ҕоғамыныҗ ҕарым-ҕатынас жасаушы ҕқралы – тіл екенін бҟріміз де білеміз. Кез-

келген сҡздіҗ алатын ҡз орны бар. Ҡйткені адам баласы бір-бірімен пікір алысып, тіл арҕылы 

ҕатынас жасағанда, еҗ алдымен сҡзге сҙйенеді. Р.А.Будагов: «Сҡз еҗ негізгі категория. Тіл 

жҡнінде ойласаҕ, ҟдетте, сҡз туралы ой жҙгіртеміз. Ҡйткені тіл сҡздерден тқрады, сҡздерге 

бҡлінеді, сҡздердіҗ бір-бірімен ҕарым-ҕатынасы, байланысы арҕылы іске асады. Тіл туралы 

ғылым сҡзбен бірге басҕа да тіл категорияларын ҕарастырады, біраҕ басты табиғит категория 

ретінде сҡз алынады», – деп ҡте дқрыс айтҕан [1,56]. 

Сҡз – тіл білімініҗ барлыҕ саласыныҗ негізгі зерттеу объектісініҗ бірі болып саналады. 

Біраҕ тіл білімініҗ ҟр саласы сҡзді бір ғана ҕырынан зерттеп, ҡз заҗдылыҕтарына сай сҡз етеді.  

«Тілдіҗ дыбыстыҕ жҟне мағыналыҕ жаҕтары, сҡз жҟне морфема, сҡз тіркесі жҟне сҡйлем 

тілдіҗ жалпы ортаҕ жҙйесініҗ ҟр тектес элементтері ретінде ҕарастырылады, оны ҟр алуан 

бҡлшектерден ҕқралған жҙйеніҗ жҙйесіҗ деп атаймыз» [2,456], – дейді Д.Н.Шмелев. Осыған 

орай тіл білімі біршама дербес, біраҕ ҡзара шарттас жҟне бір-бірімен байланысты ҕазіргі ҕазаҕ 

тілі курсыныҗ мынадай негізгі салаларынан тқранытдығы айтуға болады: ҕазаҕ тілі 
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фонемасыныҗ жҙйесі мен дыбыстыҕ ҕатарын зерттейтін фонетика (фонология); морфология мен 

синтаксис сияҕты екі тараудан тқратын грамматика; тілдіҗ сҡздік ҕқрамын,  оныҗ тарихи дамуы 

мен ҕазіргі ҕалпы тқрғысына ҕарастыратын лексикология. Аталған негізгі салалармен тікелей 

байланысты жҟне оларды толыҕтыратын тіл туралы ғылымныҗ прагматикалыҕ бағыттағы 

тараулары: орфоэпия, орфография, графика, пунктуация, стилистика. Тілді ҕарастыру барысында 

тілші Б.Момынова айтҕандай ҟуелі еҗ кіші тілдік бірлікті аныҕтап аламыз да, енді одан біртіндеп 

кҙрделіге ҕарай иерархиямен сатылап зерттейміз. Бқл тіл білімінде ҕалыптасҕан дағды. Ҕазіргі 

орыс тіл білімінде семасиология мҟселесімен айналысып жҙрген Н.И.Гайнуллина да осы пікірді 

ҕқптай отырып, тілдік единицаларды зерттеу барысында жеҗілден ауырға ҕарай бағыт 

жасалатындығын, оныҗ ғылымда стратификация деп атайтындығын айтады. Сол себепті ғылыми 

зерттеу процесінде тілдік единицалар тҡмендегідей бір ізбен ҕатарланады: фонема - ҡзіндік 

мағынасы жоҕ, біраҕ бір сҡзді екінші сҡзден, бір морфеманы екінші морфемадан ажыратуға 

септігі бар, ары ҕарай бҡлшектеуге келмейтін дыбыстыҕ единица. Морфема – сҡздіҗ ары ҕарай 

бҡлшектеуге келмейтін кіші мағыналыҕ бҡлшегі. Сҡз – ҡзіндік дербес лексикалыҕ мағынасы бар, 

тілдіҗ ҡз алдына бір кіші единицасы. Сҡз тіркесі  - мағыналыҕ жҟне грамматикалыҕ жаҕтан 

байланысҕан екі немесе бірнеше айрыҕша мҟне бар сҡздер. Сҡйлем  – біршама тиянаҕты ойды 

білдіретін жҟне предикаттыҕ синтаксистік конструкциядан тқратын тілдік единица. Бқдан 

байҕайтынымыз, сҡз берілген стратификацияныҗ орталығында жҙреді. 

Тіліміздегі бҙкіл сҡздердіҗ жиынтығын сҡздік ҕқрам  немесе лексика деп атап, оны тіл 

білімініҗ бір саласы – лексикология ҕарастырады. Лексикология  - сҡздік ҕқрамныҗ пайда болу, 

оныҗ дамуын зерттейтін тарихи лексикология жҟне сҡздердіҗ мағыналарын немесе 

семантикасын, сҡздік ҕқрамныҗ кҡлемін, ҕқрылымын т.с.с. зерттейтін сипаттама лексикология 

деп бҡлінетіндігі бізге мҟлім. Ҕазаҕ тілі лексикологиясы ҕазіргі ҕазаҕ тіліндегі сҡздер жҙйесін 

зерттейтіндіктен оныҗ негізгі объектісі сөз болады. Жоғарыда айтылып кеткендей сҡз тіл 

ғылымыныҗ ҡзге салаларында да ҕарастырылады. Дегенмен олардыҗ арасындағы маҕсат  басҕа-

басҕа екен. Тіл білімініҗ ҕай саласы болмасын белгілі бір жҙйеге негізделген.  

Ҕазаҕ тілі білімініҗ лексикология саласында кҡп мағыналы сҡздердіҗ алатын орны ерекше. 

Сҡздіҗ мағынасыныҗ ҡзгеруініҗ, бастапҕы мағынасыныҗ ҙстіне бірнеше ҕосымша мағыналардыҗ 

жамалуыныҗ ҡзіндік даму, ҕалыптасу заҗдылыҕтары бар. Сҡз жҟне оныҗ мағынасыныҗ 

тҡҗірегінде ҟр алуан кҡзҕарастар болғандығы бізге мҟлім. Себебі, сҡз мағынасы ҕыры-сыры мол 

ҕқбылыс. Ол ежелден-аҕ кҡптеген тілшілердіҗ ҕызығушылығын тудырып, олардыҗ назарына 

іліге отырып, тҙрлі-тҙрлі пікірталастыҗ негізгі объектісі де болып келді. Бқл пікірталастар 

кҡбінесе сҡздердіҗ кҡп мағыналы болу мҟселесіне негізделген. Осы орайда кейбір зерттеушілер 

сҡздіҗ кҡп мағыналы болатынын мойындамай неше мағына болса, сонша сҡз болуы керек деп 

ҕараса, екінші біреулері сҡздіҗ кҡп мағыналылығы кездейсоҕ нҟрсе деп, ҙшінші бір топ тілшілер 

сҡздіҗ кҡп мағыналылығы тілдіҗ кҡне дҟуірініҗ, сол дҟуірдегі сҡздердіҗ диффуздыҕ 

(жіктелмеген, ажыратылмаған)  ҕалдығы деп ҕарайтын болса, енді біреулері бір сҡз бір ҡзі-аҕ 

бірнеше мағына бере алады дейді.  

Сонымен, семасиология XIX ғасыр соҗынан бастап тіл білімініҗ дербес пҟні болып 

есептелініп, осы кезге дейін сҡз мағынасыныҗ ҡзгеру жолдары, оны аныҕтаудыҗ, зерттеудіҗ 

ҟртҙрлі бағыттары мен ҟдіс-тҟсілдері ҕалыптасып, біршама материалдар жинаҕталып, маҗызды 

ҕорытындылар мен тқжырымдар жасалды жҟне семантикалыҕ зерттеудіҗ негізгі принциптері 

белгіленді. Алайда семасиологиялыҕ тқрғыдан ҟлі де болса зерттей тҙсуді, зерттелгендерініҗ ҡзін 

ҟрі ҕарай талдай тҙсуді ҕажет ететін тқстары жеткілікті. Себебі жоғарыда айтылып кеткендей сҡз 

жҟне оныҗ мағынасы кҡне дҟуірден-аҕ тілшілер мен ойшылдардыҗ (философтардыҗ) назарынан 

тыс ҕалмай талай пікірталастар тудырып жҙрген кҙрделі мҟселе болғанымен де, семасиология 

деген терминніҗ ҡзі, оныҗ пҟн ретінде зерттеле бастауы тіл білімініҗ басҕа салаларына ҕарағанда 

кеш ҕолға алынды. Ал тҙркологияда ол тіпті кенже пҟне болып есептеледі. Егер лексикология – 

тіл білімініҗ сҡз жҟне оныҗ ҕқрылымын зерттейтін саласы болса, семасиология – сол сҡздердіҗ 

мағыналарын зерттейтін тіл білімініҗ бір саласы. Сҡз мағынасы – кҡп сатылы, кҡп ҕатпарлы 

ҕқбылыс, ол – таҗбажасам (семиосис) процесімен байланысты барлыҕ ҕқбылыстардыҗ гаммасы. 

Лингвистиканыҗ бқл екі саласы бір-бірімен ҡте байланысты болып келетіні бізге белгілі. Ҡйткені 
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ҟр сҡздіҗ екі жағы болады: бірі – сыртҕы материалдыҕ жамылғыш (дыбыстар комплексінен 

тқрады), екіншісі – оныҗ мазмқны, яғни мағынасы.  

Сҡйтіп, семасиология сҡздіҗ мағынасын, оныҗ дамуы мен ҡзгеруін, ауысуын жҟне оныҗ 

ҟдіс-тҟсілдерін, сондай-аҕ ҡзгерістердіҗ болуыныҗ себептерініҗ ішкі, сыртҕы заҗдылыҕтарын 

ҕарастырады. Семасиологияныҗ негізгі маҕсатыныҗ бірі – тілдік единицаларда тілден тыс 

ҕқбылыс ҕалайша кҡрініс табатынын зерттеу. Тілдіҗ лексика-семантикалыҕ жҙйесін басты тҙрде 

ҕамтамасыз етуші болмыстағы ҕқбылыстар арасындағы байланыс пен ҕарым-ҕатынас  тілдіҗ 

ҡзіне ҕарағанда, ҟрине, сыртҕы заҗдылыҕ болып табылады. Алайда кез-келген таҗбалыҕ жҙйе 

берілген жҙйеден тыс жатҕандарды белгілеу ҙшін ҕолданылады, жҟне таҗба (сҡз) мағынасыныҗ 

ҡзі берілген жҙйеден тыс та ашылады. Біраҕ бқдан тілдіҗ лексика-семантикалыҕ жҙйесініҗ тілдік 

ерекшелігініҗ рҡлі тҡмен екен деп тҙсінбеу керек. Лексикалыҕ жҙйе ҙшін сҡздердіҗ тобыныҗ 

негізгі тҙрі лексика-семантикалыҕ топ (ЛСТ) болып табылады. Ал ол сҡздерді белгілі бір ЛСТ-ҕа 

біріктіруші сҡздіҗ лексикалыҕ мағынасы. Басҕаша айтатын болсаҕ, лексикалыҕ мағына сҡздерді 

белгілі бір заҗдылыҕ бойынша лексика-семантикалыҕ топтарға біріктіреді. Бір ЛСТ-тағы 

сҡздердіҗ негізгі парагдималыҕ ерекшелігі олардыҗ мағыналарында біркелкі семалар болады. 

Яғни бір ғана топҕа бірігу (ену) ҙшін не мағыналары ортаҕ болады, немес мағына ҕарама-

ҕарсылығына негіздеделі.  

Жалпы адамзат тілі жҙйелі категория. Олар бірімен-бірі байланысып, бірінен-бірі туындап 

жатады. Міне, осы тқрғыдан келгенде кҡп мағыналы сҡздер де бірнеше ЛСТ-тардыҗ жасалуына 

негіз болатындығы жҡнінде біз осы диплом жқмысында сҡз ҕозғағалы отырмыз. Ҕазаҕ тіл 

білімінде кҡп мағыналы сҡздердіҗ ҡз табиғаты, сондай-аҕ басҕа да ЛСТ (омоним, антоним, 

синоним) айҕындалғанмен, кҡп мағыналы сҡздерден жасалатын ЛСТ жҡніндегі мҟселе ҟлі де 

болса тыҗ жатҕан ҕқбылыс. Ҕазаҕ тіліндегі жалпы тҙркі тілдеріне тҟн ортаҕ лексикалыҕ ҕабат. 

Бқлар лексикология теориясыныҗ жалпы проблемалары ретiнде жалпы лексикологияда (общая 

лексикология) ҕарастырылады. Ал наҕты бiр тiлдiҗ лексикасы жҟне оныҗ ерекшелiктерi жеке 

лексикологияда (частная лексикология) ҕарастырылады. Жалпы лексикология мен жалҕы (жеке) 

лексикология бiр – бiрiмен байланыста болады. Бқлай болатындығы мынадан: ҕоғамдыҕ 

ҕқбылыс ретiндегi жалпы адам баласыныҗ тiлiн сипаттайтын жалпы заҗдылыҕтар жеке, наҕтылы 

тiлге де тҟн болады. Мысалы, ҕоғам дамуыныҗ барысында жаҗа сҡздердiҗ жасалып, тiлдiҗ сҡздiк 

ҕқрамыныҗ толығуы, дамуы, кейбiр ескiрген сҡздердiҗ одан шығып ҕалуы немесе ҡте сирек 

ҕолданылатын сҡздерге айналуы – тiл атаулыға тҟн жалпы заҗдылыҕ. Сондай – аҕ, тiлдiҗ даму 

барысында сҡз мағынасыныҗ ҡзгеруi, кҡп мағыналы сҡздердiҗ жасалуы жҟне синонимдiк 

ҕатарлардыҗ пайда болуы- осылардыҗ бҟрi тiлдердiҗ барлығында да бар. ҕатынас ҕқралы, 

ҕоғамдыҕ ҕқбылыс ретiндегi тiл атаулыға тҟн жалпы ҕқбылыстар мен заҗдылыҕтар дҙние 

жҙзiндегi тiлдердiҗ ҟрҕайсысында (наҕты, жеке тiлдерде) тҙрлiше (ҡзiндiк ерекшелiгiмен) 

кҡрiнуi мҙмкiн. Мысалы, дҙние жҙзiндегi тiлдердiҗ бҟрiнде де туынды сҡздер сҡз тудырудыҗ бiр 

тҟсiлi – сҡздердi бiрiктiру тҟсiлi. Сҡз тудурудыҗ бiрiктiру тҟсiлi ҟр тҙрлi тiлдерде тҙрлiше 

дҟрежеде кҡрiнуi жҟне ҟрекет етуi мҙмкiн. Бқл тҟсiл, мысалы, басҕа тiлдерге ҕарағанда, кҡбiнесе 

немiс тiлiне тҟн жҟне немiс тiлi ҙшiн еҗ ҡнiмдi тҟсiл болып саналады. Осыған орай, немiс тiлiнде 

бiрiккен сҡздер ҡте жиi қшырасады. Сҡздердiҗ ҕосарлану тҟсiлi тҙрлi тiлдерде бар, ҟсiресе ол 

тҙркi тiлдерiне ҡте – мҡте тҟн. Осыған орай, басҕа тiлдерге ҕарағанда, ҕос сҡздер тҙркi тiлдерiнiҗ 

лексикасында анағқрлым мол. Омонимдер жҟне олардыҗ фонетикалыҕ ҡзгерiстердiҗ 

нҟтижесiнде, тҙбiрге омонимдес аффикстердiҗ жалғануы немесе сҡздiҗ семантикалыҕ дамуы 

нҟтижесiнде жасалуы тҙрлi тiлдерде кездесе бередi. Аталған тҟсiлдердiҗ iшiнде аффикстердiҗ 

жалғануы арҕылы туынды омонимдердiҗ жасалуы ҟсiресе орыс тiлiне ҡте – мҡте тҟн болып 

саналады. Орыс тiлiнде, осыған орай, тҙбiр омонимдерге ҕарағанда, туынды омонимдер 

анағқрлым жиi қшырасады. Бқл айтылғандар тiлдiҗ лексикасын сипаттайтын ҕқбылыстар мен 

жалпы заҗдылыҕтар наҕтылы, жеке тiлдерде олардыҗ (тiлдердiҗ) ҡзiндiк ерекшелiктерiне 

орайласып, тҙрлiше кҡрiнiс табатындығын аҗғартады. 

Жалпы ҕатынас ҕқралы ретiндегi тiл атаулыныҗ лексикалыҕ жағына тҟн ҕқбылыстар мен 

жалпылама заҗдылыҕтар мен қғымдар жалпы лексикологияда ҕарастырылса, лексикалыҕ 

ҕқбылыстар мен жалпы заҗдылыҕтардыҗ жеке, наҕтылы тiлдердiҗ лексикасына икемделiп 
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кҡрiнiс табуы жҟне ҟрбiр тiлдiҗ сҡздiк ҕқрамы мен оныҗ дамуы, ҡзiндiк ерекшелiктерi жалпы 

лексикологияда (жеке, наҕтылы тiлдiҗ лексикологиясында) ҕарастырылады, ҟрбiр тiлдiҗ 

лексикологиясы (жеке лексикология) жалпы лексикологияныҗ жалпы теориялыҕ ҕағидаларына 

негiзделедi де, наҕты бiр тiл лексикасын зерттейдi. 

Тiлдiҗ ҟр тҙрлi жаҕтары (фонетикалыҕ, лексикалыҕ жҟне грамматикалыҕ), бiр-бiрiмен ҡз 

ара ҕарым-ҕатынаста, байланыста болатыны сияҕты, оларды зерттейтiн тiл бiлiмiнiҗ де ҟр тҙрлi 

салалары бiр-бiрiмен ҡз ара ҟрдайым байланыста болады. Мысалы, лексикологияныҗ тiл 

бiлiмiнiҗ арнаулы бiр саласы ретiнде фонетика жҟне грамматикамен мынадай байланысы бар: 

тiлдегi ҟрбiр сҡз дыбыстардыҗ белгiлi бiр тiркесiмен айтылады (жалғыз дыбыспен айтылатын 

сҡз, ҟдетте, тiл-тiлде сирек қшырайды). Дыбыс тiркестерi сҡздiҗ сыртҕы жамылғышы да, сҡздiҗ 

мағынасы оныҗ мазмқны, болып саналады. Ҕандай бiр сҡз болсын, дыбыс тiркестерiмен 

айтылып, белгiлi бiр мағынаны бiлдiредi. Сҡздiҗ дыбыстыҕ жағын зерттейтiн фонетиканыҗ 

лексикологиямен байланысы да осыдан келiп туады. Тiл-тiлде сҡздiҗ дыбыстыҕ ҕқрамыныҗ 

ҡзгеруi немесе екпiнiнiҗ ауысып тҙсуi сҡз мағынасына ҟсер етiп, оны ҡзгертедi. Туыстас 

тiлдердiҗ лексикасын ҡз ара салыстыра зерттеу немесе белгiлi бiр тiлдiҗ лексикасын тарихи 

тқрғыдан зерттеу, сондай-аҕ этимологиялыҕ зерттеулер салыстырмалы – тарихи фонетиканыҗ 

деректерiне негiзделедi. Ҟрбiр тiлдегi сҡздердiҗ ҡзiнiҗ фонетикалыҕ ерекшелiктерi болады. 

Сҡздiҗ басы немесе аяғы фонетикалыҕ белгiлермен, мысалы, дыбыстардыҗ кейбiреулерiнiҗ жиi 

немесе сирек ҕолданылу немесе мҙлдем ҕолданылмау ерекшелiктерiмен сипатталады. Мысалы, 

ҕазаҕ тiлiнiҗ тҡл сҡздерi ӛ дыбысынан басталмайды жҟне бқл дыбысҕа ешбiр сҡз аяҕталмайды. 

Сондай-аҕ, ҕазаҕ тiлiнде г,б,д дыбыстарына бiтетiн тҡл сҡздер кездеспейдi. Тҡл сҡздердiҗ 

ҕқрамындағы дауысты дыбыстар не бiрыҗғай жуан дауыстылар, не бiрыҗғай жiҗiшке 

дауыстылар болып келедi. Ҕазiргi ҕазаҕ тiлi лексикасында ҕқрамындағы дауыстылар жуан да, 

жiҗiшке де болып келетiн сҡздер кездесе бередi, бiраҕ олардыҗ басым кҡпшiлiгi-шет тiлдiк 

сҡздер. Лексикологиялыҕ зерттеулерде сҡздiҗ осындай фонетикалыҕ ерекшелiктерi еске 

алынады. 

Академик В.В Виноградов фразеологиялыҕ единицаларды бҙтіндей фразеологизмніҗ бір 

тқтас мағынасы мен оны ҕқрастырушы сыҗарлардыҗ мағыналарыныҗ ара ҕатысы тқрғысынан 

фразеологиялыҕ тқтастыҕ(фразеологические сращение), фразеологиялыҕ бірлік 

(фразеологическое единство)жҟне фразеологиялыҕ тізбек (фразеологическое сочетание) деп ҙш 

тҙрге бҡледі [3,112б.].Орыс тіліндегі фразеологизмдерді зерттеуші Н.М.Шанский аталған 

класссификацияны ҕолдай келіп, фразеологиялыҕ оралымдардыҗ тҡртінші тҙрі фразеологиялыҕ 

сҡйлемше (фразеологическое выражение) деп есептейді. 

Тіл-тілде фразеологиялыҕ оралымдар ҟр тҙрлі жолдармен жасалған.Олардыҗ жасалуына 

алуан тҙрлі ҕқбылыстар,қғымдар, тҙсініктер негіз болған. 

Фразеология тіл білімінде 2 тҙрлі мағынада ҕолданылады.Біріншіден тілдегі тқраҕты 

тіркестерді зерттейтін тіл білімініҗ бір саласы болса, екіншіден бір тілдегі фразеологизмдердіҗ 

тқтас жиынтығы дегенді білдіреді. Ҡткен ғасырдыҗ 70-жылдарынан бері ҕарай тҙркі тілдерінде, 

соныҗ іші ҕазаҕ тілінде фразеология мҟселесі жан-ждаҕты зерттеле бастады.Академик 

І.Кеҗесбаевтыҗ «Ҕазаҕ тілініҗ фразеолгиялыҕ сҡздігі» атты еҗбегі (1977) бҙкіл тҙркітануға ҙлес 

болды. Ҟ.Ҕайдаров [4], Ҟ.Болғанбаев [5], Ғ. Ҕалиев [6], сынды ғалымдар фразеологияныҗ ҕыр-

сырын танытуда кҡлемді ҟрі тқжырымды еҗбектер беруде. 

Бір тілде ҕанша сҡз болса, солардыҗ тқтас жиынтығын тіл ғылымында  лексика немесе 

сҡздік ҕқрам деп атайды. Сҡздсрдіҗ  мағынасын, оныҗ жалпы лексикалыҕ жҙйедегі алатын 

орнын, шығу тҡркінін, ҕолдану ҕабілетін, кҙнделікті ҕарым-ҕатынастағы  кҡрінісін, тҙрлі 

стильдік мҟні мен сипатын тенсеретін ғылымды бір сҡзбен лексикология дсйді. Лсесикология 

сҡздерді тілдіҗ  ҕазіргі даму тқрғысынан да, сонымен бірге ҡткен тарихымен тығыз 

байланыстыра отырып та зерттейді.  

     Сҡз  байлыгы – лексика ҕарастыратын негізгі жҟне кҙрделі единица. Тілдіҗ сҡз байлығына 

тқраҕты тіркестер де жатады, Бқлар замаидар бойы біртіндеп туып ҕалыптасҕан, қзаҕ 

дамудыҗ  жемісі. Сондыҕтан лексикаиы зерттеу сҡздік ҕқрамды. Тқтас  алғанда бір бҙтін система 

деп ҕарауды міндеттейді. Яғни  лексикология жекелеген сҡздер тобын емес, тілді 
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ҕалыптасҕан  лексикалыҕ жҙйесі  тқрғысынан ҕарайды. Тілдін, ҕаншалыкты  дамып жетілгендігі/ 

сҡздік ҕқрамдағы сҡздердіҗ санымен де, мҟнімен (кҡп мағыналығымен) де ҡлшенеді. Сҡздік 

ҕқрам неғқрлым бай болса, тіл де соншалыҕты дамыған болады. Бҙгінгі ҕазаҕ тілі сҡз байлығы 

жағынан дамыған тілдердіҗ ҕатарына жатады  

         Тіл ғылымыныҗ ҟрбір саласы ҡзініҗ дербестігі мен даралығын (ҡзіндік ҕасиетін) саҕтай 

отырып, ҡзара бір-бірімен байланысып отырады. Ҕазіргі казаҕ тілі фонетика, лексикология, 

морфология, синтаксис, стилистика, диалектология болып  бірнеше салаға бҡлінгенімен, 

осылардыҗ барлығыныҗ да тексеретіні – сҡз. Тілдегі сҡздерді бқлардыҗ  ҟрҕайсысы ҟр  ҕырынан 

ілып ҕарастырады. Тілдіҗ негізін жасайтын – оныҗ грамматикалыҕ  кқрылысы  мен негізгі 

сҡздік  ҕоры. Кез келген дыбыстардан ҟркім ҡз ҕалауынша сҡз жасауға, грамматикалыҕ тқлға 

жауға да жол жоҕ, Лексикалык элемент те, грамматикалыҕ элемент те дыбыстардыҗ белгілі  бір 

жҙйелі тіркесі арҕьпы жасалады. Сондыктан да нактылы   бір тіл қрпаҕтан-қрпаҕҕа ескірмес 

мура болып мҟнгі-баки саҕтала береді. Алдыҗғы толкын ҡздері  біртіндеп ҡмірден кҡшкеніменен, 

олардыҗ сҡйлеген тілі бҙгінгі қрпакка да соншалыҕты тҙсінікті болып тқрады. Мҟселен, 

кеменгер  Абайдыҗ тілін ҡткен ғасырдағы адамдар ҕалай тҙсінген болса, бҙгінгі қрпаҕ та  дҟл сол 

мҟнінде мҙлтіксіз қға алады.  
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Резюме. В статье подробно рассмотрены лексико-грамматические особенности, 

функциональные употребления анафорических языковых единиц. 

Summary.  The article details lexical and grammatical features, functional uses of anaphoric 

language units. 

  

Соҗғы жылдарда тіл біліміндегі теориялыҕ лингвистика мен типологиялыҕ зерттеулердіҗ 

негізгі объектісі ретінде кҡбіне анафоралыҕ тіл бірліктері ҕарастырылып жҙр. Бқл кездейсоҕтыҕ 
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емес. Себебі анафоралыҕ тіл бірліктері сілтеуіштік, орынбасарлыҕ ҕызметте кеҗінен жқмсалады. 

Ал сілтеу, орынбасу коммуникативтік актіні іске асыруда, мҟтін ҕқрауда, тілдіҗ когнитивтік 

жҙйесінде маҗызды ҕызмет атҕарады. Сондыҕтан да анафоралыҕ тіл бірліктері ерте кездерден 

бастап, кҙні бҙгінге дейін зерттеушілердіҗ зерделеу нысанынан ҕалыс ҕалып кҡрген емес. Содан 

да болар тіл білімі тарихында анафоралыҕ тіл бірліктерін сҡз еткен ғалымдар да, тҙрлі зерттеу 

еҗбектері де кҡптеп саналады. Анафоралыҕ тіл бірліктері ретінде біз есімдіктерді, оныҗ ішінде 

жіктеу жҟне сілтеу есімдіктерін айта алатындығымызды жоғарыда атап ҡттік. Сондыҕтан да 

анафоралыҕ тіл бірліктерініҗ зерттелуін есімдіктердіҗ зерттелуімен тікелей байланыста 

ҕарастыратынымыз сҡзсіз.  

Ал есімдіктер батыс жҟне орыс тіл білімінде, тҙркологиялыҕ зеттеулер мен ҕазаҕ тіл білімі 

саласында да кеҗінен сҡз болып келеді. Алғаш батыс жҟне орыс тіл білімі тарихындағы 

есімдіктердіҗ сҡз болуына тоҕталамыз. Батыстыҕ лингвистика мен орыс тіл білімі тарихындағы 

есімдіктер туралы барлыҕ еҗбектерді тҙгелдей ҕамту, ҟрине, мҙмкін емес, олардыҗ кҡлемін 

біздіҗ біздіҗ жқмысымызға сыйдыру мҙмкін де болмас. Сондыҕтан да біз батыс жҟне орыс тіл 

біліміндегі есімдіктерді зерттеуге арналған негізгі, яғни ҡз жқмысымыздыҗ бағытына ҕатысты 

еҗбектерге ғана тоҕталамыз.  

Есімдіктердіҗ анафоралыҕ ҕызмет ерекшеліктері ерте кезден бастап-аҕ сҡз болуда. 

Есімдіктердіҗ орынбасарлыҕ ҕызметін Г. Суит алғаш сҡз етсе, субституция теориясын Л. 

Блумфильд бастап, Р. Гарверг жалғастырады жҟне  де бқл мҟселеге Р. Краймз 1965 жылы 

докторлыҕ диссертациясын арнайды. Ал дейксис теориясын сҡз еткен К. Бругманныҗ ой-

пікірлері К. Бюлердіҗ еҗбектерінде (1934) жалғастырылып, К. Бюлердіҗ бқл ойлары кейін келе  

«эгоцентризм» теориясына бастау болды.  

Жиырмасыншы ғасырдыҗ басындағы тіл білімі тарихында К. Бругманн, Ч.С. Пирс, А. 

Норен, О. Есперсен, К. Бюлер, П. Кристоферсен тҟрізді ғалымдар есімдіктерді арнайы сҡз етіп, ҡз 

еҗбектеріне арҕау етті.  

Неміс лингвисі К. Бругманн 1904 жылы дейксис терминін кеҗ кҡлемде ҕолдануды қсынып, 

оныҗ аясына сілтеу есімдіктерімен ҕатар жіктеу есімдіктерін де енгізді. Ол бірнеше тілдіҗ 

элементтерін зерделей келе, дейксистіҗ тҡрт тҙрін бҡліп кҡрсеткен. Мқны ары ҕарай К. Бюлер 

тереҗдеткендігін Л.Я. Маловицкий былай айтып кҡрсетеді: «Система К.Бругманна была 

преобразована К.Бюлером в систему ориентирования относительно собственного «я», что 

позднее было удачно названо эгоцентризмом местоимений»[1,с. 88].  

Дейксис қғымы зерттеле келе, Ч.С. Пирс еҗбектерінде де (1940) жалғасын табады. Ғалым ҡз 

еҗбектерінде «индекс» қғымын енгізіп, сілтеу есімдіктердіҗ «индексалдылығын» саралайды. Бқл 

туралы «Человеческий фактор в языке» жинағында былай делінген: «Без индексальных 

элементов естественный язык не может. К таким элементам Ч. Пирс относил, в частности, 

указательные местоимения, которые, по его словам, «призывают слушающего привести в 

действие механизмы наблюдения, устанавливая таким образом реальную связь между его 

сознанием и обозначаемым объектом» [2,с.158].  

Есімдіктердіҗ тҙрлі ҕызметтерін саралауда ғалымдардыҗ айтҕан пікірлері бқл сҡз табыныҗ 

ерекшеліктерін ашуға септігін тигізді. А.Норен есімдіктерді мағынасы «ҡзгермелі» сҡздер 

ретінде белгілей отыра, есімдіктердіҗ мағыналарыныҗ тқраҕсыздығын, олардыҗ тҙрлі 

жағдайлармен аныҕталатынын айтады. Ал О. Есперсен А. Норенніҗ пікіріне сын айта отыра, 

былай деген: «Разряд, установленный Норейном, слишком обширен и слишком разнороден, и все 

же нелегко понять, как под его определение могут подойти  такие слова, как вопросительное кто, 

что или какой-то, ничего и т.п» [3, с.91].  

Дейксис қғымын Дж. Лайонз (1977) сҡйлеуші айтып тқрған немесе контекстіҗ кеҗістіктік-

уаҕыттыҕ ҡлшемдеріне ҕатысты сілтеу арҕылы кҡрініс беретін зат, ҕқбылыс, оҕиға, тқлғалардыҗ 

теҗестіріліп сҟйкестенуі ретінде тҙсіндірсе, А. Бенвенист «Общая лингвистика» атты еҗбегініҗ 

(1974) бір бҡлімін дейксис мҟселесіне арнайды. Ол мқнда дейксистік элементтерді тілдегі 

субъектілік деген қғыммен береді. Ол субъектілік элементтер ретінде жіктеу есімдіктерін атай 

отыра, оларға мынадай тҙсінік береді: «Я - это индивид, который производит данный речевой 

акт, содержащий акт производства языковой формы я. Ты: индивид, к которому обращаются в 
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данном речевом акте, содержащем акт производства языковой формы ты»[4,с.287]. Э. 

Бенвенисттіҗ осы еҗбегіндегі негізгі ойлары есімдіктердіҗ ҕызметтерін саралауға ыҕпал етті.  

Ал есімдіктердіҗ тҙркологияда зерттелуіне келсек, ол алғаш орыс миссионерлерініҗ 

зерттеулерінде сҡз болған. Н.И. Ильминскийдіҗ «Ҕырғыз тілін зерттеу материалдарында» ҕазаҕ 

тілініҗ татар тілінен ерекшеліктері сҡз болады. Мқнда есімдіктер талданбайды, тек жіктеу, сілтеу 

есімдіктерініҗ кейбір ерекшеліктері ғана сҡз болады. Ал П.М. Мелиоранскийдіҗ «Ҕазаҕ-ҕырғыз 

тілініҗ ҕысҕаша грамматикасында» есімдіктер бес топҕа бҡлінген.В. Катаринскийдіҗ 

«Грамматика киргизского языка. Фонетика. Этимология и синтаксис», Н. Созоновтыҗ  «Записки 

по грамматике киргизского языка»,А. Старчевскийдіҗ «Спутник русского человека в Средней 

Азии» сияҕты еҗбектерінде де есімдіктер сараланады.  

Тҙркологияда алғашҕы жылдары С.В. Ястремский (1900) якут тілін,      В.В. Радлов (1911) 

тҙрік тілдерін, А.Н. Самойлович (1916) - татар тілін, В. Банг (1931) - тҙрік тілдерін, Н.К. 

Дмитриев (1926) - осман тілін, И.А. Батманов (1936, 39) - ҕырғыз тілін, В.А. Богородский (1934) - 

татар тілін, В.А. Гордлевский (1916) - осман тілін зерттей отыра, сол зерттеулерінде есімдіктерді 

сҡз етеді. Бқл еҗбектерде есімдік дегеніміз не, оныҗ тҙрлері, кейде тарихы мен сҡйлем мҙшесініҗ 

ҕызметтерін атҕарулары айтылады.  

В.А. Гордлевский тҙрік тілінде бұ л – айтылып кеткен затты, осы – енді айтылатын затты 

сілтейді дейді де, тҙрік тілдеріндегі сілтеу есімдіктерініҗ ҙш деҗгейлі ҕатарыныҗ кеҗістікті, 

уаҕытты білдіретіндіктерін де айтады. Ал Н.К. Дмитриев В.А. Гордлевскийдіҗ пікірін ескере 

отырып, сілтеу есімдіктерін сҡйлеушініҗ алдын-ала сілтенетін элементпен таныс болу-болмауы 

белгілеріне ҕарай саралау принципін қсынады.  

Алтай тілдеріндегі есімдіктерді талдауда В. Котвич елеулі еҗбек етті, тҙрік туыстас 

тілдерініҗ есімдіктер жҙйесін зерттеуге А.П. Поцелуевскийдіҗ «Просхожение личных и 

указательных местоимений» жҟне Н.А. Баскаковтыҗ «О соотношении значений личных и 

указательных местоимений», Ф.Ашнинніҗ «Указательные частицы в тюрских языках» сияҕты 

еҗбектері арналды [5].  

Ҕарап отырсаҕ, тҙркологияда есімдіктерді сҡз еткен ғалымдар кҡбінесе олардыҗ шығу 

тарихына, ҕқрамына, негізгі тҙрік тілдеріндегі қҕсастыҕтары мен айырмашылыҕтарына, 

мағыналарына морфологиялыҕ ҕқрылысына, сілтеуіштігіне назар аударғандығын байҕаймыз.  

Соҗғы жылдары да бқл таҕырып тоҕырап, тоҕтап ҕалған жоҕ. Тҙркология тарихында 

кейінгі жылдарда да диссертациялыҕ еҗбек жазған авторлар ҡте кҡп. Атап айтатын болсаҕ, олар: 

К.А. Бейсембаеваныҗ (2002) - «Невербальные компоненты коммуникации в казахском языке», 

Н.Дыкинніҗ (1990) - «Личные и притяжательные местоимения в русском языке в сопоставлении 

с языком дари»,  С. Рузиеваныҗ (1991) - «Синтаксические функции личных местоимении в 

современном русском и узбекском языках», Г.Садырованыҗ (1997) - «Вставные конструкции в 

современном казахском языке», Б.Сияевтіҗ (2003) - «Формирование местоимении в таджикском 

языке» жҟне т.б.  

Есімдіктердіҗ ҕазаҕ тіл білімінде сҡз болуына келсек, А.Байтқрсыновтыҗ еҗбегінде 

есімдіктер 5 тҙрлі топҕа (жіктеу, сілтеу, сқрау  жіктеу (жалпылау болуы керек), таныҕтыҕ) 

бҡлініп ҕарастырылады. Мқнда А. Байтқрсынов «жіктеу есімдігі дегеніміз- сҡйлеген кезінде 

сҡйлеушініҗ, тыҗтаушыныҗ ҝҟм бҡгделердіҗ жігін ажырататын сҡздер»,- деп дқрыс атап 

кҡрсетеді [6,226б.]. Ғалымныҗ пікірлері ҕазаҕ тіл біліміндегі есімдіктер туралы терминдердіҗ 

ҕалыптасуына негіз болғаны сҡзсіз.  

Жалпы ҕазаҕ тіл білімінде есімдікті есім сҡздерден бҡліп алып, ҡз алдына жеке сҡз табы 

ретінде танытҕан Ҕ. Жқбанов болған. Содан бері жеке сҡз тобы ретінде ҕарастырылып келе 

жатҕан есімдіктерге ғалымдар тҙрлі аныҕтамалар берген. Мысалы, А. Байтқрсынов: «Есімдік 

дегеніміз- есімдердіҗ, яғни зат, сын, сан есімніҗ орнына жҙретін сҡздер» [6, 226б.] десе, Ҕ. 

Жқбанов: «Орынбасар есім (есімдік) деп тҙбірдіҗ де, ҕосалҕы шылаулардыҗ ортына жҙре беретін 

тҙбірлерді айтамыз [7,155 б.] деген аныҕтама берген.  

Бқдан кейінгі жерде ҕазаҕ тіл білімінде С. Аманжоловтыҗ еҗбектері жарыҕ кҡрді. Ғалым 

1938 жылғы «Грамматика» оҕулығында оны жіктеу, тҟуелдеу, сілтеу, сқрау жҟне белгісіздік 

есімдігі деген топтарға бҡліп ҕарастырады, ал 1939 жылғы еҗбегінде ҕайтадан 7 топҕа бҡледі.   
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Сондай-аҕ, есімдіктер тҙрлі оҕулыҕтарда кҡптеген ғалымдармен саралауға тҙседі. Ҕазаҕ 

тілі грамматикасына ҕалам тартҕан авторлардыҗ барлығында дерлік есімдіктер сҡз болады. І. 

Кеҗесбаев пен С. Жиенбаевтыҗ оҕулыҕтарында «ҡздік» есімдігі «тҟуелдеулі» есімдігі деп аталса, 

1952 жылғы А. Ысҕаҕов пен К. Ахановтыҗ «Ҕазаҕ тілі грамматикасында» «ҡздік» есімдігі деп 

алғаш аталады. Алғашҕы авторлардыҗ «тҟуелдеулі есімдіктер» деп айтуы орыс тіл білімініҗ 

ҟсерінен болған болуы керек. Тура осылай есімдіктердіҗ 7 тобына     8-ші топ ретінде 

«тҟуелдеулі» есімдіктерді ҕосу Н.Сауранбаевта да кездескен. Есімдіктіҗ 7 мағыналыҕ тобы А. 

Ысҕаҕовтыҗ 1954 жылғы еҗбегінен бастап тқраҕталды деуге болады.  

Есімдіктер ҕазаҕ тілінде синтаксистік оҕулыҕтарда да кездеседі, мқнда    М.Балаҕаев, 

Н.Сауранбаев, О.Тҡлегенов, Х.Арғынов, Р.Ҟмір, Т.Сайрамбаев сынды ғалымдар есімдіктердіҗ 

синтаксистегі тҙрлі ҕызметтерін айта отыра, бқл сҡз табыныҗ зерттеліп, саралануына септігін 

тигізеді.  

Ҕазаҕ тілін зерттеу мҟселесі ҕолға алынғаннан бері есімдіктерді зерттеуге кҡптеген 

ғалымдар атсалысты, олардыҗ маҕалалары  мен зерттеу еҗбектерінде, есімдіктер тҙрлі 

ҕырларынан сҡз болды. Ол ҕатарға мына еҗбектерді жатҕызуға болады: Н. Сауранбаевтыҗ 

«Есімдіктер», Ш.Сарыбаевтыҗ «О местоимениях ту, тҙнеу», «К вопросу о местоимении в 

казахском языке», А. Тҡлеуовтіҗ «Ҕазаҕ тіліндегі есімдіктер», А.Ысҕаҕовтыҗ «Есімдіктер», 

А.Ибатовтыҗ «Ҕазаҕ тіліндегі есімдіктер тарихынан», «Ҕазаҕ тіліндегі есімдіктер» атты 

еҗбектері [8, 37б.].  

Ш.Сарыбаев 50-ші жылдары есімдікке кҡп кҡҗіл бҡліп, бқл сҡз табыныҗ мҟселелеріне 

бірнеше маҕалаларын арнады. «К вопросу о местоимении  в казахском языке» деген 

маҕаласында сқрау есімдіктерініҗ ҕқрмалас сҡйлем жасаудағы ҕызметтерін саралай келе, оларды 

ҕатыстыҕ есімдіктер деп бҡліп ҕарауға да болар еді дейді. Сондай-аҕ ғалым тҙу сілтеу есімдігі тҙ 

сілтеу тқлғасы мен ол есімдігінен ҕқралған деген пікірлер білдіреді.  

Ғ.Мқсабаев 1960 жылғы «Ҕазаҕ тілініҗ лексикасы» атты еҗбегінде жіктеу есімдіктерініҗ 

ҕқрамындағы «н» дыбысы туралы айта келе, былай деп ҕорытады: «Н кҡне заманнан ҕалған 

жқрнаҕ. Онда да кҡне тҙрік жазуларыныҗ ескерткіші ҕойылғанға дейін кҡп ілгері болған 

ҕқбылыс деу орынды сияҕты. Ҡйткені кҡне тҙрік ескерткіштерінде V ғасырдан бастап мен, сен, 

ол, бұ л, сол деген есімдіктер бар» [9,63 б].  

Ҕазаҕ тілініҗ есімдіктерін ғылыми тқрғыдан баяндап, бір жҙйеге тҙсірген ғалым А.Ысҕаҕов 

еді. А.Ысҕаҕов ҡзініҗ «Ҕазіргі ҕазаҕ тілі» оҕулығында есімдіктердіҗ мағыналыҕ, 

морфологиялыҕ, синтаксистік ерекшеліктерін саралап, оларды жан-жаҕты талдайды, олардыҗ 

жалпы сипатын, жасалуын, 7 мағыналыҕ топтарын, синтаксистік ҕызметтерін бір жҙйеге 

келтірген.  

А. Ҟбілҕаев 1963 жылғы «Ҕазаҕ тіліндегі жай сҡйлемніҗ тҙрлері» атты еҗбегінде сқраулы 

сҡйлемдерді сҡз ете, олардыҗ жасалу жолдарыныҗ бір ҕқралы ретінде сқрау есімдіктеріне 

тоҕталады, «бқларға мынадай есімдіктер жатады: кім? не? қ ай? қ анша? қ андай? қ айда? қ айсы? 

жҟне т.б. Осылардыҗ бірін ҕолдану арҕылы сҡйлемде сқраулыҕ мағына туады дей келе, олардыҗ 

ҕолданылуын, басҕа сҡздермен тіркесу ҕабілеттерін саралайды [10, 9 б.].  

Ҕазаҕ тіл білімініҗ тарихында есімдіктерге арнайы зерттеу еҗбегін арнап, оны жеке сҡз 

табы ретінде ғылыми да, практикалыҕ та тқрғыдан тереҗ зерделеген ғалым А. Ибатов екендігі 

баршамызға аян. Есімдіктердіҗ табиғатын тануда А. Ибатовтыҗ «Ҕазаҕ тіліндігі есімдіктер 

тарихынан» «Ҕазаҕ тіліндегі есімдіктер» атты еҗбектерініҗ ҕқндылығы ҙлкен екендігін баса 

айтуымыз жҡн [9,39б.].   

Есімдіктердіҗ синтаксистегі ҕызметтері соҗғы жылдардағы зерттеулерде ҕарала бастады. 

Профессор Р. Ҟмірдіҗ «Іргелес салалас сҡйлемдер» атты маҕаласында сілтеу есімдіктерініҗ 

ҕқрмаластыҗ компоненттерін байланыстырудағы анафористік ҕызметтері сҡз болады.  

Бқл зерттеулерді топшылай келе байҕағанымыз, есімдіктердіҗ синтаксистік ҕызмет 

ерекшеліктері сҡз тіркесініҗ сыҗарларыныҗ ҕатарында жқмсалуы, басҕа сҡз таптарымен тіркесу 

ҕабілеті, сҡйлем мҙшелерініҗ ҕызметін атҕаруы тқрғысынан ғана сҡз болған. Есімдіктердіҗ 

синтаксистік жҙйедегі анафоралыҕ ҕолданыстары, олардыҗ ҕқрмалас сҡйлемдердегі ҕызметі, 
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мҟтін ҕқрамындағы ҕолданыстары оҕта-текте айтылып ҕалмаса, арнайы зерттеу объектісі ретінде 

алынбаған. 
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М.Х.Дулати атындағы Тараз ҡҗірлік университетініҗ доценті,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.  

 

Резюме. Расчеты Великой Степи о жизни казахов возникли в связи с трудом, профессией, 

бытом, общественной жизнью и развитием народа. В статье рассматривается древние 

математические расчеты народного характера как один из жанров казкской литературы 

Summary.   Calculations of the Great Steppe about the life of Kazakhs arose in connection with 

work, profession, everyday life, social life and the development of the people. The article considers 

ancient mathematical calculations of folk character as one of the genres of Kazakh literature 

 

         Қлы даланыҗ кҡне есептері, адамдардыҗ еҗбек, кҟсіп етуіне, тқрмыс – тіршілігіне, 

ҕоғамдыҕ ҡміріне жҟне оныҗ дамуына байланысты туындаған. Ауыз ҟдебиетініҗ бір жанры 

ретінде зерттеліп отырған кҡне есептер халыҕ ҡмірімен тығыз байланыста дамыды. Сонау, 

ыҕылым заманнан бастап,  хандыҕ дҟуірде туған, бертін келе – ҕоғамдыҕ, экономикалыҕ 

жағдайлардыҗ, адам баласыныҗ дҙние танудағы ой – ҡрісініҗ қлғайтып ҡсуіне ҕарай есептер де 

дамып отырған. 

Қлы Даланыҗ кҡне есептері  еҗ алдымен бҙкіл халыҕтыҕ мҟні бар мҟселелерді кҡтереді. 

Сонау ыҕылым заманнан бастап ҕазаҕ халҕы кҡшпелі жағдайда  болды да, мал шаруашылығын 

кҟсіп етті. Халыҕтыҗ кҙн кҡрісі, тқрмыс-тіршілігі тҡрт тҙлік малға байланысты еді. Жесе – азыҕ, 

кисе – киім, мінсе – кҡлік дегендей, кҡшпелі жағдайда ҡмір сҙрген, экономиканыҗ басҕа тҙрі 

дамымаған ҕазаҕ халҕы  ҙшін тҡрт тҙлік мал тіршілік тірегі болды. 

Ҡзініҗ тқрмыс-тіршілігінде  осындай ерекше орын алған, пайдасы тиіп, ҕызметі сіҗген тҡрт 

тҙлік мал жайында ҕазаҕ халҕы ерте заманда-аҕ неше тҙрлі ҟҗгіме, жыр, ҡлеҗдер шығарып, 

есептер ҕқрастырған. Бқлардыҗ бҟрінде де мал шаруашылығымен кҟсіп еткен адамныҗ тҡрт 

тҙлік жайындағы кҡзҕарасы, ой-арманы, тілек-мҙддесі кҡрініп отырады. 



122 
 

Ауыз ҟдебиетінде тҡрт тҙлік мал жайындағы шығармалардыҗ кейбір ҙлгілері ҡте ерте 

заманда, адамдардыҗ жаратылыс сырын тҙсіне алмаған кезініҗ ҡзінде-аҕ туа бастаған. 

Жаратылыс сырын тҙсіне алмаған ыҕылым замандағы адамдар (тек ҕазаҕтар ғана емес) ҟлем 

дҙниесіндегі ҟрбір ҕқбылыстарды ҡзінше тҙсініп, ҟрҕалай жорыған, бқларда ерекше кҙш бар деп 

сенген, соған табынған.  

Ҕазаҕ аҗыздарында «ҕқт басы – еҗбек.» деген тҙсінік бар. Осы тҙсінікпен ертеде ҕазаҕтар 

ҟр тҙлік малдыҗ ҡз иесі болады деп, Шопан ата, Ҕамбар ата, Ойсыл ҕара, Зеҗгі баба жайында 

аҗыздар тудырған. Мысалы, Шопан ата ҕойларын кҙні-тҙні баҕса да тойғыза алмай, ҕарнына 

асасын тығып алыпты. Содан ҕойдыҗ бір бҙйірі шқҕыр болыпты-мыс дейтін аҗыз бар. Тҡрт тҙлік 

мал жайындағы шығармалардыҗ алғашҕы ҙлгілері осындай  сенім-нанымдарға байланысты 

туған. Онда ҟрбір тҙліктіҗ жаратушы иесі бар деп білген. Мҟселен, ҕазаҕта «Ҕазығқрт тауы» 

деген ҟҗгіме-жыр бар. Осы жырда халыҕ тҡрт тҙлік малдыҗ ҕалай пайда болғанын былай 

баяндайды. Баяғы бір заманда дҙние жҙзін топан-су ҕаптап кетеді. Тек ҕана Ҕазығқрт тауы аман 

ҕалады жҟне осы таудыҗ ығында Нқҕ пайғамбардыҗ кемесі тқрады. Топан ҕаптаған кезде жан-

жануарлар осы кемеге тығылады. Мқныҗ  ішінде тҡрт тҙлік малдыҗ ҟрҕайсысынан тқҕым 

болады. Ҟрбір тҙліктен бір-бір тқҕым аман ҕалады да, кейіннен ол ҡрбіп ҡседі. Бқл тҙліктерді  

топаннан саҕтап ҕалған олардыҗ жаратущысы иесі болады.Содан бері ҕазаҕ халҕыныҗ 

қғымында: Жылҕыныҗ иесі – Жылҕышы-ата (кейде Ҕамбар-ата деп те айтылады), ҕойдыҗ иесі – 

Шопан-ата, тҙйеніҗ иесі – Ойсыл-ҕара, сиырдыҗ иесі – Зеҗгі-баба, ешкініҗ иесі – Сексек-ата 

деген философиялыҕ ой ҕалыптасып ҕалған. Халыҕтыҗ тҡрт тҙлік мал жайындағы, оныҗ ҕалай 

ҡрбіп-ҡскендігі жайындағы алғашҕы кҡзҕарасы, қғым-тҙсінігі осылай болып келеді. Ҕазаҕ халҕы 

тҡрт тҙліктіҗ ҡз алдына иелеріне ҕатысты аҗыз айтып, ҡлеҗ шығарумен бірге олардыҗ атынан 

есептер ҕқрастырып отырған.  

Қазақ  халқ ында тө рт тү лік мал деген ұғ ым бар. Әр тү ліктің  киесі мен иесі бар деп 

есептеген. Жылқ ы-иесі Қамбар ата. Тү йе-иесі Ойсылқ ара. Сиыр-иесі Зең гі баба. Қой-ешкі- 

иелері Шопан ата. 

Сол Шопан атаның  елге қ алдырғ ан ө сиетінің  бірі – уақ  малды қ орағ а қ амағ анда қ ора 

қ абырғ сы қ анша қ ысқ а болса да, қ ора ауданы мү мкіншілігінше ү лкен болсын – депті. Демек, 

Шопан ата ө сиеті бойынша қ ысқ а шарбақ пен мү мкіншілігінше ү лкен ауданды қ оршау керек. 

Егер шарбақ  ұ зындығ ы 𝐿болса, онда Шопан ата ө сиетін орындау ү шін қ ора пішіні қ андай 

болу керек? 

Жауабы: Ҕора шеҗбер пішінді болу керек. [1,204б.]  Есептіҗ шарты мен шешуі адам 

миындағы кҙрделі ойлау жҙйесініҗ негізінде, анализ жҟне синтез тҟсіліне арҕа сҙйеу арҕалы 

жҙзеге асады. Шопан ата ҡсиетін орындау ҙшін, қ ора қ абырғ сы қ ысқ а, ауданы ү лкен болуы 

керек. Неге... Уақ  малдардың  санының  қ анша екені сырт кө зге байқ алмайды. Бір-біріне жақ ын 

болса (қ орада тығ ыз жатса) жылы жатады.Сол себепті де, ҕора дҡҗгелек пішінді болу керек. 

Сонда дҡҗгелек пішінді ҕора ауданы басҕа жағдайларға ҕарағанда еҗ ҙлкен болады. Міне осы 

себепті жазыҕта орналасҕан кез келген ҕойшы ҕорасы Шопан ата ҡсиетініҗ негізінде шеҗбер 

пішінді болады. Бқл есеп ҕазаҕ халҕыныҗ ертеде ҡмір сҙрген ҕоғамдыҕ жағдайыныҗ жайы мен 

жапсарынан хабардар етіп, халыҕтыҕ сипатҕа ие болып тқрған жоҕ па... 

Қлы Дала халҕы тҡрт тҙлікті бағып, етін азыҕ ҕылса, жылҕыныҗ терісінен тулаҕ жасап жҙн 

сабаған, тҙйеніҗ терісінен кҡн жасап киіз ҙйдіҗ керегелерін кҡктесе, мойнағымен (мойын терісі) 

ертоҕым ҕаптаған, сиырдыҗ терісінен ат ҟбзелдерін: тоҕым, жҙген, ҕқйысҕан, ноҕта, айыл, 

ҡмілдірік, дойыр ҕамшы жасап, бқҕаныҗ терісінен мосы (ҕауға шелек) жасап ҕқдыҕтан су 

тартҕан.  Ешкініҗ терісінен бҡстек, мес, торсыҕ (сусын ҕқятын ыдыс), таспа (жіп), атҕа мінгенде 

қстайтын ҕамшы жасаса,   ҕойдыҗ терісінен тҡсеніш сонымен бірге киім тіккен. Жас ҕозыныҗ 

терісінен бас киім, ҕолғап, ҕойдыҗ терісінен тон, шалбар, аяҕ киім тіккен. Ер балалар ойнау ҙшін 

ҕойдыҗ терісіне ҕорғасын ҕқйып, «лҟҗгі» жасаған. Тҙйеніҗ жҙнінен кҡрпе, белдемше жасап, 

шекпен (сырт киім) тоҕыған, аяҕҕа киетін киімді тек ер адамдарға ғана тоҕыған. Шудасынан 

шуда жіп иіріп,  киіз ҙйдіҗ киізін тіккен. Жылҕыныҗ жал ҕқйрығынан ешкініҗ ҕылы мен ҕойдыҗ 

жҙнін ҕосып арҕан ескен. Сиырдыҗ жҙнінен балалар ойнау ҙшін доп жасаған. Ешкініҗ жҙнінен 

арҕан есіп, аҕ ешкініҗ ҕылынан киіз ҙйдіҗ киізіне жиек жасаған, тҙбітінен орамал, жемпір 
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тоҕыған. Ҕойдыҗ аҕ жҙнінен іріктеп алып киіз басады. Ол киізбен киіз ҙйді жабады. Ҕойдыҗ 

жҙнін иіріп аҕ басҕқр, ҕызыл басҕқр, желбау тоҕып, шашаҕ тҙйіп киіз ҙйдіҗ ішін ҟшекейлейді. 

Ҕара жҙнін іріктеп текемет басады.Текеметтіҗ бетіне жапсыратын ҡю-ҡрнегін де ҕойдыҗ 

жҙнінен жасайды.Алдымен жҙнді ҕырҕып алу керек. Жҙнді ҕырҕу ҙшін арнайы асар жасалып,  

асарға мен деген ҕырҕу шеберлері жиналады.Сондай бір асардыҗ ҙстінде ҕқрастырылған есепке 

назар аударайыҕ: 

Бір сағ ат уақ ытта шебер қ ырқ ыншы тө рт қ ой, орташа қ ырқ ыншы екі қ ой, ал жас 

қ ырқ ыншы жарты қ ой қ ырқ а алады. Мың  қ ойдан тұ ратын бір отар қ ойды отыз қ ырқ ыншы бір 

кү нде, яғ ни он сағ атта қ ырқ ып бітірсе, олардың  қ аншасы шебер, қ аншасы орташа жә не жас 

қ ырқ ыншы болғ аны? 

 Жауабы:23 шебер,  3 отраша жә не 4 жас қ ырқ ыншы[1,47б.] 

Қлы Далада тҡрт тҙлік кҙнкҡрістіҗ кҡзі болғандыҕтан, ҟсіресе жҙн ҕырҕатын кезде кіші-

гірім той болған. Ҕазаҕ даласында жҙнді ҕырҕып оны ҡҗдеудіҗ ҙлкен мектебі болған десек 

ҕателеспейміз. Жҙн ҕырҕу бқл – ҡнер. Бқл ҡнерді меҗгерген адам ҡсіп келе жатҕан жас талантты 

осы ҡнерге баулиды. Олар ҙйреніп, ҕой ҕырҕудыҗ ҕыр-сырын біліп шеберге айналғанша біраз 

уаҕыт ҡтеді. Дегенмен шеберлігі шыҗдалып, ҕалыптасҕанша осы ҡнерге баулып жҙрген шебер ҡз 

шҟкіртін ҕасынан тастамай, тҟжірибе жинап ҕалыптасу ҙшін бірге ертіп жҙріп баулиды. 

Соныҕтан да асарға тек шебер ҕой ҕырҕушылар ғана жиналмайды,оныҗ ішінде жас талап та, 

ортанҕолды шебер де, алдына жан салмайтын шебер де болуы заҗды. Асарда жасы ҙлкен 

ҕариялар келіп ҕырҕыншы шеберлерді сынап, істеген тірлігіне баға береді.Кімнен ҕырҕыншы 

шығады, кім босҕа сандалып жҙр,кім осы ҡнердіҗ маманы болып ҕалыптасҕан, кімге тҟжірибе 

жетіспейді...Осындай баға беруден кейін ҕырҕыншылар ҡзі-аҕ сортталып шыға келеді. Мқныҗ 

ҙстіне бір сағатта кім ҕанша ҕой ҕырҕады дегенде ҕазаҕ ҕоғамыныҗ халыҕтыҕ сипатын ашатын 

есеп ҕқрастырылып шыға келеді. 

Ҕоғамдыҕ ҡмірдіҗ, экономикалыҕ жағдайлардыҗ ілгерілеп дамуына байланысты, халыҕтыҗ 

тқрмыс –тіршілігі, ҟдет- ғқрпы, салт- санасы, сана – сезімі, дҙниеге кҡзкарасы, т.б. ҡзгеріп 

отырады. Бір заманда туып, бертін келе кҡп уакыт бойына ҕалыптасҕан, белгілі жҙйеге тҙскен 

дағдыға айналған тқрмыс- тіршілік, ҟдет- ғқрып, салт-сана алғашҕы мазмқнын біртіндеп 

жолғалта да бастайды. Бқлардыҗ орнына ҕоғамдыҕ таптыҗ тілек жағдайларына сҟйкес жаҗа 

мазмқн, тҙр туады. Демек, ҕоғамдыҕ жҟне экономикалыҕ жағдайлар, олардыҗ дамуы ертеден 

келе жатҕан, ҕалыптасып ҕалған тқрмыс- тіршілікке, ҟдет- ғқрып, салтҕа ҡз ҟсерін тигізеді, жаҗа 

мазмқнда ҡзгеруіне, бқрынғы ҕалпын біріндеп жоғалтуына ыҕпал жасайды.  

Ҕазаҕ ҕоғамындағы осы мҟселеніҗ жағдайы халыҕ арасында ҕалай кҡрініс тапҕанын енші 

бҡлуге ҕатысты есептен байҕап кҡрейік: 

Қлы Дала есептірініҗ кҡбісі жайдары жҟне байсалды болса, кейбір есептер «мінезді» болып 

келеді. Ондай есептер оҕырман мен тыҗдарманнан кҙтпеген жауап кҙтеді. Мысалы: «Ертеде 

бақ уатты бір жігіт қ арақұ рт шағ ып кенеттен қ айтыс болардың  алдында бауыр-

жодастарына жә не артында қ алғ ан айы-кү ні жетіп отырғ ан екіқ абат жас келіншегіне 

аманат айтқ ан екен: «Менің  артымда қ алғ ан дү ние мү лікті бірдей ү ш бө лікке бө ліп, егер ә йелім 

қ ыз туса, онда бір бө лікті қ ыздың  еншісіне, ал қ алғ ан екі бө лікті ә йеліме берің дер. Ал егер 

ә йелім ұ л туса, онда екі бө лікті ұ лдың  еншісіне, қ алғ ан бір бө лікті ә йеліме берің дер» деп 

дү ниеден ө тіпті. Кө п ұзамай ә йелі егіз ұ л мен қ ыз туыпты. Енді еншіні қ алай бө лу керек?..». 

Міне келтірілген есеп табан астында тосын мінез кө рсете жалт беріп, кү тпеген 

жауапты талап етіп тұ р. [1,116б.] 

«Тосын мінезді» есептіҗ шартында дҙние -мҙлікті  еншіге бҡлу сҡз болған. Бқл есепте 

дҙние-мҙліктіҗ иесі аманат тастап отыр. Мқндай жағдай ҕазаҕ ҕоғамында ыҕылым заманнан бері 

ҕалыптасҕан. Қлы Дала халҕыныҗ ежелден келе жатҕан керемет сҡзі бар: «аманатҕа ҕиянат 

жоҕ». Осы бір ауыз сҡздіҗ бойындағы тҟрбие ҕаймағы бқзылмай заҗ болып ҕалыптасып, кез 

келген ҕазаҕтыҗ ҕанында ҟлі кҙнге дейін ҡмір сҙруде. Аманатҕа ҕиянат жасамаймыз.  Жігіттіҗ 

артында ҕалған дҙние мҙлікті бірдей ҙш бҡлікке бҡліп, бір бҡлікті ҕыздыҗ еншісіне, ал ҕалған екі 

бҡлікті қлдыҗ еншісіне берейік. Сонда ҟйел ҕайда ҕалды... Жігіт ҟйеліне де енші атаған еді. Қл 

мен ҕыз ҡскенше дҙние-мҙлік ҟйелдіҗ меншігінде. Олар ҡскен соҗ, қл қяда ҕалып, ҕыз ҕияға 
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кетеді. Сол кезде ҕыздыҗ еншісі ҡзіне беріледі де, қлдыҗ еншісі «ҕара шаҗыраҕта» ҕалады.  

«Ҕара  шаҗыраҕ» ҕазаҕи қғымда ата-ана мен баланыҗ (егер бірнешеу болса кенже баланыҗ) бірге 

тқратын мекені. Еншініҗ ҕалған бҡлігі ҟйел мен балаға тиесілі. Осы жерде жігіт неге дҙние-

мҙлкін ҙшке бҡлді, неге екіге бҡле салмады деген сқраҕ туындайды.Тағы да қлға неге екі бҡлігі, 

ҕызға бір бҡлігі: «Меніҗ артымда ҕалған дҙние мҙлікті бірдей ҙш бҡлікке бҡліп, егер ҟйелім ҕыз 

туса, онда бір бҡлікті ҕыздыҗ еншісіне, ал ҕалған екі бҡлікті ҟйеліме беріҗдер. Ал егер ҟйелім қл 

туса, онда екі бҡлікті қлдыҗ еншісіне, ҕалған бір бҡлікті ҟйеліме беріҗдер». Неге ҕыз туған 

жағдайда ҟйел екі бҡлікті алады, ал қл туған жағдайда бір бҡлікті алады?.. Ҕызыҕ жағдай. Мқныҗ 

жауабын жігіт ҡзі айтып кеткен. Есептіҗ ерекшелігініҗ ҡзі осында: есептіҗ шартында, есептіҗ 

жауабы. Ол–ҕазаҕи ҕоғам. Тҙсіндіріп кҡрейік: Ҕазаҕтыҗ ҕызы тҡркініне келсе, сыпырғышҕа 

дейін дірілдеп тқрады екен  «мені алып кетпесе екен» деп. Ол заманныҗ ҕыздары арнайы 

тҡркіндеп келетін. Ҕыз тҡркіндеп келгенде ол ауылда кіші-гірім той болатын болған. Демалып, 

мауҕын басҕаннан кейін ҕыз ҟкесіне еркелеп, ҕалағанын алатыны бесенеден белгілі. Яғни, кыз 

ҕалағанын алады. Ҕыз ҕалауы ҕашанда орындалады.   

Барған жері ҕызды тҡркінге балалы-шағалы болғанда жіберген. Ҕазаҕта ҙйге келген жиенді 

жаяу ҕайтармайтыны (мал мінгізу салты) тағы бар. Ҡскен сайын жиенніҗ ҕалауы да ҡседі. Жиен 

ҕалағанын алмай ҕоймайды. Берсеҗ ҕолыҗнан, бермесеҗ жолыҗнан. Мқндай жағдайда ой, 

«жиендік» жасаған ғой деп ҕыздыҗ кҡҗілін ҕалдырмайды. Сол себепті де жігіт ҕызға дҙние-

мҙліктіҗ бір бҡлігін берген.  

Ал қл туған жағдайда  ҟйелге бір бҡлігін ҕалдырғаны артында ҕалған сҙйген  жарын 

кҡрінгенге жҟутеҗдеткісі келмеген шығар. Ерте заманда кҙйеуі ҡлген ҟйелді «бала жатҕа 

кетпесін», - деп ҟмеҗгерлікпен  сол ҟулеттіҗ асырыуға шамасы бар ер адамы (жасына ҕарамай) 

ҟйелдікке алатын дҟстҙр болған. Ҕараҕқрт шаҕҕан жігіт тірі ҕалмайтынына кҡзі жеткен соҗ, мал-

мҙлкін ағайындарына  бҡлмей, ҕандай жағдайда да ҟйеліне енші ҕалдырғаны, «кҡрінгеніҗ 

ҟйеліме кҡз салмаҗдар, ҡз теҗімен ҡмір сҙрсін» дегені болар. 

Міне байҕап отырғанымыздай, біріншіден қрпағын ҕаҗғытпау маҕсатында, екіншіден осы 

ҟулеттен ҡсіп-ҡнемін деген ҙмітпен келген ҟйел баласы асыраушысынан айрылғаннан кейін, оны 

асырыушысыз ҕалдырмау маҕсатында туған ҕазаҕ ҕоғамындағы ҟменгерлік салтына ҕараҕқрт 

шаҕҕан жігіттіҗ бҡлген еншісі ҡз ҟсерін тигізіп, ҕоғамдағы ҕалыптасҕан ҕазаҕи тіршілікке 

ҡзгеріс енгізіп отыр. Егер ол еншіні ағайындарына бҡлсе, меніҗ ҟйел, бала-шағама ие бол дегені 

еді, ал ол олай жасамады. Демек, осы енші бҡлу  ҕазаҕ ҕоғамындағы ертеден келе жатҕан, 

ҕалыптасып ҕалған ҟменгерлік салтҕа ҡз ҟсерін тигізді, яғни, бқрынғы ҕалпын (ҟменгерліктіҗ 

ҟйелдіҗ шешіміне ҕарамай міндетті болуы) біріндеп жоғалтуына ыҕпал жасады.  

Бқрынғы замандарда туған, халыҕтыҗ ҟдет-ғқрпынан хабардар ететін, осындай есептер 

ҡмірге тереҗ еніп, елдік, халыҕтыҕ мҟселелерді ҕозғайды. Оныҗ басты таҕырыбы – ҟдет-ғқрып 

ҕайшылығы, махаббат еркіндігі, тарихи ҟдет-ғқрпҕа ҙн ҕосу, ҕоғам, ел жағдайын жаҕсарту. 

Ҟйел, бала-шағаныҗ кҙнкҡріс кҡзі болса (еншіге ҕалған мал-мҙлік) ол ешкімге тҟуелді болмайды. 

Ҕыз Жібек жырында Тҡлеген ҡлгеннен кейін байлар Жібекті ҟкесініҗ байлығына бола айттырып 

келіп жататын тқсы бар. Біраҕ Жібектіҗ жҙрек ҕалауы олардыҗ ҕалауымен тоғыспағандыҕтан, 

Жібек ҡз жолын табады.    Осы мҟселені ескерсек, кҙйеуінен ҕалған мал-мҙлікке ие болып ҕалған 

ҟйелді ешкім ҟменгерлік жолмен еріксіз ала алмайды. Ол ҟйелде таҗдау мҙмкіндігі бар. Балалары 

да ешкімге тҟуелді емес.(егер енші ағайында ҕалса, балалары соған тҟуелді болар еді) Міне, бқл 

байырғы кҡне есептіҗ халыҕтыҕ сипат еҗ алдымен белгілі бір жағдайға ҕатысты бҙкіл халыҕтыҕ 

мҟні бар мҟселеніҗ кҡтерілуінде жатыр. Айталыҕ, осы енші бҡлу есебіндегі ҕараҕқрт шаҕҕан 

жігіт ҡзініҗ туған халҕы ҙшін заманыныҗ еҗ келелі мҟселесін кҡтеріп кеткен. Ауызша, аҗызға 

ҕқрылған есептегі жігіттіҗ енші бҡлуі биік эстетикалыҕ идеал тқрғысынан ҡзі ҡмір сҙрген 

ҕоғамдыҕ ортадағы жесір мен жетімге ҕамҕор болуды сылтау етіп, баланыҗ еҗбегін ҕанаған, 

ҟйелдіҗ жастығын қрлаған, еріксіз ҟменгерліктіҗ   ҡршіп тқрған кезінде, сара жол кҡрсетуі – 

бҙкіл халыҕтыҕ кҙрделі мҟселені кҡтеруі болатын. Қлы Даланыҗ байырғы кҡне есептері 

халыҕтығыныҗ бір шеті осында жатыр. 

Қлы Даланыҗ байырғы кҡне есептері ҕоғамдыҕ ҡмірден ҙйренуді, ғылыми тқрғыдан тереҗ 

зерттеуді тілейтін ҕымбат ҕазыналардыҗ бірі, бҙгінгі фольклортану ғылымына келіп ҕқйған 
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халыҕ шығармашылығыныҗ ҙлкен бір арнасы. Қлы Даланыҗ байырғы кҡне есептерініҗ алғашҕы 

ҙлгілері сонау ыҕылым заманнан бастап ҕазаҕ халҕы кҡшпелі жағдайда, мал шаруашылығын 

кҟсіп еткен бҟлки одан да бқрынғы замандарда ҕалыптаса бастап, елдіҗ экономикасы, салт-

санасы, халыҕ тілі бірщама дамып, семья мен рулыҕ ҕқрылыс кҙрделенген кезде ҡзініҗ кемеліне 

жеткен. Демек, халыҕтыҗ ҕоғамдыҕ ҡмірі, тқрмыс-тіршілігі, ҟлеуметтік кҡзҕарасы бқл 

есептердіҗ тууына жҟне ауыз ҟдебиетініҗ басҕа жанрларымен ыҕпалдасып дамуына ҟсер етіп, 

есепке жаҗа мазмқн берген. Сондыҕтан да бқл есептер ҡзініҗ даму жолында талай тарихи 

дҟуірлерді басынан кешірген, талай ҕоғамдыҕ кҡзҕарастардыҗ елегінен ҡткен. Ҟрбір ҕоғамдыҕ 

ой, ҟр ҕоғамда ҕалыптасҕан халыҕтыҗ кҡзҕарастары кҡне есептердіҗ идеялыҕ бағытына, 

мазмқнына ыҕпал жасаған, ҕоғамына ҕарай адамдар есептерді ҡздерініҗ мҙддесіне сҟйкес 

ҕқрастырып, оны тқрмыста пайдаланып отырған. Бқл есептер халыҕтыҗ ішкі жҟне тысҕы 

тіршілігін ешбір боямасыз кҡрсететін, халыҕтыҗ аҕыл – ойыныҗ ҡсу процесінен хабар беретін 

рухани мқрасы. 
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ҔАЗАҔ ПРОЗАСЫНДАҒЫ ӚНЕР АДАМДАРЫНЫҖ БЕЙНЕСІ 

 

ЫҔЫЛАСОВА Ҕ.Б. 

 Мқхтар Ҟуезов атындағы орта мектебі, «Ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті» пҟнініҗ мқғалімі, 

Ҕазаҕстан Республикасы,  Жамбыл облысы, Шу ауданы. 

 

Резюме. В художественной литературе с целью создания целостного образа исторических 

личностей, правдивого, всеобъемлющего представления о судьбоносной эпохе, то есть 

общественно-политической, социально-духовной жизни, казахские писатели добились таких же 

художественных изысканий, как и было сказано, показать читателю на высоком уровне желание, 

творческий поиск и проницательность писателя в раскрытии образа героя. 

Summary. In fiction, in order to create a holistic image of historical figures, a truthful, 

comprehensive view of the fateful epoch, that is, socio-political, socio-spiritual life, Kazakh writers have 

achieved the same artistic research, as it was said, to show the reader at a high level the desire, creative 

search and insight of the writer in. 

 «Адам жаныныҗ иірімдері, тылсым тқҗғиығы, нҟзік тебіреністері, томаға-тқйыҕ 

сырлары, бқралаҗ бқрмалары соншалыҕ, олардыҗ қшы-ҕиырына, кейде тіпті сол жан иесініҗ ҡзі 

ҕанша ҕызыҕтап ҕадағаласа да жете алмайтындай» [1;116б]. Соныҗ бҟріне жетемін, тҙсінемін 

деп барын салатын жазушы еҗбегініҗ ҕиямет ҕиындығы, азабы мен рахаты ҡз алдына – адамныҗ 

ішкі сырын ойлап біліп, кҡркем сҡз ҡрнегіне тірнектеп тҙсіретін талант иесініҗ сиҕырлы ҡнерін 

айтсаҗызшы! «Ҕазаҕ прозасындағы психологизмніҗ, оныҗ ішінде ҟсіресе ҡнер, кҙйшілік, 

ҟншілік  ҡнер таҕырыбын арҕау еткен туындылардағы бой кҡрсеткен, сол арҕылы суреткерлік, 

шеберлік, ҕаламгерлік мҟнер, бейнелі тіл, композициялыҕ тартымдылыҕ арналарында жаҗа 

кҡркемдік ҙлгілерге жол ашҕан туындылардыҗ мҟні мен маҗызы зор» [2;164б].  

Ҕазаҕ кҙй ҡнерініҗ тарихында шертпе кҙйдіҗ дҙлділі, жалпы ҕазаҕ ҡнерініҗ сҙйріктей 

сқлу тқлпары Тҟттімбет кҙйшініҗ орны бҡлек. Нҟзік, сыршыл сазымен, ҟсерлі ҟуенімен жҙрек 
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ҕылын шертіп, адам жанын тербейтін кҙй тарихы Т.Ҟлімҕқловтыҗ «Сарыжайлау» ҟҗгімесіндегі 

тартымды оҕиғалар арнасында ашылады. Тҟттімбет тағдыры, ол ҡмір сҙрген кезеҗ шындығы ел 

ҡмірімен, табиғат кҡріністерімен сабаҕтас суреттеледі. Кҙйшініҗ сыртҕы келбетін, жҙріс-

тқрысын, кҙнделікті кҙйбеҗ тіршілігін баяндаудан басталатын ҟҗгіме желісі тереҗдей келе енді 

Тҟттімбеттіҗ кҙйшілік ҡнерініҗ ҕыр-сырынан, жеке ҡмір-тағдырынан оҕырманын мол хабардар 

етеді.  

Сарыжайлау таҕырыбы - ҟҗгіменіҗ ішінде сҡз болатын барлыҕ оҕиғалардыҗ тҙп ҕазығы. Кҙйші 

осындай жерорта жасына келгенде ҡзін тереҗ тебіреніске тҙсірген, кҙндіз-тҙні ой-санасынан бір 

сҟтке де кетпей ҕойған толғаҕты  кҙйін  аса  бір   тереҗ  шабытпен  дҙниеге  ҟкеледі.  

Домбыраныҗ   ҕос ішегінен тҡгілген кҙй Тҟттімбеттіҗ кҡз алдына Сарыжайлау атты ҕқтты 

мекенніҗ кҡрінісін бар бояуымен ҕайта тірілтеді. Ҕқтты мекенніҗ аясында армансыз ҡткен 

ҕызыҕ шаҕ, бозбалалыҕ, жігіттік кезеҗ кҙйші жадында ҕайта жаҗғырады. «Жайлаудыҗ 

кеҗдігімен, жаздыҗ қзаҕтығымен салыстырғанда кҙй ҟлі де келте жатыр. Тҟттімбет: «Негізгі 

тарауды ҕайталар алдында тыҗнан ҕысҕа бір тармаҕ ҕосу жҡн екен» - деген байламға келді. 

Ортаншы тармаҕ шаҗҕай тҙсте ҕосылды. Шаттыҕ пен шердіҗ, ҡкініш пен уаныштыҗ 

тҡрешісіндей бҡгде тармаҕ  «Сарыжайлауға» толыҕ мҙсін бітірді» [6;38б]. Ҟҗгіме соҗын осылай 

аяҕтағанда жазушы кҙйшініҗ ішінде айтылмай ҕалған арман-мқҗ барын аҗғартады.  Ҟлеуметтік 

ҟділетсіздік, ҕиянат жайлаған ҕоғамдыҕ орта, заман теперіші, барлығы кҙй астарында жатҕанын 

ҕаламгер тереҗ тебіреніспен жеткізеді.  Тҟттімбеттіҗ   келер  қрпаҕҕа  аманаттаған асыл, 

ардаҕты сҟлеміндей сезілетін бір кҙйдіҗ тарихы осылай сан-сала заман суретін тқтастай кҡз 

алдыҗа ҟкеледі. Ҟҗгіменіҗ ҡте тартымды, ҟсерлі, оҕырманын бірден баурап алатын сыры да  

осында жатыр.  

Аҕындар  жайлы  жазылған  шығармалардыҗ  бірі – Тҟкен  Ҟлімҕқловтыҗ «Кҡк 

ҕаршыға» повесі. Повеске Аҕан серініҗ ҡмірі арҕау болған. Аҕан ҡмірініҗ ҕартайған шағы мен 

оныҗ мылҕау баласы Ыбан екеуініҗ елсіз кҡлдіҗ жағасын мекендеген тқсы суреттеледі. 

«Алаҕаныныҗ астынан ҕарап тқрған Аҕан ҕаршыға кҡзден ғайып болғанда: «Дҟл Кҡкжендетше 

самғайды екен. Ҕап, жерге ҕонбағанын ҕарашы!»- деп ҡкінді» [6;41б]. Аҕан мен тағдырдыҗ 

ҕаржасуы – бітпейтін дау. Ал мҟмілеге бойы ҙйренген жқрт Аҕанныҗ бқл сырын ҕайдан қҕсын. 

Олардыҗ қғымында Аҕан жынданған, мҙсіркегені болмаса, Аҕанныҗ азасына ҕабырғасы 

ҕайысып жатҕан ел жоҕ. Оларға «босаған ыдысын ҡсек-аяҗға толтырып ҟкету» керек, ҕызыҕ 

керек – трагедия ҡсектіҗ ҡзегіне айналды деген осы. «Аҕан дҟуірлеп тқрған кезде: «Сері, сеніҗ 

шылауыҗда ҡлсек, армансызбыз» дейтін пысыҕтардыҗ болыса алмай, бқғып ҕалуында жҙрек 

шошынарлыҕ сқмдыҕ сыр бар. Серіні ҕаумалаған ҕалыҗ топтыҗ кҙзгі ормандай сиреуі   де  

тегін   емес...   Достан  да,   дқшпаннан да  кҡҗілі   ҕалған  Аҕан  сыр шертісер, мқҗ шағысар 

серікті табиғаттан тапҕанда, ҡзініҗ ендігі ҡмірін ел ішіне ҕажетсіз санаған» [6;44б]. Ащы-

тқщыны ҕатар тартҕан, ылғи татҕан Аҕанға тағдырдыҗ кҙйлеген барыстай ҕқбылмалығы 

белгілі.  

Аҕан  ҡмірініҗ  ҡткен   шағы  мен  ҕазіргі  шағын,  оныҗ   ҡмірініҗ   кешегі ҕызығы  мен  

бҙгінгі  ҕыжылын  ҡзара  шарпылыстыра  суреттеу  –  жазушыныҗ суреткерлік шеберлігініҗ 

ерекше бір ҕыры. Осы соҗғы ҕуанышынан, соҗғы ҙмітінен ҕиянатшыл орта аҕынды тағы 

айырады. Тінҟ болыс аҕынныҗ тағдыр сыйлап, ҕолына ҕондырған соҗғы ҕқсын тҙтінге 

тқншыҕтырып ҡлтіреді.  Аҕанныҗ ҟнін салып, ҡзін атҕа мінгестіруге кҡлікті аясаҗдар, жігіт 

екенсіҗдер. Жарайды, жолдарыҗ болсын!- деді Аҕан ызаға булығып. 

 Сол сол-аҕ екен, аҕбоз атты жолаушы атынан ҕарғып тҙсіп, Аҕанға кҡлігін кҡлденеҗ тарта 

берді: 

-Бізді ҕқдай қрды. Бізден бір білместік ҡтті. Кешіріҗіз, Аҕан аға! Ызалы Аҕан  

жылап жіберді» [6;51б]. 

Аҕан сері ҟуелде заман ҕажытҕан, уаҕыттыҗ дегеніне кҡнген ҕалыпта, бҟріне мойын 

сқнған, бҟрінен кҡҗілі ҕалған кҙйде, ҡмірі кешегі ҡткен кҙйінде кетіп, бҙгінгі кҙйге ҕқр сҙлдері 

ғана жеткендей жайда еді. «Аҕан ҕуаты ҕашҕан денесініҗ дірілін баса алмай қзаҕ тқрып ҕалды. 

Бір уаҕытта:  

-Тҡре-ҕараға ҕор болған  ҕайран  елім-ай! - деп  еді,  кҡзініҗ  жасы  бірге  
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шыҕты. Келмеске кеткен кҡк ҕаршығаныҗ екі тал ҕауырсыны, «Тҡрелер-ау, обалым сендерге!» 

дегендей, Аҕан серініҗ тҡс ҕалтасынан ҙлбіреп шығып тқр»[6;64б].  

 Повестіҗ басты кейіпкері – парасаттыҗ, шығармашылыҕ еҗбектіҗ адамы. Оныҗ ҡмірге 

кҡзҕарасында эстетикалыҕ, шығармашылыҕ ҕатынас бар. Повесте Аҕан сері жасыған, жігері 

ҕқм болған, ҡмірдіҗ теперішін, тағдырдыҗ соҕҕысын кҡтере алмай беті ҕайтҕан, сағы сынған 

бейнеден ауылы алыс кетіп, ҕайрат-ҕажырдыҗ, рухани мыҕтылыҕтыҗ биігіне кҡтерілді. «Аҕан 

іштей толҕып: 

-Шіркін,  дҙние-ай,  ҕызығыҗ ҕандай  кҡп  еді. О жалғанда мыҗ кҙн жқмаҕ  

бергенше бір кҙнімді қзартшы!- деді» [6;49б]. 

С.Баҕбергеновтіҗ «Кҡгершіндер» повесінде патша ҟскері Ҟулиеата ҕаласын кҙшпен басып 

алған сҟті, негізгі кейіпкері Шоҕан Уҟлиханов жайлы, оныҗ халыҕ композиторы,  ҟділдігі, 

батылдығы ҙшін кҙштілерден ҕуғын кҡрген Жаяу Мқсаныҗ кездесіп, достасҕаны жайлы сҡз 

болады. Шығарманыҗ ҕқрылысы, кҡркемдік кестесі, мінездердіҗ даралануы табиғи, нанымды. 

Повесте ҙлкен оҕиғалыҕ, сюжеттік ҡріс жоҕ.  

Повесте Шоҕан мен Жаяу Мқса достығыныҗ бір эпизоды кҡрінген. Талдап,  таратып  айтса, 

мқныҗ  ҡзі ҟдемі таҕырып еді. Біраҕ мқны кеҗ суреттеу жазушыныҗ маҕсатына айналмаған. 

Шығармада ҕазаҕтыҗ ардагер қлдарыныҗ рухани жаҕындығын бейнелейтін бір ғана оҕиға 

алынған. Шоҕан патша ҟскерініҗ ҕарауында жҙрген Жаяу Мқсаныҗ еліне ҕайтуына 

кҡмектеседі...  

Аталған шығарманыҗ жалғасы іспеттес Зейтін Аҕышевтіҗ кҡлемді де шоҕтыҕты 

шығармасы, ҟрине, 1978 жылы «Жалын» баспасынан жарыҕ кҡрген  «Жаяу Мқса» романы. 

Туындыныҗ бас ҕаҝарманы кҡзі тірісінде-аҕ аты аҗызға айналған адуынды аҕын Жаяу Мқса. 

Оныҗ ғқмырнамасы – талай кітапҕа ҡзек болар қзаҕ хикая. Жҙз жыл жасаған,ҕазаҕ даласындағы 

зорлыҕ-зомбылыҕҕа ҕарсы кҙресіп, жапа шеккен жанкешті, аҕырында арманына жеткен аптал 

азамат ҡмірін жазушы ширек ғасырдай шҙйіле зертеген. Ҡзі бала кезінен кҡріп, қлағатты 

ҡсиетін тыҗдап ҡскен халыҕ батырыныҗ ҡмір жолын барлап, Зейтін ҟуелі ҟр тҙрлі газеттерге 

шағын-шағын деректі очерктер мен ҟҗгімелер жариялады. Пьеса арнады. Сҡйтіп он кітапҕа ҟзер 

сияр ғқмырды сығымдап бір романға енгізеді. Бқл роман тек Жаяу Мқсаныҗ ҡмірін, ҡнерін, 

кҙресін ғана баяндайтын туынды ғана емес, ΧIΧ ғасырдағы Арҕа даласыныҗ аумаҕты суретін,   

тарихи-ҟлеуметтік  жағдайын  ашып  кҡрсететін  ҙлкен туынды.  Жаяу Мқса  ҡз творчестволыҕ 

келбетіне сай лапылдап жалын атҕан эмоциялыҕ жігер, ҕажымас ҕайсарлыҕ, ҡжет кҙрескерлік 

рухы басым. Біздіҗ пайымдауымызша, ҟрбір талантты суреткердіҗ творчестволыҕ келбеті ҡзініҗ 

меніз-ҕқлҕына, эмоциялыҕ ҕалпына, дҙниетанымына, жігер-тасҕынына байланысты 

ҕалыптасҕан  болу керек. «Жаяу  Мқса  –  Арҕаныҗ  ащы   айғайлы, ҕоҗыр толҕынды ҟніне 

ҡзінше бір тҙр кіргізген адам. Мқныҗ Ҕали салып жҙретін «Ҕатыныныҗ ҡліміне шығарған» ҟні, 

«Ҕқлбай бай – Шорман ауылын былғап шығарған» ҟндері ҡзінше бір шырҕамалы айғайды, 

келте ҕайрысты, ҕоҗыр тҡгілісті тҙгел жинаған бір ҙлгімен келеді» [8;267б], - деп аҕын 

М.Жқмабаев айтып кеткендей,  Жаяу Мқсаныҗ ҡнері де ҕазаҕ ҟншілік дҟстҙріндегі ҡзіндік 

ерекшеліктері мол, аса кҡркем, ҟсем ҡнер. Оныҗ  ҟншілік дҟстҙріне дара сипат беретін 

себептерді оныҗ толассыз кҙреске толы шытырман ҡмірінен, сол ҡмір туғызған ҟндерінен, 

мқҕалмас жігермен, табанды кҙрескерлік рухани іздеген жҡн.  

 Черняев отряды ҕазаҕ жеріне келіп, халыҕты талан-таражға сала бастағанда ҡз 

бауырларыныҗ ауыр халін кҡруге дҟті шыдамаған Жаяу Мқса ебін тауып ауылына ҕашып 

кетеді. Ауылдыҗ ҕараҗғы би-болыстары оныҗ не жҡнмен келгенін тҙсінбей, оны патшаныҗ 

офицері деп қғып, Жаяу Мқса маҗынан жҙруге ҕорҕады. Сонымен Жаяу тіршілігінде аз да 

болса тыныстаған тыныш ҡмір басталады. Мінеки, Жаяу Мқса ҡмірініҗ кейбір кезеҗдерін 

ҕысҕаша болса да кҡз алдымызға елестеу оныҗ шығармашылығыныҗ мҟн-мазмқнын,  идеялыҕ  

бағытын   тҙсінуге  мҙмкіндік  береді.  Ҡзініҗ мқҗын шағып айтар досы, халҕы болмаған сҟтте 

ҡлеҗмен ҡзгені жеҗе білген. Ішкі жан сырын аша кҡрсететін сҟті диалог ҙстінде кеҗ ҕқлашты 

тҙрде дамиды. Мейлі ол тҙзде болсын, мейлі жапан далада, мейлі абаҕтыда, мейлі ҡзге жердегі 

ҕапаста болсын, бҟрібір ҡз дегеніне жете білген. «Солдат ҡзімен-ҡзі сҡйлескендей біраз 

кҙбірлеп, кҙҗкілдеп келіп, Жаяумен ҕатарласты. 
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  -Слушай, ей, киргиз. Сен ҡзіҗмен-ҡзіҗ арпалысып, жқлҕыса берме, білдіҗ бе, тыныштал.  

Тағдырыҗда  солай  жазған  соҗ  тулағанмен  ҕолыҗнан  не   келеді?  

  Кҡнбеске шараҗ бар ма, айтшы? 

          Жаяу солдатҕа таҗдана ҕарады. 

-Сені басҕалардан гҡрі кісілігі бар, ҟжептҟуір тҙсінетін адам ба десем, аҕымаҕ екенсіҗ ғой. 

Сендейлерге мылтыҕ пен ҕылыш беріп ҕойған патшада да ес жоҕ. Осы азап маған тағдырда 

жазылып ҕойып па еді! Бқл маған Аҕкелін мен Аҕбеттаудыҗ болыстары жіберген азап. Оған 

Шыҗғыстыҗ ҕанішер Жаҕыбы ҕосылды. Бҟрі жиналып губернаторға арҕа   сҙйеді,   

чиновниктердіҗ    кҡмейіне тамаҕ тыҕты, ҕалтасына аҕша салды. Адамнан болған азапҕа ҕалай 

кҡнерсіҗ» [13;272б]. Берілген кҡріністе аҕынныҗ айдауға кетіп, тҙрмедегі орыс офицерімен тіл 

ҕатуы суреттелген. Неҗдей азапты кешкен аҕын ызаға булығады. Шорманныҗ Мқса мен 

Мқстафасыныҗ бқйрығы емес пе? Оған ҕалай шыдасын?! Ҡзініҗ ҕазаҕ еліне ҟйгілі ҡлеҗін 

айтады: 

 Аҕ сиса, ҕызыл сиса, сиса, сиса, 

 Ҕалмайды кімдер жаяу зорлыҕ ҕылса. 

 Шорманныҗ Мқстафасы атымды алып, 

 Атандым сол себептен Жаяу Мқса... 

 Жазушы - ҟҗгімелеуге қста. Ол ел арасында айтылып келген аҗыздарды ҟдемі, жарасымды 

етіп, оҕиға мен мінез ҡріліміне сыйғыза біледі. Ауыл ҕариялары Ботбай мен Байғабылдыҗ 

аузынан айтылған кезде мқндай аҗыздар табиғи естіледі.  

«Жаяу  Мқса»   романында    диалогтар   едҟуір  орын  алады   жҟне   олар кҡбінесе шығармаға 

тартыстыҕ серпін беретін кҡркем компонент дҟрежесіне жеткен. Ҟсіресе, аға сқлтан Мқса мен 

інісі Мқстафаныҗ диалогтары ҕаҝарман мінезін ашуға ҕызмет атҕарған.  «Домбыра ҕолына 

тиюі-аҕ мқҗ екен, Тҟттімбет кҙйлерініҗ бірінен соҗ бірі кҙмбірлеп кетіп жатты. Онан кейін 

дуанбасылардыҗ соҗынан еріп келген ҟншілер, кҙйшілер, домбырашылар – Дайрабай, 

Секербайдыҗ  соҗынан  ҕалмайтын,  Тқрсынбайдыҗ  тҡртінші  ҕатынынан туған Бҟйтен сал – 

бірінен-бірі асып тҙсуден ҙміттеніп барларын аяған жоҕ.  

          -Осында бір бала жҙр. Тҙбі біздіҗ Баянауыл жағынікі. Ҡлеҗ  айтады, домбыра, гармонь 

тартады деді маған Шоҕан. Соны шаҕыртшы, - деп Мқса Шоҕанға ҕарады. Шоҕан ҡзі қшып 

тқрып, шыға жҡнелді де, Мқсаны алып келді. 

          -Мына ҙлкендер сеніҗ лебізіҗді тыҗдаймыз, - дейді. 

          -Ҡзіміз ҕқралыпты жастардыҗ ойын-сауығында болмаса, мқндай жерде гармонь тартып, 

ҡлеҗ айтып кҡрген жоҕ едім, - деді Мқса ҕысылып тқрған адамдай.  

          -Тарта бер кҟрмҟніҗді. Ҡлеҗінді де айт. Бізге қнай береді, - деді отырғандардыҗ бірі. Мқса 

ҟуелі гармонь  тартты,  орысша,  татарша,  ҕазаҕша ҟуендерді бірінен соҗ бірін 

ҕқйҕқлжытҕанда, отырғандардыҗ кҡбі кҡздері жыпылыҕтап, ауыздарын    ашып   ҕалыпты.   

Кейбірі   «Уай,   пҟлі!»   деп,   сҙйсініп,  кҡтеріп ҕойды» [12;121б]. Бқл жерде ҟншініҗ алған 

Шорман балаларымен кездесуі суреттелген. Мқсаныҗ бойын осы уаҕыттан бастап ҕорҕыныш 

билейді. «Тҙбінде мына бала елге атағы жайылып, ҙлкен мҟртебеге ие болады-ау. Сол кезде 

елініҗ мқҗын ҡлеҗ арҕылы жеткізбесе болғаны» дегендей ойға тҙсіп, тҙҗіледі.   

            Ҡнер адамы жайында шығарма жазу ҕиынныҗ ҕиыны. Ҕазаҕ ҟн ҡнерініҗ тарихында 

Біржан салдыҗ алар орны ҡзгеше. Біржанныҗ соҗына ҕалдырған шығармашылыҕ мқрасы ҡте 

бай. Ол бҙгінгі ҕазаҕ музыка мҟдениетініҗ алтын ҕорына еніп, ҕазаҕ халҕыныҗ қлттыҕ 

маҕтанышына айналып отыр. Біржанныҗ ҡмірі мен ҡнері ҡзі ҡмір сҙрген дҟуірдіҗ  рухани 

тіршілігініҗ нағыз реалистік шежіресі деуге болады. Одан біз Біржан ҡзі ҡмір сҙрген кездегі 

ҕайнаған кҙрес рухын,  халыҕтыҗ  тартҕан  азабы  мен  аҗсаған  арманын,  кертартпа,  теріс  езу 

байлар мен мансап иелерініҗ ҕалыҗ кедейге істеген зқлымдығын, оларға ҕарсы кҙресті 

сезінеміз. Осы ҕасиеттіҗ арҕасы болар, ол баптай білсе ҟн ҡнерініҗ ҡткір кҙрес ҕқралы екендігін 

де аныҕ, айҕын тҙсінген сияҕты. Бқлай деуімізге себеп – Біржан  ҡзініҗ ҡнер    жолын   бастаған 

кездіҗ ҡзінде-аҕ жамандыҕ, топастыҕ, ҟділетсіздік атаулыдан  бойын аулаҕ қстап, оларға 

жирене ҕарауы, зқлымдыҕпен бетпе-бет келгенде екіленіп, тайсалмауы, ҡзініҗ адал, аҕжарҕын 

жырлары арҕылы сойҕан-содыр байлар мен аҕсҙйектерден ҕорлыҕ кҡрген ҕалыҗ  кедей  
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бқҕарасыныҗ  жоғын   жоҕтауы  –  Біржан  ҡнеріне  ерекше  сипат беріп, оныҗ даҗҕын алты 

ҕырдан асырды.  

            Біржанныҗ шығармашылыҕ ҡміріндегі маҗызды бір оҕиға – қлы аҕын Абай ауылына 

ҕонаҕ болып баруы  еді. Осы оҕиға, яғни Біржанныҗ Абай ауылына арнайы ат басын бқруы 

сахараныҗ айрыҕша жаҗалығы болды. Ҕара сҡздіҗ зергері қлы Мқхтар Ҟуезов «Абай жолы» 

роман-эпопеясында осы бір эпизодты асҕан шабытпен суреттейді. Сал Біржанныҗ салтанаты, 

халыҕтыҗ ыҕылас-пейілі, Абайдыҗ Біржанға кҡрсеткен ҕқрметі – бҟрі-бҟрі ҕайталанбас кҡркем  

ҙндестікте  жырланады.  Эпопеяныҗ  осы  бір  тқсы   ҕара  сҡзбен  емес, ҡлеҗмен жазылғандай 

ҟсер ҕалдырады.  

          Жазушыныҗ халыҕтыҗ аҕындыҕ, ҟншілік ҡнерді бағалауы, халыҕтыҗ ҡнерді ҕабылдау 

мҟдениетін кҡркем сҡзбен жеткізе айтуы ғажап. «...Абай Ҟйгерімді осыдан ҙш ай бқрын қзатып 

ҟкелген еді. Ҕазір басында желегі бар жас келіншек ҕалыҗ ҕонаҕ ортасында, Абай ҕасында 

отыр. 

          Бқл екеуініҗ осы жолғы ҕонағы да ҡзгеше. Ол - ҡҗшеҗ ҕыз-келіншек пен бозбала. 

Осындай  ойын-сауыҕ жиынныҗ  ортасында  еҗ  ҕадірлі  бір  топ  ҕонаҕ  

бар. Шет елден келген ҕонаҕ. Бқлар – ҕазір тҡрдіҗ  тап ортасында, жағалай кҡрпе ҙстінде, ҙлкен 

аҕ жастыҕ шынтаҕтаған сал-серілер. Солардыҗ ішіндегі еҗ кҡрнектісі   жҟне   бар   жиынға   

ҕадірлі,   сҙйіктісі  –  ҕос   ішекті   домбыраны  безілдетіп отырған орта бойлы, ҕызғылт жҙзді, 

кеҗ аҕ маҗдайлы, нқрлы жігіт. Ол – арҕаға аты шыҕҕан, бҙкіл Орта жҙзді асыл саз, ҟсем ҟнімен 

қйытҕан Біржан сал.  

          Тобыҕты ішіне сонау алыс Кҡкшетаудан келген, сирек, сый ҕонаҕ. Ҡзі аҕын, ҡзі ҟнші, ҡзі 

сері – Біржан. Ҙстінде ҕара маҕпал, кҡйлектіҗ сыртынан киген сарғылт тҙсті, ҕытайы жібек 

ҕамзолы бар. Оҕалы таҕиясыныҗ жібек шоғы  ырғала  тҙседі.  Ҕқйҕылжыған  ҟніне  ҕалыҗ  

жиын   ҕыбыр  етпей   қйып, мҙлгіп отырғанда, кербез ҟнші ҡзі де жҙзіне бір жылтыр майда реҗ 

бітіп, нқрлана ҕқбылады.  

Баласы Ҕожағқлдыҗ Біржан салмын, 

Жқртыма зияным жоҕ жҙрген жанмын. 

Кісіге ҡзім ҕатар бас қрмаймын 

Ҡзім аҕын, ҡзім сал кімге зармын... – деп бір кетеді. 

           Ҟншініҗ «Біржан сал» атты осы бір ҟні ҡзініҗ майда ҕоҗыр, сырлы ҕоҗыр сазымен 

бастала жҡнелгенде, ҡзге кҡп жқрт ішінде демін тартып, ҕатып тыҗдаған кісініҗ бірі – Абай.  

          Ҕадірлі аҕын, ҕқрметті ҕонағына Абай ҕадалып ҕарап ҕапты. Аҕ-ҕарасы ҟлі де айҕын, 

таза, қзынша кҡздері ҡзгеше боп телміре тҙсіп,  шарасынан  асып  ҙлкейіп  ҕарайды. Біраҕ   

ҕазіргі   сҟтте  кірпік   ҕаҕпай ҕарағанымен, бқл кҡз ҟнші жҙзін кҡріп отырған кҡз емес. Ҟн мен 

ҡлеҗ сҡзді, ҡнерлініҗ ҡзін тҙгел ҕосып бір бітім, біртқтас тқлғадай ҕиял суретімен елестетіп, 

кҡріп отырған кҡз...» [8;61б]. 

Ҟн ҟуенімен, ҟншініҗ ҕқдіретке толы ҙнімен осы жоғарыдағы сурет Абайдыҗ   кҡз   алдынан  

ҡтіп   жатты.  Ҙш  қлы тқлға – Біржан,  Абай,  Мқхтар ҡнерініҗ тоғысуынан туған сҡз еді... 

«М.Ҟуезов  ҟлемге  Абайды  ғана  танытып ҕоймай, Абай ҡмір сҙрген ортаны, даласына 

бозторғай ҟн қя салған сахараны, оныҗ маҕпалдай тҙнін, ҟнші-аҕынын ардаҕтаған елді, 

Біржандай дара тқлғаны танытты» [11;206б]. 

Біржанныҗ  шығармашылыҕ ҡміріндегі    жарҕын   кҙндері  –  оныҗ  Абай аулына барғаны. 

Кҡмейіне ҟн қя салған Біржан салға сол сапарда қлы Абайдыҗ айрыҕша ҟсер еткені кҟміл.  

 Жазушы ҕаламынан туған барлыҕ асыл бқйым атаулыны алсаҕ, ҟр кітаптыҗ тамыр 

тҡркіні еҗ алдымен, жазушыныҗ ҡзініҗ ішкі-сыртҕы болмысымен, наҕтылы тҙгел шомған 

жазушыныҗ кҡҗілінен ғана кҡҗілдегідей шығарма туады. Жҙрек ҕанымен жазылғандай ҟдебиет 

шығармасы ҡзі де сҙйген, ҡзі де жиренген жаннан шығады. Бірде достасып, біресе алысҕан, 

кейде ҕуанып, кҙліп мҟз-мереке кҡрген немесе ащы, кҙйік, ыстыҕ жас тҡгіп ҡкінген, жеҗілу мен 

қтылу жазасын шеккен, болмаса жеҗіс, табыс пен ҕуаныш, шаттыҕ тапҕан – ҕысҕасы бар 

тынысы балҕыған жазушылыҕ жҙректен ғана шын шығарма туады.  

 Таланттар тарихы мен тағдырына ҕарап отырсаҕ, басты жазушылардыҗ бҟрі ғқмыр бойы 

ҡзініҗ бас кітабын жазу маҕсатында ҟрекет еткен жҟне солардыҗ талайы жазып ҙлгіре алмай 
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кеткен. Туған халҕына мҟҗгілік мқра болғандай ғасырлыҕ туынды сыйлау тек ҕадау-ҕадау 

қлылардыҗ ғана ҙлесіне тиген. Солардыҗ бірі – Мқхтар Ҟуезов.  

Халҕымыздыҗ асыл ҕазынасыныҗ бірі  –  ҟнші-аҕындардан ҕалған поэзия жҟне ҟндер, музыка 

ҡнері. Ҟншілік пен аҕындыҕтыҗ бір адам баласына кездесуі – тарихи кезеҗге сай келуі, ҕазаҕ 

ҟдебиеті дамуыныҗ ҙлкен бір ҡзгешелігі деп айтуымыз керек. Ҕазаҕтыҗ ҟн ҡнері қлттыҕ ҡнер 

болып, халҕымыздыҗ ҡзімен бірге туғандай.  Дҙниеге келгеннен ҟн тыҗдап, бесік жырын 

тыҗдап ҡскен дала перзенті есейе келе аттыҗ ҙстінде келе жатып та домбырасын жанынан 

тастамай ҟн салған. Мал соҗында жҙрген малшы да жапан даланыҗ жалғыз ҟншісі болып, кейде 

ыҗылдап, кейде аспандағы ҕқсҕа ҟнін ҕосып шырҕаған, ҕурайдан сыбызғы жасап, ҕарағайдан 

ҕобыз жасап, жанын толҕытҕан мқҗ мен зарын, сазы мен назын ҟуенге ҕосҕан. Жҙрегін ҟн 

тербеген бабаларымыздан ҕалған ҡлмес ҡнер заманнан заман ҡткізіп, бҙгінгі кҙнге де жетіп 

отыр. Ҕазаҕ музыка ҡнерінде аттары алтын ҟріппен жазылған біртуар тқлғалардыҗ: Біржан сал, 

Аҕан сері, Мқхит, Жаяу Мқса, Балуан шолаҕ, Ҕқрманғазы, Мҟди, Ҙкілі Ыбырай, Ҟсет, 

Естайлардыҗ сазгерлік, ҟншілік ҡнерлерініҗ алдында тқрғаны – ҡнер атаулыныҗ патшасы – сҡз 

ҡнері, яғни, аҕындыҕ ҡнер. Сҡз ҕқдіреті арҕылы олар ел мен жерге, сҙйген жарға деген 

махаббаттарын, сырлы сезімдерін, тырнағын батырып, ҙстемдігін танытҕан, жер аударып, 

тҙрмеге ҕамаған ҟкім-тҡрелерге ҡкпе-назын, ашуын да ҡлеҗмен шығарып, ҟнмен жеткізді.  

Ҕазаҕ ҡнерпаздарыныҗ тарихи тағдыры, ҟр жанрдағы шығармалардыҗ кҡркемдік 

арҕауына айналды. Ҡнерпаз тқлғасын ашудағы М.Ҟуезов, І.Жансҙгіров, Ғ.Мҙсірепов, 

С.Сейфуллин тағы басҕа аҕын-жазушыларымыз жасап кеткен кҡркемдік-стильдік ҟдіс-

тҟсілдерге ҕол жеткізуге жол ашты. Ҕазаҕ прозасында ҡнер адамдарыныҗ тарихи тқлғасын 

жасау жағы ҕырынан, жаҗа болмыс-бітіммен кҡркемдік шешім табуы жалғаса тҙсті. 

А.Сҙлейменов, С.Жҙнісов, О.Сҟрсенбаев, А.Хангелдин, Т.Ҟлімҕқлов, Ҕ.Мырза Ҟли ҕатарлы 

жазушы тқлғалардыҗ туындылары – осыныҗ бірден-бір дҟлелі. 

Меніҗ кҡтерген таҕырыбымда ΧIX ғасырдағы ҡнер адамдарыныҗ тағдыры арҕау етілген. 

Ал XX ғасыр мен XXI ғасырда ҕаншама ҡнер адамдарымыз бар? Ҟдебиетке ҕосар ҕқнды дҙние 

осы болмаҕ. Ҟнуар Молдабеков, Уайс Сқлтанбеков, Бибігҙл Тҡлегенова, Роза Бағланова, 

Шҟмші Ҕалдаяҕов  сынды тағы басҕа ҡнер саласында еліне адал ҕызмет атҕарған қлы 

тқлғаларымыз баршылыҕ. Олардыҗ ҡмірі мен ҡнері жайлы шығармашылыҕ тқлғасын толыҕтай 

танытатын шығармаларды дҙниеге ҟкелетін біздей жастардыҗ  ҕолынан  келетініне  сенемін!  

XIΧ  ғасырдағы  ҡнер  адамдарыныҗ шығармашылыҕ тқлғасын, бейнесін кейінгі қрпаҕҕа 

таныту маҕсатында, мысалы бізге, ΧΧ ғасырдыҗ II жартысында С.Сейфуллин, Т.Ҟлімҕқлов 

сынды аҕын-жазушылар ҡз шығармашылығында  арҕау етсе, ал ΧΧ ғасыр мен ΧΧI ғасырдағы 

ҡнер адамдарыныҗ бейнесін сомдау, солардыҗ ҡнерін таныту ҟдебиет саласында біз секілді 

болашаҕ мамандардыҗ еншісінде деп білемін. Ол не ҙшін? Ҟрине, болашаҕ ҙшін, қлттыҕ 

тарихымыз ҙшін! Сол себепті де мемлекетіміздіҗ дамуына ҙлес ҕосу ҙшін ғылым саласында 

аянбай еҗбек етуіміз керек. «Болашаҕҕа барар жолдыҗ» даҗғылын бірге жаҗғыртайыҕ!  
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ЗАМАНДАС БЕЙНЕСІ 

 

ОМАРОВА А.О.  

М.Х.Дулати атындағы Тараз ҡҗірлік университетініҗ аға оҕытушысы,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ.  

 

  

Резюме. В статье комплексно рассматриваются реалии времени и современные образы в 

рассказах С.Балгабаева. 

Summary. The article comprehensively examines the realities of time and modern images in the 

stories of S. Balgabaev. 

 

Ҕазаҕ ҟдебиетініҗ тарихына кҡз жіберсек, ол бірнеше кезеҗдерден тқрады. Сол кезеҗдер 

туралы зерттеген ғалымдар бір тҡбе де, ал «ҟрбір дҟуірдіҗ ҡз жыршысы бар» – дегендей, ҡзіндік 

ҕолтаҗбасымен тарихта, халыҕтыҗ кҡкейінде жҙретін аҕын-жазушылар бір тҡбе. Осындай аҕын – 

жазушылардыҗ ішінде ҟдебиетке алпысыншы жылдардыҗ басында келіп ҕосылған 

жазушымыздыҗ бірі– Сқлтанҟлі Балғабаев. 

Сан алуан ҡмір ҕқбылысын суреттеуде шеберліктіҗ барлыҕ мҙмкіндіктерін 

ыждаҝаттылыҕпен жқмсай біледі. Ҕысҕа ҟҗгіме шеберіне кҡл-кҡсір мҟн-мазмқн сыйғызуға 

болатындығына С.Балғабаевтыҗ кез-келген шағын туындысын арҕылы кҡз жеткізуге болады. 

Жазушы ҡзі суреттеп отырған еҗ қсаҕ оҕиғаныҗ ҡзіне ҟлеуметтік мҟн беруге қмтылады.  

С.Балғабаев ҡзініҗ ҡмір жолы туралы мынадай естеліктен сыр шертеді:«1-сыныпҕа 1953 

жылы бардым. Мектепке барғанға дейін ауыл дегенді кҡрмегенмін. Ҕойшыныҗ баласы едім, 

ҕыстау, жайлауды ғана білетінмін. Неге екенін білмеймін, алты жасҕа жетпестен-аҕ ҟкеме «кітап 

оҕимын» деп ҕиғылыҕ салыппын. Содан ҟкем маған ҟріптерді ҙйретті. «Ю», «я», «ь», «ъ» сынды 

ҟріп пен таҗбалардан басҕасын тҙгел танитын болдым. Аудан орталығына барғанда шешем 

маған арнап «Ҟліппе» оҕулығын ҟкеп берген еді. Сҡйтіп, мектеп дегенніҗ барын білмесем де, 

ҕолыма тҙскен кітапты ежіктеп оҕитын дҟрежеге жеттім. «Ҟліппеніҗ» ішіндегі таҕпаҕтарды да ҡз 

бетімше оҕып, жаттап алатынмын. Содан бір кҙні жайлауға аудан орталығынан кісілер келіп, 

мектеп жасына жеткен балаларды тҙгел мҟшинеге салып алып кетті. Жетіге толған мені де 

«Мҙсілім деген кісініҗ ҙйінде тқрасыҗ» деп, сол мҟшинеге салып жіберді. Солайша ҙйімнен 100 

шаҕырым жердегі аудан орталығындағы мектептіҗ оҕушысы атандым. Бқл Ҕызылорда облысы, 

Сырдария ауданы, Бірінші Май колхозы еді. Ҕазір ол жер Мқстафа Шоҕай ауылы деп аталады. 

Мен оҕыған мектепте кезінде Мырзабек Дҙйсенов, Алма Ҕыраубаева тҟрізді тқлғалар да оҕыған 

еді. 

Жалпы, бала жастан ҕиыншылыҕ кҡріп ҡскендер ҡмір жолында тҡзімді келеді. Ҕазір 

балаларды ҕолынан жетектеп апарып, жетектеп ҟкеліп, ерекше ҡбектейміз ғой. Ҡз басым ҙйімнен 

алыс жерде ҕиыншылыҕпен оҕығаныма ҡкінбеймін. Сол кезде аяғымда аяҕ киім де болмапты. 

Кҙздіҗ суығы келгенше мектепке жалаҗаяҕ баратынмын. Ол заманда 1ҕыркҙйек кҙні салтанатты 

жиын ҡткізілмейтін. Бірден мектепке барып, сабаҕ оҕуды бастап кеткенбіз». 
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Ҕаламгер ҡмірдіҗ нқры мен сҟулесін, шындығы мен сырын зерттейді. Ҡзін де ҡзгені де 

толғандырған сқраҕҕа жауап іздейді. Шығарманыҗ кҡркемдік сапасы, идеялыҕ мазмқнныҗ 

ҕоғамдыҕ ҟлеуметтік ҕыры кҙрделі шындыҕтарды кҡтерумен байланысты. Байыпты ойлар мен 

тҙйіндер осы мазмқннан туындайды. С.Балғабаевтыҗ бқл бағыттағы жетістігініҗ кҡрінісі ретінде 

«Алтын сағым» ҟҗгімесін атауға болады [1]. 

 Туындыдағы басты авторлыҕ қстанымныҗ бқлаҕ-бастауы да, арнасы да осыған саяды. 

Жазушы кейіпкер ой-толғанысы арҕылы оҕиғаны ҡрістетіп, кҡркем тҟсілдерді орынды ҕолдану 

барысында шығармаға эстетикалыҕ, ҟлеуметтік- философиялыҕ жҙк артып ҕояды. Ҕарияныҗ 

жалғыз қлыныҗ ҟкесіне деген мейірімніҗ жоҕтығы,жылуыныҗ болмауы кейіпкердіҗ жан-

кҙйзелісі ішкі монолог арҕылы шынайы жеткізілген. Ҕарттыҗ жан-дҙниесі,ішкі ой толғамы 

авторлыҕ баяндаулармен,ішкі монологтыҗ орынды ҕабысумен шешімін тапҕан. С.Балғабаев 

аталмыш ҟҗгімеде ҟрбір кейіпкерін кескіндеп, ҡрнектеумен ҕатар, оныҗ аузына ой-санасынҗ 

таразысы болар сҡздерді салып береді. Сондыҕтан да, оҕырман олардыҗ ҟрбір сҡздерінен таным-

талғамын, маҕсат-мқратын, еҗ бастысы адамдыҕ тқлғасын толыҕ тани алады. Ҟрбір жазушыныҗ 

адамныҗ ҕартайған шағын суреттеуі аҕылы ҡткен мен бҙгінгініҗ арасын, қрпаҕтар арасындағы 

байланысын сипаттарын дҟйектеу ҟрҕилы десек те тҟрбиелік мҟні айтар ой астары ҙндесіп 

жатады. Бқл туралы академик З.Ҕабдолов былай деп ой тҙйеді: «Адам тағдыры – жазушы ҙшін 

шығарма арҕауы ғана емес, ҡмірді танудыҗ ҡзгеше тҟсілі де: ҡмірде кҡрген тірі адамдар туралы, 

олардыҗ хал-кҙйі, кескін-кейпі туралы тебірене, толғана ойланудыҗ кҡбіне суреткердіҗ сол 

ҕоғамдыҕ шындыҕты кҡркем туралы кҡзҕарасы ҕалыптасады, нҟтижесінде сол ҕоғамдыҕ 

шындыҕты кҡркем жинаҕтау маҕсатында творчествалыҕ ҟрекеті басталып кетеді» [2,126б.]. 

С.Балғабаевтыҗ осынадй ҡмірдіҗ тқҗғиығына ҙҗіліп, ішкі рухани ҟлемініҗ ҕатпарларына 

сҙҗгіп, жазған шағын туындысы - «Ғашыҕ» деп аталады[1,242б.]. Шығарма – философиялыҕ 

толғамдарға толы. 

Ҟҗгіменіҗ мазмқны мен сюжеті жоғарыда біз сҡз еткен шығармаға ҕарама-ҕарсы. 

Ҟлеуметтік мҟселелерді психологиялыҕ талдаумен шебер ҕиыластыра білген жазушы тағдыр 

тауҕыметін кҡп кҡрген ҕарт ананыҗ ҡмірге кҡзҕарасын, кҡрген бейнеті мен кешкен 

ҕиыншылығын зерделей отырып, адамгершілік мҟселе иірімімен бедерлейді. Кейіпкердіҗ 

басындағы тауҕыметін авторлыҕ баяндаулармен жеткізе отырып, ішкі монологпен ҕабыстырады. 

Жалғызілікті кемпірдіҗ сҟби деп елжіреген жан-дҙниесі ҟрҕилы детальдармен бейнеленген. 

Балзия аҗсаған ҕарапайым ҕазаҕ ҟйелініҗ сана-сезімі, кҡзҕарасы арҕылы қлттыҕ жан-дҙниесін 

таразылай тҙседі. Ҟйелдіҗ балаға деген ерекше сҙйіспеншілігін ҕарапайым кейіпкер бойына 

жинаҕтап баяндау арҕылы ҕазаҕ ҟйелініҗ қлттыҕ сипаттағы типтік характерін сомдаған. 

Типтік образ деп ҡмірде бар ҕқбылыстар  мен заттардыҗ кҡркем шығармадағы кҡрінісін 

айтамыз. Ҟрбір жеке дараланған ҡмірлік факт ҡзімен сыбайлас, тҙстес, бір тектес толып жатҕан 

басҕа затҕа да ортаҕ нҟрсені аз да болса ҡзініҗ бойында саҕтайды. Сол кҡп затта бар ҕасиеттердіҗ 

бір жеке дараланған заттағы ҕасиетпен бір тқтастыҕҕа кҡрінуін типтік дейміз. 

Ҡмірдегі типтік нҟрсе искуссводағы типтік нҟрсеге дҟл келе бермейді. Ҡйткені, ҡмірдегі 

типтілік дегеніміз объективтік бар зат, ал искуссводағы типтік ҡмірдегі объективтік бар заттыҗ 

субъективтік  образы. Ал бқл екеуін теҗеу суреткердіҗ творчестволыҕ рҡлін жоҕҕа шығару, оныҗ 

санасын ҡмірдіҗ жай ғана айнасына айналдыру. Сондыҕтан ҡмірдегі бар объективтік категорияға 

жататын типтілік нҟрсені заттыҗ жалпы жҟне дараланған ҕасиеттерін біртқтастыҕҕа суреттейтін 

искусстводағы  типтіліктен  ажырата білу керек. 

Типтілік қғымына жалпылыҕ та, жекелік те кіреді. Яғни, бір жеке дараланған, ҡзіндік 

ерекшеліктерімен кҡрсетілген затта кҡп заттардыҗ ҕасиеті болуы тиіс, олай болмайынша типтік 

дҟрежеге кҡтеріле алмайды. Міне, искусстводағы типтілік осылай тҙсінді. В.Г.Белинский: 

«Искусстводағы тип, - деп жазады ол , - табиғаттағы бар, тарихтағы герой тҟрізді, тек мқнда 

жалпылыҕ пен жекелік органикалыҕ бірлікте келеді». 

Тип жасау ҙшін жазушы бірнеше адамдардыҗ бойында кездесетін ҕасиеттерге кҡз жібереді 

де соларды жинаҕтап бір адамныҗ – басына сыйғызу арҕылы  суреттейді. А.М.Горький 

айтҕандай : «Тип – ҟр тҙрлі адамдарға тҟн кҡптеген ҕасиеттердіҗ синтезі....». Сондыҕтан да 

типтендіру ҙстінде пайда бол,ан кҡркем образ ҡмірден алынған материалына бір жағынан қҕсаса, 
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екінші жағынан қҕсамайды. Қҕсайтын себебі, ҡмірдегі шындыҕ затта кҡркем образдағы бар 

ҕасиеттер байҕалады. Ал қҕсамайтыны:  образдағы  ҕасиеттер ҡмірде бар затта ҡте шашыранды 

тҙрде-аз кҡрінеді. Ҟрбір кҡркем образ бірнеше  басҕа адамдардыҗ бейнелерініҗ жиынтығы 

болғандыҕтан да типті ҡмірдегі прототипіне де қҕсай бермейді. 

Аталған екі ҟҗгімедегі замана шындығы мен замандас бейнесі шынайы тҙрде жымдасып 

оҕырманын баурап, шығарманыҗ ҟсерін кҡтере тҙседі. Заман шындығын кҡркем шындыҕҕа 

айналдыру ҙшін, жазушы ауҕымды мҟселелерге мҟн берген. Сондыҕтан да материалдыҗ мол 

ҕамтылуына кҡҗіл бҡледі. Тереҗ ізденістерге барады. Біраҕ уаҕыт тынысын кҡркем шындыҕҕа 

айналдыруда бір таҕырыптыҗ ҡзі алуан тҙрлі сипатҕа ие болатыны аныҕ. Бқл ҕаламгердіҗ сол 

шындыҕты ҡз кҡзҕарасы тқрғысынан эстетикалыҕ  дҟрежеде жеткізе білуінде. «Нағыз жазушы 

ҟлеуметке ортаҕ ҡз кезініҗ таза моральдік атмосферасыныҗ рухани бейнеленушісі болумен ҕатар, 

ҡмірдегі келеҗсездікте батыл айыптаушы, жалпы адамзатҕа ортаҕ гумнастік моральдыҗ 

насихатшысы, ҟрі берік ҕалыптастырушысы ҕайраткер екенін қмытпаған жҡн. Сонда ғана заман 

мен замандастар алдындағы суреткер паызы ҡтелмек» - деп, М.Ҟлімбаев тқжырымдағандай, 

С.Балғабаев ҟҗгімелеріндегі ҕарттардыҗ образы мен ой жҙйесін таразылауы қлттыҕ рухани 

болмысты дҟйектеуі екені айҕын. 

Автордыҗ жоғарыда талданған екі ҟҗгімесіндегі ҡмір мҟселелері трагедиялыҕ ҕырынан 

ашылса, ендігі бір шағын туындыларында адам болмысындағы жағымсыз жайлар кҙлкі-ҟжуа 

тезіне алынады. С.Балғабаев ҟҗгімелеріндегі ізденісініҗ бір ҕыры-жеҗіл юмор табиғаты мен 

сатиралыҕ мінездеулерінде жатҕанына кҡз жеткізғміз. Жазушы мқндай туындыларында кҙлкі 

мен сатираны кҡркемдік ҟдіс ретінде қстанады. С.Балғабаевтыҗ бқл бағыттағы жетістігініҗ 

кҡрінісі ретінде «Алтын сағым» ҟҗгімесін атауға болады. Шығарманыҗ басты кейіпкері – 

Ҕайырлап. Ҡмірі бастыҕ болып ҕызмет жасап, басшылыҕтыҗ дҟмін татып ҕалған адам. Шығарма 

оныҗ ҕызметтен ҕуылып, ҙйінде отырған сҟтін суреттеуден басталады. 

Аталмыш туындыда жазушы кҙнделікті ҡмірдегі адамдар ҕарым-ҕатынастарындағы 

кҡрінетін кейбір жағымсыз мінездерді, жаман ҟдеттер мен бейпіл сҡзге ҟдеттеніп кеткен 

ҕылыҕтарды сҡз ҕылады. Адам баласыныҗ ішкі дҙниесінде болатын сезім шарпулдарды 

сатиралыҕ тҟсілмен шебе кҡркемдейді. Адам баласы мен оныҗ тағдырын, характерін ҟр ҕырынан 

зерделейді. Ҟҗгімеде  басты ҕаҝарман Ҕайырлап образын ҟр ҕырынан аша тҙсіп, мінездеррін 

ҟртҙрлі оҕиға барысында,ҟрекет ҙстінде кҡрсетіп, ішкі жан-дҙниесін шым-шымдап ашып, наҕты 

характерге айналдырады. Кейіпкерлер келбетін жҟне олардыҗ жан-дҙниесін ашып кҡрсетуде 

негізгі оҕиғалармен ҕатар, майда детальдар да кҡмекші ҕқрал ҕызметін атҕарады. «Алтын 

сағым» ҟҗгімесі кҙлдіре отырып, кҡҗілге ой қялатады. 

Образдыҗ сыртҕы келбетін де кҙлкі суреттеу арҕылы оныҗ мінез-ҕқлҕына, ҟдет-дағдысына 

ҕатысты ҕорытындылар жасайды. Ҕаламгер оҕырманына кейіпкердіҗ ҕимыл-ҟрекеті мен мінез 

ерекшелігін де ашады. Бқл автордыҗ ҕолданысындағы талғампаздыҕпен жқмсалған бейнелеу 

ҕқралдарыныҗ, образ сомдаудыҗ қтымды тҟсілі ретінде падаланғандығына дҟлел. 

Демек,кейіпкерге берілген портреттен оҕырман тек оныҗ сыртҕы келбетін ғана емес, мінез-

ҕқлыҕын да аҗғарады. 

Жинаҕтай келгенде, C.Балғабаевтыҗ шағын ҟҗгімелеріндегі замандас бейнесі сан тҙрлі 

тқрғыдан бейнеленген. Ҟҗгіме жанрыныҗ кҡркемдік шарттарын еркін меҗгерген жазушы ҟрбір 

шығармасында ҡмірдіҗ келелі мҟселелрі жҡнінде сҡз ҕозғап, заман тынысын дҟл бағамдап, 

замандас келбетін айҕын бейнелейді. «Ҟдетте, эстетикалыҕ мқрат, ҡмірге деген кҡзҕарас ашыҕ 

бояуын тауып, озыҕ идеяға жол салса, ондай шығарманыҗ білімділік, тҟрбиелік мҟні де арта 

тҙспек» - дейді Б.Майтанов [3,78б.]. Адам болмысыныҗ балғын балалығы мен ҕартайған 

шағындағы кҡҗіл-кҙй  психологиясын дҟл кҡсететін ғасрлар бойғы ҕалыптасҕан қлт мізіндегі еҗ 

асыл ҕасиеттер мейірім, ҕамҕорлыҕ, жанашырлыҕ сезімдерініҗ жқтаҗдауы мен рухани азғындау 

кҡріністері С.Балғабаевтыҗ басты назарында деуге болады. Туған перзентіне бір ауыз сҡз айтуға 

жасҕанатын Жасан ҕарттыҗ тағдыры оҕырманын ойландыратыны аныҕ. Оны тудырған 

ҟлеуметтік себептер-ҕоғам саясатыныҗ салдары. Жазушы жас пен кҟрініҗ, Сҟния мен оныҗ 

пҟтершілерініҗ арасындағы ҟрекеттері суреттеу барысында адамдар арасындағы салҕындыҕҕа 

жауап іздейді. «Баҕыт ҕқсы» ҟҗгімесі арҕылы аналыҕ махаббаттыҗ ҟйел табиғатына тҟн қлы 
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сезім екендігін паш етуге талпынады [1,251б.]. Жағымпаздыҕ пен жалған ҕарым-ҕатынасты 

ашып кҡрсететін «Алтын сағым» ҟҗгімесін сюжеттік желісі тҙгелдей адам психологиясын ашуға 

ҕқрылған.  

С.Балғабаев ҟҗгімелері тереҗ психологиялыҕ ойлармен тҙйінделіп, адамгершілік 

мҟселелерін ҕозғайды. Ҕаламгер ҟҗгімелеріндегі негізгі мазмқн жеҗіл кҙлкі араласҕан ҟдемі 

юмормен, ирониялыҕ баяндаумен астасып жатады. Жазушыныҗ бҙгінгі кҙн тынысын бейнелеген 

шағын туындылаында жаҗа кҡркемдік ҟдістерге бойлау байҕалады. Оныҗ шығармалары тереҗ 

философиялыҕ толғамдарға толы. 
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Резюме. В статье комплексно рассматриваются реалии времени и современные образы в 

рассказах С.Бакбергенова. 

Summary. The article comprehensively examines the realities of time and modern images in the 

stories of S. Balgabaev. 

  

 Ҕазаҕ ҟдебиетінде ҡзіндік орны ерекше, дарынды ҕаламгерлердіҗ бірі-Сҟуірбек 

Баҕбергенов.  

С.Баҕбергеновтіҗ «Ҟлфия» повесіндегі ерекше кҡзге тҙсер кейіпкерлердіҗ бірі  Сурения.  

«Сурения ҟҗгімеде ҟдемі жҟне айлакер ҟйел ретінде кҡрінеді. Сурения алғашҕы сҟттерден 

бастап, баҕытҕа жету жолында ҕандай болмасын, ҡзініҗ байҕағыштығымен жҟне икемсіз 

мінезімен таҗ ҕалдырады. Чайхананыҗ ханымы, орта жастағы ҟйел, келбеті, орташа биіктігі, биік 

физикасы, кҡздері кеҗ, қзаҕ уаҕыт бойы бірде-бір танысын кҡрмеген жас жігітке ҕарайды. Оныҗ 

пирсингтік кҡрінісін кҡріп, ҕазір ол алыстан ҕарап тқр. Суренияны еске алу ҙшін бқл жігіттіҗ 

кҡптеген тҙстері бар. Ҟсіресе, денесі бір кездері тым жас болған кезде, сҙйікті, сҙйетін жігітке, 

кеудесінде мҟҗгі тҙйін болған Тарағайға қҕсайды. Оныҗ кҡз алдында жҟне салыстыра бастайды. 

Бқл ҟйел Саҕыпжамалды жаҕсы білген. «Мен бқл туралы білгеніҗізді ҕаламаймын», - деді ол» 

[1]. 

Оған ҙйленеді. Ал Саҕыпжамалдыҗ тағдыры белгілі. Бқл баланыҗ Саҕыпжамалға қҕсас 

орындары кҡп. Ҟсіресе тҙс сҟйкес келеді. - Мен білмеймін, - деді ол. Барлығы-бҟрі-бҟрі-бҟрі. 

Біраҕ бқл Саҕыпжамалдан бала ҕалды дегенді білдірмейді. Содан кейін, бқл оған болған кезде, 

ол Саҕыпжамалды есінен шығарғысы келеді. Егер Тарағай болса, онда ҟҗгіме басҕаша, оныҗ 

баласы болуы керек. Біреуден басҕа. Ол ҕайтып келгенде ғана емес. Тағы бір рет ол қрланған 

заттарға ҕарап, адамдар отыратын асхана мен пердеге кіре алады. Сурения ҡзініҗ ҕызы 

Альфияны жқмсайды, ол бқл жігіттіҗ кім екенін біліп, ҕалпына келе алмады. Аяр да, айлакер 

Сурения да Альфияныҗ ҕызына ҡзініҗ ҕасиеттерін ҙйретеді. Бқл жқмыстыҗ бастапҕы 

бҡліктерінде орын алған эпизодтарда жаҕсы кҡрінеді. 

 «Шымылдыҕ сыртында ол бойжетіп ҕалған ҕызымен, кҡптіҗ кҡзіне тҙсе бастаған 

Ҟлфиямен сҡйлесті. 

- Біздіҗ шайханаға бқрын келмеген бір жас жігіт келіп отыр,- деді ол ҕызына. Біраҕ ҡзі 

ойлағанды, кімдерге қҕсатҕанын айтҕан жоҕ.- Не керек деп, сқраған болып ҕасына жаҕындап 
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кҡрші. Мен адам танысам, ҟшейін кҡптіҗ бірі емес. Жаҕын бар да, ҕара бетіне. Байҕа! Бар 

деймін, қялма! 

- Ҕойшы, апа, қят ҕой. 

- Бҙйте берсеҗ, сен бе, сен кҙйеусіз ҕаласыҗ. Бар деймін» [2,104б.]. 

С.Баҕбергеновтіҗ «Ҟлфия» повесіндегі бас кейіпкері – Ҟлфия ҟдебиеттегі ҡзгеше ҕқбылыс.  

Автор Ҟлфияны оҕырман ҕауымен таныстырудыҗ бастапҕы сҟтінде: «Ҟлфия онша қялшаҕ ҕыз 

емес. Ашыҕ-жарҕын. Ҡзініҗ келбетті де кҡрікті, оған жқрттыҗ назар салатынын жаҕсы білетін. 

Ҡзініҗ кҡрікті екенін сезетін ҟйелдіҗ кҡбінде-аҕ ҡзімшілдік, ҡктемдік басымдау жатады. Ҟлфия 

бейтаныс жігітке жаҕындау ғана емес, сҟті тҙссе танысҕысы келгендей, шымылдыҕтыҗ 

тасасында тқрып, қзаҕ ҟрленді. Айнаға ҕарады. Басҕа кҡйлек киді, шашын ҕайта ҡрді, ҕайта 

тарады»,- деп баяндау ҟдісін пайдаланады [2,104б.]. 

С.Баҕбергенов ҟҗгімеде психологизмді шығарманыҗ негізіне ҕоя отырып, ҟйел-ананыҗ 

тҙрлі ҕасиеттерін кҡркем бейнелейді. Автор кейіпкердіҗ мінезін кеҗ контексте, тереҗірек 

сипаттауға тырысады. Автор бқл тҟсілді ҟлеуметтік себептерге, адам мен ҡзі ҡмір сҙретін 

ҕоғамныҗ бҡтен шығу тегіне бағыттауда қтымды ҕолданады. Сондай-аҕ, ҟйел-ана тағдырыныҗ 

ҕоғамдағы, тарихтағы орнына ҟсеріне ерекше кҡҗіл бҡлінеді. 

Жоғарыда айтҕанымыздай, монолог ҟйел аналардыҗ мінезініҗ ерекшеліктерін, адамныҗ 

ойлау жҙйесін, табиғат пен жанныҗ ҕатпарларын барынша ашады. Яғни, бқл автордыҗ 

кейіпкердіҗ монологына оныҗ басына ҕайтарылған ҡзекті мҟселелерді тиімді енгізе алғанын 

кҡрсетеді. 

Жазушы ҕолданған кейіпкердіҗ монологыныҗ негізі ҡмір шындығыныҗ ащы кҡрінісі екенін 

ескеріҗіз. Осы маҕсатҕа жету барысында жазушы ҡзі сипаттаған тарихи кезеҗніҗ шындығын дҟл 

пайдаланды. Автор ҡз шығармаларында психологиялыҕ талдаудыҗ ҟртҙрлі аспектілерін ҕолдана 

отырып, шығарманыҗ кҡркемдік деҗгейін кҡтеріп ҕана ҕоймай, ҟйел-ананыҗ бейнесін шынайы 

бейнелей алды. Жқмыс барысында жазушы ҟйел ананыҗ болмысы, оныҗ рухани ҟлемі мен 

кҡзҕарасы, ҡмір туралы шынайы пікірлері туралы авторлыҕ ҟҗгімелерді шебер жинаҕтайды. 

Суретші Альфияныҗ сыртҕы келбетініҗ сқлулығын, кҡргендерініҗ экспрессивтілігін 

ананыҗ Сҙрениямен ҕарым-ҕатынасы жҟне ананыҗ ҕызға деген кҡзҕарасы арҕылы, автордыҗ 

қтымды ҟҗгімесімен жеткізеді. Шығармада Сҙрения ҕуана-ҕуана ойланып, сыртынан ҕарап, 

бҙгін ҕыздыҗ пҟк ҕыз екенін сезгендей суреттелген. Кҡркемдік техниканы қтымды пайдалану 

ҙшін автор жас ҕызды керемет ҡсіп келе жатҕан гҙлмен теҗестіреді. 

 «Табиғат заҗымен ол уаҕыты жеткенде бҙршік сап, гҙл жарады. Міне, кеше ғана 

бауырында жатҕан сҟбиі гҙл жарғалы тқр». Бқл Сҙренияныҗ ішкі ойы. Ол ҡзі кҡрген азапты 

кҡрмей, ҡзегін жарып шыҕҕан жалғыз ҕызыныҗ баҕытты болғанын ҕалайды. «Ҡз бетімен қшып, 

ҡз бетімен ҕонуға шамасы жеткенде ҕқс екеш ҕқста балапанын ҕанатымен ҕаҕпайды. Енді бқл да 

ҡзінше қшсын» деп ой тҙйеді ана жҙрегі.  

Ҡзіне қҕсайтын ҟдемі, тартымды ҕызға ҕарап, Сҙрения ҡзі ҡмір сҙрген аянышты ҡмірге 

шолу жасайды. Осы Ҟлфиядан, жас кҙнінде Тоҕолоҕтыҗ ҕызханасына тҙсіп, содан кейін алтынға 

сатты, шешесі ҙлкен айламен баршаҕаттыҗ қлығыныҗ ханы, жҟне бҟрі-бҟрі-бҟрі Сҙренияны еске 

алады. 

Автор сонымен ҕатар Ҟлфияныҗ сқлулығын бейнелеуде гиперболалыҕ тҟсілге сҙйенеді. 

Жас ҕыз пердеден шыҕҕан кезде, ҙлкен тамаҕтану бҡлмесі шам сияҕты жанып тқрды. Жайҕала 

Ҟлфияны басып алғанда, бҡлмеде отырғандар еріксіз шошып кетті. Баланыҗ кҡз алдында жоғары 

кеудесі бар ҟдемі ҕыз шыҕҕан кезде от ойнайды. Оған жаҕындаған жҟне сҟл кішірейген ҕыз 

жігітке кҙлімсіреп ҕарады. Жоғары жазу шеберлігі бар Автор екі жастыҗ біреуін тау тағына, ал 

екіншісін елікке ҕояды. Алма мен Ҕараҕат жапыраҕтарынан шай ҟкелуді қсынған ҕыздыҗ 

жауабына жас жігіт бірден аспаны кеуіп, тілі басталғанын бірден айтҕан жоҕ 

 «Ие» дегендей тек басын ғана изеуге шамасы келеді.  

Ҟлфияныҗ сқлулығын автор Темірдіҗ ҡзіне-ҡзі келе алмаған іс-ҟрекеті арҕылы былай 

дамыта суреттейді: «Ҕыз бқрылып кетіп бара жатҕанда оныҗ ту сыртынан ойсыз ҕарады. Басына 

ноҕта тимеген, желіге ҟлі байланбаған ҕқлынныҗ мҙшесіндей мінсіз бҡксесіне назары тҙсті де, 

кҡзін ҕайта ала алмады. Оҗ ҕолын оҕыс кҡтеріп, тізесіне соғып ҕалған. Мқнысы алдынан оҕыс 
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шығып, тқра жҡнелген еліктіҗ лағына, оғын жеткізе алмаған шаҕтағы ҡкінішке қҕсаған» 

[25,105б.]. 

Осыдан кейін ҟҗгіме Ҟлфияныҗ сқлулығы мен раҕымын кҡрсету маҕсатында ашылады: 

«ҕыз шай ҟкелді. Жігіт оны бірінші рет кҡргендей ашуланды жҟне аузын ашып, балаға ҕарады. 

Ҕалай ғажайып оныҗ саусаҕтары, держащие шыны аяҕты шай! Кҡлдіҗ жағасында, ҕарлы-аҕ 

сҙйрегіште, бір жас жігіт тқрды. Бқрын баласына деген ҕқштарлыҕты сезінбеген жас жігіттіҗ 

кеудесіне Ҕызыл от тҙскендей, оныҗ жҙрегі бҙлк-бҙлікке ҕарағанда мҙлдем басҕаша соғылды. 

Ерні шҡлдегендей болды. Ҕайта-ҕайта ол жқтуды жалғастырды. 

- Бқл алма шай дедіҗ бе? Ҕараҕат жапырағын ҕосҕан, ҟ? Сен ҡзіҗ де алмаға қҕсайсыҗ. – Есі 

енді кіре бастағандай кҙле ҕарады. Ҕалжыҗдасҕысы келді. – Ие, сен ҡзіҗ кҟдімгі хош иісті, ҕып-

ҕызыл алмаға қҕсайсыҗ. Ал кҡзіҗ болса, кҡзіҗ кҟдімгі таудағы жабайы ҕараҕат ҕой. Мҡп-мҡлдір 

ҕараҕат. Мынау шайыҗ ҡзіҗе қҕсаған болса, тҟтті шығар. Ие, алма мен ҕараҕаттай болса дегенім 

ғой. 

- Тҟтті! – деді ҕыз. 

- Ҡзіҗ де... 

Жігіт кілт тоҕтады. 

- Не сен мені шай ҕып ішейін деп пе едіҗ? – деп ҕыз кҙлді. Кҙлкісі де ҟдемі екен. 

- Жоҕ, мынау алма шай, ҕараҕат ҕосҕан бқл да тҟтті шығар дегенім» [2,Б.105-106.]. 

Ҟлфия керемет сқлулыҕ пен балдыҗ сҙйкімділігіне ие болды, бқл оны тереҗ ойларға 

батырып, ҡмірде кҡргендей кҡптеген ойларды ҕқшағына батырды. Ҟлфия бойынан табылатын 

осы бір ҟйелге тҟн асҕан сқлулыҕ пен амал, айлакерлікті автор Тарағайдыҗ ҕиналып, сасҕан іс-

ҟрекеті арҕылы баяндай тҙседі. 

Ҟйел затында кездесетін айлакерлік пен айлакерлік, айлакерлік, автор Тарагайдыҗ қлы 

темірмен болған диалогты жеткізеді 

Балам шалыс баспасын деп тілейтін ҟке балаҗ жігітке «еркек аҗҕау, ҕасҕыр тҟрізді қрма. 

Ҟйел залым, тҙлкідей ҕу. Арбасҕанда алдырма, тірескенде шалдырма! Аяғыҗды алшаҕ, бҡксені 

бҡлек қста! Айттым ғой, жігіттіҗ жауы да, досы да ҟйел. Біраҕ ҟйелсіз дҙние бос, ҕуыс. Қрпаҕ 

ҕалдыра алмасаҗ, тірлігіҗ тағы зая.... Жау ҟр кезде-аҕ жаныҗда жатады, жаҕын жҙреді, досты 

іздеп табасыҗ. Ол алыста, ҕиында, кілеҗ шалғай жатады»,-деп кеҗес береді [2,111б.]. 

Балаҗ махаббаттыҗ жетегі мен сқлу Ҟлфияныҗ шырмауына тҙскен Темір  ҕиын жағдайда 

кҙй кешеді. Темір ҙшін Ҟлфия сқлумен алғаш кездесу ҕаншалыҕты кҡҗілді еді.Жігіт бойына 

ҕуаныш сыйлаған. Ал, керісінше ажырасу сондай ауыр болды. Бірі елден асҕан сқлу, екіншісі тҙз 

тағысы ендігі жерде бас ҕоса алмастарына кҡздері жетеді. Бір ҕарағанда орталарында ҡткелі жоҕ 

ҕқз-ҕия жоҕ тҟрізді. Дегенмен сылаҗдаған Ҟлфия Алайға барып тқра алмасы,  тау тағысы балаҗ 

жігіт Темір Ҕараспанға келіп тқраҕтай алмасы аныҕ болғанда екеуі де ҕайта оралар соҕпаҕ таба 

алмай дал болады.   

Ҕаншалыҕты сқлу болса, соншалыҕты айлалы Ҟлфия намысҕой да, арлы Темірдіҗ жанды 

жеріне тие: «Мен саған сендім. Сенен ештеҗе аямадым. Сен алдап кетпексіҗ енді. Сен таҕыр 

жерге, ошаҕ басына, кҙлге отырғыздыҗ. Енді мен кімге керекпін. Сен меніҗ жарҕыраған ашыҕ 

кҙнімніҗ бетіне кҙйе жағып, таҗба сап кеттіҗ?»,- деп кінҟ арта сҡйлейді [2,112б.]. Кімге де болса 

ауыр тиетін, намысҕой ер азаматҕа тіптен ауыр осы сҡздерден кейін Ҟлфия Темірді бқл 

дағдарыстан алып шығатын жолды ҡзі нқсҕап, «ҕайтемін енді, лажсызбын, басыма тҙскені осы 

болса кҡнемін де» деген сынай танытып Шаш ҕаласыныҗ сқлтан шорасы Мадыразаҕҕа кҙйеуге 

шығуды ойлайды. Шарасыз кейіп танытҕан ол: 

«-Сен мені алмайсыҗ, оны қҕтым. Алдадыҗ, алдандым. Ендігі тілегім маған жар табуға 

себепкер бол. Осы жаҕында Ҕараспан, Бқзыҕ, Отырарға Шаштан ҙлкен керуен келеді. Оныҗ 

басшысы Шаш ҕаласыныҗ сқлтан шорасы Мадыразаҕ деген жас жігіт. Мен соған тиемін. Сеніҗ 

кҡмегіҗсіз ештеҗе болмайды. Сен ҟлгі бір жабайы аҗдар атҕан ҡнеріҗді бір апта ҕоя тқр. 

Мадыразаҕтыҗ керуенін тона! Бқл жаҕтан алып бара жатҕан алтын-кҙміс, тері-саҕтиян, жҙн-

тҙбітін тартып ал, ол ҡте дҙиеҕқмар, сараҗ, байлыҕҕа жанын сататын адам. Осы кезде араға мен 

тҙсемін. Сен бҟрін, сабаҕты жібіне дейін ҕалдырмай ҕайтарып бересіҗ. Міне осыдан соҗ, ол 

меніҗ ашсам алаҕанымда, жқмсам жқдырығымда болады. Бқдан басҕа мен барар жер де, ел де 
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жоҕ»,- деген Ҟлфия Темірді ҕараҕшылыҕ жолға ҡзі бастап апарады [2,112б.]. Шарасыз кейіпте, 

лажсыздан сҙймегеніне кетіп бара жатҕандай сыҗай танытҕанымен Ҟлфияныҗ ішкі ойы бай да, 

баҕуатты сқлтан шора Мадыразаҕты ҕқрығына тҙсіру болатын.  

Шығарма барысында Ҟлфия ҟр ҕырынан ашылады. Ҡз баҕыты жолында алдау арбау, ҕулыҕ 

сқмдыҕҕа да баратын Ҟлфия сырға да берік жан болып кҡрінеді. Сҡзіміз дҟлеледі болу ҙшін 

мысалға назар аударайыҕ: «Мқны кімнен болса да тҟуір білетін Ҟлфия. Ол, тіпті жанға, ҡзініҗ 

ҕосылған жары жас саудагерге, боса-болмаса, бқл жайында бір ауыз сҡз айтҕан емес. Ҡз 

ҕқпиясын жасыруға келгенде, ҟйелден асатын ешкім жоҕ» [2,115б.]. 

Десек те ҕанша аҕылды да ҕу болса да нҟзік жанды сезімге берілгіш Ҟлфия алғашҕы 

махаббатыныҗ алдында ҕауҕарсыздыҕ танытады. Неше уаҕыттан соҗ Темірді кҡрген ол еріксіз 

«Айтпай!» «Айтпай!» деп айҕайлап жібереді.  Бқл тқста Ҟлфияны Темірдіҗ ҡзі ҕқтҕарады. 

«Жігіттер, сқлу ҟйелі бар керуен екен, босатыҗдар, бҟрін! Жҙре берсін, жҡніне!  Ҟйел болғанда 

хан ҕызындай сқлу екен. Жігітті кҡп кҡрген болса керек, бірінші мҟрте кҡрген меніҗ ҡзімді 

ҟлдекіммен шатастырып тқр. Бикеш, мен Айтпай емес, Темірмін! – деп ат басын шқғыл бқрып, 

тауға ҕарай ҕқйындатып шаба жҡнеледі» [2,116б.]. Айдаладан кҡрген ҕараҕшы жігітке бҡтен 

есімді атап айҕайлаған ҟйелін ҕызғанып ҡҗі бқзылып, даусы ҡзгеріп, ерніне дейін дірілдеген 

кҙйеуініҗ  ашуын да амалға кенде емес ҟйел заты Ҟлфия ҡзі басады. Ҟлфияныҗ жоҕ жерден сҡз 

тауып кетерлік айлалығын мына бір диологтан да кҡруімізге болады:  

«- Айтпай дейсіҗ, бқл Темір ғой. Неге айҕайладыҗ? 

- Менікі, ҟшейін, далбаса ғой. Екеуін де білмеймін.- Тоҕолоҕтыҗ тҙбіне жететін осы 

кҡрінеді. 

- Танымаған соҗ, онысын ҕайдан білейін. 

- Ҡзі саған кҡзін ҕысты-ау деймін. Онысы несі? 

- Сеніҗ ҕатыныҗ сияҕты кҡшпелі, кілеҗ тҙйеніҗ ҕомы, аттыҗ жалында жҙретін кірекеш 

ҟйелге кім кҡзін ҕыспайды дейсіҗ, тҟҗірім-ай! Сқлуды ешкімге кҡрсетпей ішкеріде, кҡз тҙгіл, кҙн 

тигізбей қстайды деуші еді. Ол біздіҗ тҙсімізге кіретін шығар. Кҡшпелі саудагердіҗ кҡшелі 

ҕатыны болып кҙн кешеміз де.... Кім кҡзін ҕыспайды, бізге?» [2,116б.] 

ПовестеҞлфия сҙйгенін жамандыҕҕа ҕимайтын, ҕайта оныҗ амандығына тілеулес жан 

ретінде де кҡрінеді. «Тоҕолоҕтыҗ нағыз жауы осы Аҕсаҕ Темір кҡрінеді. Тоҕолоҕ мқныҗ басына 

ат басындай алтын тігіпті. Кімде-кім, мқны оған қстап берсе, ат басындай алтын алады екен» 

деген кҙйеуініҗ сҡзін жаҕтырмай «Сеніҗ қстап беріп, алтын алғыҗ келіп жҙр ме? Осымен екі рет 

кездесіп, сені сыйлап, ҕол салмай ештеҗеге тимей, тонамай кеткен адамды сатпаҕсыҗ ба? 

Ҕқдайыҗ ҕайда, сиынарыҗ кім? Сатпа оны!» деп тыйып тастайды [2,117б.]. 

Енді бірді Ҟлфия сатҕындыҕ жасаған кҙйеуініҗ ісін жаҕтырмай «Біліп едім, сеніҗ бір пҟлені 

шығарғаныҗды? Ҕараҕшыларды Тоҕолоҕҕа сен сатпағанда кім сатты? Сен сол ханнан алтын 

алып, сый кҡріп, байыған ҙстіне байи бермексіҗ ғой. Бқл – сатҕындыҕ. Сатҕындыҕ, байлыҕ сеніҗ 

тҙбіҗе жетеді, басыҗа баҕ та, байлыҕ та емес, пҟле болып жабысады. Сеніҗ керуеніҗе ілесіп, 

соны паналап келген жауды сен ҟкелмегенде, кім ҟкелді деп ойлайды олар?» деп ҕатты-ҕатты 

сҡздер айтады [2,119б.]. Сҡз жетпейтін сқлу, керемет кербез, айла мен аярлыҕтан да кенде емес 

Ҟлфияныҗ бойынан сатҕындыҕты жаҕтырмаған кейіпті кҡргенде ішіҗ жылып ҕалады Тіптен ер 

азамат болса да опасыз, ҕорҕаҕ кҙйеуіне деген жиркенішті сезімі ашыла суреттелгенде Ҟлфия 

бейнесі шиырлана сомдала тҙседі.  

«- Міне, иманым,  міне,  жаным, ант-су ішем, бқларды ҟкелген мен емес! – деп ҟйелініҗ 

аяғына жығылып, тізесін ҕқшаҕтап жата ҕалды. 

Ҟлфия оны тізесімен итеріп жіберді. Ол маҗдайымен жер тіреп, ант-су ішті. Ҕқран қстамаҕ 

та болды. 

-  Мені алдай алмайсыҗ. Ясада жоғалып кеттіҗ. Сені тҙні бойы кҙттім. Сен сонда 

Тоҕолоҕҕа барып кҡрген-білгеніҗді айтып, ҟбден мылжыҗдадыҗ. Жай мылжыҗ емес, бқларды 

сырттан сатып, қстап беруге, кҡмек кҡрсетпек болдыҗ»  [ 2,119б.].  

Авторлыҕ шеберлік Ҟлфияныҗ бейнесін бейнелейді. Ҟлфия жқмыс барысында батылдыҕ 

танытты, ер адам кҙйеуі сияҕты басынан ҕорыҕпады, ҕараҕшылардыҗ ҕанды ҕолдарыныҗ 
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алдында да дҟрменсіздік танытпады. Ашуланудан, Аҕсаҕ Темірдіҗ алдында, кішкене соҕҕыны 

жасырмай, ол кҙймеден шығып, басын иіп, оған ҕол тигізуді ҡтінді. 

Алғашҕы сҙйгені, басҕаға лажсыздан ҕиған Ҟлфияға деген сезімін жасыра алмай:«-Шапсам 

шабамын. Ҕатыннан ҕорҕады деп пе едіҗ! Оныҗ ҙстіне, ҕойныҗда жатҕан мынау албастыҗ, мені 

сатпаҕ болды. Ҟлде сҙйетін бе едіҗ? - деген Темірдіҗ сауалына  аҕылды да, айлалы Ҟлфия: - 

Оныҗ несін сқрайсыҗ? Басҕа сҙйеріҗ болмаған соҗ, сҙймесеҗ де сҙйесіҗ де...» деп қтымды жауап 

тауып кетеді [ 2,124б.]. 

Темірді ҕара жол ҕараҕшылыҕҕа салған ҡзі болса да оныҗ ҙлкен ҕарғыс арҕаламағанын 

ҕалаған Ҟлфия Темірдіҗ: «Сатҕын екені рас болса, онда несіне ҡкінесіҗ. Мына керуенніҗ сенен 

басҕасын мҙлде жоҕ етемін! Ал, жігіттер, керектілеріҗді алыҗда да, бҟрін, адамын, мҙлкін, 

мынау ҕатыннан басҕасын, тҙк ҕалдырмай ҡртеп жіберіҗдер!»,- деген шешіміне ҕарсы шығып: «- 

Тоҕта сабыр ет! Нағыз сатҕынныҗ кҡзін жоғалттыҗ. Енді тоҕта! Ертеҗ ҡзіҗ жҙретін, ертеҗ сеніҗ  

ҙрім-бқтағыҗ, бала-шағаҗ жҙретін ҙлкен жолды, мыҗдаған адам жҙрген, ҟлі де жҙретін ҕасиетті 

жолды ҕандама! Сен ҟлі жассыҗ. Ертеҗ ҡзіҗ жҙретін жолды, ҡзіҗ тқратын ҕасиетті жердіҗ 

топырағын ҕанға бҡктірме! Сол жермен ҡткен сайын, осы жолмен жҙрген сайын кҡзіҗе ҕан 

елестеп, арыҗ болса ҡзіҗді мазалайды, сол ҕанныҗ ҕасиеті, сені бос тастамайды, киесі соғады. 

Сен тілегіҗе жете алмай не ҡлесіҗ, не жынданасыҗ. Аҕылыҗ болса, сабыр ҕыл. Тоҕта. Меніҗ 

аҕылымды тыҗда! Керуенді босат, мынау ҡлігін алсын да кете берсін. Бқларға жетеді. Жолын 

бҡгеме»,- деп аҕыл-кеҗес айтады [ 2,124б.]. 

Ҟлфияныҗ аҕылды да, айлалы екендігн автор оныҗ іс-ҟрекеттері арҕылы ғана танытып 

ҕоймайды, шығарма барысында ҡзі де мойындаған Темірдіҗ «Ҟлфия, Ҟлфия, сен аҕылдысыҗ.  

Кел, кетеріҗде соҗғы мҟрте сҙйіп ҕалайын. Сен, сенде аҕыл бар. Сен, сен меніҗ жаҕсы досым боп 

кҡз алдымда жҙресіҗ. Еҗ жаҕсы деген достыҗ бірініҗ алыста, сонау шалғайда, аҗсап, сағынып 

жҙретін жерде болғаны жаҕсы. Жар болатын, дос болатын, ҡмір баҕи ҕол қстасып жҙретін-аҕ 

адамсыҗ», немесе, «Сен аҕылды, айласы кҡп Алайдыҗ жирен бауыр ҕызыл тҙлкісісіҗ!»  - деген 

сҡзімен де бекітіп, тҙйіндейді[ 2,126б.]. 

Ҟҗгімеде Ҟлфияныҗ бейнесі барлыҕ жағынан,ал шиыршыҕ барлыҕ жағынан ашылады. 

Бірінші сҙйіктісіне асҕан сқлулыҕты, аҕыл-ойды, айла мен ҕулыҕты, батылдыҕ пен ыстыҕ 

сезімді сыйдыра білген Ҟлфия оғаш та, таҗҕаларлыҕ та, таҗҕаларлыҕ та, таҗҕаларлыҕ та, 

таҗҕаларлыҕ та емес, таҗҕаларлыҕ та емес, таҗҕаларлыҕ та емес., баҕытты ҡмірден емес. 

Ҟҗгімеде айлакер жҟне аҕылды Ҟлфия Аҕсаҕ Темірдіҗ адал ҟйелі бола алмаса да, адал дос 

ретінде бейнеленген. Жаҕсы жазушы - қлы қстаз. Адамныҗ жқмбаҕ жаныныҗ кілтін табу жҟне 

оныҗ ҕқпиясын ашу нағыз шеберлікті ҕажет етеді. С.Баҕбергенова осы формаға толы жҟне 

ҡмірге енген таза, шынайы кҡркем образдарды сомдайды. 

Ҕорытындылай келе, тарихи тқлғалардыҗ мінез-ҕқлҕы мен іс-ҟрекеттері арҕылы тарихи 

жағдайларды тарихи тқлғалар арҕылы ашу жазушы С.Баҕбергеновтіҗ бқлжымас қстанымы 

болып табылатынын атап ҡткен жҡн. Ҕазаҕтарды оҕуға жҟне қлы адамдардан ҙлгі алуға 

шаҕырудыҗ маҕсаты жазушыныҗ шығармашылыҕ бағытын бірден аныҕтады. Ҟрине, ҡткенніҗ 

тарихи оҕиғаларыныҗ кҡркем шежіресін жасауға ҕқмар суретшініҗ ҟрекеті жаҕсы нҟтиже берді. 
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М.МАҒАУИННІҖ «ЖАРМАҔ» РОМАНЫНДАҒЫ «ЖАРМАҔ» ҚҒЫМЫ  

 

ЕСЕМБЕК Э.Т. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В статье рассматривается исследование концепта «Жармака» в романе 

М.Магауина. 

Summary.The article deals with the study of the concept of «Zharmak» in the novel by M. 

Magauin.  

 

  Тҟуелсіздікке ҕол жеткізген кейінгі жылдардыҗ ҡзінде кесек-кесек туындылар дҙниеге 

келді. Дегенмен, ҕазіргі ҕазаҕ тіл білімінде когнитивтік аспект негізінде зерттеліп, ҕазаҕ 

лингвокогнитологиясын танымдыҕ аҕпараттармен байытҕан кҡркем шығармалардыҗ саны 

саусаҕпен санарлыҕ. Біз осы ғылыми–танымдыҕ аҕпараттар мен лингвокогнитивтік бірліктерді 

М.Мағауиннiҗ 2007 жылы Прага ҕаласында жарыҕҕа шыҕҕан «Жармаҕ» романыны арҕылы 

талдаймыз.  

 М.Мағауинніҗ «Жармаҕ» романы жҟне оныҗ тілі жҡнінде ҕазаҕ ғалымдарынан тқҗғыш рет 

арнайы пікір айтҕан – С.Ҕасҕабасов. Ғалым М.Мағауинніҗ 70 жылдығыныҗ ҕарсаҗында «Ҕазаҕ 

ҟдебиеті» газетініҗ 2010 ж. 1-2 сандарында «Мқхтар Мағауинніҗ «Жармаҕ» романы» деген 

кҡлемді маҕала жариялап, бҙгінгі ҕазаҕ ҟдебиетіндегі ағым, стиль, постмодерндік белгі жайында 

ҕысҕаша мҟлімет бере келіп, романныҗ жазылу тҟсілін сҡз етті. Осы орайда ғалымныҗ: «Бір 

адамныҗ екіге бҡлінуі (раздвоение личности) – философиялыҕ тқрғыдан алғанда ҡте кҙрделі 

ҕқбылыс, ал кҡркем ҡнерде, ҟдебиетте ҡмірдегі ҕайшылыҕтарды ашыҕ айтуға бол бермейтін 

ҟлеуметтік, саяси, ҕоғамдыҕ, рухани келеҗсіздіктерді тереҗінен кҡрсету ҙшін кейіпкерді екі 

жарып, екеуін айтыстырып, тартыстырып суреттейтін аллегориялыҕ тҟсіл. Жазушы тіршілікте 

болып жатҕан істерге немесе саяси шешімдерге т.б. жағымсыз ҕқбылыстар мен оҕиғаларға деген 

ҡзініҗ кҡзҕарасын білдіру ҙшін осы тҟсілді ҕолданып, психологиялыҕ шығарма тудырады. Мқны 

Мқхтар Мағауинніҗ «Жармаҕ» атты романынан да байҕауға болады» [1.4б.],- деген 

тқжырымыныҗ мҟні зор. 

«Жармаҕ» романы – заман сқранысынан туған шығарма. Ол автордыҗ ішкі толғаныстарын 

жарыҕҕа шығаратын монологтар мен ҕазіргі кезеҗніҗ бет-бейнесін айҕындайтын диалогтарға 

ҕқрылған.  Осы арҕылы тілдік тқлға ғаламныҗ тілдік бейнесін ҕалыптастыруға заманауи 

кҡзҕарас тқрғысынан ҙлес ҕосҕан. Олай дейтініміз, кҡлемі 150 беттен аспайтын шағын романныҗ 

бойынан бірнеше макро жҟне микроконцептілердіҗ аныҕталуы романныҗ когнитивтік деҗгейініҗ 

диапозон кеҗдігін кҡрсетеді. 

Романдағы «Жармаҕ» қғымыныҗ концептуалдануын зерттеуде жҟне оны лингвокогнитивтік 

аспектіде талдауда «концепт» қғымыныҗ ҕазіргі ҕазаҕ тіліндегі ҕолданыс аясын айҕындап алу 

маҗызды. Ҕазіргі таҗда тіл біліміндегі зерттеулердіҗ кҡбі негізгі категория ретінде концепт 

қғымын алуда. Э.Н. Оразалиеваныҗ тқжырымдауынша: «Концепт – адам санасыныҗ ойлау 

бірліктері мен психикалыҕ ресурстарын, білім мен тҟжірибеніҗ бейнелі кҡрсеткіштерін 

ҕқрайтын, хабарлы ҕқрылымдарды тҙсіндіруге мҙмкіндік беретін когнитивті лингвистиканыҗ 

негізгі қғымдарыныҗ бірі»[2, 267б.]. 

Мқхтар Мағауинніҗ «Жармаҕ» романыныҗ концептуалдыҕ ҡзегі –  біздіҗ пайымдауымызша, 

«Жармаҕ» концептісі. Алдымен жармаҕ сҡзіне тҙсініктеме бере кетейік. Ҕазаҕ тілініҗ тҙсіндірме 

сҡздігінде бқл сҡзге:   

Жармаҕ l - жармаланғандҟн; жарма;  

Жармаҕ ll- ортасы тесік тиын, баҕыр аҕша[3.47б.], - деген тҙсінік берілген. 

Ҕазаҕтыҗ «балыҕшыдан ҕарма жерсіҗ, егіншіден жарма жерсіҗ», «Еккені тары, жегені 

жарма болар» деген маҕалдарындағы «жарма» сҡзініҗ біз сҡз етіп отырған жармаҕпен 
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байланысты екенін аҗғару ҕиын емес. Жармаҕтыҗ тура мағынасы – ортасынан ҕаҕ айырылған, 

бҡлінген дҟн. Яғни жармаҕ дегеніміз –  бір нҟрсеніҗ екіге айырылуы. 

Жармаҕ туралы танымдыҕ аҕпарат Мқрат/Маратантипозициялыҕ контексінде кезек-кезек 

ҡрбиді.  

Назар салайыҕ, «Жармаҕ» концептісі Мұ рат контексінде: «Мен – екі кісімін. Ҟуелде бҙтін, 

біреу болып туғам. Содан соҗ ҕаҕ айрылып, екі жармаҕ – бҙтін есепті екі кісі ретінде 

ҕалыптандым. Шындығында, бҡлінбей-аҕ жарты шыҕҕан, жарым-жарты болып жҙрген ҕаншама 

жан бар» деп қлт мқратына сызат тҙсіретін жармаҕтардыҗ жайын баяндайды. 

Тағы бір тқста: «Екі тарап тағдыр. Бірінен ҕорҕам, ҕорҕа тқра ҕимаймын, екіншісін кҡҗілім 

ҕаламаса да, пайым-парасатым маҕқл кҡреді. Екеуі жеҗісе алмаған, сҡйтіп, амалсыздан екіге 

айрылыппын. Бір бҙтін – ҕос жармаҕ» деп, санадағы екі «Менніҗ» тартысты ҕайшылыҕтарына 

психологиялыҕ мінездеме береді.  

Енді тағы бірде: «Ҕаншама заман бқрын ҕаҕҕа айрылып, мекен-тқрағы ғана бҡлек емес, 

тыныс-тіршілігі де ҕарама-ҕайшы екі ҕиырға кеткен екі жармаҕ ҕайтадан кірігіп, ҕосыла 

алмайды»,-дейді. Осы кезеҗнен бастап шығарманыҗ финалына дейін ҕос жармаҕтыҗ тартысты 

тқстары баяндалады. 

«Жармаҕ» концептісі М.Мағауинніҗ дискурсында ҡзініҗ таҕырыптыҕ ҡрісін кеҗейтіп, 

«Жармаҕ» концептісі авторлыҕ санада мынандай лексика-семантикалыҕ топтарға жҙйеленеді: 

1.«Жармаҕ-атаҕҕқмар»: 

Мысалы:«Дҙниеніҗ тқтҕасы – біздіҗ Жармаҕтыҗ ҕолында екен. Меніҗ ғқмыр жіптігім – жалғыз 

жаннан басҕасы»; 

2.«Жармаҕ-аҕырзаман адамы»: 

Мысалы: «Біздіҗ Жармаҕ бҙтін шыҕты. Аҕырзаман адамы. Ҕазаҕ аҕырзаманыныҗ. Бҙкіл 

дҙниеден тҙҗілген – ештеҗеден тайынбайды, иман, қяттан ада – ешкімге сенбейді, сҡйте тқра 

ҡмірге соншама ҕқштар. Оныҗ қғымындағы ҡмір – билік пен байлыҕ»; 

3.«Жармаҕ-ҕатаҗ ҕадағалаушы»: 

Мысалы: «Жармаҕтыҗ тағдыры меніҗ ҕолымда. Біраҕ меніҗ бар тіршілігім Жармаҕтыҗ ҕатал 

ҕадағалауы астында»; 

4.«Жармаҕ-саясаткер»: 

Мысалы: «Біздіҗ Жармаҕ – ҕқрметті сенатор, белгілі саясаткер, танымал ҕайраткер Марат 

Бейсенқлы Ҕазыбеков»; 

5.«Жармаҕ-алдамшы, арам, баянсыз ғқмыр иесі»: 

Мысалы: «Жармаҕтыҗ алдамшы, арам, баянсыз ғқмыры мана ҟреҗ қрттаған еҗ соҗғы 

жарты жқтым сумен шектеліпті. Мыҗғырған байлыҕтан ҡзімен бірге ала кеткені сол-аҕ екен»; 

6.«Жармаҕ-маҕтаншаҕ»: 

Мысалы: «Біздіҗ Жармаҕ мінбеге кҡтеріле салысымен, ҕолындағы ҕағазын алдына ҕояр-

ҕоймастан, кеудесін кере шалҕайып, еҗселі, сҟнді, салтанатты, тҡбесі киіз ҙй шаҗырағы кейіптес 

биік кҙмбезді кеҗ сарайды, осы Кҡк ордада, бҙкіл болашаҕтыҗ тізгінін ҡз ҕолдарында 

қстағандай, кҙржиіп, мелшиіп, сыздап, сазарып, кеуіп, пісіп отырған»; 

7.«Жармаҕ-пайдакҙнем»: 

Мысалы: «Біздіҗ жармаҕтыҗ аҕылынан есебі артыҕ шыҕҕан»; 

8.«Жармаҕ-ҕқр кеуде»: 

Мысалы: Ал мқндағы жармаҕ – ҕқр кеуде ғана. Рас, тереҗ білім, қлттыҕ таным, біраҕ соған орай 

ҕажымас ҕайрат, ҕайыспас жігер жоҕ. 

8.«Екі жармаҕ-бір бҙтін»: 

Мысалы: а)«Міне, ҕазір бҡлінем... Бҡліне алмадым. Екі жармаҕ емес, бір бҙтін екем. 

Тқтас. Бір Жан... Енді мойындауға тура келді. Мқрат деген де мен, Марат деген де мен. Бір кісі. 

Мен ҡзім. Бірге тудыҕ, бірге ҡстік, заманыҗ тайғағында екі кейіпте дербес ғқмыр кешсек те, 

аҕыры бірге ҡлдік. Енді ғарасат майданында бірге жауап береміз. Екі кісі, екі ғқмыр емес, бір 

кісі, бір ғқмыр ретінде. Мен ғана. Жалғыз ҡзім»; 

ҟ)«Жармағымды жамандыҕҕа, арамдыҕҕа итермелеген меніҗ ҡзім. Енді тіршіліктегі бар кҙнҟсін 

де ҡзім кҡтеруге тиіспін. Ҟйтеуір дҟтке ҕуат, бҙтін ҕалпымда сол теріс жолмен кетсем ҕайтер еді. 
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Негізгі бҡлігім оҗ ниетінен айнымапты. Біраҕ оҗ да болса жармаҕ ҕалыпта не бітірмек. Ертерек 

ойлау керек еді. Енді міне. Ҡтті, кетті – ҡкінгеннен не пайда, жылағаннан не жеҗілдік». 

«Жармаҕ» концептісініҗ табиғатын ашатын осы сҡйлемдер арҕылы автор бҡлекше бітім иесі– 

Жармаҕтыҗ пайда болу, ҡмір сҙру жолдарын кҡрсетіп, аҕыры соҗында бір тҟнге айналып, «бір 

жан ретінде ғарасат майданында бірге жауап беретіне»  оҕырманды сендіреді. 

Адам санасыныҗ бқлай екіге жарылып, екі адам сияҕты бҡлек, дара тіршілік кешіп 

жҙргендей болуы ҡте кҙрделі психологиялыҕ ҕқбылыс ретінде танылады. Оны ҕазаҕтыҗ қғымда 

бар сҡзбен екіжҙзді деп атаса да болғандай. 

М.Мағауинніҗ «Жармаҕ» романынын когнитивтік аспектіде ҕарастыру арҕылы тілдік 

тқлға тудырған кҡркем шығармадағы тіл мен таным категориясыныҗ ҕарым-ҕатынасын аныҕтап, 

когнитология саласында тыҗ тілтанымдыҕ зерттеу жқмысын жҙргізіп, мол танымдыҕ 

аҕпараттарға ҕол жеткіздік. Біздіҗ маҕсат – шығарма арҕылы берілген автор дҙниетанымыныҗ 

тілдік кҡрінісін антропоцентристік парадигма негізінде жҙйелеу болатын. Когнитиологияда 

ҕалыптасҕан ҡлшем бойынша кҡркем шығармалардағы қлттыҕ дҙниетанымныҗ тілдік кҡрінісі ҡз 

кезегінде бірнеше жікке бҡлінеді. 

 «Жармаҕ» романыныҗ тілтанымдыҕ ерекшеліктерімен ҕоса, дҙниетанымдыҕ 

ерекшеліктерін  зерттеу ҕолға алынды. Бқл кҡркем шығарма авторыныҗ тілі мен ғаламды 

танудағы ҡзіндік кҡзҕарасыныҗ қлттыҕ ерекшеліктермен тқтасып, астасып жататындығын тануға 

ҟкелді.  Роман авторыныҗ таным дҙниесініҗ диапозоны қлттыҗ ғасырлар бойы жинаҕтаған 

таным тҟжірибесіне, кҡзҕарас-талаптарына байланысты кеҗейетіндігін аҗғартты.  
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Резюме. В статье рассматриваются исследования Ж.Дадебаева в области истории критики и 

литературоведения. 

Summary. The article deals with Zh. Dadebaev's research in the field of the history of criticism 

and literary criticism. 

 

Ҟдеби шығарма табиғатында барды кҡрiп, тани бiлумен ҕатар оны саралап, талдай бiлу – 

ҡнер.  Алайда сыншыныҗ мiндетi ҟдеби шығармадан ненi кҡрiп, ненi таныса, тек соны талдап, 

соны сараптау ғана емес. Ҟдебиет сыншысы, алдымен, кҡреген болуы шарт.  

Кҡреген болу – кҡздiҗ емес, кҡҗiлдiҗ ҕасиетi. Ол кҡркем ҟдебиеттiҗ, ҡнер мен мҟдениеттiҗ, 

тқрмыс пен салттыҗ, тарих пен философияныҗ ғасырлар бойы жинаҕталған асыл ҙлгiлерi мен 

ҕағидаларын, жалпыадамзаттыҕ сипатҕа иеленген рухани ҕқндылыҕтарды кҡҗiлiнде балҕытып, 

кҡкiрегiнде ҕорытып, зердесiне ҕқя бiлген зергер жаннан ғана табылмаҕ. Сонда ғана сыншыныҗ 

ҟдебиет пен ҡмiр туралы, ҟдеби шығарма туралы оныҗ тек ҡзiне ғана тҟн эстетикалыҕ мқраты, 

шығармашылыҕ қстанымы айҕындалмаҕ. Осындай эстетикалыҕ мқраттыҗ, осындай 

шығармашылыҕ танымныҗ сыншысында ғана ҟдеби шығарманыҗ келiстi келбетi, ҟдемi ҟлемi, 
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тамаша табиғаты туралы ҡзгелерде жоҕ, тек оныҗ ҡзiнде ғана бар ерекше таным болмаҕ. Ол 

сондай таныммен ғана ҟдеби шығармада бар жҟне жоҕ, сондай-аҕ болуға тиiс ҕқбылыстар мен 

ерекшелiктердi, басҕаша айтҕанда, кҡркем ҟдебиеттiҗ бҙгiнгiсi мен ертеҗгiсiн, осы шағыныҗ 

болмысы мен келер шағыныҗ сипатын ҕатар, салыстырып кҡре алады.  

Ҟдебиет сыншысыныҗ кҡреген болуы керектiгi туралы ойымыздыҗ мҟнiсi осында. 

Зейнолла Серiкҕалиев, Тҡлеген Тоҕбергенов, Сағат Ҟшiмбаев  туралы айтҕан, жазған ой-

пікірлерінде де Жанғара Дҟдебаев ҟдебиет сынын шынайы ҟдеби кҡркем сын деҗгейiне, одан 

ҟдебиеттану деҗгейiне кҡтеруге қмтылған осындай ҕайраткер болмыстыҗ сыншысы ретінде 

таныла білді.  Ол ҟдеби шығармадан, алдымен, шындыҕ болмыстағы ҕоғамдыҕ, ҟлеуметтiк мҟнi 

бар ҕқбылыстардыҗ тереҗ ашылуына назар аударды. Ҕоғамдыҕ мҟнi зор ҡмiр шындыҕтарыныҗ 

сырын тереҗ ашып, шынайы суреттеген ҟдеби шығарма ғана эстетикалыҕ мҟнi маҗызды 

талдаулар мен бағалауларға негiз бола алады деп бiлдi.  

Ҕоғам ҙшiн мҟндi, мағыналы шындыҕ ҕқбылыстарды суреттеу жазушыдан ҡмiр 

шындыҕтарын тереҗ бiлудi, ҕоғамныҗ ҟлеуметтiк даму заҗдылыҕтарын, сқраныстарын жете 

зерделеудi талап ететiнi сҡзсiз. Ҡмiрдi тереҗ, жете бiлмейтiн жазушы шынайы кҡркем шығарма 

жаза алмаҕ емес. Сыншы туралы да осыны айтуға болады: ҡмiрдi тереҗ бiлмеген сыншы ҟдеби 

шығармада кҡрiнiс тапҕан ҡмiр шындыҕтарыныҗ ҕоғамдыҕ мҟнiн жете тани алмайды. Сыншы 

ҡмiр шындыҕтарын ҟдебиет пен ҡнер заҗдылыҕтарынан тереҗ бiлмесе, кем бiлмеуге тиiстi. 

Сонда ғана оныҗ сыны сындарлы болмаҕ.  

Ж.Дҟдебаев профессионал сыншы ретiнде берiк қстанған ҕағидалардыҗ бiрi осындай 

болды. Сыншы жазушы шығармасыныҗ сюжеттiк ҡзегi болған шындыҕ ҕқбылыстарды iрi не 

қсаҕ деп жiктеуге ҟуес болмады. Шығармада суреттелiнiп отырған шындыҕ ҕқбылыстыҗ 

ҕоғамдыҕ, ҟлеуметтiк, эстетикалыҕ маҗызы мен мҟнiне назар аударды. 

Жанғара Дҟдебаев ҙнемi шарыҕтаған шығармашылыҕ iзденiс ҙстiнде болды. Сыншы 

iзденiсi ҕажырлы, тынымсыз еҗбекпен қштасып жатты. Ғалымныҗ ҟдебиеттіҗ ҡзекті деп 

саналған мҟселелерге жҟне жанр табиғаты мен кҙрделі теориялыҕ мҟселелерге білдірген 

кҡзҕарастары кҡркемдiк эстетикалыҕ, шығармашылыҕ iзденiстердiҗ тереҗдiгi мен 

шығармашылыҕ ойлаудыҗ ерендiгiнен едi. Осындай ерекшелiк сыншыныҗ жеке шығармашылыҕ 

тқлғалар туралы туындыларына да тҟн. Бқл ретте автордыҗ классик жазушылар М.Ҟуезов, 

Ғ.Мҙсірепов, Ғ.Мқстафин жҟне ҕазіргі кезеҗніҗ белді ҡкілдері  хаҕындағы iрi де iргелi, бiртектi 

шығармаларын арнайы атап кҡрсеткен дқрыс.«Ҕазіргі ҕазаҕ ҟдебиеті», «Ғабиден Мқстафин», 

«Шымырлап бойға жайылған», «Ҡмір шындығы жҟне кҡркемдік шешім», «Таҕырып жҟне идея», 

«Талас аҗыздары», «Атыҗнан айналайын, Ҟулиеата», «Тҙс жору», «Жазушы жҟне ҡмір» жҟне 

басҕа еҗбектерiнде автордыҗ сол ортада тебiренген кҙйiнiҗ лаулаған жалыны, саулаған жарығы 

бар.  

Ж.Дҟдебаев туралы қлы қстазы З.Ҕабдолов: «Ол ҟдебиеттану профессорына тҟн кҡркемдеп, 

бейнелеп баяндаудыҗ барлыҕ негізгі ҕқралдары жҟне лекторлыҕ шеберліктіҗ басты ҟдіс-

тҟсілдерін жетік игерумен бірге соныҗ бҟрін лекцияларыныҗ ҟр тҙрлі циклдерінде немесе бір 

лекциясыныҗ ҟр тҙрлі бҡліктерінде шебер ҕолданады. Лекция – оныҗ педагогикалыҕ жҟне 

ғылыми-педагогикалыҕ ҕызметінде еҗ басты ҟрі еҗ маҗызды іс. Ол ҡзініҗ лекцияларын ҙлкен 

шабытпен тартымды оҕиды, аудиторияны пафоспен баурайды, біраҕ ешҕашан арнасынан 

аспайды, тым ҕарабайырлыҕҕа да қрынбайды, ҟр сҡзіне ҕорғасындай салмаҕ, мағына дарытады. 

Бқл оныҗ қстаздыҕ ісіне байыпты, сыпайы, сқлу сипат береді, - деп толғанады. Шҟкіртініҗ тереҗ 

ойлы парасатын, адамдыҕ келбетін, тек ардыҗ ісіне саналатын – ҟдебиетті талдап, таныту, жете 

зерделеп, толғанудағы ҡзіндік ҕолтаҗбасыныҗ дара екендігін пайымдайды[1,153б].   

Жоғарыда айтып ҡткеніміздей, Ж.Дҟдебаевтыҗ зерттеу еҗбектерінде ҡзіне қҕсас 

сабырлылыҕ, байыптылыҕ бірден аҗғарылады. Тіпті, заманыныздыҗ заҗғар жазушысына 

саналатын М.Ҟуезовтіҗ шығармашылығы Ж.Дҟдебаев ой-кҡзҕарастарымен пҟлсапалыҕ 

мазмқнын тіпті тереҗдетіп, жас ҕаламгерлер ҙшін шын шеберлік мектебі мен дҟстҙр 

жалғастығына айналды. Cыншыныҗ шығармашылыҕ туындыларыныҗ бҟрi ғылыми қстанымға, 

ғылыми бағалауларға негiзделе тқра, суреттi, образды. Баяндау, сипаттау, талдау мҟнерiнде де 

шығармашылыҕ ҕқштарлыҕ ҕқшағында ҕқлпырған суреттi ҡрнектер мол. 
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Сыншы болу, сын жазу оҗай емес.Туғаны жоҕ тура би сынды сыншыда жаҕын да 

болмайды. Оныҗ себебiн ҟр сыншы ҡзiнше тҙсiндiредi. Ҕазаҕ итiҗ жаман деген сҡздiҗ ҡзiн кҡтере 

алмайды. Ал ҟдеби шығарманыҗ кемшiлiгiн сынау автор ҙшiн пайдалы, ғибратты болғанмен, 

оныҗ жанына жайлы, жағымды емес. Автордыҗ жанын ауыртпай, кҡҗiлiн ҕалдырмай сын айту 

ҕиын. Басынан ҡтпеген жан мқныҗ салмағын, ауыртпалығын сезбейдi, сезбеген соҗ, сынныҗ 

ҕырын, сыншыныҗ сырын бiле бермейдi. Сынныҗ салдарын, ауырлығы мен ауыртпалығын 

мойнымен де, жҙрегiмен де тiк тқрып кҡтерген Ж.Дҟдебаевтыҗ сын туралы, сыншы жайлы ойы 

тереҗ, сҡзi салмаҕты. Белгілі сыншы  С.Жқмабаев: Сын тура айтылады, ҕатты айтылады, 

публистикалыҕ сипаты ашыҕ ҟрi ҡткiр ке. «Турасын айтсаҗ, туғаныҗа жаҕпайсыҗ» дегендi ҕазаҕ 

бекер айтты деймiсiҗ. Сондыҕтан да сында тек жҙрегiнiҗ тҙгi барлар ғана тқраҕтап ҕалады» [2, 

44б.].  

Бқлсҡздесыншыныҗшыны да, сыры да бар. Шынысол – автор турасын, анығын, 

аҕиҕатынайтыпотыр. Сыры сол – турасын да, анығын да, аҕиҕатын да жҙреккетҙскенсалмаҕтан 

басы ауырып, балтырысыздаптқрыпайтыпотыр. Турасынайту – шындыҕтыайту. 

Ж.Дҟдебаев ҡткен ғасырдыҗ 60-70-80 жылдарындағы ҟдебиет «майданына» жан-жаҕты 

талдаулар жасайды. Ҕазаҕ ҟдебиетімен ғана шектеліп ҕалмай, ҟлемдік ҡркениетке ерекше ҙлес 

ҕосҕан жазушылардыҗ туындыларына да тоҕталады. Ҡзініҗ сыншылыҕ кҡзҕарастарын Ҟуезовтіҗ 

«Абай жолы» эпопеясымен астастырып: «Біздіҗ кҡркем ой-санамыздыҗ даму тарихы ҟріден 

басталатындығы зор маҕтаныш!» [3, 78б.]– дейді. 

«Абайтану» ғылыми-зерттеу институтыныҗ директоры ретінде «Ҕазаҕ ҟдебиеті» газеті 

беттерінде ҟдебиеттіҗ даму ерекшелігі мен сынныҗ жай-кҙйіне ҕатысты ҕойылған сауалдарға 

белсене араласып, сарабдал сыншы, ҟдебиетші, теоретик ғалым ретінде ҡзініҗ ғылыми 

тқжырымдарын білдіріп отырады. 

Ҟдебиеттанушы ғалым, сыншы Жанғара Дҟдебаевтыҗ зерттеулері ҕалам ҕарымыныҗ 

ауҕымдылығын, ғылыми iзденiстерiнiҗ тереҗдiгiн жҟне талғампаз еҗбекҕорлығын айҕындайтын 

еҗбек. 

Белгілі ҟдебиеттанушы Жанғара Дҟдебаевтыҗ 2010 жылы «Таҕырып жҟне идея» деген 

кітабы жарыҕ кҡрді. Ғалымныҗ бқл кітабына адам мен заман, тарих пен тарихи тқлға туралы 

зерттеулері мен зерделеулері, кҡсем сҡз ҙлгісіндегі ғылыми-танымдыҕ пайымдаулары енді. 

Автордыҗ ойлары мен толғамдары, талдаулары мен аҗдаулары тарих пен ҟдебиет, ҟдебиет пен 

мҟдениет, шешендік ҡнер мен билер шешімі секілді бірнеше ғылым салаларыныҗ тоғысынан 

бастау алады[4]. 

Ж.Дҟдебаевтыҗ шын ғалымдыҕ ҕырын танытатын еҗбегі «Ҡмір шындығы жҟне кҡркемдік 

шешім»деп аталатын монографиялыҕ зерттеуінде қлттыҕ сипатынан, ҡнерпаздыҕ тқлғасыныҗ 

қлттыҕ болмысынан талант табиғаты ғана емес, қлттыҗ ҕасиеті, тқлға табиғаты мен ҕас талантты 

дҟл дҟйектейтін сқҗғыла зерделілігі паш етіліп тқр. [5]. 

Ҕорыта келгенде,  ҡмірде кҡргені мен тҙйгені мол, дҙниетанымы бай, эстетикалыҕ тқрғысы 

биік ҕаламгерді болмасын, белгілі бір наҕты мҟселе тҡҗірегінде ой ҡрбіте отырып, жасаған 

сыншы пайымдауларын талдамасын, шығармашылыҕтыҗ ҕыр-сырын жетік аҗдап, сқҗғыла 

саналылыҕпен саралай білген Ж.Дҟдебаев – тек ҟдебиеттанушы ғалым ғана емес, сыншы деген 

кҙрделі міндеттіҗ ҕиын міндеттерініҗ ҙддесінен шыға білді. Еҗ бастысы, шығармашылыҕ адамы 

ҙшін уаҕыттан асҕан ҕымбат нҟрсе жоҕ деп тҙйіндей отырып, асыл уаҕытын тек қлттыҕ 

ҟдебиеттіҗ кеҗ ҕанаттанып, дамуы ҙшін шын тқлғалардыҗ суреткерлік ҕабілеті мен шеберлігін 

шынайы талдап, таныту жолында кҙрделі ізденіс жолында болды. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. Ҕабдолов З. Кҡзҕарас. – Алматы, Ғылым, 1996. – 195б. 

2. Дҟдебаев Ж. Кҡреген болу-кҡздіҗ емес, тҙйсіктіҗ ҕасиеті //Тҙркістан, 2013, 25-сҟуір 

3. Дҟдебаев Ж. Жазушы еҗбегі. – Алматы, 2001. -340 б. 

4 Дҟдебаев Ж. Таҕырып жҟне идея. – Алматы, 2010. – 207б. 

5. Дҟдебаев Ж. Ҡмір шындығы жҟне кҡркемдік шешім. – Алматы, 1991. -207б. 

 



144 
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 Ә.ТАРАЗИДІҖ ДРАМАЛЫҔ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ 

 ОБРАЗДАР ГАЛЕРЕЯСЫ 

 

ЖАҔЫПБЕКОВ Е.Е. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В статье анализируются аспекты изображения образов в драматических 

произведениях А.Тарази. 

Summary.The article analyzes the aspects of depicting images in the dramatic works of A.Tarazi. 

 

Ҟкім Таразидіҗ драмалыҕ туындылар таҕырыбы жағынан, кҡркемдік ерекшеліктері 

жағынан тарихи трагедия, аты айтып тқрғандай, тарихи тқлғалардыҗ басындағы ҙлкен 

трагедиялыҕ тартысҕа ҕқрылса, адамгершілік – тқрмыстыҕ трагедияда ҕат-ҕабат ҕайшылыҕтар 

мен ҙлкен тартыстар аз ғана адамдардыҗ тағдыры, тіпті бір отбасы мҙшелерініҗ ҕым-ҕиғаш 

тірлігі арҕылы бейнеленді. Ҟлемдік драматургияда мқныҗ тҟжірибесі мол кҡрінсе, ҕазаҕ 

драматургиясында кеҗінен кҡрініс тапты. Зерттеуші бқл жҙйедегі туындыларға жан – жаҕты 

талдау жасап, басты сипат – ерекшеліктері аныҕталды. 

Ҟ.Тарази драматургиясы ҕазаҕ ҟдебиетіне соны кейіпкерлер, ҕайталанбас типтер мен 

характерларды, ҟсіресе ҕарапайым ауыл адамдарыныҗ тқтастай галереясын ҟкелді.  Сондыҕтан  

болар, жазушы шығармашылығы жҡнінде  ҕқнды пікірлер айтылып, сыни  маҕалалар кҡптеп 

жазылды. 

Трагедия – сахнаға арналып жазылатын ҟдеби шығармалардыҗ, яғни драмалыҕ жанрдыҗ 

бір тҙрі. Драмалыҕ шығармалардыҗ басҕа тҙрлері сияҕты трагедия да кҙрделі оҕиғаны, оған 

ҕатысатын адамдардыҗ іс – ҟрекетін кейіпкерлердіҗ сҡйлеген сҡздері арҕылы кҡрсетеді. 

Трагедияныҗ ҡзіндік жанрлыҕ ерекшелігі – ол ҡмірдегі шиеленіскен кҙрес – тартысты, бір – 

біріне  ҕарама – ҕайшы кҙштердіҗ ешбір ымыраға келмейтін, белдескен кҙресін, ҕаҕтығыс – 

таласын суреттейді. Трагедияда ҟдетте ҕоғам кҡшін ілгері бастауға қмтылған озат кҙштер мен 

ескілікті жаҕтайтын топас, кертартпа топтардыҗ арасындағы тартыс, яғни адалдыҕ пен арамдыҕ, 

ізгілік пен жауыздыҕ арасындағы тартыс бейнеленеді. Ҡмірдегі бір ауыр жағдай, адамныҗ ҕиын-

ҕысталаҗ басына тҙскен ауыртпалыҕ баяндалады, шығарма кҡбінесе негізгі кейіпкердіҗ ҕазаға 

қшырауымен аяҕталады[1]. Біраҕ жеке адамныҗ трагедиялыҕ халге қшырауы, кҙрес жолында 

апат болуы оныҗ ҙміті кесіліп, араны орындалмайды деген мағына бермей, керісінше, сол адам 

бҙкіл ҡмірін арнаған арман маҕсаттыҗ, ниеттіҗ ҕаншалыҕты биік, зор екендігін айҕын танытады. 

Асыл арман, ізгі ниетке ҕарсы ҟрекет жасаған кертартпа топтар мейлінше ҟшкереленіп, шығарма 

кҡпшілікті, кейінгі қрпаҕты алға қмтылуға, адамныҗ ізгі арман тілегі, баҕыты ҙшін кҙресуге 

жігерлендіре тҙседі[2]. 

Трагедиялыҕ ҕаҝарман кҡбінесе адалдыҕ, ҟділеттік ҙшін кҙресетін, зқлым кҙштердіҗ 

зорлығына мойын қсынбайтын адам болады. Мысалы, «Абай» трагедиясындағы жауыздыҕҕа 

батыл ҕарсы тқратын, жазыҕсызды жан аямай жаҕтайтын Абайдыҗ бейнесі осындай, «Аҕансері – 

Аҕтоҕтыдағы» ҡмір ҕаспағына тҙсіп, ҕиянат – зорлыҕты кҡп кҡрген Аҕан адал жан.  

Трагедиялыҕ кейіпкердіҗ бойына ҙнемі тек жаҕсы ҕасиеттерді ҙйіп ҕою шарт емес. 

Мысалы, Пушкинніҗ «Борис Годунов» атты трагедиясындағы Годунов бейнесін алсаҕ, ол 

ҕатпары кҡп, ҕайшылығы мол тқлға. Оныҗ трагедиясы, патшалыҕ тағдырыныҗ сҟтсіздікке 

қшырауы мансапты, тҟж бен таҕты халыҕ мҙддесінен жоғары ҕоюдан туады, сондыҕтан да жеме 

– жемге  келгенде бқҕара халыҕ оны ҕолдамайды.  

Трагедия алғаш ежелгі гректердіҗ мҟдениеті ҕалыптасып, сахналыҕ ҡнері дами бастағанда 

пайда болып, сонан бері ҟр заманда, ҟр елде кеҗ ҕанат жайып, ҡркендеп келеді[3].Берірек дҟуірде 

трагедияныҗ айрыҕша зор бмікке кҡтерілген тқсы – Шекспирдіҗ творчествосы. Оныҗ ҟсіресе 

«Отелло», «Гамлет» секілді трагедиялары дҙние жҙзі мҟдениетіне ҕосылған зор ҙлес болды. 

Орыстыҗ классикалыҕ ҟдебиетінде де трагедияныҗ тамаша ҙлгілері туды. Мысалы, жоғарыда 
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аталған А.С.Пушкинніҗ «Борис Годунов» атты шығармасы. Ҕазаҕ ҟдебиетінде трагедия кеҗестік 

дҟуірде ҕалыптасты. Бқл жанрлыҕ тҙрдіҗ таҗдаулы ҙлгілері ретінде Мқхтар Ҟуезовтыҗ 

«Ҕаракҡз» жҟне Л.Соболевпен бірігіп жазған «Абай» атты пьесаларын атап айтуымызға болады. 

Халыҕ эпосыныҗ сюжетіне ҕқрылған пьесалардыҗ ішінде Ғабит Мҙсіреповтыҗ «Ҕозы Кҡрпеш – 

Баян-сқлу» атты шығармасын да айрыҕша атаған жҡн.  

Ал, Ҟкім Таразидіҗ «Жаҕсы кісі», «Ҕыз махаббаты немесе ҕуыршаҕ бҡпеніҗ жоҕтауы», 

«Індет немесе жаҗа адам жасаймыз», «Ҕос боздаҕ», «Люстра» атты трагедиялары ҕазіргі ҕазаҕ 

драматургиясында, оҕырмандар арасында ҡзіндік орны бар туындылар[4]. 

Трагедиялыҕ жағдай – ҕоғамдыҕ ҡмірдегі шиелленіскен ҕайшылыҕҕа толы, кейіпкерлердіҗ 

арасындағы ешбір ымыраға келмейтін ҕарама – ҕарсылыҕты, бітіспес кҙрес – тартыс, 

ҕаҕтығыстар. Трагедиялыҕ жағдай ҕаҝарманныҗ қмтылған маҕсатына жететін жолын ҟр тҙрлі 

тосҕауылдармен бҡгеп, оны тқйыҕҕа тірелтіп, апатҕа қшырауға дейін алып келеді. Мқнда 

ҕоғамдағы ҕарама – ҕарсы топтардыҗ, жеке адамдардыҗ талас – тартысы ҟлеуметтік ҡмірдіҗ 

ҕайшылыҕтарымен тамырлас келіп, дҟуірдіҗ, заманныҗ сиҕын танытады. Трагедиялыҕ ҕаҝарман  

кҡп жағдайда арманына жете алмай апат болады. Біраҕ бқдан писсимистік сарын кҙшейеді деп 

тҙсінбеу керек. Ҡйткені ол армандаған мқрат басҕалардыҗ кеудесінде от тқтатып, батыл кҙреске 

ҙндейді, алға қмтылдырады.  

Трагикомедия – драмалыҕ шығарманыҗ бір тҙрі. Сахнаға арналған ҟдеби шығармаларда 

трагедия, комедия, драма деп ҙш тҙрге бҡлінеді. Ал жіктемей – тҙгелдей алғанда бқлардыҗ бҟрін 

де драма, драмалыҕ шығарма деп атай береді.  

Драмалыҕ шығарманыҗ ҕай тҙрі болсын, оларға ортаҕ басты сипат шиеленіскен оҕиғаға 

ҕқрылатыны жҟне сол оҕиға кейіпкерлердіҗ сҡйлеген, ҡзара сҡйлескен сҡздері (монолог, диалог) 

арҕылы баяндалып, ҡрбіп – ҡрістеп  отыратыны. Ал трагедия, комедия, драма деп жіктегенде осы 

тҙрлердіҗ ҟрҕайсысына тҟн ҡзіндік ерекшеліктер ескеріледі. Трагедияда ҕатты ҕаҕтығыс – 

шиеленіс суреттеліп, шығарма ҟдетте кейіпкердіҗ ҕазаға қшырауымен аяҕталады. Комедия 

болса, ол кҙлкілі, ҟзіл – оспаҕҕа толы шығарма. Мқнда тқрмыстағы, адамныҗ бойындағы, 

мінезіндегі ҟр тҙрлі кемшіліктерді ажуалап, сыҕаҕ ету жағы басым болады. Ал осы екі бҡлекше 

тҙрге енбейтін, басҕадай сахнаға арналған шығармаларды ҡзініҗ жалпылама атымен драма деп 

атай береді.  

Трагикомедия деп аталатын шығармада трагедияға да, комедияда тҟн сипат-ҡзгешеліктер 

кездеседі. Мысалы, А.С. Грибоедовтыҗ «Горе от ума» («Аҕылдан ҕайғы») атты шығармасын 

алсаҕ, мқнда трагедиялыҕ сипат – белгілер  де бар. Шығарманыҗ басты кейіпкері бқрын ҡзі ҡскен 

ортадан енді ҡзіне орын таппай, ондаған белді адамдармен қғыса алмай, мҙлде кетісіп, олардан 

ҕол ҙзіп, бетімен кетуге мҟжҙр болады. Яғни, ауыр, трагедиялыҕ жағдайға қшырайды. Сонымен 

ҕатар бірталай кейіпкердіҗ оғаш мінездері, надан топастығы, аҗҕаулығы ҙнемі ажуа – кҙлкімен  

айтылады. Ал бқл шығармаға комедиялыҕ та сипат береді. Сондыҕтан шығарма трагикомедия 

деп аталады дегендей Ҟкім Таразидіҗ «Лайнерге» атты туындысы бар[5]. Мҙмкін, бқл туындыны 

тарихи трагикомедия десек те жарасады. 

Драматургтіҗ бқл туындысында Мерген образы арҕылы ҕоғамдағы, басшыға деген 

жағымпаздыҕтыҗ, сатҕындыҕты ҡте тамаша суреттеген:  

Мерген. Сіздіҗ орныҗыз мынау ара, Исмаил – ака. 

Юсупов. Сен неге «ака» дейсіҗ? Ҕазаҕтар «аға» демей ме? Ҡзіҗніҗ тіліҗ епті,майысып 

кетеді екен? 

Мерген. Тілім епті емес, Исмаил – ака, меніҗ, ҡзі...табиғатымда...арғы тегімде бір, ҕазаҕтар 

айтпаҕшы, шикілік болса керек. 

Біраҕ, Исмаил – ака, меніҗ бқл ҡлер шаҕта да, аҕирет алдында да айтпаспын деген сырым 

еді...Ҡзіҗізге ғана... 

Юсупов. Ы – ым – м. Оныҗ жаҕсы екен. Араларына кіре беріҗдер, ол керек. 

Мерген. Оныҗ керек екенін мен баяғыда білгем. Сондыҕтан да сорайған шалдыҗ...Ҕонаевты 

айтам...жағасынан мыҕтап қстаған жоҕпын ба. Тырп еткізбедім ғой. Ҟрбір басҕан ҕадамын 

ҕажетті жерге жеткізіп тқрмадым ба. Оныҗ омаҕаса ҕқлауына тікелей мен себепші болмадым ба? 

Кім біледі... 
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Юсупов. Ҟй, сен ҕысатын жеріҗді ҕысып тыныш жҙр. Білдіҗ бе?»[5,210], - деген  екі 

адамныҗ диалогы арҕылы тарихҕа шолу жасаған. 

Диалог – ҟдеби шығармада екі кейіпкердіҗ, немесе бірнеше адамныҗ сҡйлесуі, оларды 

сҡйлестіру тҟсілі. Драмалыҕ шығарма тҙелдей дерлік диалогҕа сҡйлестіруге жҟне жеке 

кейіпкерді сҡйлетуге, монологҕа негізделіп ҕқрылады. 

Диалог кейіпкерді жай бірінен кейін бірін сҡйлете беру емес, ол сҡйлесетін адамдардыҗ 

ҕарым – ҕатынасыныҗ ҕалай шиеленісіп, ҕалай ҡзгеріп, ҡрістеп отыратынына сҟйкес беріледі. 

Жҟне бір кейіпкердіҗ айтҕан сҡзі екінші кейіпкердіҗ айтатын сҡзіне тҙрткі болып, келесі 

сҡйлеуші жауап ҕайыра сҡйлейді. Драматург ҡз кейіпкерлерініҗ мінез – ҕқлҕын  ашуда ауызекі 

тілдегі пародиялыҕ тҟсілді ҕолданады. Сондыҕтан оныҗ трагикомедиясыныҗ композициялыҕ 

ҕқрылымы басынан аяғына дейін бір – бірімен іштей тығыз байланысып жатҕан бірнеше 

пародиялыҕ беліктерден тқрады. Ҟрбір пародиялыҕ белік бірнеше пародиялыҕ ҕайырмалардан 

ҕқралады.Жалпы алғанда, ҡмірлік материал деген қғымныҗ аясы кеҗ. Бқл қғымды ҕқрайтын 

компоненттерді шартты тҙрде: тарихи – оҕиға деректері. Тқрмыс деректері, дҟстҙрлі мінез – 

ҕқлыҕ деректері, қлттыҕ ой – сана  деректері, детективті деректер деп бірнеше тҙрге белдік. 

Аталған деректер драмашыныҗ ҕай таҕырыпҕа ҕалам тербеуіне байланысты пьесада ҟртҙрлі 

тқрғыда ҕамтылады. Сондай – аҕ ҡмірлік материалдыҗ деректік сипаты пьесаныҗ идеялыҕ 

мазмқнын айҕындайды.Бқл пікір Ҟкім Таразидіҗ «Лайнерге» атты трагикомедиясы арҕылы 

дҟлелденеді. Сол арҕылы драмашыныҗ трагикомедиясында кҡтерілген идеялыҕ мазмқнныҗ 

драмалыҕ туындыларында тереҗдетіле тҙсуініҗ сыры ашылады. 

Ҟ.Таразидіҗ шеберлігі комедиядағы персонаждарды ҡзініҗ авторлыҕ концепциясына 

бағындыра алатындығынан да сезіледі. Жалпы персонаждардыҗ қҕсастығы Ҟ.Таразидіҗ барлыҕ 

комедияларында кездесетіндігі сыншылар тарапынан айтылған. Алайда, Ҟ.Таразидіҗ 

комедиясындағы кейбір персонаждардыҗ қлттыҕ ой – сана проблемасын бедерлеуде ерекше 

маҗыз атҕарып тқрғанын айту керек. 

Жалпы алғанда комедия жанрыныҗ пайда болуы жҟне ҕалыптасуы жайындағығылымда 

ҕалыптасҕан теориялыҕ тқжырымдар мен ҕағидалар ҡзініҗ мҟнін еш уаҕытта жоймайды. Сол 

тқжырымдардыҗ ҕазаҕ комедиясыныҗ табиғатын тануға тигізер кҡмегініҗ аз болмайтындығына 

кҙмҟн туа ҕоймасы аныҕ. Ҟр халыҕтыҗ ҡзіне тҟн кҙлкісі бар. Осы кҙлкініҗ сырына тереҗ бойлау 

оныҗ алыс ғасырлардан орныҕҕан ғқрып, салт, дҟстҙр ретінде бҙгінгі қрпаҕпен бірге ҡмір сҙріп 

жатҕан рухани ҕқндылыҕтардыҗ ҕалыҗ ҕыртысына еркін ендіреді. 

Ҟ.Тарази жҟне оған дейінгі драматургиялыҕ туындылардағы кҙлкі етілген объектініҗ 

қлттыҕ ой – сана ҕатысын дқрыс ажырату ҙшін біз ҡз зерттеуімізде ҕазаҕ ҟдебиетіндегі кҙлкі 

бағытын зерделедік. Осы юморлыҕ сезім жҡнінде академик З. Ҕабдолов былай дейді: «Юмор бар 

жерде ылғи сын бар деуге болмайды, юморға жазушы жқртҕа тиер пҟлендей пҟле – жҟлесі жоҕ, 

бір алуан оҕшау ҕимылдар мен ҕқбылыстарды жай ғана кҡҗілді кҙлкіге  айналдырып, 

оҕырманныҗ ойын кҡзеп, бойын сергітуі де ыҕтимал». 

Драмашы ҡмірді жқрт ҕатарлы танумен бірге сол тіршіліктегі адамзат ҕатынастарыныҗ 

кҙрделі механизмдерін ҟрҕилы жағдайда, ҟртҙрлі кҙйге тҙсетін кісініҗ хал-аҕуалын, олардыҗ 

қзаҕ жолындағы баҕытты кҙресін, олардыҗ оҗай ҡмір сҙру, жеҗіл байып, зор даҗҕҕа жету 

жолындағы айла – ҟрекеттерін, пейіл – мінезін, ҟдет – ырымдарымен тҙгел танысып, ҡз жҙрегініҗ 

тезінен ҡткізе білуі керек. Сонда ғана суреткер жанында толҕынды шабыт туады; ол бір 

ҕқбылысҕа кереметтей ҕуаныш пен ҕараса жҟне оны дҟріптей кҡтере жырлауға ҟзірленсе, екінші 

бір жарамыз ҕқбылысҕа барынша кҙйінеді, оныҗ ҟрбір ыза – кегі, ҟрбір сҡзі жігер – ҕуатҕа 

айналады, сҡйтіп, жаҗағы келеҗсіздіктерді масҕаралайды. Оны жирене жырлауға ҕқлшынады. 

Сол ҙшін де ҡмірді тереҗ зерттеп, суреткерлік кҡзҕарасы айҕын жазушыныҗ алдағы қстанымы да 

айшыҕты, оныҗ жазу шеберлігі де жіті болмаҕ. Ҟрине, мқндай дҟрежеге кҡтерілген драматургтіҗ 

іздену мҙмкіндігінде шек жоҕ. Мінекей, дҟл бҙгінгі таҗда осындай ҙлкен талаптарға ҙлес 

ҕосатын бес аспап, драматургтер, ҡкінішке ҕарай, саусаҕпен санарлыҕ. Ҡмірден ойып алынған 

шынайы материалдар, бірінен – бірі ҡткен ҕызыҕты фактілер, солардан туған аҕындыҕ шабыт 

пен философиялыҕ ойлар рухани кҡркем дҙниелерге айналады. Ҡмір ҕитқрҕыларын кҡҗіл 

кҡзімен барлаған кҟнігі ҕаламгерлер ҕаласа трагедия, драма жазады. Комедияныҗ да ҕай тҙріне 
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ҕалам тартамын десе ерікті. Сонымен, зҟруде тыҗ таҕырыпты таҗдау, оныҗ кҡркемдік – бейнелік 

шешімін табу, ширыҕҕан тартыстарды ҕисынды жолмен дамытып, белгілі бір тҙйіп тқжырым 

жасау, кісі характерлерініҗ психологиялыҕ сырларын зерттеу сияҕты драматургияныҗ тағы да 

басҕа кҡптеген шарттарын игеріп, нағыз сапалы туынды тҙзу – жазушыныҗ талап ҡрісіне, білім 

парасатына, шеберлік мҙмкіндігініҗ ауҕымдылығына байланысты. Рас, тҟуелсіз еліміздіҗ 

ілгерілеу жолында, моральдыҕ – этикалыҕ идеяларға кір жағатын жат ҕқбылыстарды 

драматургтеріміз кеҗінен ҕолға ала бастады. Соныҗ нҟтижесінде сахналарымызда трагедия, 

драмадан гҡрі, комедия жанры кҡбірек орын еншілей батсады. Ҡйткені комедия жанры 

жағымсыз болмыстарға ҕарсы таптырмас кҙрес ҕуралдарыныҗ бірі. Кҙнделікті тірлігімізде 

комедияға негіз болатын кҡріністер аз емес. 

Тарази  кейіпкерлері тайталасҕан ҕоғам мен  ҕоғамдыҕ  ҕқрылымныҗ тағдырына  кҡз 

жҙгіртіп отырып,  бҙгінде  жиі – жиі  айтылатын тҟуелсіздік  дҟуірініҗ бастауы саналар – ҡткен 

ғасырдыҗ 90 – жылдарындағы  демократиялыҕ ҡрлеу дҟуірініҗ арғы тегі сол алпысыншы 

жылғылар кезеҗінде жатҕанын танығадай  боламыз. Тіпті ҕазаҕ қлтыныҗ тағдырында тарихи 

орны зор, қлы бетбқрыстыҗ басы болып санаға сіҗер, халыҕ  жадында  жатталар Желтоҕсан 

оҕиғасы да ҡз бастауын сол сірескен сеҗді тқҗғыш  еріткен, ой – сана атаулыға еркіндік дейтін 

киелі қғымныҗ шуағы мен нқрын алғаш пҟрмен таныта шашҕан «алпысыншы жылғылардыҗ» 

арманы мен  мқратынан ҡз бастауын алғанын мойындауымыз керек. 
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Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

 Резюме. В статье рассматриваются проявления модернистских и постмодернистских 

произведений в казахской прозе. 

Summary.The article deals with the manifestations of modernist and postmodernist works in 

Kazakh prose. 

 

Ҕазіргі ҕазаҕ ҟдебиетінде алдыҗғы буын дҟстҙрі кеҗ кҡлемде тыҗ ізденістермен молығып, 

жалғасын тапты. Кҡп жыл бойғы кҡркем ҟдебиетке кҙштеп таҗылған социалистік реализм 

ҟдісінен ҕол ҙзген жаҗа буын ҟдебиеті жаҗа ҡріс іздей бастады. Сол ізденістер нҟтижесінде тыҗ 

сипатты туындылар дҙниеге келді. Ҟдебиет тарихына жаҗа кҡзбен назар аударған уаҕытта біздіҗ 

кҡптеген реалистік туындыларымыздыҗ модернизммен тамырласып жатҕанын байҕаймыз.Ол 
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М.Ҟуезов, Ж.Аймауытов, М.Жқмабаев, С.Сейфулин мен С.Ерубаев шығармаларынан да кеҗ 

орын алады. 1960 жылдардан бергі «жылымыҕ» дҟуірде мқндай ҟдеби-танымдыҕ дискурс 

Р.Тоҕтаров, С.Мқратбеков, М.Мағауин, Ҟ.Кекілбаев, Т.Ҟбдіков, Ҟ.Тарази, Ҕ.Ысҕаҕов, 

А.Нқрманов, Д.Досжанов, Р. Сейсенбаев, М.Ҕабанбай, т.б. жазушылардыҗ кҡркемдік 

тҟжірбиесінен аныҕ аҗғарылады.Д.Затонскийдіҗ ойынша, постмодернизм таза «батыстыҕ» ҕана 

емес, бқрыҗғы кеҗістік дҟуір ҟдебиетінде де тҟн ҕқбылыс екен. «Модернистер дҡрекі, алабажаҕ, 

тқраҕсыз шындыҕтыҗ жан-жағынан жоғары шындыҕ, жоғары ҡмір, сабаҕтас ҟлем, іргелі 

тқтастыҕ, ҡзгеше ой, тым ауҕымды идея іздестірді. Ҡмір олар ҙшін кҡріксіз де, тазалыҕ пен 

ҟсемдік ҡнерде ғана саҕталмаҕ.Постмодернизм мқндай кемшіліктерден ажа, олар, біріншіден, 

осы сҟттегі, тысҕары дҙниедегі, кҙнделікті тіршіліктегі бар нҟрсеге назар аударады. Олар ҙшін 

мқражайдағы сурет пен жыртпалы кҙнтізбедегі осныҗ кҡшірмесі бірдей», - дейді философ 

П.Гречко.Модернизм ҡзгемен еркін сҡйлесе алмаса, поструктуралистік молекуляризмге тҟн 

плюрализм «Ҡзгені» екінші «Менге» айналдырады. Екі ортада диалог орнайды.Ҕысҕасы, 

модернизм кҡз алдында тқрған шындыҕты місе тқтпаса, постмодернизм ҡмірдегі 

ҕқндылыҕтарды ҙлкен, кіші деп бҡлмейді,кез келген зат, ҕқбылысты дҙние санауға бейім. Ол 

техногенді, постиндустриалды ҕоғам негізінде бей-берекет тіршіліктен безер болудыҗ орнына  

бҟріне кҡнген, бекінген, ҕасіретін ішіне тҙйген ҕалыпта, ешнҟрсеге ҕатты алаҗсыз, жҙйкесін 

сауытпен ҕоршап кҙн кешуді жҡн санайды. Тығырыҕтан шығар жол іздеудіҗ ҕажеті жоҕ. Егер 

адамзат ҡркениеттіҗ жарҕабағында тқрса, оған амал іздеу мҙмкін емес. Ҟркім ҡзінде бар ҟлем, 

ҙлесіне тиген тағдыр мен сағат, сҟттіҗ тқтҕынында сол кҙйіне жасымай, зар тҡкпей тыныстауы 

ҕажет. 

Ал постмодернизм поэтикасына ҕатысты мына тқжырымды айналып ҡтпеген дқрыс: 

«Постмодернизмге тҟн негізгі сипаттар туралы пікірлер ҟр тҙрлі. Ихаб Хаасан бқл бағыттағы 

ҕаламгерлерге тқйыҕтыҕ, бқлдырлыҕ хас, олар ешнҟрсені ашып айтпайды, соҗғы аҕиҕат жайлы 

сҡз ҕозғаудан аулаҕ десе, Алан Уайлд постмодернизм ҡмір кҡріністерініҗ бҟріне дерлік ҡзгеше 

ирониямен ҕарайтынын атап ҡтеді. Негізінен ҟдеби постмодернизм теориясын зерттеген Д.Лодж 

постмодернистик мҟтін оҕырман кҡҗілінде оҕиға барысына ҕатысты ҙнемі кҙмҟнділік тудырады 

деп біледі». Ҟрине, бқл кҡркемдік ағымда аныҕтайтын сипаттар осымен шектелмейді, ҟрі 

барлығы дерлік кҙмҟнсіз емес. Біз ҕазіргі ҕазаҕ прозасын модернизм жҟне постмодернизм 

ыҗғайымен сҡз еткенде, барша ҕаламгерлер мен шығармаларды тҙгел ҕамти алмайтынымызды 

ескертеміз. Сҟл ертерек дҟуірге кҡз салсаҕ, модернизм мен постмодернизмге хас мҟтін 

ҕқрамыныҗ байлығы мен ҟркелкілігі М.Ҟуезовтіҗ «Ҕорғансыздыҗ кҙні», «Жетім», «Бҙркіт 

аҗшылығыныҗ суреттері», Ж.Аймауытовтыҗ «Елес», М.Жқмабаевтыҗ «Шолпанныҗ кҙнҟсі», 

С.Ерубаевтыҗ «Меніҗ ҕқрдастарым», С.Сейфуллинніҗ «Біздіҗ тқрмыс» шығармаларынан мол 

аҗғарылады [1.]. Аталған туындылардағы интертекс, реминисценция, аллюзия кҡріністері ҡмір 

шындығын ҕалыптағы реалистик баяндаудан гҡрі оны ҕабылдаушы субьектімен араҕатынаста, 

жан-жаҕты тануда зор нарративтік роль атҕарды. Модернистік прозада шарыҕтап дамыған сана 

ағымын суреттеу ҡнері М.Ҟуезов, Ж.Аймауытов, М.Жқмабаев мҟтіндерінде қлттыҕ дҟстҙр 

сілемін ҕалыптастырды. М.Ҟуезовтіҗ «Жетім», «Оҕыған азамат», «Ҕорғансыздыҗ кҙні», «Ҕаралы 

сқлу», «Кҡксерегінде», Ж.Аймауытовтыҗ «Елес», М.Жқмабаевтыҗ «Шолпанныҗ кҙнҟсі» 

ҟҗгімелерінде адамныҗ социомҟдени ҕқрылымынан тыс ҕалатын немесе ҕоршаған ортаны 

жатсынуынан туындайтын экзистенциализм сарыны шынайы эпистемологиялыҕ бағдарға 

айналды. 

1940 жылдардан бергі ҕазаҕ прозасында З.Шашкин, Х.Есенжанов, Ҟ.Нқрпейісов, 

Т.Ҟлімҕқлов, Т.Ахтанов, І.Есенберлин шығармалары арҕылы психологиялыҕ талдау, 

монодиалог, ҕос ҙнді сҡз, алмастырылған тҡл сҡз сияҕты баяндау тҟсілдері авторлыҕ кҡзҕарас 

шеҗберін ҟр ҕырынан кҡрсетуде қтымды кҡркемдік тҟсілдер болды. 

Ҕазіргі ҕазаҕ прозасында Р.Тоҕтаровтыҗ «Бітеу жара» романы мекеншаҕ (хронотоп) 

кҙрделілігі, реминисценция, аллюзия, интертекст мҟнділігі, бас кейіпкердіҗ ҡзгені ғана емес, ҡзін 

де сын назарымен суреттеу объектісіне айналдыруы, нарыҕтыҕ ҕоғам ҟкеленген ҟр алуан бқрын 

белгісіз ҟлеуметтік типтерді ҡз жаргон, лексикасымен сҡйлете алу шеберлігі. С.Мқратбековтыҗ 

«Ҡліара» повесіндегі жаҗа заман ҟсерін ҡткір сезінуге сҟйкес бедерленетін ҡткінші ҕызыҕ 
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салтанаты, айҕын тқлға дҟрежесіне ҟдейі жеткізілмейтін, жаҕсы да, жаман деуге келмейтін, 

сҙреҗсізсігімен ҡміршеҗ жандар қлттыҕ кҡркемдік ойлау жҙйесінде тоталитарлыҕ сана 

ыҕпалынан шығу, қжымдыҕ тілектен жеке бастыҕ тағдыр талҕысын артыҕ ҕою арҕылы жаҗа 

шындыҕҕа қмтылу бағдары орныҕҕанын айҕындайды[2.]. 

Тҟкен Ҟлімҕқловтыҗ кҡбіне тҙсініксіз, ҡзін-ҡзі мысҕылдап сҡйлейтін, тіршілікке 

кекесінмен ҕарайтын оҕшау тқлғалары, Ҟкім Таразидіҗ, Роллан Сейсенбаевтыҗ, Тҡлен 

Ҟбдіковтіҗ осы іспетті ҕызыҕ мінезді кейіпкерлері, Мқхтар Мағауинніҗ ирониялыҕ баяндау 

тҟсілі постмодернизм ҟдебиеттіндегі стильдік доминантамен қҕсас ҕқбылыстар.Кейіпкерлерініҗ 

ҡзіне-ҡзі немесе ҡзгеге ҕатысты кейде ызалы, кейде бейтарап ҟжуалай тіл ҕатуы М.Мағауинніҗ 

1970 жылдардағы ҟҗгіме, повесть, романдарында кездеседі. «Кҡк мқнарадағы» Едіге, «Ҕара 

ҕыздағы» Бексейіттіҗ сқхбаттасу сҟттерінде  ҟдебиеттегі юмор ауҕымынан тыс психологиялыҕ 

мезеттер салмаҕты жағдайды басҕа саналар аясымен сабаҕтас кҙлкіге жаҕын ҟсер арҕылы 

толыҕтыратын. Бқл кҡркемдік-эстетикалыҕ бағдар жазушыныҗ кейінгі туындыларында 

сайҕымазаҕ-пародия тҟрізді стильдік сипатҕа жуыҕ бедер тапты. «Екеу» ҟҗгімесінде М.Мағауин 

постмодернистік шығармалардыҗ рухымен ҕаҝармандарын наҕты есіммен атамайды. Опера 

театрына баратын, ҟсем киінуге қмтылатын, шетелдік автомашина жҙргізіҝетін, артист не 

продюссер яки кейіпкер екені кҙмҟнді біреу ҡзін кҟсібі мқғалім деп жоруға болатын жесір ҟйелге 

«Шопыр» деп таныстырады. Кездейсоҕ жолығып, тез табысып, жеті жыл бойы тҙсініксіз ҕарым-

ҕатынаста болатын ҕаладағы ҕаптаған пенделердіҗ екеуін таза моральдыҕ тқрғыдан аҕтай алмас 

едік. Ҟйтсе де, ҟйел нҟпсі тілегін жоҕҕа шығармағанмен, бейтаныс еркекті бағалағанымен, 

ҟдепсіздеу кҡрінетін ісінен қялыс табатынынын білдіру тҙрінде «Ол» кейпіндегі 

этнопсихологиялыҕ тыйымды есінде саҕтайды[3.]. 

Бір реттен шығармадағы негізгі оҕиғалар тізбегі М.Ҟуезов «Ҕаралы сқлуындағы» кҙрделі 

эмоционалдыҕ жағдаятҕа пародия сияҕты. Мқнда Ҕарагҡз бастан кешетін ауыр ахуал 

ҡрнектелмейді. Біраҕ ҟҗгімедегі ҟйел ері ҕайтыс болғаннан бері он тоғыз жыл тҡсек ҕызығын 

татпаған. Соншалыҕ қстамдылығы  не ҡз ҟрекетін наразылығы суреттелмейтін «Бойжеткен» 

«Ҡзгелермен» байланыс орайында ҕалыптағы адамгершілік, сыпайылыҕ шегінен аспайтындай, 

Оҗтайы келген пайдадан бас тартады. Фрейдшілдік сарын да ҟсірелей бейнеленбеген. Екеуін 

табыстырған- ҟрі заҗды, ҟрі кездейсоҕ Тағдыр. Тағдыр да емес, кенеттен келген жағдай. Бқл 

тарих тағдыр болуы ҙшін белгілі бір логикаға ҕқрылған адами іс-ҟрекет, ой-сезім, маҕсат, ниет 

болмысы баяндалуы ҕажет еді. «Шопыр» да ар, намыс межелерін аттап кете беретін ҡрескел 

біреу емес. Біраҕ не істеп, не ҕоятыны белгісіз, кҡмескі табыс жолындағы жанкешті екені 

сезіледі. «Екеу» ҙшін олардыҗ «Кім» екені ҕажеттілікке айналмаған. Ҟрине, жқмбаҕҕа ҙйірі- 

«Шопыр». Автор бастапҕы сҟтте жҟне уаҕыт тікелей бағдарда ҡтетін шаҕтарда болмаса, мҟтін 

жҙйесінде бойжеткенніҗ ҕос ҙнді сҡз ҙлгісіндегі сҡздеріне басым мҟн берсе, басты ҟрекет не оған 

байланысты тым шағын ҟсер бҡлісу диалог арҕылы келісім табады[4.]. 

Модернистік ҟдебиеттен постмодернизм эпистемологиясына кҡшкен жалғыздыҕ сарыны, 

пенденіҗ ортамен ҕарамҕайшылығы, тоҕтамас арынды заманныҗ технократиялыҕ болмысынан 

сескену, рухани ізгіліктердіҗ тапшылығынан зардап тарту стихиясы осы бағыттағы барша 

жазушылардыҗ дҙниетанымдыҕ аҗсарынан танылады. Астарлап, ишарамен сҡйлеу, сҡзге 

сараҗдыҕ, ҙкім айтудан, соҗғы аҕиҕатпен кездесуден ҕашу – постмодернистік рухтағы бҙгінгі 

ҕазаҕ прозасына тҟн басты ҕасиеттердіҗ бірі. 

Постмодернистік ҟдебиет тҡҗірегіндегілердіҗ ҡз лексикасы, ҕқбылыс, зат пен сҟтті тым 

тҟптіштеп, қзаҕ бейнелеуге бейім тіл ҡрнегі бар. Асылбек Ихсановтыҗ «Дҙҗгіршек» ҟҗгімесінде 

бас ҟріппен жазылатын Кҡктем мен Жазды екі ісмерге, бояуы оҗып, сҟні жоғалар сқлулығын 

жоҕтап ҕиналатын ҕызға балау соншалыҕ ҕуанышы аз ҡмірдіҗ ҡзінен бейнелі кҡріністер 

іздестіруді жаҗа ҕқрылымдағы проза жоҕҕа шығармайтынын дҟлелдейді. Біраҕ стилистика 

Дидар Амантай туындыларындағыдай кҙрделі ҟрі етістік оралымдар мол. Ал жалпы 

мифопоэтикалыҕ ойлау жҙйесімен ҕазіргі экосоциологиялыҕ проблемаларды бейнелі, астарлы 

тҙрде қштастыру Асҕар Алтайдыҗ «Кентавр» ҟҗгімесіндегі негізгі идеологеманы ҕқрайды.  

Адам денелі, ат денелі, ешкімге ҕиянат жасамаған адамды ҡзінен басҕаға шыдамайтын 

жауыз адамдар атып ҡлтіреді. Олар кентаврдыҗ жылдамдығын қнатпайды, ҕорҕады. Даралыҕ, 
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ескі мен жаҗаныҗ ҕосындысы, ҟдемі ҕиялды бқзатын жабайы кҡҗіл-кҙймен бірге жаҕсылыҕ та 

ҡледі. Мҟтін жҙйесініҗ дҟстҙрлі стилінде аҕырзаман концепті ҟдемі ҕиял мен ҟуезді ҟуендер 

аралас бейнеленген[4.]. 

Дидар Амантайдыҗ соҗғы жылдардағы «Сағындым» хикаясы кҟдімгі фантастикадан 

ерекшеленеді. 

Бқл бірінші рет сҡйлем ҕқрылымында байҕалады. Ҕалыпты сқранысҕа ҕарасаҗыз, міндетті 

тҙрде сынап азығын аласыз. Біраҕ постмодернисттердіҗ кҡпшілігі белгілі бір ҡлшемді, тартымды 

ҙлгіні бқзуға бейім. Бқл, ҟрине, ҕағаз дҟстҙрін жасау ҕажеттілігінен туындамайды. Табиғи 

ҕажеттіліктерді іздеуден жан мен рух жойылады. Ҡйткені адам стилистикалыҕ жағынан кемелді 

ойламайды. Постмодернизмді мҙлде жоҕҕа шығармайтын модернистік ҟдебиеттегі «сана ағыны» 

сондай кҙйде сана тек жад айнасында таза емес,,кіршіксіз немесе алексала кҙйінде де 

жаҗғырады. Д.Амантай шығармашылығыныҗ баяндау жҙйесі ҕазаҕ прозасы ҙшін жаҗа 

ҕқрылыста ҟрекет пен ҕиялды, маҕсат пен ҕасірет, азап пен азапты бейнелейді. Ҟҗгіме аҕылдыҗ 

астындағы, алып, таразыға салуға болмайтын тереҗ шындыҕты іздеуге ҕқрылған. 

Д.Амантай шығармаларындағы аллюзия, интертекст, реминисценцмя жҟне «сана 

ағымыныҗ» автор еркіндегімен  сабаҕтас тҙрі елеулі философиялыҕ, тқрмыстыҕ, эзотериялыҕ 

мҟселелерді постмодернистік поэтика ауҕымында ҕарастыруда зор стиль тҙзушілік роль 

атҕарады. Кҡптеген туындыларда (М.Мағауин, Р.Мқҕанова, Ҟ.Ҕоспағарова, А.Ихсанова) 

кейіпкерлер есімдерініҗ белгісіздігі адам ҕқндылығына кҙмҟнді кҡзҕарастан, бҟрін бағалауға 

талпынудан, ҡмірдіҗ ҕайталануынан шаршаудан, ҕқбылыстардан жаҗа сипат іздеуді талап 

етуден, масса параметрініҗ басымдылығын сезінуден туындайды. тқлғаға тапсырыс беру. 

Модернистік ҟдебиеттен постмодернизм гносеологиясына кҡшкен жалғыздыҕ мотивтері, 

Пенденіҗ ымырасыз кҡзҕарасы, уаҕытсыз заманныҗ технократиялыҕ шындығына жирену, 

рухани ізгіліктердіҗ жоҕтығынан зардап шегудіҗ стихиялылығы осы кезеҗдегі барша 

ҕаламгерлердіҗ идеялыҕ азабынан танылады. тренд. Айыптаудан, айыптаудан ҕашу, соҗғы 

шындыҕпен кездесу – постмодернизм рухындағы ҕазіргі ҕазаҕ прозасына тҟн басты ҕасиеттердіҗ 

бірі. 

Дҟстҙрлі эпикалыҕ ҟдебиет ҡз бағытына алданған жоҕ. Ал жаҝандыҕ ауҕымдағы соҗғы 

мҟдени-танымдыҕ, эстетикалыҕ ағымдарға ҙн ҕосу, олармен етене араласу, ҕазаҕ прозасынан 

лайыҕты ҡріс табу, игілігін жаҗғырту ниетінен туындаған модернистік жҟне постмодернистік 

поэтика заҗдылығы. жаҗа ҕқндылыҕтармен ҟдеби, кҡркем, интеллектуалдыҕ дамуы.  
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Резюме. В статье рассматривается описание исторической реальности в творчестве С. 

Сейфуллина через художественное решение. 

Summary. The article comprehensively examines the realities of time and modern images in the 

stories of S. Balgabaev. 

 

Сҟкен  Сейфуллин  ҕазаҕ  ҟдебиетініҗ  бар  жанрында  еҗбек  етіп  соҗына  

бай мқра  ҕалдырған  классик. «Тар  жол, тайғаҕ кешу»  -  Сҟкенніҗ елеулі бір 

шығармасы ғана емес,  бҙкіл ҕазаҕ ҟдебиетініҗ  тҡрінен орын алатын  ҡміршеҗ 

шығарма.  

Сҟкен  Сейфуллин шығармашылығы  ҟдеби, ғылыми  проблемаларға ҕатысты 

ҟр  ҕырынан зерттелген.  Абайтанудан кейінгі ҡркенді ілім  Сҟкенге арналған. 

«Тар жол, тайғаҕ кешу» тарих тқрғысынан, кҡркемдік ҕуаты жағынан тек соҗғы 

кездердегі ҕоғамдағы оҗ беталыстар мен еркін кҡзҕарастарға  орай  жҙзеге 

асырыла бастады.  Кҙні бҙгінге дейін  кезінде салтанат ҕқрып келген  

коммунистік идеология ыҗғайымен   талай рет мазмқндалып,  жанрлыҕ 

ерекшелігіне алуан тҙрлі  ҕисынды-ҕисынсыз пікірлер айтылып,  кей тқстары  

ҡзгерістерге  қшырап  келген шығарма.  

«Тар жол, тайғаҕ кешудіҗ» жаҕсылығы тарихи материалдарыныҗ 

молдығында, кезеҗ идеологиясын ашып кҡрсеткенінде, ҕазаҕ коммунистерініҗ 

шығу жолы, олардыҗ иеілікті істерінде» деп табады да, кемшілігі - 

«материалдарды дқрыстап сқрыптамағанында, Кҡлбай, Байсейіт,  Мқҕандарды 

орынсыз маҕтағаны, коммунист етіп кҡрсеткендігінде, ҕыздардыҗ кҡптігінде, 

мемуар тҙрінде жазылған кітаптыҗ санына ҕосуға болады. Олай болса, кейбір 

жолдастардыҗ «Тар жол, тайғаҕ кешуді» кҡркем ҟдебиет деуі дқрыс емес 

[1.119б.]деген редакция ҕосымшасы ескерусіз ҕалуға тиіс емес, ҡйткені ол пікір 

кҙні бҙгінге дейін тиянағын таппағанын ескерер болсаҕ, шығарманыҗ жанры 

жайында да арнайы тоҕталы кету шарт болмаҕ.  

1936 жылға дейін «Тар жол, тайғаҕ кешу» роман -эссесі туралы не маҕтаған, 

не даттаған арнайы болмағанымен ҟдебиетімізді, оныҗ ішінде прозаны ҡркендету 

жолындағы табыстарымыздыҗ бірі ретінде жеке де, кҡппен бірге де аталып 

келгені белгілі. Алғашҕы маҕалалардыҗ даттауы мен маҕтауы да Сҟкенге ҙлкен 

ой салғандыҕтан кітаптыҗ ҡҗделген, толыҕтырған басылымына  кірісуге 

ниеттенгенін Сҟкен ҟркездегі  сқхбатында айтып, жазып отырған кҡрінеді.  Алайда, 

мынандай тарихи шындыҕтар мен жағдайларды еске сал кеткен артыҕ болмас.  

«Тар жол, тайғаҕ кешу»  бір жағынан -тарих екінші жағынан -саяси сауат 

ашҕан, ҙшінші жағынан -оҕушыны ҡзіне еріксіз  тартып отыратын ҡте кҡркем 

шығарма» [2,69б.]  десе, бір жыл ҡтпей жатып, 1937 жылдыҗ ҕара ҕқйыны соҕҕан 

кезде М.Ҕаратаев «Всеге лишь несколько ме сяцев тому назад он переиздает свой, 

с позволения сказать «исторический» роман «Трудный путь, тяжелый переход»,  

где не постыдился  изображать себя героем и превести целую серию 
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контрреволюционных алашординских документов и портретов врагов народа. Это 

своеобразная вражеская энциклопедия» [3,3б.] деп шыға келуі таҗ ҕаларлыҕ жай 

емес еді.  

Жалпы, «Тар жол, тайғаҕ кешу» ҕазаҕ ҟдебиетініҗ арғы –бергі тарихынан 

ойып орын алып келе жатҕан кесек туынды болғандыҕтан ел -жқрт ҕқлаҕ ҕойған, 

ғылыми орта тқжырымдаған «Ҕазаҕ ҟдебиеті тарихындағы» пікірді ҟрҕашан есте 

қстаған абзал: «Тар жол, тайғаҕ кешу» романы Сҟкен прозасыныҗ биік шыҗы, ол 

ҕазаҕ ҟдебиетініҗ ҕалыптасу дҟуірінде шешуші роль атҕарды. Фактілердіҗ, 

документтердіҗ молдығымен де, жазушыныҗ наҕты кҡркем суреттеу імен де 

жеткізіп суреттейтін бқл кқрделі роман ҟрі таҕырып жаҗалығымен, ҟрі 

тарихшылыҕ пен суреткерліктіҗ жарастыҕ табуымен кімді болса да 

ҕызыҕтырады.. . Ҕазаҕстанда социалтстикалыҕ революция жеҗісі туралы еҗ алғаш 

реалистикадыҕ роман ҕалыптасуына жол ашты. Сонымен бірге республикада 

ҕоғамдыҕ ой-пікірдіҗ, тарихтыҕ білімніҗ дамуына да орасан зор ыҕпал 

жасады»[4,329б.]деген негізгі тқжырымды Сҟкен шығармашылығын зерттеген 

профессорлар Е.Ысмаилов, С.Ҕирабаев, Т.Кҟкішев, Р.Нқрғалиевтар ҟрҕилы 

эпитет-теҗеулермен  толтыра айтып, ҕазаҕ ҟдебиеттану ғылымында орныҕҕаны 

белгілі.  

Осынау тарихтыҕ, ҟдебиеттік мҟні зор шығарма табиғатын тереҗдей тани 

тҙсу жолында ҡзіміз барлап -байымдаған, зейін жеткізген біраз жайларды айта 

кетпеске болмайды. Бқл ҙшін роман мен революционе р-жазушыныҗ ҡмірбаянын 

алдымызға ҕатар жайып отырып сҡз ету жҡн -аҕ. Онсыз роман сыры, кезеҗ кескіні 

ашылмайды. Ҡйткені кітаптіҗ атына айналған «Тар жол, тайғаҕ кешу» - тҙгелдей 

Сҟкен ҡмірініҗ жолы ғой, тҙгелдей революциялыҕ ҡмір -баян ғой. Мқны кітапҕа 

жазылған алғысҡзде Сҟкенніҗ ҡзі де айтҕан. «Бқл кітапҕа, - дейді ол, - «Ҕызыл 

Ҕазаҕстанда» жазылған маҕалаларымныҗ «Тар жол, кешу» атты атын ҕойдым. 

«Қлы ҡзгеріс», «Қлы ҡткел», «Қлы асу» деген аттар келіп еді. Кҡзбен кҡргендерім 

кітапта кҡбірек айтылған соҗ «Тар жол, тайғаҕ кешу» деген атты лайығыраҕ 

таптым. Бқл атты жалпы суретті мағыннада алдым»[5,155 б.].  

 Роман Сҟкенніҗ Омбыдағы мқғалімдер даярлайтын семинарияны бітірген 

кезінен, 1916 жылдыҗ оҕиғаларын баяндаудан басталады.  

 Аҕмола уезіндегі ҕазаҕ елдеріне санаҕ комиссиясы шығады. Бқлар оҗтҙстік 

пен солтҙстікке бҡлініп аттанады. Оҗтҙстікке шыҕҕан санаҕ комиссиясыныҗ 

бастығы Томск университетін сол жылы Асылбек Сейітқлы да солтҙстік 

комиссиясына бастыҕ болып Сҟкен белгіленді.  

Тҙрмеге тҙсіп, ҕатаҗ жағдайға қшырағандарға ішінде Сҟкен де бар. Ол «Тар 

жол, тайғаҕ кешуде» бқл халді,  тқтҕындыҕ кҙйді былайша суреттейді:  

«Жаратылыстыҗ ҕқшағында ҡскен ҕазаҕ баласына темір шынжырлы тас ҕапас 

дозаҕтан ҕиын. Жаздыҗ жқмсаҕ желі терезеніҗ ашыҕ кҡзінен кіріп, жібектей 

болып бетті шарпыды… Кҙйіп -жанған денеге жібек желдіҗ жқмсаҕ демі шипа 

тҟрізді тиеді.  Қшҕыр ой ҕапасты тастап, шарҕ қрып кетеді. Тқтҕыннан босанған 

сқнҕардай жер мен кҡкті кезеді. Ҕиырсыз кеҗ, кҡкала кілем тҙріндей кеҗ майса 

даланы шарлайды. Бқлаҕ сулары сылдырл ай кҙліп, сумаҗдай аҕҕан, орманды елсіз 

тауларды кезеді. Мыҗ тҙрлі ҕқстарды шулаған, шалҕылаған аҕҕулы кҡлдері,  кҡк 

жібек сулары реҗдеп аҕҕан ҡзендерді кезеді. Елге барады, елсізге барады. Уа, 

шіркін бостандыҕ! Сеніҗ ҕадіріҗді ҕапастағы тқтҕыннан басҕа кім  біледі? Мынау 

ҕқшағын, тҡсін ашҕан кеҗ дала. Шіркін бостандыҕ, шіркін кеҗшілік -ай! Шіркін 

жаз. Жайылған аҕ ҕаздай кҡгалға барып аунаған жанныҗ арманы бар ма екен!»  

 Тқтҕындағылардыҗ халі кҙн сайын нашарлай тҙсті. Большевиктерді тергеуге 

жҟне жалпы Аҕмола уезіндегі  большевикшілдікті жою жҡнінде комиссия 

ҕқрылып, оныҗ бастығына монархист, Донныҗ казак -орысы патшашыл Сербов 

тағайындалды. Тҙрмедегі большевиктердіҗ халі бқрынғыдан да ауырлай тҙсті. 



153 
 

Бҟріне де тҙрме киімдерін кигізіп,  тҡсек орнына шҡп салған ҕап тастады. Беретін 

тағамы –  ҕара су мен сырты кҙйік, іші шикі ҕара нан. Тҙрме бҡлмелерініҗ ауасы 

тар, ҕапас[6, 106 б.] .  

 Осындай тар, ҕапас ҡмірде, ҕайғыру мен кҙйініш сезімімен ҕатар, кҡҗіл 

сергітерлік жағдайлар да болып тқрады. Тқтҕындардыҗ кейбіреулері ҡл еҗ айтып, 

не шикі наннан жасалған дойбыны ермек етіп отырса, енді біреулері алысҕа 

шарыҕтап ҕқлаш қрып, ҕиялға тҙсіп кетеді.  Темір торлы тас ҕамауда отырған бқл 

тқтҕындардыҗ ой -арманы, ҕиялы, бостандыҕты аҗсаған кҡҗіл кҙйі,  сезімі «Тар 

жол, тайғаҕ кешуде» шебер суреттелген. Сҟкенніҗ ҡзініҗ де:  

 Болса алыс ҕызыл кҙн,  

 Шқғыласын шашты алтындап.  

 Ғашығым  меніҗ –  бостандыҕ,  

 Келші алдыма жарылҕап.  

   

 Отырмын кҙзет-ҕамауда,  

       Дқшпаннан тҟнім жеҗілді.  

       Жеҗе алмас біраҕ еш пенде  

 Асау, еркін кҡҗілді, -[6.85 б.].  

дейтін ҡлеҗі осы тас ҕапаста, азаттыҕ аҗсаған кҙндерде туғандай.  

 Тҙрмеде отырған большевиктердіҗ кейбірі елден келген туған -

туысҕандарымен хабарласып тқратын болды. Біраҕ, кҙзетте казак -орыс 

солдаттарды тқрғанда тҙрме маҗайынан ешкім жҙре алмайт ын еді. Тек крестьян 

жастарынан жинап алған солдаттардыҗ кезегі келгенде ғана тқтҕындарға 

туғандарымен тіл ҕатысуға мҙмкіндік болып тқрды.  

«Тар жол, тайғаҕ кешуде» революцинер ер -азаматтармен бірге ҟйелдер образы да 

назар аудартады.  Мҟселен, революционер ҟйел  Кондратьеваныҗ тқтҕын 

кезіндегі ерлігін Сҟкен тебірене отырып ҟҗгімелейді.   Совдепшілер ҕолға 

тҙскенде дамыл таппай ас ҟкеліп, хат -хабар тасып жҙрген Асылбековтыҗ ҟйелі –  

Бану мен Павловтыҗ ҟйелі, тағы басҕа ҟйелдердіҗ тқтҕандармен байланыс 

жасауы, тапҕыр ҕылыҕтары сҙйсіндіреді. Омбыдағы Мқҕан Ҟйтпеновтыҗ ҟйелі  –  

Бҟтиманыҗ образы есте ҕаларлыҕ.  Сҟкен тҙрмеден ҕашып шыҕҕан кезде, оған ҡз 

елінде ҕалуға болмай Тҙркстанға ҡтеді.  Осы сапар ҙстінде ол революцияшыл 

большевиктерге тілектес ҕалаҗ елді кҡреді. Бқл жерде тҙрлі адамдар образы 

дараланып суреттеледі.  Солардыҗ ішінде кедейшілікті  намыс кҡретін, ҡр кҡҗілді,  

енді байларға, кҙштілерге ҕарсы кҙреске шыҕҕан ҕайратты жігіт Ашай, аҕкҡҗіл 

Сҙйіндік бейнелері –  сҟтті жасалған образдар.  

 «Тар жол, тайғаҕ кешу» - жеке адамныҗ естелігі ғана емес, заман уаҕыттыҗ 

еҗ елеулі оҕиғаларын, идеялыҕ кҙрестерін, халыҕ ҡмірін жаҗашыл, 

революцияшыл дҙние таным тқрғысынан суреттеген, ҕайшылыҕтар мен тартыстар 

диалектикасын революция шындығына сҟйкес баяндаған, ҕазаҕ еҗбекшілер ініҗ 

тҙрлі қлттар ҡкілдерімен тізе ҕоса отырып, азаттыҕ ҙшін айҕаста кҡрсеткен 

ҕаҝармандығын жан -жаҕты баяндаған кҡркем шежіре. Ҕқбылыстарды кҙрескер 

кҡзімен баяндау, тап тартысын таҗытарлыҕ оҕиғаларды талғап, типтендіру де, 

революционер тқлғасын жасау да,  революциялыҕ романтика элементтері де, 

халыҕ бқҕарасыныҗ іс -ҟрекеттерін суреттеу ҕазаҕ совет прозасына алдымен осы 

роман арҕылы келіп, творчество табиғатына сіҗісті десек те ешбір асыра айту 

болмайды. [7. 135 б.].  

 «Тар жол, тайғаҕ кешу» роман -эссесінде сегіз жҙзге тарта адамныҗ аты 

аталып кейбіріне толыҕ сипаттама, ҕайсыбіріне жол -жҡнекей ескертпе жасалып 

жататындыҕтан біз ҕазаҕ тарихына, мҟдениетіне, тҡҗкеріс ісіне басшы - ҕосшы 

болғандардыҗ сҙйіктілеріне назар аудардыҕ. Тегінде, роман - эссеніҗ есім 

кҡрсеткішін жасап, ҟрҕайсысына ҕысҕаша болса да       аныҕтама бере кету 
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ҕажеттігі  сезіледі. Ол тарих ҙшін де, кімніҗ кім болғандығын аныҕ тану ҙшін де, 

ҕаҗҕу сҡздерді басу ҙшін де керек.  

Сҟкен 1927 жылғы басылымын 1936 жылы ҕайта ҕарап, толыҕтырған уаҕытта 

екі  маҕсат кҡздеген. Бірінші, ҕатайып, бел алып бара жатҕан идеологиялыҕ 

ҡктемдіктіҗ ҕаҝарына ілігіп ҕалмау ҙшін кҙні кеше ғана алаш ҕозғалысына 

ҕатысҕан ҕайраткерлердіҗ Голощекин тқсында зҟбір кҡруі,  тҙрмеге алыныа, 

тескен тау ҡткендерін ескеріп таптыҕ тқрғыдан сынаған болып отырып тарихта 

аттарын ҕлдыруды кҡздегені байҕалады. Бқрынғыдай сылып - сипап айтуға, 

портреттерін ҕайтадан жаҗғыртып жариялауға болмайтындығын сезген Сҟкен 

тқмандата сҡйлеп, алабажаҕ бояумен беруге кҙш салғаны сондыҕтан.  

 Екінші, 1927 жылы асығыстыҕтан кеткен синтаксис секемдерін тҙзетіп, 

жаҗадан тыҗ оҕиғаларды мҡлдірете суреттеп беруі барысында ескі газет - 

журналдардан алынған материалды ҕырнап - сырнап, ҡҗі ашыҕтарын ҕосып 

отырған.  

 Бқл процесс ҟрине ҡз шығармасыныҗ ҡміршеҗ бола тҙсуі, оҕ ушыныҗ 

жҙрегіне тҡте жол табу ҙшін жасалғаны еш кҙдік келтірмейді.  

 Сондыҕтан да Сҟкенніҗ тарихи оҕиғалармен ғана шектеліп ҕалмай, 

оҕушысын еріксіз елітерін іргелі кҡріністерге яғни, роман - эссеге кҡркемдік ҟр 

беретін пан, Нқрмағанбет, Шоҕай, «болыс», Агай , Ыҕылас образдарыныҗ тарихи 

деректер ортасында еш бҡтендігі білінбей ҕабысып кетуі ҟрине жазушы 

шеберлігініҗ олжасы.  

 Роман- эссеніҗ жҟне эстетикалыҕ арҕауын алаш ҕозғалысына жанастыра 

ҕарап, ҕазаҕ ҕайраткерлерініҗ бейнесін суреттеген шығарманыҗ кҡркемдік  

сырларына азды- кҡпті барлау жасағанда «Тар жол, тайғаҕ кешудей» шығарманы 

ҕазаҕ ҟдебиетінде роман жанрыныҗ ҕалыптасуына ыҕпал етіп ҕана ҕоймай, ХХ 

ғасыр басындағы тарихи оҕиғалардыҗ тҙсіну мҟнін қғыну, наҕты сезіну, жанды 

бейнеде кҡру ҙшін ҕайталанбас шығарма  екенін қғуға тиіспіз. Ҟдебиетте ҡзініҗ 

игі де нқрлы жолын кҡрсетіп, дҟстҙр жасаған кезеҗдік туынды, заманныҗ тарихи - 

эстетикалыҕ талап - талғамына ҟрҕашан жауап беретін, ойландыратын - 

толғандыратын қлы роман - эссені ҕадірлеп- ҕқрметтеуге тиіспіз.  

 Дҟуір жҙгін кҡтерген тарихи - кҡркемтундыны келер қрпаҕтармен жарҕын 

жҙзде табыса беру ҙшін мҙмкіндігі болса Сҟкен Сейфуллинніҗ «Тар жол, тайғаҕ 

кешу» роман - эссесініҗ акдемиялыҕ басылымын даярлауға барар жолда ҟуелі 

салыстырма басылымын жариялап алған абзал. Ол ҙшін не 1927 жылғы кітапты 

сол кҙйінде ешбір тҙзету, кҙзеусіз шығару, не 1936 жылғы нқсҕаны негізге ала 

отырып «Ҕызыл Ҕазаҕстан» журналында жариялаған ҙзінділер мен 1927 жылғы 

кітаптыҗ ҡзгеріске қшыраған, ҕысҕарған тқстарын ҕосып жарияласа Сҟкентануға 

ҕосылған ҙлкен ҙлес болар еді.  
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Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В статье анализируется описание национальных особенностей в комедиях 

К.Мухамеджанова через действия героев. 

Summary. The article analyzes the description of national features in the comedies of 

K.Mukhamedzhanov through the actions of the characters. 

 

Ҕ.Мқхамеджанов комедияларыныҗ табиғатын тану ҕазаҕ комедиясын жанрлыҕ тқрғыдан 

ҕарастыратын зерттеу еҗбектерге кеҗ жол ашады. Себебі ауызекі сҡйлеу (тіл) пародиясы мен іс-ҟрекет 

пародиясы деген қғымдар толыҕ тілдік айналымға енген кезде сатиралыҕ, музыкалыҕ комедия 

бағытындағы ҟр алуан ойын-сауыҕ тҙрлері мен жалпы ҕазіргі ауызекі кҙлкі табиғатык зерттеу мҟселесі 

жаҗа сқранысҕа ие болуы мҙмкін.  

Ҕ.Мқхамеджановтыҗ «Бҡлтірік бҡрік астында», «Кқдағи келіпті», «Ҕуырдаҕ дайын», «Ҡзіме де сол 

керек» комедиялары мен «Жат елде», «Кҡктҡбедегі кездесу», «Біз періште емеспіз» драмаларын негізге 

аламыз[1]. 

Ҕ.Мқхамеджанов шығармаларына М.Ҟуезов, Ш.Айтматов. К.Симонов, А. Тоҕмағамбетов. 

Ғ.Мҙсірепов. Ғ.Мқстафин. Ҟ.Ҟбішев, Ҟ.Тҟжібаев. Т.Ахтанов. Ҟ.Нҙрпейісов. Р.Нҙрғалиев. Ҟ.Кекілбаев. 

Б.Ҕқндаҕбаев. Т.Тоҕбергенов. Ҕ.Ҕуандыҕов. А.Жқбанов, Ж.Ахметҟлиев, С.Ҕирабаев секілді ҕаламгерлер 

мен театр, ҡнер ҕайраткерлері жоғары баға берді. 

Аталған аҕьн-жазушылар ҡнер адамдары, театр сыншыларыныҗ маҕалаларында драмашы 

комедиялары мен драмаларында кҡтерілген ҟлеуметтік мҟселелердіҗ арасалмағы, поэтикасы, стилі, 

жанрлыҕ ерекшеліктері жҡнінде, комедияларыныҗ жалпы халыҕтыҕ кҙлкі дҟстҙрімен байланысы туралы 

азды-кҡпті пікір айтылды.  

Ҕ.Мқхамеджанов комедияларындағы ҕаҝармандар іс-ҟрекеті арҕылы рухани даму кезеҗіндегі 

қлттыҕ болмысҕа кереғар ҟсер еткен олҕылыҕтар мен қлттыҕ ойлау жҙйесіндегі ҕарама-ҕарсылыҕтардыҗ 

сырын теориялыҕ тқрғыдан дҟлелдейді. Маҕалада ҕазаҕ импровизациялыҕ комедияларын ҟлгіндей екі 

топҕа бҡлу арҕылы пародия туралы мҙлдем жаҗа концепция ҙсына отырып. ауызекі тіл пародиясын дербес 

жанр дҟрежесіне кҡтерген. Мқныҗ ҡзі жалпы пародияныҗ жеке жанр ретіндегі ҕызметін барынша 

қлғайтады. Ғылыми жаҗалығы - ҕазаҕ сатиралыҕ жҟне лирикалыҕ комедиясыныҗ. сондай-аҕ 

импровизациялыҕ комедиялардыҗ поэтикасын танудыҗ методологиялыҕ кілті болып табылады. 

Маҕаламызда қлттыҕ ой-сана проблемасы мен мҟҗгҙрттік проблемасыныҗ араҕатынасына алғаш рет зер 

сала отырып. ҡмірлік материалды пьесаныҗ идеялыҕ мазмқнын айҕындаушы ҟрі автордыҗ шындыҕҕа 

кҡзҕарасы ретінде ҕарастырамыз.  

Ҕ. Мқхамеджанов жазған «Бҡлтірік бҡрік астында», «Ҕқдағи келіпті», «Ҕуырдаҕ дайын», 

«Ҡзіме де сол керек»... атты комедиялардыҗ барлығы да бҙтін бір қлтҕа тҟн қлттыҕ ой-сана проблемасын 

ҕозғайды. Жекелеген адамдардыҗ ой-санасындағыдамуына нқҕсан келтіретін болса,онда ол қлттыҕ 

проблемаға жатады[2]. 

 Ҕаламгер кҙлкҙлі мінез-ҕқлыҕтардыҗ қлттыҕ ой сана проблемасына айналуыныҗ басты ерекшелігі 

мен заҗдылыҕтарынайғаҕтайтын ҕызыҕты ғылыми тқжырымдар жасаған. Мҟселен: халыҕ ауыз 

ҟдебиетіндегі кҙлдіргі образдар қлттыҕ ой сананыҗ белгілі бір уаҕыт ішіндегі ҙлкен ҡзгеріске қшырауыныҗ 

айғағы бола алмайды.Біраҕ бқл кейіпкерлердіҗ іс-ҟрекетіндегі кҙлкілі кҡріністердіҗ о баста халыҕтыҗ ой-

сана дҙмпуініҗ ҟсерінен туғандығы сҡзсіз.Ҡйткені қлттыҕ ой-сана проблемасын кҡтеретін шығармалар не 

кейіпкерлер еҗ ҟуелі халыҕ жан-дҙниесінде пайда болған жат ҕасиеттер ҟлі ҡзініҗ нҟтижесін толыҕ 
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айғаҕтап тқрған уаҕытта кҡрініс береді.Ал кейіпкерлер іс-ҟрекетіндегі кҙлкілі ҕқбылыстарға ҟр уаҕытта 

наҕты бір ҡмірлік материал негізге алынады.Халыҕ ой-санасындағы кҙлкілі ҟреккеттердіҗ ҕандай да бір 

нҟтижесі кҡрініс берген уаҕытта ҡмірлік материял да ҡзгеріске қшырайды. Демек,халыҕтыҕ комедиялыҕ 

образдардыҗ(Алдар кҡсе,Тазша бала, Ҕожанасыр жҟне т б) тууынаҡзек болған о бастағы ҡмірлік 

материалдыҗ бір замандарда қлттыҕ ой-сана проблемасыныҗ кҡрсеткіші болған сҡзсіз. 

Сонымен қлттыҕ ой-сана проблемасы дегеніміз не? Айҕындауышына қлттыҕ ой-сана проблемасы 

дегеніміз қлттыҕ ойлаумен қлттыҕ сана аралығындағы наҕты жағдайдағы сипаттайтын эстетикалыҕ 

категория.Қлтыҕ ой-сана проблемасы шегі бар ҕқбылыс. Яғни ол да белгілі бір тарихи кезеҗді ҕамтиды 

да,ҡзініҗ ҡзектілігін бірте-бірте жойып,басҕа процестерге ауысады.Мқндай ауысу прцесі ой-сана 

проблемасыныҗ наҕты нҟтижесініҗ аяҕталғанын айғаҕтайды.Біраҕ ол қлттыҕ ой-сана проблемасыныҗ 

жаҗаша мазмқндауы болып табылмайды.Ҡйткені қлттыҕ ой-сана проблемасы ҟрбір тарихи кезеҗ сайын 

тҙрленіп отыратын процесс емес,ол қлттыҕ сана табиғатыныҗ бҙтіндей ҡзгеруіне тікелей ҕатысты 

ҕқбылыс.Қлттыҕ сана болмысын ҡзгертуге ҟсер етуші кҙштердіҗ барынша бас кҡтеретін тқсы қлттыҕ 

дҙние танымын интелектуальды дҙние танымға ҕарай бет бқрған тарихи кезеҗ.Олай болса,қлттыҕ ой-сана 

проблемасы ҙзілісті ҕқбылыс. 

Ҕалтай Мқхамеджанов пен оғаан дейінгі драматургиялыҕ туындылардағы кҙлкі етілген объектініҗ 

қлттыҕ ой-сана ҕатысын дқрыс ажырату ҙшін диссертант ҕазаҕ ҟдебиетіндегі кҙлкі бағытын ескіден 

жаҗаға ҕарай жылжушы жҟне жаҗаны тежеуші деп екіге бҡледі.Мқныҗ алғашҕысына Ҕалтай 

Мқхамеджановҕа дейінгі туындылар, екіншісіне Ҕ.Мқхамеджановтыҗ ҡз туындылары енеді.Наҕтылып 

айтҕанда,комедиядағы кҙлкілі ҕқбылыстыҗ ескіден жаҗаға ҕарай бағытталуыныҗ ҙш белгісі бар. Оныҗ 

бірінші белгісі-таптыҕ белгі.Яғни,кҙні ҡткен,ірге тасы ҕирай бастаған таптыҗ кҙлкі нысанасына 

алынуы.Бқған Бейімбет Майлинніҗ пьесалары бастан-аяҕ мысал бола алады. Ескініҗ жаҗаға ҕарай 

жылжуыныҗ екінші белгісі-ескініҗ санадағы сарҕыншағы немесе ҙйреншікті мінез-ҕқлыҕтар.Ҙшіншісі 

юморлыҕ сезім. 

Енді осы юморлыҕ сезім жҡнінде академик З.Ҕабдолов былай дейді: «Юмор бар жерде ылғи сын 

бар деуге болмайды, юморға жазушы жқртҕа тиер пҟлендей пҟле-жҟлесі жоҕ,бір алуан оҕшау ҕимылдар 

мен ҕқбылыстарды жай ғана кҡҗілді кҙлкіге  айналдырып, оҕырманныҗ ойын кҡзеп, бойын сергітуі де 

ыҕтимал»[3.]. Іс-ҟрекеттегі логикалыҕ ҕайшылыҕтыҗ қлттыҕ ой-сана проблемасына ҕатысын комедияға 

ҕатынасатын кейіпкерлердіҗ барлығыныҗ іс-ҟрекеті арҕылы аныҕтау міндетті нҟрсе емес. Бқл мҟселе ҟр 

комедияда ҟр тҙрлі санға ие болады. «Бҡлтірік бҡрік астындағы» мен «Ҕқдағи келіптідегі» ҙш кейіпкердіҗ 

іс-ҟрекеті ой-санадағы логикалыҕ ҕайшылыҕты сипаттаса, бқл міндет «Ҕуырдаҕ дайында» Ережеп пен 

Жаҕанныҗ ғана ҙлесіне тиіп тқр. Комедиялыҕ туындыда қлттыҕ ой-сана проблемасы біртқтас формада да 

немесе бірнеше ҟлеуметтік проблемалардыҗ жиынтыҕ нысанында да бейнелене береді. «Бҡлтірік бҡрік 

астында», «Ҕқдағи келіпті» комедияларында ҟдет-ғқрып, тіл, кадр меселесі қлттыҕ ой-сана 

проблемасыныҗ негізгі ҡзегіне айналса, «Ҕуырдыҕ дайында» тек кадр мҟселесініҗ айналасына 

топтастырылған[1]. 

Комедиялардыҗ біріндегі кҡмескі ғана сезілетін ҡмірлік материалдардыҗ немесе эпизодтыҕ іс-

ҡрекеттердіҗ екіншісінде кҙрделеніп, толығып отыруы- интеллектуальды даму кезеҗініҗ қлттыҕ ой-сананы 

ҡзгертуші кҙшімен тікелей сабаҕтас нерсе. Яғни, қлттыҕ ой-сананыҗ ҕқбылу, ҡзгеру ағыныныҗ 

ерекшеліктеріне ҕарай жаҗадан пайда болған ҡмірлік материалдар бір-біріне орын босатады немесе 

толыҕтырады. Авторлыҕ концепцияныҗ маҗызын кҙшейтетін де осы ой-сана ағыны мен ҡмірлік 

материалдыҗ алмасу ерекшеліктері. Қлттыҕ ой-сана проблемасы ҡте дамымалы ҕқбылыс. Бқл процесс 

ҡзініҗ ҟрбірдаму сатысында тек сыншыл кҡзҕарасҕа кҙшейткіш мҟн беретін кҙлкілі іс-ҟрекеттерге назар 

аудартады. Мқныҗ айрыҕша маҗызы бар. Ҡмірлік материал кҙлкі шаҕырмаса, онда оған деген сыншыл 

кҡзҕарас та актуальды емес деген сҡз. Сондыҕтан жанадан пайда болған ҡмірлік материалдыҗ комедиялыҕ 

туындыда ҡзара орын алмастырып отыруы еҗ алдымен ҙлттыҕ ой-сана проблемасыныҗ асҕыну процесін 

сипаттаудыҗ ҟдісі. 

Қлттыҕ ой-сана проблемасын ҕозғайтын комедиялардағы ерекше кҡзге шалынатын нҟрсе - кҙлкілі 

іс-ҟрекет иелерініҗ рухани жан таяздығы жағынан егіз ҕозыдай қҕсас болуы. Бқл типтік бейнелердіҗ ғана 

емес, сонымен ҕатар типтік ҡмірлік материалдардыҗ жиынтығы.Типтік ҡмірлік материалдар 

интеллектуальды даму кезеҗінде ҟртҙрлі нысанда керінеді. Қлттыҕ ой-сана проблемасыныҗ бастапҕы 

сатысында кҡрініс берген ҡмірлік материалдар жиынтығына деген сыншыл кҡзҕарас сипатыныҗ соған 



157 
 

мазмқндас, біраҕ басҕа ортадагы типтік ҡмірлік материалға орай ҡзгеруін интеллектуальды кезеҗніҗ даму 

заҗдылыгы реттейді. Бқл арадағы басты ерекшелік кезеҗніҗ кейінгі сатысындагы сыншыл кҡзкарасҕа ҡзек 

етілген ҡмірлік материалдыҗ о бастағыҡмірлік материал мазмқнынан алыстап кетпейтіндігі. Қлттыҕ ой-

сана проблемасы ҡзініҗ нҟтижесі аныҕталатын тқсҕа жаҕындаган сайын кҙлкілі ҕқбылыстыҗ ҟлеуметтік 

ҕыртысы ҕалыҗдары ғана ҡмірлік материалдыҗ типтік жиынтыгына айналады. 

Ҕ.Мқхамеджановтыҗ шеберлігі комедиядағы персонаждарды ҡзініҗ авторлыҕ 

концепциясына бағындыра алатындығынан да сезіледі. Жалпы персонаждардыҗ қҕсастығы 

Ҕ.Мқхамеджановтыҗ барлыҕ комедияларында кездесетіндігі сыншылар тарапынан айтылған. 

Алайда. Ҕ.Мқхамеджанов комедиясындағы кейбір персонаждардыҗ қлттыҕ ой-сана проблемасын 

бедерлеуде ерекше маҗыз атҕарып тқрғанын айту керек.Ҟйгілі комедиялардағы кҙлкі шаҕыратын 

кейіпкерлер орныныҗ алмасуы драмашыныҗ қлттыҕ ойлау мен ҡмірлік материалдыҗ арасындағы 

ҙйлесімділікті реттеу маҕсатынан туған. Автор персонаждарды алмастырғанда қлттыҕ ой-сана 

проблемасын айғаҕтайтын жаҗадан туындаган ҡмірлік материал мен ҕаҝармандардыҗ ойлау 

жҙйесі арасындагы ҕарама-ҕарсылыҕты дҟл бейнелеуді кҡздеген. Кҙлкі туғызатын ҡмірлік 

материалға қлттыҕ дҟстҙрлі ойлаудыҗ ҕарама-ҕарсы ҕойылуы қлттык ой-сана 

проблемасыныҗасҕыну процесін айҕындаудыҗ ҡлшемі. Ал персонаждарды алмастыру қлттыҕ 

ой-санаға ҕатысты еҗ ҕауіпті проблемаларды сқрыптап екшеп суреттеуге кҡмектеседі. 

 Қлттыҕ ой-сана проблемасы дегеніміз - мҟҗгҙрттік проблемасы. Ал, Ҕалтай 

Мқхамеджановтыҗ авторлыҕ концепциясы - мҟҗгҙрттікке ҕарсылыҕ концепциясы. Ҕалтай 

комедияларындағы мҟҗгҙрттік проблемасы кҡкейкестілігініҗ басты бір себебі - қлттыҕ 

болмыстыҗ бҙтіндей ҡзгеруініҗ басҕа кҙштерден гҡрі тікелей қлттыҕ сананыҗ ҡзі арҕылы жҙзеге 

асатындығы. Бқл қлттыҗ езін-ҡзі тежеу процесін тездетеді. 

Ҕ.Мқхамеджанов комедияларынан мҟҗгҙрт адамныҗ тҙр-тҙсін кҡрмейміз. Есесіне 

олардыҗ іс-ҟрекеттерінде қлттыҕ болмысҕа тҟн емес психологиялыҕ ҡзгерістер бар. Драмашы 

осы жаҗадан пайда болған қлттыҕ болмысҕа тҟн емес нҟрселерді қлттыҕ ой-сана проблемасы 

ретінде ҕарастырады да. болашаҕ қрпаҕтыҗ мҟҗгҙрттікке қшырауына тосҕауыл ҕоюға 

қмтылады[2]. 

Ҕ.Мқхамеджанов комедияларында мҟҗгҙрт адамныҗ кҡрінбеуініҗ ҡзі мқндағы мҟҗгҙрттік 

идеясыныҗ қлттык ой-сана проблемасыныҗ нҟтижесі аныҕталмаған уаҕытпен сҟйкес 

келетіндігініҗ айғағы. Мқныҗ ҡзі мҟҗгҙрттік идеясыныҗ кҡркем шығармада ҟртҙрлі формада 

бейнелене беретіндігініҗ де дҟлелі.  

Ҕ.Мқхамеджанов - комедия жанрыныҗ шебері, оныҗ пьесаларындағы кҙлкі ауызекі тіл 

пародиясы арҕылы жасалған. Ол драмалыҕ шығармаларында диалогты, диалогтыҗ даралану 

заҗдылыҕтарын, диалогтар даралығы бҟсекелестігін шебер пайдаланды. Оныҗ комедиялыҕ жҟне 

драмалыҕ туындыларында ҕазаҕ ҕоғамында рухани дерттіҗ белеҗ ала бастауы кеҗінен 

ҕамтылып, ҕазаҕ халҕыныҗ алмағайып тағдыры, қлы тқлғалардыҗ трагедиялыҕ бейнесі айҕын 

кҡрініс тапты. 
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Резюме. В статье анализируется описание национальных особенностей в комедиях 

К.Мухамеджанова через действия героев. 

Summary. The article analyzes the description of national features in the comedies of 

K.Mukhamedzhanov through the actions of the characters. 

 

 Сҟкен Жҙнісов бірыҗғай жазушылыҕпен айналысҕан. Жарты ғасырға таяу шығармашылыҕ 

ҡмірінде ҕазаҕ ҟдебиетін ҡркендетуге ҡлшеусіз ҙлес ҕосты. «Аҕан сері» дилогиясы, «Жапандағы 

жалғыз ҙй», «Заманай мен Аманай» романдары ҕалыҗ оҕырман ҕауымнан да, ҟдеби сыннан да 

жоғары баға алды. «Ажар мен ажал», «Тқтҕындар», «Ҕызым, саған айтам», «Жаралы гҙлдер», 

«Ҕос анар» тағы басҕа пьесалары Республика театрларында ҕойылды. «Ҡліара» пьесасына 1986 

жылы Ҕазаҕстан Республикасыныҗ Мемлекеттік сыйлығы берілді. 

 Балаларға арналған «Сонарда» деп аталатын алғашҕы кітапшасы 1959 жылы шыҕты. Бқдан 

соҗ, 1961 жылы жас жеткіншектер ҙшін «Ҟжем мен емші жҟне дҟрігер», 1962 жылы «Кімніҗ 

мекені жаҕсы?», 1983 жылы «Саҕау бҟтеҗке» сияҕты т.б. кітаптары жарыҕ кҡрді. «Ҡшпейтін 

іздер» повесін, 1965 жылы «Жапандағы жалғыз ҙй» романын жазып, орыс тіліне 1968 жылы 

аударылған. «Аҕан сері» дилогиясыныҗ бірінші кітабы 1971 жылы жарыҕ кҡрсе, 1977 жылы 

екінші кітабы оҕырмандарына жол тартты, ал 1979 жылы орыс тіліне аударылды. 1987 жылы 

«Заманай мен Аманай» повесін жазды. 

 Кҡптеген шығармалары шет тілдерге аударылған. Л.Н.Толстойдыҗ, С.Цвейгтіҗ бірҕатар 

ҟҗгімелерін, О.Т.Гончардыҗ «Перекоп», «Кҡкадыр» романдарын ҕазаҕ тіліне аударған. 

 Сҟкен Жҙнісов прозаик, драматург, публицист, ҟдебиет сыншысы, ҕоғам ҕайраткері 

ретінде туған ҟдебиетініҗ ҡте маҗызды кезеҗдерін бейнелеген сҙбелі шығармалар берген, халыҕ 

ҡмірініҗ кҡркем шежіресі секілді сыр шертеді. Ол – ел-жқртына кеҗінен танылған, 

халыҕтыҗ  сері азаматы, ҕадірменді қлы, шын мҟніндегі халыҕ жазушысы. Оныҗ ҕаламынан 

шыҕҕан ҟрбір еҗбегі ҙнемі халыҕтыҗ жҙрегіне жол тауып, рухани асыл ҕазынасына айналып 

отыр. Ол ҟдебиет пен ҡнер шеберлерініҗ ішіндегі аса дарындыларыныҗ бірі екені сҡзсіз. 

 Кезінде белгілі жазушы Рамазан Тоҕтаров Сҟкен серініҗ 60-жылдыҕ тойында шымыр да 

шираҕ, олпы-солпысыз жинаҕы, еҗ бастысы ірі ҕаламгер ҕаҕында ҕапысыз ҕамтылған шҙбҟсіз 

шынайы адал сҡзін арнай келе, Сҟкен Жҙнісов туралы ойын былай ҕорытындылаған екен: 

«Жазушы халыҕ арасында жҙргенде, ол дҙние алаҕанында, ал, жазу столында отырып ҡзімен-ҡзі 

жапа-жалғыз ҕалғанда,  дҙние – оныҗ алаҕанында» . 

 Ҕытайға ауған ҕаймана ҕазаҕ жқртыныҗ жетім жыртыстай жыртылып кеткен ҕаралы 

тобыныҗ тағдыр-талайын кҡшке ілесіп кеткен ҕаламгерлердіҗ жазғанын жаҕсы білеміз. Ал ата-

жқртта отырып, осы таҕырыпҕа арналған «Заманай мен Аманай» тҟрізді классикалыҕ туындыны 

берген ҕаламгерді кҡрген де, естіген де емеспіз. Бқл да Сҟкен Жҙнісовтіҗ ғана ҕолынан келген 

сҙйсіндірер сҟттілік болды. 

 С.Жҙнiсовтіҗ «Ажар мен ажал» атты драмасы – инсценировкаланған шығарма. Ҕазаҕ 

халҕыныҗ бiр туар қлдары Б.Майлиннiҗ «Раушан коммунист», М.Ҟуезовтыҗ «Ҕорғансыздыҗ 

кҙнi», Ғ.Мҙсiреповтыҗ «Ашынған ана» атты повесь, ҟҗгiмелерiнiҗ желiсiмен жҟне ҡзiндiк тыҗ 

пiкiр дамытушылығымен кезiнде кҡрерменнiҗ жҙрегiне жол тапҕан шығарма болып жҟне пьеса 

авторы алғаш рет драмашылар ҕатарынан кҡрiндi.Шығарма дҙниеге келген тқста екi тҙрлi 
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пiкiрдiҗ болғаны баспасҡз беттерi мен ғылыми еҗбектерде басылды. Ҟбу Сҟрсенбаев: «Автордыҗ 

бқл пьесасы - ҕазаҕ совет ҟдебиетiнiҗ негiзiн ҕалаушы ҙш iрi ҕаламгердiҗ кейбiр ҟҗгiмелерiнiҗ 

сарынын ғана алып, сол туындылардыҗ тқтҕынында ҕалмай, ҡзiнше шешiмiн тапҕан 

творчестволыҕ жеке еҗбек»[1] ,-десе, К.Нқрпейiсов: «Бқл драматург тқсынан ҕазаҕ совет 

ҟдебиетiнiҗ аға ҡкiлдерiне деген iлтипат, соларға деген тарту сияҕты. «Ажар мен ажал» 

жазушыныҗ драматургия жанрындағы табысты дебютi деп ҕараймыз» [2],- дейдi. Б.Ҕқндаҕбаев: 

«…Пьеса шиеленiскен тартысҕа ҕқрылып, жанр талабына лайыҕты композициялыҕ ҕқрылыс, 

ҕызғылыҕты драматургиялыҕ шешiм табуыныҗ ҙстiне кҡркем тiлмен жазылған. Автордыҗ 

классик жазушылардыҗ новеллаларын орынды пайдалана отырып, олардыҗ стилъдiк 

ерекшелiктерiн де саҕтай бiлуi пъесаға ҡзiндiк сипат, драматургиялыҕ ҕуат, кҡрiктi бояу берген» 

[3], ал С.Ҕирабаев: «М.Ҟуезов («Ҕорғансыздыҗ кҙнi»), Ғ.Мҙсiрепов («Ашынған ана»), Б.Майлин 

(«Раушан-коммунист») шығармаларыныҗ кейбiр сарындары кҡрiнiп тқрғанымен, «Ажар мен 

ажал» – шын мҟнiндегi драмалыҕ тартысы кҙштi пьеса» [4],- деп бағасын бередi. Р.Нқрғалиев: 

«…ҙш бҡлiмнен тқратын пъесаға ҙш шығарманыҗ материалы молынан пайдаланғанын, …текст 

қҕсастығына назар аударғанын, пъеса алғаш сахнаға ҕойылған жылдары ҙш ҕаламгердiҗ аты 

аталып, бертiн келе алып тастау аҕиҕатҕа ҕиянат екенiн ескертсе; ендi С.Жҙнiсовтыҗ тҡл 

пьесасы, драма ретiнде ҡмiр сҙруге ҕаҕысы барлығын айғаҕтайтын жҟйттерге тоҕталу ҕажет деп: 

сахналыҕ шарттары, драматургиялыҕ талаптары ескерiлгендiгiн, Ҕазаҕтыҗ алғашҕы 

драматургтерi Ж.Шанин, М.Ҟуезов, Ғ.Мҙсiреповтар эпос сюжетiн, фольклор мотивтерiн, аҗыз 

ҕахармандарын творчестволыҕпен пайдалана отырып қлттыҕ ҟдебиетiмiзде бiр алуан дҟстҙр 

жасап, оны ҟркезде Ҕ.Сатыбалдин («Аягҡз ару»), Ҟ.Тҟжiбаев («Халҕым туралы аҗыз»), 

Ш.Ҕқсайынов («Алдар кҡсе») жаҗа бояулармен байытты. С.Жҙнiсовтiҗ драматургиядағы 

алғашҕы пьесасын кемiту емес, ҙлкен iзденiстерге, ешкiмнiҗ ортағы жоҕ тҡл туындылар жасауға 

автордыҗ мол ҕабiлетi барлығына шҟк келтiрмеймiз» [5, 165 б] ,– деп жас драматургке аҕжолтай 

тiлейдi. 

Драмалыҕ шығарма болуы ҙшiн, онда: драмалыҕ жағдай, драмалыҕ бейнелер, драмалыҕ 

тартыс, диалог, монолог, ҟрекет, характерлар болуы мiндеттi. Аталған шарттардыҗ барлығы да 

Сҟкен Жҙнiсовтыҗ «Ажар мен ажал» пьесасы бойынан табылады. 

Пьесадағы ҟр кейiпкердiҗ атҕаратын жҙгi ҟр ҕалай. Драмадағы тартыс - ширыҕҕан, тартымды. 

Адалдыҕ пен арамдыҕ ҕатар ҡрбiп, психологиялыҕ ахуалда ҟсер етiп, пьесаныҗ басынан аяғына 

шейiн тас тҙйiн ҕалпын бқзбаған. Оҕиға орталыҕ ҕаҝарманы – Ажардыҗ айналасына 

жинаҕталған. Бiр Ажардыҗ ҡзiне ауыртпалыҕтыҗ сан тҙрi тҙссе де мойымауынан - ҕос ғасыр 

тоғысындағы ҕазаҕ ҟйелiне тҟн шыдамдылыҕты, ҕайсар мiнездi кҡрсетедi. 

Пьесаныҗ экспозициясы бiрiншi кҡрiнiсiнде толыҕтай ашылмай, бiраз созылыҗҕылыҕ кҙй 

кешкен. Бқған себеп: жас драматургтiҗ тҟжiрибесiнiҗ ҕайнауы кемшiн, ал таҕырып жҙгi ауыр, 

орталыҕ кейiпкерлерiнiҗ қнамды, қнамсыз бейнелерi жан-жаҕты тереҗ болуында болса керек. 

Н.Ғабдуллин: «Пьесада бҙкiл iс-ҟрекет, бар оҕиға бiздiҗ кҡз алдымызда дҟл ҕазiр ҡтiп 

жатҕандай боп кҡрiнуге керек. Сол оҕиғалар сипатынан кейiпкерлердiҗ ҡткен ҡмiрiн де, 

келешегiн де бiлемiз. Автор драматургияныҗ ҕатаҗ талабына оҕиғаны бағындырады, бiраҕ 

геройлардыҗ iс-ҟрекетiнiҗ даму заҗдылығын берiк қстауға тиiс» [6, 13б.],-деп, пьесадағы оҕиға 

арҕауы ҡмiрден алшаҕ болмауын ҕатаҗ ескертедi. 

Пьесаныҗ бiрiншi бҡлiмiндегi оҕиға, яғни болыс ауылыныҗ ерiккен бай жiгiттерi Атан мен 

Ҕатай «арсыз кҡҗiлдерiн» кҡтеру ҙшiн жолға шығып, жуыр арада баласы мен келiнiн жерлеп, 

ҕолына ҕарап ҕалған 15-16 жас шамасындағы жетiм ҕыз баласы бар соҕыр кемпiрдiҗ ҕараша 

ҙйiне бас салып, есiктен сығылысып кiрiп келедi. Амандыҕ-саулыҕ бiтпей жатып, терезенi 

тырналап, сырттан ит қлиды. Осы жерде драматург шағын деталъ арҕылы (иттiҗ аянышты қлуы) 

алдағы болайын деп тқрған жамандыҕты психологиялыҕ меҗзеп, жандандырып тқр. 

Пьесадағы Ажар бейнесi – кҙрделi тқлға. Шығарманыҗ бiрiншi актiсiнде Ажар ҟлi жас 

шыбыҕтай майысҕан, жан баласына тiке ҕарамайтын уыздай, пҟк болып кҡрiнсе, екi жауыздыҗ 

озбыр ҕылығынан, ҕорғансыз ҟжесi боранда ҙсiп ҡлгеннен кейiн, ҡмiрдiҗ ҕилы тқрмысын 

басынан кешiп, ысылады. Озбыр Атанныҗ iсiнен кейiн екi ҕабат болып, дҙниеге ҟкесiз сҟби 

ҟкеледi. Пьесада оҕиға шиеленiсiп, драмалыҕ тартыс кҙшейе тҙседi. 

https://melimde.com/tairibi-dris-ereket-tejiribesi-omir-negizi-orindafan-joldasbek.html
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Академик З.Ҕабдолов: «Драмадағы еҗ шешушi нҟрсе – тартыс. Кҡлемдi эпикалыҕ шығарманыҗ 

сюжетi секiлдi, драмадағы тартыстыҗ да кезеҗ-кезеҗдерi – басталуы мен байланысы, шиеленiсi 

мен шешiмi болады; драматургиялыҕ шығармалардыҗ классикалыҕ ҙлгiлерiнде бқл кезеҗдер 

композициялыҕ жағынан шебер ҕиыстырылып, оҕиғаны ҡрбiту тҟртiбi жазылмаған заҗ ретiнде 

ҕатал саҕталған» [7, 342б.],- дейдi. 

Драма оҕиғасыныҗ шиеленiсуi, тартыстыҗ кҙшейуi - батыл ана - Ажар ҡзiнiҗ намысын 

ҕорлаған, жалғыз қлы жас Олжатайын «солдатҕа» iлiктiрген, орыс офицерiне ҕолжаулыҕ 

ҕылғысы келiп, ҡзiне жала жаппаҕшы болған болыс Атанныҗ зқлымдығына шыдай алмай, 

балтамен басын шабатын кезеҗi. Ҡзi патша ҙкiметi ҕқлағанша кҡп жыл айдауда болып келедi. Ал 

Олжатайы соғыста ҕаза табады. Осы эпизодтардыҗ атҕаратын салмағы тереҗ. С.Жҙнiсов ойыныҗ 

шешiмi – жалғыз қлынан айырылса да, бҙкiл ана атаулыны намыстан айырылтпау. 

С.Жҙнiсовтiҗ драмалыҕ шығармаларындағы драмалыҕ жағдай, драматургтiҗ бейне сомдау 

шеберлiгi, кейiпкерлерiнiҗ мiнезi, ҕаҝармандар арасындағы тартысы жайлы, тарихи шындыҕ пен 

кҡркем шындыҕтыҗ байланысы, дҟстҙр жалғастығы мен жаҗашылдыҕ, инсценировкалаған 

шығармалар текстологиялыҕ жағынан салыстырылып, дҟлелденедi. 
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ҔҚЛЫНШАҔТЫҖ АҔЫНДЫҔ ӚНЕРІ 

 

АСУБАЙҔЫЗЫ М. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ студенті,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

 Резюме. В статье рассматривается поэтическое творчество Кулыншака. 

          Summary. The article deals with the poetic work of Kulynshak. 

 

Ҕқлыншаҕ аҕынныҗ аҕындыҕ ҡнері туралы ой-пікірлердіҗ біразын ҡзініҗ замандас 

аҕындарыныҗ, сонымен ҕатар кейінгі аҕындар шығармаларынан да кездестіруге болады. 

Ҕқлыншаҕтыҗ замандасы Майлыҕожа аҕын Ҕқлыншаҕпен айтысҕанда оны "бағы ҕалыҗ, 

аузыныҗ ҕыдыры бар, аты озған аҕын, елдегі ҕқдай берген екі жҙйріктіҗ бірі, ҡлеҗніҗ дҙрі" деп 

жоғары бағалаған. Ал ҡзін Ҕқлыншаҕ аҕынныҗ шҟкірті санаған белгілі аҕын  

Молда Мқса: 

Кҡтеншіде Ҕқлыншаҕ ҡлеҗші еді,  

Шҙу дегенде суырылыл кетуші еді,  

Ҕарсыласып бетпе-бет айтысҕанда,  

Еш адамнан жеҗілдім демеуші еді, – 

деп аҕынныҗ айтыскерлік ҡнерін жоғары бағалайды. 

Ҕқлыншаҕ аҕынды ҡзініҗ замандас аҕындары, кейінгі сҡз зергерлері де мадаҕтай ҡздерініҗ 

жырларына ҕосып отырған екен. Олардыҗ Ҕқлыншаҕты ҡздеріне қстаз тқтып отыруы да оныҗ 

аҕындыҕ ҡнерпаздығыныҗ жоғары болғанын дҟлелдейді. 

Жыр алыбы атанған Жамбылдыҗ ҡзі де ҡзіне қстаз тқтҕан аҕындар туралы айтҕанда: 

Ҕаздай ҕалҕып ерінбей, 
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Ҡлеҗ тердім жасымнан.  

Майлыҕожа, Ҕқлыншаҕ, 

Пірім еді бас қрған, - 

деп ҡлеҗіне ҕосҕан болатын. Молда Мқса (Мқсабек Байзаҕов) аҕын сияҕты ҡзін Ҕқлыншаҕтыҗ 

шҟкірті санаған аҕын Сқлтанбек Аҕҕожаев та жоғарыда айтылған ҡзініҗ естелік ҡлеҗінде 

аҕынныҗ ҡмірі мен шығармашылығынан кҡптеген деректер бере келіп: 

Қстазым – Орта жҙздіҗ Ҕқлыншағы, 

Ҡлеҗнен кем болған жоҕ берген бағы.  

Ҕосылып ҕқнанында ат бҟйгеге,  

Тынбай шауып кеп жҙрді сынбай бағы, – 

деп оныҗ аҕындығын дҟріптей бағалайды.  Аҕын ҕыз: 

Ҟзірше жоғары боп сҡйлер сҡзге, 

Ҟкеҗніҗ сыйланып тқр ҟруағы. 

... Ҟкеҗніҗ ҡлеҗ жазған ҡкпесіне, 

Кҟсібін ҕқдай берген етпесін бе, – 

деген екен [1, 32б.]. 

Кҡрнекті аҕын, жазушы Асҕар Тоҕмағамбетов те бір ҡлеҗінде Ҕқлыншаҕ аҕыҗды Ҕаратау 

ҡҗірінен шыҕҕан аты ҟйгілі адамдармен ҕатар атап, бірге кҡрсете келіп: 

Аҕсҙмбе, Абаҕ батыр Созаҕтағы, 

Кем еді ҕай батырдан ҕазаҕтағы? 

Ҕқлыншаҕ, Бердібек пен Айтжан аҕын, 

Талайды сҡзбен орап тқзаҕтады , – 

деп оныҗ аҕындыҕ, айтыскерлік ҡнерін ҕқрметтей ҡлеҗіне ҕосҕан екен. Сыр ҡҗірініҗ 

белгілі жыр дҙлдҙлдерініҗ бірі Бқдабай аҕын Ҕқлыншаҕты ҕарт Ҕаратау ҡлкесіндегі жҙйрік 

аҕындардыҗ ішіндегі бірегейі ретінде кҡрсетіп: 

Кҡтеншіде Ҕқлыншаҕ, 

Ҡлеҗ сҡздіҗ қстасы. 

Майлыҕожа, Мҟделі, 

Бқлар оныҗ тқстасы. 

Сҡздерініҗ бар еді, 

Тістейтіндей ҕышҕашы, 

Еҗ озығы – Ҕқлыншаҕ, 

Ҡлеҗ десе қрыншаҕ. 

Шу асауды тоҕтатҕан, 

Бқғалыҕты бқрып сап, – 

деп оныҗ аҕындыҕ ҡнерін онымен тқстас аҕындармен салыстыра келіп жоғары бағалаған екен. 

Ҕқлыншаҕтыҗ аҕынды ҡзі тқстас аҕындар мен ҡздерін оған шҟкірт санаған аҕындар ғана 

ҕқрмет тқтпаған. Оны туып-ҡскен жерініҗ халҕы мен аҕындары да қмытпай естеріне алып 

отырады. Ҕазіргі кезде аҕынныҗ туған жеріндегі орта мектепке Ҕқлыншаҕ аҕынныҗ аты берілген. 

Ҕқлыншаҕтыҗ аҕындығы туралы Ҕаратаудыҗ теріскей ҡлкесініҗ шежіре жазушысы, ҟрі 

аҕын Есіркеп Ҡмірбеков кезінде Ҕқлыншаҕҕа арналған "Еске алу" деген толғау ҡлеҗінде: 

Осы жқрт қмытҕан ба Ҕқлыншаҕты, 

Ҡлеҗге бҟйге атындай қрыншаҕты, – 

деп аҕын атыныҗ елеп-ескерілмей, кей уаҕыттарда ескерусіз ҕалып келе жатҕанын ескерте келіп: 

Келгенде сексен аҕын айтысуға  

Мҟреге бҟрінен де бқрын шашты... 

... Ҡлеҗ десе, биіктен ҡрлеуші еді, 

 Егесте ешкімге дес бермеуші еді,  

Толтыра кеҗ даланы кернеуші еді, – 

деп оныҗ аҕындыҕ ҡнерін, шеберлігін айҕындай, еске алып ҡлеҗіне ҕосҕан болатын [2, 41б.]. 



162 
 

Ҕқлыншаҕтыҗ аҕындыҕ ҡнерпаздығы ҡзініҗ шығармаларынан да кеҗ кҡрініс тапҕан. 

Ҕқлыншаҕ аҕын ҡзініҗ "Аҕын деп сыртымыздан ҟркім ҕаныҕ" деген ҡлеҗінде аҕындыҕ ҡнері, 

ҕабілеті жҡнінде деректер береді. Ол ҡлеҗінде аҕын: 

Ҕқлыншаҕ сҡйлер сҡзден қялмайды,  

Жалғанда жаннан айыл жия алмайды, – 

деп ҡзініҗ аҕындыҕ ҡр бейнесінен хабар бере, аҕындыҕ   ҕарымын бағамдайды. 

Ҕқлыншаҕ аҕынныҗ ҡз заманыныҗ кҡрнекті, ортасынан оза шыҕҕан жҙйрік аҕын болғанын 

оны халыҕтыҗ аҕынды ерекше ҕқрмет тқтуынан, онымен замандас, сонымен бірге кейінгі 

аҕындардыҗ Ҕқлыншаҕтыҗ атын ерекше ардаҕтайтынын жоғарыда кҡрсетілгендей ҡлеҗ 

ҙзінділерінен де байҕауымызға болады.  

Адамзат келер-кетер, жҙзге келер,   

Пендені ҙйде ҡлсе де, тҙзге кҡмер. 

Ҕқдая иманымды саламат ҕыл, 

Ағайын ҕайда бізді іздеп келер...–  

деп артында елдіҗ есінде мҟҗгі жҙрер асыл сҡз ҕалдырған Ҕқлыншаҕ Кемелқлы (1840-1911) 

Ҕоҗыраттыҗ Саҗғыл тармағына жататын Кҡтенші руынан шыҕҕан. 

«Кҡтенші» сҡзі «Кҡктҟнше», яғни «Кҡк Тҟҗірші» деген сҡздіҗ «майысҕан» тҙрі. Бқл сҡздіҗ 

айтылымын ҕоҗыраттардыҗ бірҕатар уаҕыт Шыҗғыс ханныҗ жасағанындай Кҡк Тҟҗірге ҕқлдыҕ 

қрып келгендігініҗ бір белгісі ретінде ҕабылдауға болады. Тқтас мағынасы – «Кҡк Тҟҗіршіл ел». 

Ҕаздай ҕалҕып ерінбей, 

Ҡлеҗ тердім жасымнан. 

Майлыҕожа, Ҕқлыншаҕ, 

Пірім еді бас қрған! – деп Жамбыл жҟкеміздіҗ мойындағанындай жыр жампозына 

қстаздыҕ еткен. «Шора батыр» жырын жырлап, оны 1871 жылы Оҗтҙстікке жасаған сапарында 

жанына алып жҙріп ҙйреткен. 

Кҡрнекті аҕын, жазушы Асҕар Тоҕмағамбетов те бір ҡлеҗінде Ҕқлыншаҕ аҕынды Ҕаратау 

ҡҗірінен шыҕҕан аты ҟйгілі адамдармен ҕатар атап, бірге кҡрсете келіп: 

Аҕсҙмбе, Абаҕ батыр Созаҕтағы, 

Кем еді ҕай батырдан ҕазаҕтағы? 

Ҕқлыншаҕ, Бердібек пен Айтжан аҕын, 

Талайды сҡзбен орап тқзаҕтады, – 

деп оныҗ аҕындыҕ, айтыскерлік ҡнерін ҕқрметтей ҡлеҗіне ҕосҕан екен. Сыр ҡҗірініҗ белгілі жыр 

дҙлдҙлдерініҗ бірі Бқдабай аҕын Ҕқлыншаҕты ҕарт Ҕаратау ҡлкесіндегі жҙйрік аҕындардыҗ 

ішіндегі бірегейі ретінде кҡрсетіп: 

Кҡтеншіде Ҕқлыншаҕ, 

Ҡлеҗ сҡздіҗ қстасы. 

Майлыҕожа, Мҟделі, 

Бқлар оныҗ тқстасы. 

Сҡздерініҗ бар еді, 

Тістейтіндей ҕышҕашы, 

Еҗ озығы – Ҕқлыншаҕ, 

Ҡлеҗ десе қрыншаҕ. 

Шу асауды тоҕтатҕан, 

Бқғалыҕты бқрып сап, – 

деп оныҗ аҕындыҕ ҡнерін онымен тқстас аҕындармен салыстыра келіп жоғары бағалаған екен. 

Ҕқлыншаҕтыҗ аҕынды ҡзі тқстас аҕындар мен ҡздерін оған шҟкірт санаған аҕындар ғана 

ҕқрмет тқтпаған. Оны туып-ҡскен жерініҗ халҕы мен аҕындары да қмытпай естеріне алып 

отырады. Ҕазіргі кезде аҕынныҗ туған жеріндегі орта мектепке Ҕқлыншаҕ аҕынныҗ аты 

берілген. 
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Резюме: В статье анализируются образы в рассказе Б. Момышулы «Ушкан уя». 

Summary.The article analyzes the images in B. Momyshuly's story «Ushkan uya». 

 

Қзаҕ тарихымыздыҗ ҕай белесінде де халҕымыздыҗ абыройын ҡсіріп, қлттыҗ 

маҕтанышына айналған даналар аз болмаған.  Ҕымбат ҕасиет, сирек сипаттыҗ бҟрі бір бойына 

жиналған сондай бір туар азамат қлдарымыздыҗ бірі-Бауыржан Момышқлы. 

Бауыржан - жаратылысынан аҕын, суреткер адам. Ол таусылмас ҕайраттыҗ, ҙлкен 

шабыттыҗ адамы. Бқл оныҗ жауынгерлік ҡнерінде ҕандай кҡрінсе, жазушылыҕ ҡнерінде де 

сондай кҡрініп отырды.  

Халыҕтыҕ салт-дҟстҙр мен қлттыҕ рухты бойына тереҗ сіҗіріп ҡскен Б.Момышқлы ана 

тілініҗ ҕуатын, байлығы мен кҡркемдігін тереҗ сезіне білген жан. Тек тҙйсініп-біліп ҕана есейген 

жоҕ, ҡзі де бабалар дҟстҙріне сай ҡткір де шешен, ҕысҕа да нқсҕа, ҟрі кҡркем сҡйлеу дағдысын 

молынан игерді. 

Кез-келген ҡнер адамы ҡзініҗ балалыҕ бал дҟуренінен нҟр алады. Ҡмір бойы сол бір 

ҕайталанбас ҕыр астында ҕалып ҕойған жастыҕтыҗ жасыл белесінен келісті сурет, кҡркем бояу 

тауып, соны ҕайыра кҡз алдына елестетіп, жан дҙниесі байып, жаҗғырып отырады. Батыр-

ҕаламгер Б.Момышқлы да ҡзініҗ бал дҟурен балалыҕ, жалынды жастыҕ шағынан  мол ҕазына 

жинаған. Сол рухани ҕазынаныҗ келісті кҡрінісін «Қшҕан қя» туындысынан кҡруге болады. 

 Б.Момышқлы кейіпкердіҗ ішкі ой-толғанысы арҕылы басҕа адамдарға мінездеме беру 

шеберлігін «Қшҕан қя» повесінде  айҕын аҗғартады. Шығармада ҟртҙрлі характер, ҟралуан 

кейіпкерлер келбеті сомдалған. Жазушы солардыҗ барлығын бас-басына жеке-жеке тоҕталып, 

арнайы суреттеп  жатпайды, бас кейіпкер  кҡзҕарасымен береді. Кейіпкердіҗ тікелей сезім 

толҕындарын суреттей отырып оныҗ адамдар жайлы кҡзҕарасын, олармен ҕарым-ҕатынасын 

нанымды жеткізеді. Повестегі бала Бауыржанныҗ ҡз тарапынан айтылған ойлары осы пікірді 

дҟлелдей тҙседі. Автобиографиялыҕ ҕаҝарманныҗ жан тазалығы, албырт ҕиялшылдығы, 

темірдей тегеурінді сенім серпіні ішкі сҡздер ағымы арҕылы осылайша кеҗінен танылады. 

Б.Момышқлыныҗ жазушылыҕ шеберлігі –  повестегі оҕиғалардыҗ ҙйлесімді ҕиыстырылуынан, 

тілініҗ кҡркемдігінен, кейіпкерлер психологиясыныҗ тереҗ білгірлікпен сипатталуынан т.б. осы 

тектес бағалы ҕасиеттерінен тереҗ аҗғарылады. Повестіҗ ҡн бойындағы оҕырман назарын 

аударарлыҕ психологиялыҕ детальдар тек хас шебердіҗ ғана ҕолынан шығар кестеге тҟн 

суреттер екені аныҕ.  

Жауынгер жазушыныҗ ҕаламынан туған алғашҕы кҡлемді шығармасы-«Қшҕан қя» [1]. 

Бқл Бауыржанныҗ балалыҕ шағын баяндаған, ҡскен, тҟрбие алған ортасын суреттеген 

ҡмірбаяндыҕ шығармасы. Повестіҗ бірсыпыра кҡріністері С.Мқҕановтыҗ «Меніҗ мектептерім» 

мен М.Ҟуезовтыҗ «Абай» романындағы бейнеленген ҕазаҕтыҗ тқрмыс-салт, ҟдет-ғқрып 

суреттерін еске салады. Алайда «Біздіҗ семьяда» Бауыржан Момышқлыныҗ ҡзініҗ тҙсінігі, 

ҡзіндік дҙниетану тқрғысы жҟне ҡзіндік кҡркем суреттеуі кҡзге тҙседі. Бқл повесть жазушыныҗ  

ҡзіне тҟн суреткерлік келбетін танытты. Шыншылдыҕ, наҕтылыҕ, ҡмір материалын жетік 

білушілік жазушыға кҡптен кҡп ҕажет ҕасиеттер. 

 Ҕалыҗ халыҕ ортасында, ҕарапайым жанқяда туып ҡскен,  жастай шешесі ҡліп, аҕылды 

ана, ҕарт ана, ҙлкен ҟжесініҗ ҕолында тҟрбиеленген Бауыржанныҗ жасынан сезімтал, елгезек, 

ойшыл болып жетілгенін кҡреміз. Бала кезінен кҡрген-білгені, ҡмірден алған ҟсері жҙрегіне 

жазыла берген, ҕар суындай бойына сіҗе берген тҟрізді, енді келіп сол жан тҙкпіріне іркілген ҕор 

есейген шағында, ҡмірдіҗ ауыр кешуінен ҡткен шағында бқлаҕ суындай ҕайнап, бқрҕылдап 
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сыртҕа шыҕҕан тҟрізді. «Біздіҗ семьяны» ҕызығып оҕисыҗ, сҙйсініп оҕисыҗ. Бауыржанныҗ 

жастыҕ шағын ҡз басыҗнан ҡткергендей сезімге бҡленесіҗ. Мқныҗ сыры неде? Мқныҗ сыры 

шығарманыҗ кҡркемдік, суреткерлік ҕасиеттерінде, сыншылдыҕ сипатында. Повесте шиыршыҕ 

атҕан сюжет жоҕ. Бар ҟҗгіме бір семьяныҗ тағдырын, он-он бес жыл ішіндегі бастан кешірген 

ҡмір ҕқбылыстарын баяндайды. Сондыҕтан шығарманыҗ тартымдылыҕ себебін автордыҗ ҟлгі 

айтҕан суреткерлік ҕабілетінен ҟҗгімешілдік шеберлігінен, ағынан жарылып, аҕтарыла адал 

сҡйлейтін адамгершілік сарынынан табамыз. Мысалы, повесте автор ҙлкен ҟкесі Имаш, ҡз ҟкесі 

Момынҟлі жайында былай ҟҗгімелейді: 

 «Меніҗ бабам Имаш 1911-жылы тоҕсан екі жасында дҙниеге салған. Орта бойлы, ораҕ 

мқрын, от жанарлы сол шымыр шалдыҗ тҡртінші перзенті-меніҗ ҟкем Момынҟлі екен. Оны жқрт 

Момыш деп кеткен. Ҟжемніҗ аты Ҕызтумас еді. Ҕартайғанда сары кемпір атанған. Жарыҕтыҕ аса 

сабырлы, ажарлы, аҕ дидарлы кісі екен. Ондай ару ол кезде ел арасында некен-саяҕ. «Қл 

біткенніҗ бҟрі ҕазанныҗ тҙп кҙйесіндей ҟкесіне тартып ҕара болды, ҕыз жағы ҡзіме тартып 

аҕҕқбаша ажарлы шыҕты» деп отыратын еді, жарыҕтыҕ. Ҟжем ҡзініҗ қлдарына ҡҗшеҗ аҕҕқбаша 

аруларды айттыруға ынтыҕ болған. Соныҗ кесірінен меніҗ ҟкем Момыш отыз ҙш жасында  да 

салт басты, сабау ҕамшылы жҙріпті. Ҟжем оған: - Ҟй ҕара ҕқл, мен ҕқдайдан саған ай кҡрікті аҕ 

перизат жолыҕтырғай деп тілеймін. Тым болмаса немерелерімізді жиіркенбей сҙйейін, -дейді 

екен. 

Бір кезде кҡрші ауылда ҙлкен той ҡтіпті. Той ойын сауыҕсыз болған ба? Ҙлкен киіз ҙйдіҗ 

ішінде жігіттер мен ҕыздар айтысып жатса керек. Той дегенде ҕу бас та домалайды. Кемпір-

сампырларымен ілесіп меніҗ Ҕызтумас ҟжем де келген екен. Кҟрі ҕқлағы елеҗ етіп, киіз ҙйден 

шыҕҕан айтыс ҟнін естіп ҕалады. 

-Біздіҗ ауыл Мыҗбқлаҕ басын ала, 

Басыҗдағы орамал жасыл-ала. 

Кҡҗіліҗ бізде болса, а ҕқдаша, 

Біразыраҕ отырсаҗшы ҕасыҗа ала. 

Ҕыздыҗ даусы жайдара естілсе де, жалтара жауап ҕатып отыр екен. Кҟдімгі бас ҕосҕан 

жердегі бастама ҡлеҗнен қзай ҕоймапты. Дегенмен сҡз арасында «жаҕсы жігіт» дегенді жиілете 

берсе керек. Ҕызтумас ҟжем оны сезіпті. 

Ҕарашаға, ендеше, ҕарашаға, 

Кисе киім жарасар аласаға. 

Бас ҕосыптыҕ бқл тойда жаҕсы жігіт, 

Ҡлеҗ айтсаҕ болмай ма тамашаға. 

Біраҕ жігіт жағы алғашҕы екпінінен танбай ынтыҕ кҡҗілін қсына беріпті: 

Мыҗбқлаҕ сулары сылдырайды, 

Сқлу ҕыздыҗ бқрымы бқлдырайды. 

Ҕқдаша деп сыртыҗнан ҕқмартушы ем, 

Ескергейсіҗ ендігі біздіҗ жайды. 

«Ҕқдашасына сонша ҡзеуреп отырған кім екен»,-деп ҟжем есіктен сығалап ҕараса: 

 Ҕара батыр, ҕқдаша, ҕара батыр, 

 Жау ҕайырар жасҕанбай дара батыр. 

Тҟҗір айдап ҡзіҗмен бас ҕосыппыз 

Осы кесе сіз жаҕҕа бара жатыр,- 

деп бір бойжеткен ҕара ҕызға аяҕты бқрып тқрған ҡз Момышы екен. Ҟжем сонда қлына  айҕай 

салып: 

- «Ҡзіҗ ҕазанныҗ кҙйесіндейсіҗ, кҙйеге кҙйе жқҕса не болмаҕ, ҕқдайым-ау!-деп баласын 

ҙйден ҕуып шығыпты» [2]. 

 «Ҟкем содан айтыс ҕуып, ҟндетіп жҙре-жҙре 33 жасында Байтана руынан Ҟбдірахманныҗ 

Рҟзия атты ҕызына ҙйленіпті. Ол меніҗ шешем еді. Рҟзияныҗ тқҗғышы Ҙбіш, онан кейінгілер 

Ҙбиан, Сҟлима, Ҟлима кілеҗ ҕыз бала болды.  

 Момыш ҟкемніҗ айтуынша, мен 1910-жылдыҗ ҕысында, ескіше декабрьдіҗ жиырма 

тҡртінде туыппын. Ҟкем ол кҙні Ҟулиеата шаҝарында екен. Мен туған Имаш бабам жан-жаҕҕа 



165 
 

кісі шаптырып ҟкем де хабаршы жіберіпті. Біздіҗ ауылдыҗ Байтоҕ деген кісісі алпыс шаҕырым 

Ҟулиеатаға ат сабылтып жетіп, ҟкем жатҕан ҙйге кіріп келіп, бір ауыз сҡз айтуға дҟрмені келмей, 

Момышты ҕқшаҕтап жылай беріпті. Ҟкемніҗ ҕарындасыныҗ ҙй-іші ҙрпиісіп, бір жаманат хабар 

жеткен екен деп ҕорҕып ҕалады. Аҕыры бҟрі Байтоҕты жқлмалай «не болып ҕалды, айтсаҗшы» 

деп  таҕаҕтағанда ғана, Байтоҕ: 

 -«Жеҗешем қл тапты», -депті. Ҙрейден ҙрпиіскен жқрт енді мҟз-мейрам болып, 

ҕуаныштары ҕойындарына сыймай Байтоҕҕа сҙйіншісін беріп аттандырыпты» [3]. 

 Осылай жансырындай саҕталған естеліктерден сқрыпталып, сомдалып жасалған адам 

образдары шығармада жаҗадан ҡмір  сҙргендей ҟсер туғызады. Сырттай ҕатал, іштей мейірімді 

азиз жан, ардаҕты ҟженіҗ образы бір тоға, «Тура Момыш» аталған ҟділ, еҗбекҕор, ҡнер иесі ҟке 

мен алып кҙшті, аҗғал мінезді, Момынҕқл ағаныҗ образы, тҙп нағашысы тҟкаппар, ҟпербаҕан 

Серкебайдыҗ образы, шабандоз шал мен еҗ алғаш ҟйел теҗсіздігіне ҕарсы тқрған ҕайсар 

Зейнептіҗ образы, коммунист Садыҕ Абламовтыҗ жағымды образы жҟне толып жатҕан пасыҕ 

бай, зҟлім молда, жебір болыстардыҗ образдары кҡз алдыҗнан кетпейді. 

 Образдар жҙйесі кесте бойынша  ҕолдан жасаған сияҕты емес, ҡмірде шын болатын 

табиғи ҕалпында ҕқралған. «Рас, осындай болған, ҡз кҡзіммен кҡргем де» дейсіҗ ішіҗнен жҟне 

дҟл осы жас бала Бауыржанныҗ кҡшімен кҡргені есіҗе тҙседі.Ҕалыптасҕан кестелі ой образ 

туғызған емес, жанды образдан жемісті ой туған. Образдар дҙниесініҗ нанымды да ҟсерлі 

болатын себебі сол. 

Автор ҡз жанқясына байланысты алуан оҕиғаларды жҙйелі суреттей отырып, Ҕазан 

тҡҗкерісініҗ ҕарсаҗы мен алғашҕы жылдарындағы ҕазаҕ аулы бастан кешірген тарихи-

ҟлеуметтік жағдайларды жинаҕтай кҡрсетеді. Шығармадағы Ҕожамҕқлдыҗ аулына жолдаған 

хатындағы: 

«Кір жуып, кіндік кескен жер аман бол, 

Шортандай жҙзген айдын кҡл аман бол! 

Бір басы ер жігіттіҗ не кҡрмейді 

Келгенше біздер ҕайтып ел аман бол! 

Не келіп, не кетпейді ер басына, 

Ермейді ер жігіттіҗ ел ҕасына. 

Келерміз тҡрт-бес айда елге ҕайтып, 

Аз уаҕыт ойнап жҙріп ор басына» [2],- 

деген ҡлеҗ жолдарынан –аҕ кҡп нҟрсеніҗ сыры аҗғарылады. 

Ҕаламгердіҗ ҡмір ҕқбылыстарын іріктеп, типтік жағдайларда кҡре білуі, болған 

оҕиғаларды тартымды детальдармен қтҕыр бейнеленуі шығарманыҗ ой-мазмқн толымдылығын 

арттыра тҙскен. Мқндай ерекшелік –жазушыныҗ барлыҕ кҡркем туындыларына тҟн. 

Оҕырманныҗ жҙрегінен ҡзініҗ биік орнын алған Б.Момышқлыныҗ батырлыҕ, азаматтыҕ, 

ҕала берсе жазушылыҕ тқлғасы болашаҕ қрпаҕҕа ҙлгі боларлыҕ, ерекше сипатҕа ие, тот баспас 

таҕырып.     
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АБДИРОВА С.М. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме.В статье  рассматриваетсяобраз матери в произведениях А. Кекильбаева. 

Summary.The article considers in detail the image of the mother in the works of A.Kekilbayev. 

 

Бҙгінгі таҗда ҟйелдіҗ ҕоғамдағы орны, ой-таным шеҗбері қлғайып отырған шаҕта ҟйел 

таҕырыбы ҕуатты арна ретінде осы ғасырдыҗ аяғына таман жан-жаҕты танылып отыр. Ҕазаҕ 

ҟдебиеті тарихындағы ҟйелдер бейнесініҗ эволюциясы ерекше кҡрініс берген. Ҕазаҕ ҟдебиетініҗ 

ҕайнар кҡзі ауыз ҟдебиеті екенін ескерсек, «мінсіз ару», «ғажайып ҟйел», «адал жар» ҙлгісін 

жасау дҟстҙрі ҟсіресе ҟр алуан ғашыҕтыҕ ҕиссалардан, эпостыҕ жырлардан жҟне аҗыз-

ертегілерден айҕын кҡрінеді. Мҟселен, «Ай астындағы Айбарша», «Кҙн астындағы Кҙнекей», 

«Айдай сқлу Айсқлу» ертегілерінде болмасын, «Жҙсіп-Зылиҕа», «Мқхаббат-наме», «Ҕозы 

Кҡрпеш- Баян сқлу», «Ҕыз Жібек», «Ер Тарғын», «Ҕобыланды батыр», «Алпамыс батыр» 

жырларында болмасын, сҙйгеніне деген адалдыҕ, ҙміт отын ҡшірмей, жарын қзаҕ жылдар бойы 

кҙткен арулардыҗ ҟсіресе сырт келбеті айрыҕша ҟсемдігімен ерекшеленеді. 

Қлы жазушы Мқхтар Ҟуезов «Адамдыҕ негізі – ҟйел» маҕаласында ҟйелдіҗ рҡлі мен хал-

жағдайы туралы былай дейді: «Қай уақ ытта қ ай халық та болсын, білім жолында жұ рт 

қ атарына жетерлік халық  болу жолында ең  керекті шарт – ақ  жү ректі екпінді ерлер. 

Халық ты ілгерілететін дөң гелек солар. Оларсыз мақ сатқ а жақ ындау мү мкін емес. Бұ лай 

болғ анда алғ ашқ ы сөзімді қ айта айтамын. Адам баласы тағ ы болып, еркегі хайуандық  

дә режесінде жү ргенде ә йелден бала туып, ол балалардың  бә рі де жастық , қ орғ ансыздық тан 

анасының  айналасына ү йіріліп ү й ішінің  бірлігін, одан туысқ андық  ұ йымын кіргізген – ә йел. 

Адам баласының  адамшылық  жолындағ ы таппақ  тарақ ияты ә йел халіне жалғ асады. Сол 

себепті ә йелдің  басындағ ы сасық  тұ ман айық пай халыққ а адамшылық тың  бақ ытты кү ні кү ліп 

қ арамайды. Ал, қ азақ  мешел болып қ алам демесең , тағ ілімің ді, бесігің ді тү зе! Оны тү зейін 

десең , ә йелідің  халін тү зе». 

Жалпы, ҟйел заты ҡзі ҡте нҟзік ҟрі сезімтал ғой. Соған ҕарамастан сан тҙрлі ерлік жасап, ел-

діҗ сҙйіспеншілігіне бҡленгендер аз емес «Ҟбіш Кекілбаев – заманымыздыҗ бір заҗғар тқлғасы. 

Кекілбаев туралы сҡз айту кімге болса да, оҗайға тҙсе ҕоймас»,-деп Ҕуаныш Сқлтанов 

«Кекілбаев кеҗістігі» атты маҕаласында айтып ҡткендей, Ҟбіш жайында сҡз ҕозғау, оныҗ 

шығармашылығын зерттеу, оған ҙҗілу кҡп еҗбек пен ізденісті талап ететін дҙние. Бҙгін біз де 

Ҟбіш атамыздыҗ кейбір шығармаларына ҙҗіліп, зерттеп кҡрейік деп шешімге 

келдік.Жазушыны туындыларында жаҗа замандағы ҟйел – аналар бейнесін жасайды.Ҟбіш - 

адам жаныныҗ шындығын танудыҗ алуан тҙрлі тҟсілін шеберлікпен игерген жазушы. 

Ҟ.Кекілбаев кейіпкерлері ҕарапайым адамдар болғанымен, олардыҗ ҡзіне тҟн ҡмірі, тағдыры, 

мінез-ҕқлҕы бар. Жазушы олардыҗ жан дҙниесініҗ тереҗіне барады. Кейіпкерініҗ жеке 

басындағы тҙрлі сезім иірімін сипаттай отырып, олардыҗ іс-ҟрекетіне баға береді. Жазушы 

кейіпкерініҗ ішкі толғанысын, жан кҙйзелісін, жҙрек тебіренісін ҕара сҡз ҕқдіреті арҕылы 

толғап жеткізеді. 

Ҟбіш Кекілбаев «Ҕқс ҕанаты» повесінде ҡз анасы Айсҟуленіҗ бейнесін сомдайды. «Ай -бала» 

образында ол аштыҕ – тоҕтыҕ, ҕиын-ҕыстау тірлік кешеді.«Ай – ана» образы ҕиындыҕҕа толы 

ҡмір сҙреді. Кҙйеуі ҡліп, жесір ҕалады, алдына кездескен ауыр ҕасіретті ерлікпен ҕарсы 

алады. Ана еҗбекҕор болатын. Киіз басатын, кҡрпе ҕарпитын, арҕан ширататын, ҙй жығып, ҙй 
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тігетін шаруалар шыҕҕанда ауыл ҙйдегі келін біткен «жеҗешелеп» бқған жҙгіретін еді-ау. 

Нҟрестені бесікке саларда, жаҗа туған ботаныҗ аузын ҙрерде, ҕозысы алмаған ҕара бауыр 

саулыҕты иітерде ҟйел біткен бқны іздеп шыға келер еді. Бқл жазған да бқлдану, бас тарту 

дегенді білмес еді. Ауыл тқрмысында бқныҗ ҕолынан келмейтін жалғыз нҟрсе - ҡсек айту. 

Айтатынын бір-аҕ айтып ҕарап отырады. Абысын-ажыны маҕтайын десе,не тауып 

айтатындарын ҡздері біледі, ал жамандайын дегенде, бар тауып айтатындары:- «Бетіҗ бар, 

жҙзіҗ барды білмейтін сол бейбаҕты ҕойшы». Осы жолдардан –аҕ ананыҗ артыҕ сҡзі жоҕ адам 

екенін кҡреміз. 

Ҕиындыҕ нҟтижесінде ҡзініҗ баҕытты болғанын тҙсінеді. Атасына тҙсінде атҕан ойында: 

«Адам басындағы баҕыт деген не? Ҕатын байғқс ҕай кезде басындағы баҕытын бағалай білген. 

Ҕойнымда – кҙйеуім, бауырымда –қл-ҕызым, тҡбемде –ҕара шаҗырғым, ҕазаным-булы, 

жҡргегіміз –сулы, азғантай нҟпаҕамныҗ (запасы) иісін шығарып, бас аман отырғанда неге ғана 

жоҕтан ҡзгеге ренжіп, неге сонша тқлан тқттым екен деп ҡкінем». [1,30б.]  

«Ай – ана» жесірліктіҗ тауҕыметін тартҕан ҕайсар ана жалғыз қлын ҡзі ҡсіреді. 

Колхоздыҗ ҕым-ҕуыт тірлігімен жҙріп, баласын оҕытты. Қлын аман – есен адам ҕатарына 

ҕосуды ҡз аналыҕ мқраты деп біледі. Баласы да аҕылды болып ҡсті. Ҡҗ десе ҡҗі де ешкімнен 

кем емес сияҕты. Ай маҗдай, бқйра шаш, ҕоҗҕаҕ мқрын, ат жаҕты ашаҗ жігіт... Суретші 

болатын. Ана баласыныҗ ҕызмет бабымен Алматыға кҡшіп келді. Біраҕ ҕала тірлігіне 

ҙйренісіп кете алмайды. Алматы-білім мен ғылымныҗ ордасы еді. Мқнда білім іздеп келген 

жастар кҡп болатын. Ҕала жастары білімге ҕқштар, ҟр салада жқмыс жасайды, қйымшыл. Ал 

ана болса, жатса да, тқрса да ауылдағы кҡрші ҕызды ойлап, есінен шығара алмайды. «Балам 

ҙйленсе» деген арманы бір кҙні орындалады. Қлы ҕыз ҟкеледі. Ҕарша ҕыз, жымиып тҡмен 

ҕарайды, ҕолында жылтыраҕ сҡмкесі бар ҕыз дік-дік етіп табалдырыҕтан аттады. Анасы той 

жасады.«Содан бқл жататын кеҗ бҡлменіҗ еденіне жеткенінше шҙберек пен клеенка, жетпеген 

жеріне газет тҡселіп, кҡлдей дастарҕан жайылды. Ҕаҕ тҡрге ҕаҕырайып бқл отырды. 

Жігіттерге еріп келген екі-ҙш келіншек бқны бҙгін ҡз ҕазаныныҗ маҗына жуытар емес. Ал, 

ҟлгі кетік ҕара білекті сыбанып тастап, аузы жалпылдап кҡк кастрюльге ас салып жҙр. Біреуі 

ыдыс-аяҕ жуып жатыр, біреуі шқжыҕ турап жатыр, біреуі рюмка сҙртіп жатыр. Ҟйтеуір, 

шҙрменніҗ баласындай жабылған да кеткен. Бқл да тҙс кҡргендей айран-асыр». [2,39б.] 

«Айсауле-ҟже» баласыныҗ баҕытты болғанын ҕалайды, немере кҙтеді. Жаҗа тҙскен жас 

келіні де ҟдепті, сызылып тқрады. Тек келіні енесімен сҡйлеспейді. Келінніҗ ҕабағы тҙсіп 

отырса «Сен бірдеҗе дедіҗ бе? – деп сқрайды. Осындай жағдайда тҙнімен кҡз ілмей, 

баҕырайып жатады. Бір уаҕытта барып бқрлығып қйыҕтап кетеді. Кейін тҙс кҡріп ҕайта 

оянып, мазасыданып ойға батады. «Ҕой, бқдан былай жалғызымныҗ жабырҕау жанын одан 

бетер ҕинамайын. Мен тҙйіліп отырғанда, ол сорлыныҗ ҡҗешінен дқрыстап тамаҕ та ҡтеді 

дейсіҗ бе? Ҙстіме ҙлкен тау ҕқласа да, ҕабағымды шытпайын...» - деп бекінеді. Ас ҙйдегі 

шаруаға араласып, жеҗсік ас дайындайды. Ҙйге де береке кіріп,бала да, келін де ананыҗ аялы 

алаҕаныныҗ жылуын ҕайта сезінгендей болады. Табиғат та оянып, кҙні ертеҗ-аҕ кҡктем 

шығады. Ал бқл кҡктем-ана арманы орындалған шаҕ болатын.(59б.)«Ҕқс ҕанаты» - 

ғқмырнамалыҕ повесі. Мқнда «Ҟбіштіҗ анасы», «Айсҟуле ҟже», «Ел анасы», «Кекілбайдыҗ 

Айсҟулесі» болып дҟріптелген Айсҟуле ана – ҕарапайым ғана кҡргені мен тҙйгені мол ҕазаҕ 

ҟйелі. 

Ҕорыта келгенде, Ҟ.Кекілбаевтыҗ «Ҕқс ҕанаты» повесі – Қлы Отан соғысы кезінде 

Жеҗіс ҙшін аянбай еҗбек етіп, жастыҕ шағын, кҙш-жігерін қрпағыныҗ тҟрбиесіне арнаған 

аяулы аналарға арналған ескерткіш. Ҕазаҕ ҟйелдерініҗ адалдығы, баласына деген шексіз 

махаббаты, тектілігі бізге ҙлгі. Ана –ҕай кезде де баласыныҗ баҕыты ҙшін небір ҕиындыҕты 

жеҗе алатын ҕқдірет. Ана –отбасыныҗ қйтҕысы, ҕоғамныҗ тірегі. Баланыҗ жеткен жетістігі 

ананыҗ тҟрбиесіне байланысты. Сондыҕтан бқл шығарманыҗ бҙгінгі заман оҕырманы ҙшін де 

маҗызы зор деп сенеміз. 
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 Резюме. В статье речь пойдет о проявлении комедийных элементов в пьесе Ж. Аймаутова 

«Сылаҗ ҕыз». 

Summary.The article will focus on the manifestation of comedic elements in Zh. Aimautov's play 

"Sylan kyz". 

 

Жҙсіпбектіҗ драмалыҕ  шығармаларын жинап жҟне  зерттеп  жҙрген ғалым Бағыбек 

Ҕқндаҕбаев. 50-ші жылдары  қлттыҕ театр  ҡнерін  зерттеуджі  неден  бастау  керек  деген  

мҟселеге  тірелгенде М.Ҟуезов Семейден жҟне Жҙсіпбек Аймауытов  есімімен тікелей  

байланыста бастау керектішін айтҕан. Біраҕ Аймауытов жайлы ҟҗгіменіҗ ешкімге 

жарияланбауын ескерткен  екен. Ол заман ҡтіп,  есіл ағаларымыздыҗ есімін  дауыстап  

айтарлыҕтай болдыҕ. Біраҕ  ҡкінішке орай театр  тарихы  мен сынында, драматургия  туралы  

ғылыми  ҟдебиеттерде, теориялыҕ  дҙниелерде  ол кісілердіҗ  алдын  орап кеткен жағдайлар бар. 

Сонымен ҕатар Нқрғалиев Р., Бадыров Ҕ., Байғалиев Б. Сияҕты  кісілердіҗ  маҕалаларында  

газет-журнал беттерінде Жҙсіпбек пьесалары туралы  бірлі-жарымды   лебіздерін  білдіруде [1]. 

Профессор Нқрғалиев Р:  «Жҙсіпбек  Аймауытовтыҗ  ҟдеби  мқрасыныҗ  негізгісі,  салмаҕты 

саласы-драматургия» деп  оншыҗ пьесалыҕ  шығармаларыныҗ  творчествосындағы  ҙлесін  

арттыра тҙседі [2].  

Жҙсіпбектіҗ ҕазаҕ  драматургиясына алып келген   тҡл  туындылары ҡз алдына  бір тҡбе. 

«Сылаҗ ҕыз»  бір актілі   шағын  кҙлдіргі /комедия/  пьесасы  кезінде  кҡркем  ҙйірмелер мен 

ҕазаҕ театрыныҗ  алғашҕы  кезеҗдерінде  ҕойылып, 1922  жылы Орынборда  кітап болып 

басылып  шығады. Бас-аяғы 6-7  кейіпкерден ҕқралған  пьеса  бай  ҙйініҗ   тқрмыс-салтын,  

жиҝаздарын, сол сияҕты  кҙнделікті   тқрмыс  тіршілігін  кҡрсетуден  бастайды. Сол сияҕты 

ҕазаҕ  елініҗ  тқрмысындағы, ғасырдыҗ басындағы  ҡзгерісті  кҡрсетеді. Ҡмірі  мал бағумен 

ҡткен  аталарымыз,  аҕша  санап  сауданы кҟсіп  етуге  бағыт  бқрғанын  байдыҗ  мынадай  

сҡздері арҕылы  келтіреді. 

Бай бауырсаҕты  аузына  салып жатып/ Сен ҟлі  нет! «Салпауызда меніҗ бес теҗге  жиырма  

бес тиын аҕшам бар… Тағы  кімде? Ҟ…Байжқманныҗ  баласында  жиырма  бес тиын  кҙміс бар. 

Аҕмқраттыҗ баласында  майда ҕалған жеті  сом ҕырыҕ бес тиын бар» [3].  

Ал, енді  осылайша елдегі ҕаразын санап отырған бай жалғыз ҕызы Бҟтимаға  бҟтеҗке 

сатып  ҟперуге аҕшасын ҕимайды. 

Пьесада жазушы  комедияға  тҟн ҕасиеттерді  басынан  бастап саҕтай  отырып, оҕиғаныҗ 

соҗын кҙлкімен  кҙйеу таҗдаған «Сылаҗ ҕыздыҗ» соҗында ҕылығыныҗ  ҟшкереленуімен бітеді. 

 «Сылаҗ ҕызда»  тқрмыстыҕ  жағдайды  айту басым. Шымылдыҕ ашылмастан  бай ҙйініҗ  

тқрмысын  айтудан  бастап оныҗ  ҟйелімен  арасындағы  диалогта  осыны  айҕын  кҡреміз. 

 Байдыҗ  жалғыз ҕызы Бҟтима кҡріністіҗ  басынан  аяғына  дейін басҕа  кейіпкерлер  

ауысып  отырса  да сахнадан  кетпейді. Сҡйтіп, соҗында  жігіт  таҗдаған «Сылаҗ ҕыз»махаббат 

жолында  арман  сыры ашылады. Ҕызға  келген ҙш жігіт-Кҟкім, Нқрмаш, Ҟбутҟліп  ҕылыҕтары  
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кҙлкілі  ҟрекетке ҕқрылған. Ҙш  жігітте де  кҡҗілі  бар, ҕайсысына   тоҕтарын  білмей жҙрген 

Бҟтимаға  ҙшеуі  де бір сҟтте келіп,  ҟбден састырады. Бірінен  соҗ бірі келген жігіттер кереует  

астына жасырынып,  аяғында  ҕыз ҟкесі келіп  ҙстілерінен тҙседі. 

      «Сатиралыҕ  комедияныҗ  элементтерін  тҙгелге дейін  бойына  сіҗірген «Сылаҗ  ҕыз» 

пьесасы  басынан аяғына дейін оҕыс ҕимыл-ҟрекетке, мысҕыл  сҡзге, ҟзіл-оспаҕҕа ҕқрылған. Бір 

кездері пьеса  кҡрермендердіҗ  сҙйіп  кҡреті спектаклі болған екен. Бҟтиманыҗ  ролін алғашҕы  

актрисалардыҗ бірі Шҟмсия Ҟлібекова орындап, ҕыздыҗ  ҟкесі Жабағыныҗ  ролін-Серке 

Ҕожамҕқлов, ҙш жігіттіҗ бірі-Хакімніҗ ролін ҕазаҕтыҗ  еҗбек сіҗірген артисі Ҕапан Бадыров 

орындаған. Ҕойылымныҗ режиссері Жҙсіпбектіҗ ҡзі болуыне бір кҙлкілі  шешімдердіҗ ҕиял 

жҙйріктігінен  ҕқралған тапҕырлыҕҕа ҕқрылыпты.[4.].    Сыншы  С.Ҕирабаев: «Жҙсіпбек  

пьесалары  тек идеялыҕ  мазмқныныҗ   байлығымен  ғана емес,   драмалыҕ тартыстыҗ   

ҡткірлігімен, хараактер жасаудағы ізденістерініҗ  ҟрҕилылығымен ерекшеленеді. Ол адам  

бойындағы  озбырлыҕ,  мансапҕорлыҕ, пҟлеҕорлыҕ  мінездерді  шебер  ашады. Ҟлеуметтік  

ҟділетсіздік  тудырған   зорлыҕтыҗ  ҕоғамдыҕ   зқлымдыҕҕа  қласып  жатҕанын   шенейді. 

Осыларға  ҕарсы  кҙресті   ол оҕыған азаматтардыҗ  мойнына артады» –дейді[5.].   

Жҙсіпбек Аймауытов  драматургиясы ҡзініҗ ҕқнарлы тіл ҡрнегімен, айҕын  мінездері бар  

кейіпкерлерімен, биік халыҕтыҕ идеясымен, ҡз  заманындағы  ҡзекті  мҟселелерді  кҡтере  

білуімен, сахна тілінде ойнатуымен ерекшеленеді. 

Ж.Аймауытов  драматургиясыныҗ  бір ерекше  сипаты  ҕай пьесасын  алсаҗ да,  оҕиғаныҗ  

басталуы  шымылдыҕ  ашылмай  тқрып, бқрыннан  ҡтіп жатҕан ҡмір тірлігініҗ  жалғасы  сияҕты 

ҟсер ҕалдырады. Бқл автордыҗ  жиырмасыншы  жылдардағы драматургияға  енгізген 

жаҗалығы.Ж.Аймауытов – психолог жазушы. Оныҗ тереҗ психологизмініҗ арҕасында адам 

тқлғасы ҕазаҕ ҟдебиетінде мҙлде жаҗа, концептуалдыҕ сипатҕа ие болды. Ж. Аймауытов тқлғасы 

ҟлеуметтік ортаныҗ ҙстемдігі мен табиғи жаратылысыныҗ ҕқдіреті ортасында – ҕоғамға да, 

ҡзініҗ кісілік деҗгейіне, болмысҕа да бағынатын, кҡп жағдайда бір-біріне ҕарама-ҕайшы 

ҕасиеттерді бойына сыйдыра алатын, кемшілігі де, артыҕшылығы да бір басына жететін, кҙрделі 

де шыншыл бейнелер.  

 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1.Кенжебаев Б. «Оҗтҙстік Ҕазаҕстан» газеті 1989ж., 10 ҕазан. 

2.Нқрғалиев Р.Сегіз  ҕырлы, бір сырлы дарын. «Ҕазаҕстан  коммунисі» 1985  журналы 

№6,88-б. 

3. Аймауытов Ж. Шернияз пьесалар жинағы. 52 бет. Алматы. ―Ҡнер‖ , 1990ж. 

4. Ҕқндаҕбаев Б. ―Аймауытов .жҟне  театр ҡнері‖ Алматы, ―Ҡнер‖ 1980ж. 47 бет.  

5. С.Ҕирабаев . Жаҗа дҟуір  жаршысы. «Социалистік Ҕазаҕстан» , 1989ж, 14 ҕазан. 

 

ҞОЖ 82.09. 

СӘКЕН ЖҘНІСОВТІҖ ДРАМАЛЫҔ ШЫҒАРМАЛАРЫ 

ШАПАНТАЕВА А.Т. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты,  

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В статье рассматривается драматические   произведения Сакена Жунусова. 

Подробно рассматривается мастерство писателя в описании жизни Акана. 

Summary. The article analyzes the artistic work of Saken Zhunusov. The skill of the writer in 

describing the life of Akan is discussed in detail. 
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Сҟкен Жҙнісов прозаик, драматург, публицист, ҟдебиет сыншысы, ҕоғам ҕайраткері ретінде 

туған ҟдебиетініҗ ҡте маҗызды кезеҗдерін бейнелеген сҙбелі шығармалар берген, халыҕ ҡмірініҗ 

кҡркем шежіресі іспетті. Ел-жқртына кеҗінен танылған, халыҕтыҗ сері азаматы, ҕадірмен қлы, шын 

мҟніндегі халыҕ жазушысы. Оныҗ ҕаламынан шыҕҕан ҟрбір еҗбегі ҙнемі халыҕтыҗ жҙрегіне жол 

тауып, рухани асыл ҕазынасына айналып отыр. Ол ҟдебиет ҡнер шеберлерініҗ ішіндегі аса 

дарындыларыныҗ бірі екені сҡзсіз. 

1970-1990 жылдардағы суреткерлердіҗ белді ҡкілі жазушы–драматург Сҟкен Жҙнісов. 

Драматургия – Сҟкен Жҙнiсовтыҗ проза жанрымен ҕатар дамытып келе жатҕан жанры. Бҙгiнгi 

кҙнi ҕазаҕ ҟдебиетiнiҗ проза, драма жанрында ҡзiндiк стилi, ҕолтаҗбасы бар ҕаламгер. Ҟсiресе, 

трагедия мен комедияға ҕарағанда драма жазуға, драмада мҟселе кҡтеруге, пьеса оҕиғасын 

шиеленiскен тартысҕа ҕқруға, кҙштi характерлер сомдауда шеберлiгiн байҕатып келедi. 

Сҟкен Нқрмаҕқлы шығармашылыҕ жолын балаларға арналған шағын дҙние жазудан 

бастаған. 1950-60 жылдары «Социалистiк Ҕазаҕстан», «Ҕазаҕстан пионерi», «Жқлдыз» т.б. 

республикалыҕ газет-журналдардыҗ беттерiнде ҟҗгiмелерi, сын-рецензиялары, ғылыми 

маҕалаларымен кҡпшiлiкке танымал бола бастады. Ҕаламы тҡселіп, жазушылыҕ ҡнердi жете 

меҗгерген кезiнде «Жапандағы жалғыз ҙй», «Аҕан серi» романдарын, «Заманай мен Аманай» 

повестерiн ҡмірге ҟкелiп, бҙгiнгi кҙнi бқл дҙниелерi ҕазаҕ ҟдебиетiнiҗ алтын ҕорынан ҡз орнын 

алған шығармалар болып саналады. 

Сҟкен Жҙнiсовтіҗ шығармашылыҕ ҡнерi ҕазаҕ ҟдебиеттану ғылымында ҟртҙрлi ҕырынан 

зерттелiнiп, ҕарастырылып келедi [6]. Дегенмен, суреткердiҗ екiншi бiр мол шығармашылыҕ 

саласы – драматургиясы жҡнінде арнайы ғылыми зерттеулер аз. 

С.Жҙнiсов шығармашылыҕ лабораториясындағы ерекшелiктердiҗ бiрi–белгiлi прозалыҕ 

туындыларыныҗ драмалыҕ шығармаға айналып жатуы. Мысалы: «Жапандағы жалғыз ҙй» 

романы негiзiнде «Ҕос анар» драмасы, «Аш ҕасҕырлар ҕамаған ҕызыл керуен» атты повесi 

бойынша ―Ҡлiара‖ деректi драмасы ҡмiрге келдi. 

С.Жҙнiсовтіҗ «Ажар мен ажал» атты драмасы – инсценировкаланған шығарма. Ҕазаҕ 

халҕыныҗ бiр туар қлдары Б.Майлиннiҗ «Раушан коммунист», М.Ҟуезовтыҗ «Ҕорғансыздыҗ 

кҙнi», Ғ.Мҙсiреповтыҗ «Ашынған ана» атты повесь, ҟҗгiмелерiнiҗ желiсiмен жҟне ҡзiндiк тыҗ 

пiкiр дамытушылығымен кезiнде кҡрерменнiҗ жҙрегiне жол тапҕан шығарма болып жҟне пьеса 

авторы алғаш рет драмашылар ҕатарынан кҡрiндi. 

Шығарма дҙниеге келген тқста екi тҙрлi пiкiрдiҗ болғаны баспасҡз беттерi мен ғылыми 

еҗбектерде басылды. Ҟбу Сҟрсенбаев: «Автордыҗ бқл пьесасы - ҕазаҕ совет ҟдебиетiнiҗ негiзiн 

ҕалаушы ҙш iрi ҕаламгердiҗ кейбiр ҟҗгiмелерiнiҗ сарынын ғана алып, сол туындылардыҗ 

тқтҕынында ҕалмай, ҡзiнше шешiмiн тапҕан творчестволыҕ жеке еҗбек» [15],-десе, 

К.Нқрпейiсов: «Бқл драматург тқсынан ҕазаҕ совет ҟдебиетiнiҗ аға ҡкiлдерiне деген iлтипат, 

соларға деген тарту сияҕты. «Ажар мен ажал» жазушыныҗ драматургия жанрындағы табысты 

дебютi деп ҕараймыз» [16],- дейдi. Б.Ҕқндаҕбаев: «…Пьеса шиеленiскен тартысҕа ҕқрылып, 

жанр талабына лайыҕты композициялыҕ ҕқрылыс, ҕызғылыҕты драматургиялыҕ шешiм 

табуыныҗ ҙстiне кҡркем тiлмен жазылған. Автордыҗ классик жазушылардыҗ новеллаларын 

орынды пайдалана отырып, олардыҗ стилъдiк ерекшелiктерiн де саҕтай бiлуi пъесаға ҡзiндiк 

сипат, драматургиялыҕ ҕуат, кҡрiктi бояу берген» [17], ал С.Ҕирабаев: «М.Ҟуезов 

(«Ҕорғансыздыҗ кҙнi»), Ғ.Мҙсiрепов («Ашынған ана»), Б.Майлин («Раушан-коммунист») 

шығармаларыныҗ кейбiр сарындары кҡрiнiп тқрғанымен, «Ажар мен ажал» – шын мҟнiндегi 

драмалыҕ тартысы кҙштi пьеса» [18],- деп бағасын бередi. 

«Ажар мен ажал»–тарихи драма инсценировка. Ғалым Р.Нқрғали «Кҙретамыр» атты 

монографиясында текстологиялыҕ салыстырулар жасаған болатын. Бiз кеҗiрек тҙрде драматург 

С.Жҙнiсов эпостан драмаға ҡту процесiнде, ҙш актiлi драмасына ҙш шығарманыҗ материалын 

ҕанша пайдаланып, дамытып, ҡз тарапынан драмалыҕ шығарма дҟрежесiне кҡтеру ҙшiн 

кҡркемдiк шарттарды ҕосҕанын аныҕтау ҙшiн, М.Ҟуезов, Б.Майлин, Ғ.Мҙсiреповтердiҗ ҟҗгiме, 

повестерiмен текстологиялыҕ салыстырулар жасаймыз, С.Жҙнiсовтiҗ инсценировкалау 

процесiндегi ҡзiндiк жетiстiгiн танытамыз. 
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Пьесадағы Ажар бейнесi – кҙрделi тқлға. Шығарманыҗ бiрiншi актiсiнде Ажар ҟлi жас 

шыбыҕтай майысҕан, жан баласына тiке ҕарамайтын уыздай, пҟк болып кҡрiнсе, екi жауыздыҗ 

озбыр ҕылығынан, ҕорғансыз ҟжесi боранда ҙсiп ҡлгеннен кейiн, ҡмiрдiҗ ҕилы тқрмысын 

басынан кешiп, ысылады. Озбыр Атанныҗ iсiнен кейiн екi ҕабат болып, дҙниеге ҟкесiз сҟби 

ҟкеледi. Пьесада оҕиға шиеленiсiп, драмалыҕ тартыс кҙшейе тҙседi..Жҙнiсовтiҗ «Ажар мен 

ажал» пьесасыныҗ таҕырыптыҕ негiзi, авторлыҕ концепциясы – «тҡҗкеріске» дейiнгi ҕазаҕ 

ҟйелдерiнiҗ басындағы ҟлеуметтiк теҗсiздiк, ескi-салт сананыҗ шырмауынын аса алмай ҕқрбан 

болатын ҟйел затыныҗ ауыр тқрмысынан ащы сыр шертетiн алғашҕы ҕазаҕ драматургтерiнiҗ 

пьесалары: К.Тоғысовтыҗ «Надандыҕ ҕқрбаны», М.Ҟуезовтыҗ «Еҗлiк–Кебек», Ҕ.Кемеҗгеровтыҗ 

«Алтын саҕина», т.б. алғашҕы сахналыҕ туындыларыныҗ аясында ҕалмай ҡзiндiк жол қстанып, 

барша ана атаулы адамзат баласыныҗ намысын аяҕҕа таптатпай, тыҗ пiкiр қстанады. Соҗында 

ажалды жеҗген ананыҗ, кҙрескер ананыҗ ескерткiшiн сомдайды. 

Драмада образ жасау мҟнерiн Сҟкен Жҙнiсов шебер меҗгерген жазушы екеніне кҡз жеткiзуге 

болады. Образдарды даралаудағы кҡркемдiк тҟсiлдердiҗ бiрi – психологизм. Кейiпкерлерiнiҗ жан 

дҙниесiн ашуда С.Жҙнiсов детальдi сҟттi ҕолдана бiлген. «Ҕызым, саған айтам…» драмасындағы 

Мқрат пен Разия диалогтерiнде семьядағы кикiлжiҗ, келiсе алмаушылыҕ, соҗында екi жаҕҕа 

айырылуларынан тқрмыстыҕ детальдiҗ кҡрiнiсiне кездесемiз. 

«Жаралы гҙлдер» пьесасы - 1941-1945 ж.ж. соғыс кезiнде тылдағы халыҕтыҗ, ҟсiресе, 

жасҡспiрiмдердiҗ ҡмiрiн, тiршiлiк-тауҕыметiн шындыҕпен суреттейдi. Жас бола тқра ҟке соғысҕа 

кетiп, бар тқрмыс ауыртпалыҕты бқғаналары бекiмесе де, жасымайды, ҡздерiн iштей ҕайраумен, 

жеҗiске ҕол қштарын берiп жҙргендерiн ерлiк санайды. Пьесада аты аталатын Баҕыт, Ҕасым, 

Аплаш, Балташ, Балшекерлердiҗ ҡмiрлерi, тқрмыс-тiршiлiгi бiр болғанмен, ҟр кейiпкерлердiҗ тек 

ҕана ҡзiне тҟн мiнез даралыҕтарын дқрыс тауып, аша бiлген. 

Жамбыл бейнесi - драматург С. Жҙнiсовтiҗ жҙрегiнен ҡткен, ҕалауындағы Жамбылды 

кҡремiз. Ал, ҡмiрдегi Жамбыл басҕа болуы мҙмкiн. 

Драматург С.Жҙнiсовтiҗ стильдiк ерекшелiгiнiҗ бiр ҕыры -соҗғы жылдардағы пьеса жазу 

мҟнерiнен кҡрiнедi. Алғашҕы ҕалыптасу кезеҗiндегi драмалыҕ шығармалары ҕқрылысына 

ҕарасаҕ прозаизм басым болса, ал, соҗғы жылдардағы «Кемеҗгерлер мен кҡлеҗкелер» жҟне 

«Жамбылдыҗ даҗғыл, тарғыл жолдары» атты пьесаларында поэзиялыҕ сипат басымын аҗғардыҕ. 

С.Жҙнiсовтiҗ драмалыҕ шығармалары 1970-1990 жылдардағы ҕазаҕ қлттыҕ драматургия 

жанрындағы замандас драмашылар пьесаларымен салыстыра ҕарастырғанда, таҕырып жағынан 

да, идея жағынан да, бейне жасау, тартыс тудыру, мiнез сомдау тқрғысынан да назар аударарлыҕ. 

Драмалыҕ шығарма негізінен: трагедиялыҕ, драмалыҕ, комедиялыҕ болып іштей жіктелгенімен, 

олардыҗ Ҟрҕайсысыныҗ бойынан бірініҗ табиғаты танылып жатады. Айталыҕ, комедияға 

ҕоятын талапты драма, трагедияға ҕоюға болмайды, оныҗ жанрлыҕ табиғатына сҟйкес ҡзіндік 

ерекшелік, белгілері бар. Ал, драмада трагедия, комедияныҗ элементтері жҙретін болса, 

керісінше шығармаға ҡҗ беріп, ажарлап тқрады. 
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ТӚЛЕГЕН АҔЫН ЛИРИКАСЫНЫҖ ТАҔЫРЫПТЫҔ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

ҔЫРЫҔБАЕВА М.Ж. 

Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

 

Резюме.В статье подробно проанализированы тематические особенности лирики поэта. 

Summary.The article analyzes in detail the thematic features of the poet's lyrics. 

 

Ҕазаҕтыҗ дарынды аҕындарыныҗ бірі Тҡлеген Айбергенов - поэзияныҗ, оныҗ ішінде 

лириканыҗ болмысын тереҗ тҙсінген тқлға. Оны Тҡлегенніҗ мына бір ойынан аныҕ аҗғаруға 

болады:  «Поэзия – адам кҡкірегініҗ еҗ алыс тҙкпірлеріне дейін шымырлап-жаҗғырып, шулап-

буырҕанып жететін еҗ сқлу жан сыры, тқтас бір халыҕтыҗ басынан кешірген рухани ҡмірініҗ 

кҡркем бір шежіресі. Адамныҗ сол ішкі жан дҙниесініҗ шынайы адал сыры жайлы бҙкпесіз 

аҕтарыла сҡйлегендіктен де нағыз поэзияныҗ ғқмыры шексіз»[1,147б.] Ол ҡлеҗге осындай талап 

ҕоя отырып, ҡзі де сол талап биігінен кҡрінген аҕын. 

         Аҕыннан аспан ғана биік шығар,  

                  Аҕыннан жқлдыз ғана тқр жоғары, 

 - дейді аҕынныҗ ҡзі[1].Тҡлеген Айбергенов аҕындыҕтыҗ парыз-мiндетiн имандай сыр ҕылып аса 

бiр ҟсем ҡлеҗiмен иландыра, пҟтуалы образбен ашып берген деуiмiз ҟбден болады. «Аҕынныҗ 

образдары — аҕыннан ҡзге ешкiм де емес, тек бқл оныҗ ҡлеҗiнде ҟртҙрлi пiшiндегi объективтi 

тқрпаты ғана. Сондыҕтан осынау қлы ҟлемнiҗ тқтҕасы ретiнде «Мен» деп сҡйлеуге толыҕ 

хаҕысы бар...» - деп тқжырымдайды Ф.Ницше [2]. 

  Академик 3. Ҕабдоловтыҗ лирика туралы тқжырымына зер салсаҕ, лирикалыҕ кейіпкер 

(ҕаҝарман) лирикалыҕ ҡлеҗдерде кҡрініс беретіндігін байҕау ҕиын емес [2, 326 б.] 

Аныҕтаҗҕырап айтар болсаҕ: лирикалыҕ ҕаҝарман -ой-пікірі, сезімі, ҡмірге кҡзҕарасы лирикалыҕ 

шығармада байҕалатын, образы лирикалыҕ шығармалар арҕылы жасалатын адам бейнесі. 

Лирикалыҕ шығармалардыҗ тууына аҕынныҗ ҡзініҗ сезгені, кҡргені ҟсер етіп, сол арҕылы ҡз ой-

пікірін білдіреді десек, бір жағынан, лирикалыҕ кейіпкері - аҕынныҗ ҡзі деуге болады.   

Аҕынныҗ ҡз азаматтыҕ келбетi ҕандай жҟне ҡлеҗдерiндегi лирикалыҕ ҕаҝарман бейнесі 

ҕандай деҗгейде? Бқл екi мҟселенiҗ де аҕын ҡнернамасыныҗ болмысын, бiтiмiн, салмағын 

аныҕтауда атҕарар ролi аз емес. Олай болса аҕынныҗ шығармашылығына ҡз пікірін айтҕан 

замандастарыныҗ куҟлiк сипаттамасына кқлаҕ салайыҕ: кҡрнектi аҕын, дуалы ауыз 

Х.Ерғалиевтіҗ бағасы мынандай: «Тҡлеген... жастыҕ шаҕҕа, махаббат таҕырыбына табан тірейтін 

аҕын. Оныҗ еҗ басты қстанған бағыты, діттеген маҕсаты - ҡмірдегі адалдыҕ пен пҟктік, аҕтыҕ 

мҟселелерді аҕындыҕ жҙрекпен барлайды»[3]. 

Тҡлеген Айбергеновтіҗ ҡлеҗдері ҟр рухты, асҕаҕ бейнелі, нҟзік сезімді, адал жҙректі 

ҡзгеше жаралған жанныҗ мінезі танылатын, сонысымен оҕырман назарын ҡзіне тартып, ҕиялды 

сергектікке, ойды тереҗдікке жетелейтін туындылар. Аҕынныҗ ҡлеҗі - белгілі бір дҟрежеде ҡзіне 

тартады десек, Тҡлегенніҗ ҡлеҗдерінен сезілетін ҟлгі ҕасиеттер оныҗ лирикалыҕ ҕаҝарманына да 

тҟн. Сондыҕтан Айбергенов ҡлеҗдерінен ҙнемі нҟзік сезіммен адал сҡйлеп тқратын ҕаҝарман сҡзі 

– байҕалады. Сондыҕтан: 

Тірлікті жатҕан ҕоздатып, 

Мен мынау Ата - Жердеймін. 

Жанымныҗ отын маздатып. 

Тҙнде де дамыл кҡрмеймін. 

Ҕалғыма, Ҟлем, мен саған, 

Бҟрібір тыным бермеймін,-деп толғанған  Тҡлегенніҗ  лирикалыҕ ҕаҝарманыныҗ сҡзіне 

шҙбҟсіз сенесіҗ [4,22б.].Аҕынныҗ лирикалыҕ ҕаҝарманы ҕайда жҙрсе де, не туралы жырласа да 
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адамға. Отанға деген сҙйіспеншіліктіҗ шыҗында жҙреді. Мейлі ол  Тҙркістанға барып 

тарихымыз туралы тебірене ме, Ҕараҕалпаҕ жеріне келіп достыҕ жайлы толғана ма, немесе 

Маҗғыстау ҡлкесіне сапар шегіпжасампаздыҕты кҡріп ҕуана ма. Семейге барып қлылар тқрған 

жерге бас иіп шаттана ма,- бҟрінде де сол шынайы сезім, тереҗ ой аҕын жырларынан айҕын 

сезіледі. 

Тҡлеген Айбергеновтіҗ лирикасы сан-салалы, кҡп таҕырыпты, орасан зор, ауҕымды дҙние. 

Аҕынныҗ шығармашылыҕ бетін, ҕалам ҕарымын танытатын нҟрсеніҗ бірі - азаматтыҕ ҟуен. Бқл 

топҕа кіретін лирикаларда аҕынныҗ немесе оныҗ лирикалыҕ кейіпкерініҗ ҡмірге ҕҡзҕарасы, 

арман-мқраты, адамдарға деген ыстыҕ ыҕыласы, шынайы махаббаты ерекше танылады. 

Азаматтыҕ ҟуенге толы лирикалыҕ ҡлеҗдерінде аҕын адамдардыҗ, туған жердіҗ, отанныҗ 

бейнесін асҕаҕтата жырлайды, оларды аҕынныҗ лирикалыҕ кейіпкері ҡз жҙрегініҗ шуаҕты 

махаббатына шомылдырады. 

Тҡлеген Айбергеновтіҗ азаматтыҕ лирикаларыныҗ ішінде туған жер таҕырыбына арналған 

ҡлеҗдері молыраҕ орын алады. Аҕынныҗ алғаш ҡлеҗ жаза бастаған кезініҗ ҡзінде оныҗ туған 

жерді шабыттана, тебірене жырға ҕосҕанын кҡреміз.  

Аяулым меніҗ, Тҙркістан,  

Алҕынып жеткен алыстан[4]. 

Ҕазаҕтыҗ ғана емес, бҙкіл тҙркі дҙниесініҗ рухани орталығы саналатын Тҙркістанныҗ 

басынан кешкен ҕасіретті кезеҗдерді жырға ҕосҕан аҕын – кҡз алдымызға зқлмат замандар 

салған небір ҕанды ҕырғындардыҗ, зқлым шаҕтардыҗ жан тҙршігерлік суреттерін ҟкеледі.  

Тҡлеген Айбергеновтіҗ «Семей» атты ҡлеҗі - ҕазаҕ ҟдебиетіне Абайдай жыр тҟҗірін, 

Мқхтардай сҡз алыбын берген ҡлкеніҗ, Ҟміредей аспандағы аҕҕумен ҟн ҕосҕан саҗлаҕ дҙниеге 

келген топыраҕтыҗ сыр-сипатын толғаған туынды. 

Тҡлеген шығармаларында ерекше орын иеленетін Отан туралы отты ҡлеҗдері «Маҗғыстау 

саздары» циклына топтасҕан. Бқл топтамада Т.Айбергенов ел мерейін асырған ерлер мен жерлер 

жайлы тереҗ тебіренеді, ҡзгеше бір аҕындыҕ ҟлемін ашады. «Маҗғыстау саздарындағы», 

«Мқнаралар», «Тҡстегі жаҗғырыҕтар», «Шевченко мқнай ордасы» атты ҡлеҗдер - ҕазаҕ елініҗ 

ҕаҝарман адамдарыныҗ асҕаҕ бейнесін танытатын шығармалар[4]. 

Т.Айбергенов азаматтыҕ ҟуендегі лирикаларыныҗ бір парасы - оныҗ достыҕ, туысҕандыҕ 

таҕырыбына жазылған ҡлеҗдері. Аҕынныҗ орыс жқртына. ҕараҕалпаҕ халҕына, ҡзбек еліне, 

украина жеріне арналған ҡлеҗдері - тереҗ достыҕ сезіммен жазылған туындылар. 

         Т.Айбергеновтіҗ азаматтыҕ лирикаларыныҗ ішінде ҡнер адамдарыныҗ бейнесін сомдаған 

арнау жырлары ерекше орын алады.  

Аҕынныҗ Ғ.Ҕқрманғалиевке, Ш.Ҕалдаяҕовҕа, Ҟ.Нқмахановаға, т.б. арналған ҡлеҗдері-тек 

оныҗ шығармашылығындағы емес, бҙкіл ҕазаҕ ҟдебиетіндегі ҡнерпаздарға арналған таҗдаулы 

туындылар ҕатарына ҕосылады. Жалпы, Т.Айбергеновтіҗ арнау жырларына ортаҕ басты ҕасиет - 

аҕынныҗ ҡзі мен кейіпкері арасындағы ара салмаҕты теҗ қстауы, ҡлеҗ арнаған адамыныҗ 

тасасында ҕалып ҕоймай, автордыҗ асҕаҕ рухыныҗ биік дҟрежеде саҕталуы, ҡлеҗ кейіпкері мен 

автордыҗ ҡзара рухани жаҕындығы, авторлыҕ идеяныҗ шынайы кҡріністерініҗ шығармада шашау 

шыҕпай аҕырына дейін саҕталуы. 

Т.Айбергенов - табиғаттыҗ да тамаша жыршысы. Ол лириканыҗ бқл тҙрінде ҡнімді де ҡнегелі 

еҗбектенген аҕындардыҗ бірі. Бқл жолда аҕын табиғатты жырлаудыҗ сонау Абайдан басталып 

бергі Ҕасымға дейінгі  дҟстҙрлерінен толыҕ ҙйреніп,сол дҟстҙрді одан ҟрі жалғастырған 

дамытушылардыҗ бірі болды. Ол табиғатты жырлауда да ҡзіндік ҡрнегі бар санаулы лириктердіҗ 

бірінен саналады. Тҡлегенніҗ поэзия ҟлемініҗ асҕан ҕадамы - табиғат лирикаларынан басталады. 

Ҕазаҕ баспасҡзінде тқҗғыш рет жарыҕ кҡрген ҡлеҗініҗ аты «Пейзаж», кҡлемі тҡрт-аҕ жол. 

Кҡк шыҕты таудыҗ тарғыл тасын жарып, 

Арыҕтан сулар жатыр  тасып ағып. 

Аямай жерге тҡгіп алтын нқрын, 

Кҙн кҡзі кҙлімдейді  ҕасын ҕағып.[4,12] 

Бҙкіл дҙниені жанды ҕозғалыста суреттеген бқл ҡлеҗнен Тҡлегенніҗ ізденістерін, ҡзіндік 

ерекшелігін танытуға деген талпынысын тануға болады. Аҕынныҗ бқл таҕырыпта  жазған  
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ҡлеҗдері кҡп. Олардан:  «Кҡктем», «Кҡктем ҟуендері»,  «Жаз ҕаҕпасы», «Жазғы кеште», «Кҙзде», 

«Ҕыс туралы» ҡлеҗдерін атауға болады[4].  Т.Айбергенов - ҡмір, табиғат ҕқбылыстарыныҗ 

сырына сергек ҕарап, оныҗ ҕат-ҕабат, алуан сырларын ашуға сезіммен, оймен талпыныс жасаған 

аҕын. Тҡлеген уаҕыт сыры, табиғат болмысы, Отан ҕқдіреті, адамныҗ ғқмырыныҗ мҟні туралы 

тереҗ тебіренген. 

Т.Айбергенов махаббатты дакҡп жырлаған. Адам жаныныҗҕуанышы мен  сҙйініші  де, шаттығы  

мен  ҕайғысы  да,сҙйіспеншілік сырлары да аҕын жырларында алуан  ҕырынан кҡрінеді. 

Аҕынныҗ бқл таҕырыпҕа арналған«Ҡтті ғой сҟулем ай талай», «Ҕарай берші ҟппағым»,  

«Аралҕызына»,«Емес  еді дҙние ҕайғы,ҙй ҕайғы»,  «Мен сені кҡргем», «Марфуға»,«Сені 

ойладым», «Мені  ойла»... деген  ҡлеҗдері бар [4]. 

Тҡлеген шығармашылығын негізінен сыршыл ҡлеҗдер ҕқрайды.  Демек, Айбергенов 

ҡлеҗдерінде кҡҗіл-кҙй лирикалары  кҡбірек. Аҕынныҗ сырласуға шаҕыратын, ҡз мқҗ-шаттығын 

білдіретін кҡҗіл-кҙй лирикаларында сезімталдылыҕ та, ойлылыҕ та бар. Т.Айбергенов лирикасы 

туралы Б.Кҟрібаеваныҗ «Ҕазіргі ҕазаҕ лирикасыныҗ поэтикасы» атты еҗбегінде: «Тҡлеген нҟзік 

жанды лирик, философ тқлғаға айналды. Сезім серпілісініҗ ҙзеҗгісін ҕаға отырып, ой толғап, 

аҕыл ҕорытады» деген пікірі - бірден-бір ҟділ баға.[5, Б:64-65.]. 

Ҡмір ғашыҕ, бҙкіл ҟлем мас маған, 

Кезім заҗғар, кҙн сияҕты ҕырағы. 

Меніҗ денем Менделеев ашпаған. 

Металдардыҗ ҕоспасынан тқрады.- 

деп ҡзі айтҕандай, Тҡлеген Айбергенов - ҟлі ашылған сырынан ашылмаған сыры кҡп, ҕқпиясы 

тереҗдегі аҕын[6,23б.]. 

Тҡлеген аҕынныҗ лирикасын таҕырыбына ҕарай жеке-жеке бҡліп ҕарауға болмайтын тҟрізді 

махаббат лирикасы туған жер табиғатымен ҙндеседі. Туған жер лирикасы кҡҗіл-кҙй лирикасынан 

бҡліне алмайды. Сағыныш жҙрген жерде анасы да, ғашығы да, туған елі де бірге жҙреді. Аҕын 

жырлары уаҕыт талабына сай ірі-ірі зерттеулердіҗ негізі болатынына сеніміміз зор.  
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Резюме. В статье будет рассказано о творчестве У. Есдаулетова. В поэме 

проанализированы пути решения социальных проблем. 

Summary. The article will tell about the work of U. Yesdauletova. The poem analyzes the ways 

of solving social problems. 
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Қлыҕбек Есдҟулетовтыҗ кҡптеген шығармалары бар. Олар: «Ҕанат ҕаҕты», «Кҡздеріҗе 

ғашыҕпын», «Жқлдыз жарығы», «Алтайдыҗ алтын тамыры», «Қлыстыҗ қлы кҙні», «Аҕ керуен», 

«Жаратылыс», «Жҙректегі жаратылыстар», «Алтай асулары», «Заман-ай», «Киіз кітап», 

«Ахилестіҗ ҡкшесі», «Ынтыҕ зар», «Ҟбілхаят»[1.]. 

Аҕын шығармаларыныҗ ішінде «Ҕара пима» поэмасыныҗ алар орыны ерекше. Жалпы бқл 

поэма неліктен «Ҕара пима» аталды? – деген сауалға бқл туындыны оҕыған ҟр оҕырман жауап 

іздері сҡзсіз…«Боранда ҙсіп, аяғы балтырынан кесілген жас баланыҗ тағдыры туралы дастанныҗ 

оҕиғасын естігенде, кҡзіҗе жас ҙйіріледі. Кейін аудио-таспаға тҙскен осы жырды талай кісініҗ 

кҡкірегі ҕарс айырылып тыҗдағанын ҡз кҡзіммен кҡрдім. Бқл – Қлыҕбек Есдҟулеттіҗ атышулы 

«Ҕара пима» поэмасы еді» - дейді Н.Ҕуантайқлы [2,8б.]. 

Алайда-дҙлей аҕ боран, 

Ысырып, 

Қйтҕып, 

Бқрҕырап, 

Аттаған жанды ҕаҕпадан, 

Ҕаҕпаҕыл ҕылар жқлҕылап  [2,90б.],- 

деп басталатын поэма кҡпшілік жқртҕа таныс. Поэма негізінен екі бҡлімнен тқрады. Поэманыҗ 

басында алай-дҙлей аҕ боран, ҕарға кҡмілген ауыл, «кҡҗілін ой кҙпті ҕылған» балаға кездесеміз. 

Анасы ҡлген, ал ҟкесініҗ кҙйі болса: 

Ішуге сылтау табылар, 

«Ішемін,-дейді,-кҙйіктен: 

Ҕызған соҗ айтар ҟні бар: 

«Ҡмір-ау, неткен сҙйікті еҗ!» [2, 91б.]. 

 Поэманыҗ кҡтерген басты таҕырыбы - ҟке мен бала проблемасы, ҕазіргі заман. 

Ҕоғамымызда бел алып бара жатҕан маскҙнемдік, ішімдікке ҕқмарлыҕ жайлы сҡз етіледі. 

Ҕызып ап кейде «сорлым» деп, 

Ҕқшаҕтап қлын жылайды. 

«Араҕты енді ҕойдым» деп, 

Тҡсекке барып ҕқлайды. 

Ҟкесін сонда бас салып, 

Кемсеҗдеп, 

 ернін тістелеп 

Кҡзінен ыстыҕ жас тамып, 

Жалынар: 

«Папа ішпе!» [2, 92б.], -  

деп.  Кҡз алдыҗа жалынышты жҙзбен ҕарап тқрған бала келері сҡзсіз.  «Халыҕтыҗ аузында, 

ҟнніҗ сазында жҙруі ҙшін ҡлеҗ ҕыран самғар биікке кҡтерілуі керек шығар. Ҟйтпесе бҙкіл елге 

ҕалай еленеді. Қлыҕбек жырлары сахнада, экранда оҕылады, домбыраныҗ кҙмбір ҙнімен 

жарасым тауып толғау болып айтылады. Бірде Алматыдан Ҕаскелеҗге бару ҙшін таксиге тҙстім. 

Жҙргізуші бір ҟншініҗ домбыраға ҕосып айтҕан Қлыҕбектіҗ «Ҕара пима» поэмасын машина 

магнитофонына ҕосып, сҙйсініп, елітіп тыҗдаумен болды. 

-Ҕандай ҕасірет, ҕандай аянышты хал, осыны ҕалай келістіріп жазған, - дейді ҟлгі жігіт. 

-Бқл Қлыҕбектіҗ жазғаны ғой, мен оны білемін,-деп айҕайлап жібергім келді. Ҡлеҗ 

ҕқдіретін тҙсінбегенге айҕайласаҗ да ештеҗе жетпейді. Онсыз да отты жырдыҗ жылуына балҕып 

отырған аҕынжанды замандасымныҗ рахатҕа бҡленген кҡҗілін ҕысыр ҟҗгімеге бқрғым келмеді. 

Осы арада ойыма студент Қлыҕбек оралды. Осы «Ҕара пиманы» тҙбіт мқрт бозым шағында 

жазды. Алғаш рет ҡзі еҗбек жолын бастаған «Дидар» газетінде жарияланды» - дейді 

Ғ.Байбатыров [3,9 б.].Поэмаға ҕайта оралсаҕ: 

Кетемін! Бол, - деп, - хош аман... 

Анасы ғайып жоғалды. 

 - Кетпеші, Мама «бес» алам!..- 

 - Кемсеҗдеп бала оянды[4,95б. ],-  
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деген, осы жолдардан анаға деген сҟби махаббаты, сағынышы ерекше кҡрінеді. 

«Достарым жҙр ғой далада, 

Отырғанша ҙйде ҕамалып, 

Кетем деп ертеҗ ҕалаға, 

Айтайын да жаҗалыҕ!…» 

Киінбек еді… 

 - Отыр! – деп, 

Ҟкесі тыйып тастады. 

 - Салып ҕой пешке отын! – деп, 

Ҕалтасын ҕармай бастады [4,96 б.]. 

Осы сҟттен бастап оҕиға шиеленісе тҙседі. Ҕалтасынан аҕша, сатарға дҙние таба алмаған 

маскҙнем ҟке баласыныҗ пимасын ҕолтыҕтай шығады. Артынан жылап, жалаҗ аяҕ жҙгіріп 

шыҕҕан балаға да ҕарамайды. 

«Пимамды ҕалдыр, папалап», -  

Баласы ҕалмай жҙгірді. 

Шарт етіп шойын шапалаҕ, 

Омбылап ҕарға жығылды [24, 98б. ]. 

Адам ағзасын улап алар «ащы суға» ҕқмарлыҕ ҟкені баладан, баланы ҟкеден айырады. 

Біздіҗ ҕоғамда дҟл осы кҙйді кешіп, ҕаҗғып жҙргендер аз емес. Жасҡспірім балалардыҗ тҙрмелер 

мен калонияларға тҙсуініҗ басты себебі осы сияҕты. Ата-анасынан тҟрбие кҡрмеген, ашҕқрсаҕ 

балалардыҗ, тірі жетімдердіҗ ҕылмысҕа бармасҕа амалдары жоҕ. Сараптауымызша, бқл 

поэманыҗ кҡтерген тағы бір басты мҟселесі – тҟрбие. Ҕиындығын араҕпен жеҗбек болған ҟке 

балаға ҕандай тҟрбие бермек деген ойға ҕаласыҗ. Нашаҕорлар мен маскҙнемдерді кҡріп ҡскен 

бала ертеҗ ҕандай азамат болып шығары да беймҟлім. Аҕынды осы мҟселе толғантады. 

Кҙмілжір кҡрші: 

 - Ден сау ма? 

 - Қлымды? 

- Қлыҗ ҕалада 

 - Интернатта ма ол сонда? 

 - Жатыр ғой ауруханада… [4,100 б.]. 

Ҟкесініҗ бқл емделу орталығынан келген кезі. Келсе, ҙйі ҕаҗырап бос тқрады,алдынан тек 

иті ғана шығады. 

 - Атама! Қрттап тағы мен… 

Ҕқрысын… 

Болғам шатылып… 

Қлыма сыйлыҕ алып ем. 

Берейін соны апарып… [4,101б.]. 

Кеш те болса, ҕатесін тҙзеген ҟкесі ауруханаға келеді. Баланыҗ халін сқраған соҗ: 

 - Сыйлығы да бар ҟкеҗніҗ: 

Шыҕҕанда ҡзіҗ кисін деп, 

Жап-жаҗа пима ҟкелдім, 

Аяғы тоҗбай жҙрсін деп. 

...Жҡтелден сонда ҕиналып, 

Ҕолымен басып ҡкпені, 

Баласы: 

 - Енді пиманыҗ… 

Ҕажеті маған жоҕ… - деді. 

Ҕараса…кеште баяғы… 

Пиманы сатып ант қрған… 

Ҙсіген екі аяғы 

Кесілген екен балтырдан!… [4,104б. ]. 
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Ҡзегіҗді ҡкініш ҡртейді. Мҙмкін бқл ҟкеге ҕателігі ҙшін берілген жаза шығар. Осы орайда 

М.Шахановтыҗ: 

Бір адамға байланысты, 

Бір адамныҗ болашағы,- 

деген жолдары еріксіз ойыҗа оралады. «Неге ҟке ҙшін бала жазалануы керек?» деген сқраҕ 

мазалары да аныҕ. 

Ҟйнектен сҟуле бҡлшек боп, 

Ҟкеніҗ тҙсті басына. 

Бқл, ҟлде, оныҗ сол сҟтте 

Ағарып кеткен шашы ма? [4,107б.]- 

деп поэма аяҕталады.Заманныҗ айыҕпас ауруын, маскҙнемдікті, оныҗ тартҕызар ашу-азабы 

жайлы тебірене жырлайды. Мқндай ҡзекті мҟселені ҕозғауы аҕынныҗ азаматтыҕ бет-бейнесін 

аша тҙседі десек ҕателеспес едік. 
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Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В статье анализируются тематические особенности произведений Зейноллы 

Шукирова. 

Summary. The article analyzes the thematic features of Zeinolla Shukirov's works. 

 

Зейнолла Шҙкіров – ҕазаҕ поэзиясындағы теҗіз сырларын романтикалыҕ жырлармен 

ҡрнектеген аҕын. Арал теҗізініҗ шалҕып жатҕан кезеҗінде ҡршіл ойлы жан ҟлеміне 

толҕындардыҗ ҕозғалысын, теҗіздіҗ шалҕар кеҗістігін, дауылды сҟтіндегі аласқрған, тымыҕ 

кҙндегі момаҕан ҕалпын, т.б. – ҡмір ҕқбылыстарымен баламалы суреттерін ҡз жырларымен 

сабаҕтастырды. Аҕынныҗ теҗіз келбетін жыр арҕауына алған ҡлеҗдері «Ҕайрат-кеме», «Теҗізге», 

«Теҗіз жыры», «Арал», «Теҗізді тентек жел тербеп», «Шулайды теҗіз», «Теҗізбен кездесу», 

«Теҗіздіҗ жағасында», т.б. – бҟрі де аҕынныҗ ҡмір ағынында адамдардыҗ жан ҟлемі мен теҗіз 

ҕқбылыстарыныҗ тоғыса тқтасҕан болмысын танытады. 

Лирикалыҕ ҕаҝарман – тынымсыз ҕозғалыстағы теҗіз – ҡмір ортасындағы романтикалыҕ тқлға. 

Аҕынныҗ теҗіз туралы ҡлеҗдерінен  табиғат ҕқбылыстарымен егізделе ҡрілген аҕын-

кҙрескердіҗ ҟрі нҟзік, ҟрі  ҡршіл рухты ҕайсар бейнесімен дидарласамыз. Теҗізбен сырласу –

 лирикалыҕ  ҕаҝарман аҕынныҗ жҙрек тебіреністерініҗ ҙні. Теҗіз – ҡмір  тынымсыз ҕозғалыстағы 

тіршіліктіҗ шынайы болмысы. Адамдардыҗ табиғаттыҗ толыҕ мҙшесі тқрғысында ҡзін ҕоршаған 

ҕқбылыстармен  іштей сырласа ҡмір сҙретіні –  Жаратушы Алланыҗ ҕқдіреті арҕылы жҙзеге 
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асҕан қлы заҗдылыҕ. Зейнолла аҕынныҗ  теҗізбен тілдесе, сырласа жырлауы оныҗ азаматтыҕ 

лирикасындағы қллтыҕ-отаншылдыҕ дҙниетаным биіктігін дҟлелдейді. 

«Теҗіз жыры» ҡлеҗіндегі лирикалыҕ  ҕаҝарманныҗ теҗізге арнай жырлауы  да табиғатпен 

етене сезімтал адам жан ділініҗ ғажайып сырлы  ҟлемін елестетеді:  

Шалҕар теҗіз, шуылдайсыҗ, неге алмайсыҗ сен тыным, 

Асыр салып кҡкке атылып, ойнайды ерке толҕыныҗ.  

Кҡбік шашып кҙркірейді, соғып жартас тҡсіне, 

Бқрҕ-сарҕ етіп ҕқлап тҙсіп, ҕайта  қрады ҡшіге...  

Онан сеніҗ ҕайтпас ҕайсар ҕайратыҗды кҡрем мен, 

Асҕаҕ ҙнді жыр іздесем кҙнде  саған келем мен, 

Тымыҕ тҙнде тқҗғиыҕҕа ҕонаҕтаттыҗ  сен Айды, 

Кҙміс Кҙн де кҡкжиектен ҕимай саған  ҕарайды. 

Ҕандай кҡркем маужыраған жазғы  сабат кешкі уаҕ, 

Мҙлгиді ойшыл жасыл жағаҗ, 

Не тыҗдайды жас ҕқраҕ?! 

Сыршыл жырдыҗ бір шумағын таптым ба екен сонан мен, 

Тереҗ ойда толҕып жалғыз тебіренгендей  болам мен [1, 30б.]. 

  Ҕазаҕ поэзиясындағы азаматтыҕ лирика жанрындағы шығармалардыҗ даму жолы 

халҕымыздыҗ кҡп ғасырлар бойы ҕалыптасҕан тарихымен сабаҕтас сипатымен ерекшеленеді. 

Байырғы тҙркі ҡркениеті жазба ескерткіштері, орта ғасырлардағы Ҕазаҕ хандығы (XV–XVIII ғғ.) 

кезеҗіндегі ХІХ ғ. жҟне ХХ ғасырдағы мқралар – бҟрі де кейінгі ҟдеби дамудағы азаматтыҕ-

отаншылдыҕ сарындағы шығармалардыҗ кҡркемдік негізі болды. ХХғасырдыҗ екінші 

жартысындағы ҕазаҕ поэзиясыныҗ азаматтыҕ сарынмен толыға, толыса жырлануында осындай 

дҟстҙрлі кҡркемдік жалғастыҕ тағылымын танимыз. 

Зейнолла Шҙкіров – ҕазаҕ  ҟдебиеті тарихындағы ҟдеби ҙдерістегі елеулі 

шығармаларымен даралана танылған кҡрнекті шығармашылыҕ тқлға. Ҕырыҕ жыл бойы тҡсекте 

жатҕанда ҕолынан ҕаламы тҙспеген, оҕуы мен шығармашылыҕ ҕызметін қштастырған еҗбек 

ізденісін оныҗ ҟдеби мқрасы – қлттыҕ рухани ҕқндылыҕтарымыз тағылымын танытады. 

Шығармалары бастапҕыда аудандыҕ («Социалистік Арал», «Толҕын»), бқдан кейін облыстыҕ 

(«Ленин жолы»), республикалыҕ («Лениншіл жас», «Ҕазаҕ ҟдебиеті») баспа сҡз беттерінде 

(«Жқлдыз», «Жалын») жарияланды. 

Аҕынныҗ алғашҕы ҡлеҗдерінен бастап, бҙкіл шығармашылығы жолында  оныҗ 

туған халҕы, Отаны, қрпаҕтар тағдыры, адамгершілік-имандылыҕ, тҟлім-тҟрбиесі туралы ойлары 

негізгі таҕырыптары болды. Аҕынныҗ азаматтыҕ лирикасы ата-бабалар ҕалыптастырған 

қстаздыҕ, тҟлімгерлік ойлардыҗ жалғасындай жырланды. 

Зейнолла – ҕазаҕтыҗ аҕын-жыраулары  поэзиясындағы азаматтыҕ-отаншылдыҕ 

дҙниетаным кҡзҕарастарын жаҗа дҟуір  аҕынына тҟн жаҗашыл ойларымен  ҡрбіге дамыта 

толғады. Философиялыҕ толғаныстарымен  ҕазаҕ ҡлеҗініҗ халыҕтыҕ деҗгейін биіктетті. 

Азаматтыҕ лирика– ҡмір ҕозғал философиялыҕ кҡзҕарастар аясында  ҕамтитын 

толғаныстар ҟлемі. Ҡмір ҕозғалысындағы ҟрбір тіршілік иелерін, ҕқбылыстарды, 

ҕасиеттерді ҙндес, қҕсас ерекшеліктеріне  орай баламалай жырлау барысында  жеке адамдардыҗ 

жалпы ҕоғамға, ҡркениетке ҕосатын ҙлесі айҕындалады.  

Аҕын Зейнолла ҕазаҕтыҗ қлттыҕ-этнографиялыҕ  дҟстҙрлі тқрмысы мҟдениетіндегі 

ҡмірге ҕқштарлыҕты, шынайы ҕабілетті, ҡнер сайысымен  ҡрнектелген дала 

ҡркениеті адамдарыныҗ  жан ҟлемі сілкіністерін, мқрат  қстанымдарын романтикалыҕ-

реалистік  болмысымен бейнелейді. Мысалы, «Бҟйгі»  ҡлеҗініҗ идеялыҕ-

композициялыҕ желісінде  ҡмір ҕозғалысындағы екі мҟселе саралана ҕамтылған: біріншісі – 

тіршілік ҕозғалысындағы адамзат ҕауымына тҟн тынымсыз жҙріп жатҕан іс-ҟрекет, мқрат-

маҕсат жарыс-сайыс бҟсекесі; екіншісі – азаматтыҕ-отаншылдыҕ парасатпен, шығармашылыҕ 

шалҕар шабытпен ҡмір сҙретін ҡр рухты адамдар қстанымен мҟлімдеу. 

Ҡлеҗніҗ бірінші бҡліміндегі тіршілік ҕозғалысындағы ҕарама-ҕарсылыҕты ҟрекеттердіҗ, 

ҕасиеттердіҗ егізделе ҡрілуі ҡмір шындығын айҕын болмысымен кҡз алдымызға  елестетеді: 
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«Ҕас тқлпар!» деп ҕыдыҗдатып ҕқр тайды, 

Жқртҕа ҟйтеуір ат оздырмаҕ бір ҕайғы. 

Кім келерін кҡмбе басы кҡрсетер, 

Бҟйгі айырар жаман торы сқмпайды, 

Ҕаса тқлпар кҡтермесіз ҡзі-аҕ алда шырҕайды [2, 102б.]. 

Поэзиядағы азаматтыҕ кҡзҕарас – шынайы ҡмірдегі барлыҕ адамдардыҗ жан ҟлеміндегі 

бқлҕыныстарды, талпыныстарды танытады. Ҟрбір саналы адамныҗ ҡзін ҕоршаған ҕоғамдыҕ-

ҟлеуметтік ортадағы ҡмір ҕозғалысындағы оҕиғаларға, жаҗалыҕтарға, ҡзіндік ҙлестерін 

ҕосатыны мҟлім. Жеке тқлғалардыҗ жаҗалыҕтарымен жалпы тіршіліктегі адамдарға ортаҕ 

ҕқндылыҕтар ҕқралады. Ҡмір ҕозғалысы бҟйгісінде жеке тқлғалардыҗ ҟрҕайсысыныҗ дара 

ҟрекеттері ҡзара ҟрі ҙндес, ҟрі ҡзгеше сипаттарымен айҕындалады. Ҟсіресе, ҡнер иелерініҗ 

(аҕындардыҗ, жазушылардыҗ, композиторлардыҗ, суретшілердіҗ, мҙсіншілердіҗ, 

сҟулетшілердіҗ) шығармашылыҕ шабыты баураған жан-жҙйе толғаныстарынан мҟҗгілік 

туындылар дҙниеге келеді. Шығармаларыныҗ адамзат қрпаҕтарына рухани ҕызмет лҟззаттын 

беруін ойлаған ҡнер адамыныҗ шабытты еҗбек бҟйгісі аламанындағы психологиялыҕ хал-

ахуалыныҗ романтикалыҕ-реалистік сипатын Зейнолла аҕын ҡлеҗі арҕылы айҕын сезіне аламыз: 

Жан ҕинасам мыҗдар ҙшін ҕинаймын. 

Мен біреудіҗ уысына симаймын, 

Жан ҕинасам мыҗдар ҙшін ҕинаймын. 

Біраҕ, жаппай кҡтермеге шаппаҗдар, 

Кҡп торыдан айылымды жимаймын, 

Жалғыз шауып, 

Бҟйгіҗді алып, 

Мыҗдар, саған сыйлаймын! [2, Б:102-103.]. 

Аҕындардыҗ азаматтыҕ-отаншылдыҕ қстанымдары туған жерді, атамекенді жырлаған 

ҡлеҗдерінен де мол байҕалады. Ҕазаҕ даласыныҗ барлыҕ аймаҕтарындағы таулар да, ҡзендер де, 

ормандар да, бетегелі белдер де, жалпаҕ жондар да, кеҗ жазыҕтар да, т.б. барлыҕ ҡҗірлер  – бҙкіл 

ҕазаҕҕа ортаҕ Отан. Зейнолла  аҕын да ҕазаҕ даласыныҗ барлыҕ ҡҗірлерін ҡзара сабаҕтас, тқтас 

Отан қғымымен сҙйген ҕазаҕ азаматына тҟн парасат биіктігі қлағаты кҡзҕарасын жырлайды.

 Кеҗ-байтаҕ ҕазаҕ жеріндегі кҡлдер де, таулар да, жусан кҡмкерген кеҗ дала да, 

ҕойнауларды мекендеген ауылдар, кҙнніҗ ҕызуы мен таза ауасы – бҟрі де ҕазаҕ перзенттерініҗ 

жан ділі сыры болып тҡгілген:  

Ҕандырған сусынымды егіз кҡліҗ, 

Жҙрсем де ҕай ҕияда соны іздедім. 

Аҗсадым бір ҕарауға Алатауға, 

Ҕқмарттым бір жқтуға теҗіз демін  [2, 158 б.]. 

  ... Бқл ҡмірде шеҗберді де, параллелді  кҡп сыздыҕ, 

Елеҗдейсіҗ кейде алдыҗнан кесіп жқмбаҕ ҡтсе іздік. 

Ҕқба жондар... 

Ҕқба жондар талдырады кҡзіҗді, 

Осы арадан басталардай ҟлем деген  шексіздік [2, Б:159-160.]. 

  Ҟлем ҟдебиетіндегі азаматтыҕ  лирика арҕылы халыҕтардыҗ қлттыҕ-отаншылдыҕ жҟне 

жалпы адамзаттыҕ гуманистік кҡзҕарастары  

З.Шҙкіров  поэзиясындағы азаматтыҕ-отаншылдыҕ ҡлеҗдер де классикалыҕ мқралар 

дҟстҙрімен ҙндес сипатымен жырланған. Туған Отаны ҕазаҕ даласындағы  ата-

бабалар ҕалыптастырған кемел  ойлы парасат, кҡркемдік ойлау биіктігінде  жырлауды дамыта 

жалғастырған Зейнолла Шҙкіров ҡлеҗдері ҕазаҕ поэзиясыныҗ  поэтикалыҕ ҕазынасын байыта 

тҙскендігімен  ерекшеленеді [3.]. 

Ҕорыта айтҕанда, дарынды аҕын Зейнолла Шҙкіров поэзиясындағы азаматтыҕ-

отаншылдыҕ ҡлеҗдер арҕылы халыҕ ділініҗ  мызғымас беріктігі дҟлелденген. Жан-жаҕтан 

анталаған жат ыҕпалдармен арпалыса жҙріп, туған даласын, жан жҙйедегі ҕайсарлығын, 

кҙрескерлігін жоғалтпаған  ҕазаҕ қрпаҕтарыныҗ ғасырлар белестерінен ҡткен, енді жаҗа 
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тарих асуларына аттанған жарҕын болашаҕ жолы аҗғарылады. Аҕындардыҗ азаматтыҕ қстаным 

жолын қлыҕтаған ҕуатты жырлары арҕылы ҕазаҕ ҟдебиетініҗ, тҟуелсіз Ҕазаҕстанныҗ ҟлем 

ҡркениеті кеҗістігінде де ҡзіндік тқғырын биіктете беретін мемлекеттік бағдарына да зор 

сеніммен ҕараймыз. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Шҙкіров З. Таҗдамалы. Ҡлеҗдер жҟне поэмалар. - Алматы, Жазушы, 1976. -304 б. 

2. Шҙкіров З. Адам – Жер – Ана. Жыр кітабы. – Алматы, «Жазушы», 1974. -111 б. 

3.Кҟрібозқлы Б. Сырлы сҡз сипаты. – Алматы: Ҕазаҕ университеті, 1997. – 196 б. 

 

 

 

ҞОЖ 82.09. 

Ҕ.ЖҚМАДІЛОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 
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Халыҕаралыҕ Тараз инновациялыҕ институтыныҗ магистранты, 

Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В статье проанализированы тематические особенности художественных 

произведений К. Жумадильдаева. В каждом произведении предусмотрено решение социальных, 

общественных проблем. 

Summary. The article analyzes the thematic features of K. Zhumadildaev's artistic works. Each 

work provides for the solution of social, social problems. 

 

Жазушы Ҕабдеш Жқмаділов туралы сҡз болғанда, оныҗ ҡзіне тиесілі тарихи міндетін 

орындаған қлт азаматы, нағыз халыҕтыҕ жазушы екендігіне ешкім кҙмҟн келтірмейді. Ҡйткені, 

Ҕабдеш Жқаділдаевтіҗ жеке басыныҗ тағдыры да, кҡркемдік ҟлеміндегі кейіпкерлерініҗ тағдыры 

да қлы атамекендегі ҕандастары ҙшін мҙлдем тосын ҕқбылыс еді. Ҡзіне бҙкіл кҡшпелі ҕауымныҗ 

соҗғы бір кҡшініҗ рухани ҕуаты мен баҕ-талайын, азаттыҕты аҗсаған арманы мен азабын, 

ҕуанышы мен ҕайғысыныҗ кҡз жасын аманат етіп тапсырған міндетті Ҕабдеш Жқмаділов ар-

ожданына кір келтірмей, табандылыҕпен жҟне шын ер жігітке тҟн ҕайсарлыҕпен орындап 

шыҕты. Ол сол арман-мҙдденіҗ жыршысы ғана емес, соны жҙзеге асырған нысаналы тқлға 

дҟрежесіне кҡтерілді. 

«Ҕабдеш Жқмаділов – біздіҗ буында ҡмірбаяны аса бай жазушы. Енді, міне, ҡмірден 

кҡрген, бастан кешкен сол қланғайыр мол материал жазушыныҗ сарҕылмас шығармашылыҕ 

азығына айналып отыр. Бір елде туып-ҡсіп, есейген шағында екінші бір елге келіп, сол ел туралы 

кҡркем шығарма жазу – екініҗ бірініҗ ҕолынан келер жеҗіл нҟрсе емес. Біраҕ Ҕабдеш бқл сыннан 

сҙрінбей ҡтті. Оған бқл жолы да ҡзініҗ табиғи талантымен ҕоса ҡмір тҟжірибесі кҡмектескені 

аныҕ. Оныҗ басҕаларымыздан бір артыҕшылығы – ҡзі кҡрген екі тҙрлі ҡмірді, екі тҙрлі ҕоғамдыҕ 

формацияны салыстыра зерттеуге мҙмкіндігі бар. Осы ҕасиетті Ҕабдешті жазушы ретінде тез 

есейтті. Біздіҗ кҡзіміз ҙйреніп, етіміз ҡліп кеткен кҡп мҟселеге ол тыҗ кҡзбен, сқҗғыла реалистіҗ 

кҡзімен ҕарай білді...» - Ҟкім Тарази ҡте жоғары бағалағандай,Ҕ.Жқмаділовтіҗ шығармашылығы 

ҕазаҕ ҟдебиетінде ойып тқрып орын алады. Себебі, кез-келген шығармаларын оҕыған адам ҟсер 

алмай ҕоймайды,кез-келген кейіпкермен бірге толҕу ҙстінде отырады. Ҡйткені тарихи 

шындыҕты кҡркем,шебер бейнелеп,суреттеген. Жазушыныҗ шығармаларыныҗ таҕырыптары да 

ҡзектілігімен оҕырманын баурап алады. 

 «Тозаҕ оты» (2009), «Аҕтқманыҗ «Ханшайымы» (2009), «Кҡкжал» (2011) тарихи 

хикаяттарымен Ҕ.Жқмаділов осы жанрды шығармашылығынныҗ ҡнімді саласына айналдырып 

отыр. Оныҗ кҡркем шығармаларында сана ҕатпарларында жатҕан ҡткен кҙнніҗ суреттері кҡп 

баяндалатыны мҟлім. Мысалы, «Тағдыр» романы қлт ҟдебиетіне «кҡші-ҕон» таҕырыбын ҟкелді 
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жҟне ҕазаҕтыҗ басынан кешкен тарихи жағдаяттарыныҗ саяси-ҟлеуметтік, тарихи-

психологиялыҕ ҕырларын жан-жаҕты баяндап берді. 

Алайда, туған ҡлкесінде саяси оҕиғалардыҗ салдарынан екіге бҡлініп ҕалған қлт тағдыры 

ҕос империяныҗ аумалы-тҡкпелі, ҕазаҕтар ҙшін тым баянсыз саясаттарына тқрлаулы болып 

ҕалғаны да тарихи шындыҕ. 

Жазушы «Тозаҕ оты» хикаятында ҡзі жаҕсы білетін тарихи оҕиғаларға тағы да ҕалам 

тартҕан. Маҕсаты: ілгеріде жазған шығармаларында айтылмай ҕалған оҕиғаларды ескерусіз 

ҕалдырмау.Сонымен бірге, осындай оҕиғаларды автор ел ішінен кҡп естіді ҟрі ҡзі де кҡзбен 

кҡріп, бастан кешті.  

Міне, сол оҕиғалар уаҕыт ҡткен сайын ҡзініҗ тҙпкі мҟнін басҕа ҕырынан аша тҙсіп, 

жазушыныҗ жан дҙниесін ҙнемі мазалай берді. Шығарманыҗ ҡзі де жазушыныҗ тҡл туындысы 

болып саналатындыҕтан, олардыҗ да тіршілік иесі тҟрізді жарыҕҕа шығуға қмтылатыны заҗды. 

«Тозаҕ оты» хикаяты жеке адамнан бастап, адамзат баласыныҗ бастан кешкен жҟне кеше 

бермек ҕасіреттерін баяндаған. Бір кездегі ҡзгеніҗ тарапынан кҡрген ҕорлыҕтар мен 

зорлыҕтардыҗ ҙнемі еске алына беруі, оныҗ ҟділетсіз екенін ҟшкерелейді. Тарихи уаҕыт жеке 

адамныҗ санасынан сол сҟттерді ҟр тҙрлі айла-амалдарымен ҡшіріп жіберуге тырсса да, бҟрібір 

қлт (ҕазаҕ) мінез-ҕқлҕына жамаған жағымсыз таҗбалары ҕалады жҟне ҕорҕынышпен еске 

алынатыны да шындыҕ. 

Ҕ.Жқмаділов баяндаудыҗ кҡркемдіктіҗ ҕабатындағы оҕиғалыҕ желінініҗ шып-шырғасын 

шығармай еркін ҡрбіте беретін ҕаламгер болғандыҕтан, Такламакан шҡлінде тірідей тозаҕ отына 

тҙскен Ҕытайдағы ҕазаҕтардыҗ тағдырын Бағлан есімді кейіпкердіҗ басына жинаҕтаған.Ол: 

«Шыҗжаҗ университетінде ҕазаҕ бҡлімдері ашылу керек. Ҕытайша, қйғырша оҕыған жастар 

ертеҗ ҕазаҕ мектептерінде ҕалай сабаҕ береді?Сонан соҗ «Шыҗжаҗ ҕазағы мҟдениет жағынан 

Ҕазаҕстаннан алыстамауы керек. Сондыҕтан бізге Ҕазаҕстан жазуын ҕолдану керек» депті [1, 19 

б.].Содан «қлтшыл», «ҕос жҙрек», «шетелдіҗ ҕағып кеткен шегесі» деген саяси ҕатерлі атаҕ 

алып, «идеялыҕ жағынан тазаруға» Тарымға жіберіледі.Міне, осы жерден бастап жазушы 

«лагерлік ҡмірлердіҗ» ҕыр-сырын тҟптіштей баяндайды. 

«Аҕтқманыҗ «Ханшайымы» (2009) заманауи таҕырыпта жазылған деректі-тарихи хикаят. 

Жазушы оҕиғаға негіз болған наҕты фактілерді оҕырманға айтып жатуды ҕажет деп таппаған. 

Себебі, ҕазіргі ел осы мазмқндас ҟҗгімелерді кҡп естиді.Хикаят болған жҟне аҗызға бергісіз шын 

оҕиғалардыҗ негізінде жазылған. Бқл деректі кҡркем шығарма жҟне бқған толыҕ дҟлел бар. 

Тарихи жағы оныҗ деректілігмен де тікелей байланысты, себебі бҙгін болған оҕиға ертеҗгі тарих. 

Оҕырманға (оҕымаған оҕушыны айтып отырмын) осы хикаятты ҕысҕаша мазмқндасаҕ, 

оҕиға негізінен «Аҕтқма» аулымен байланысты ҡрбиді. Бір кездегі Шығыс ҡҗірдегі дҙркіреген 

кҡп мал совхоздарыныҗ бірі болған бқл ауыл,Одаҕ ыдыраған соҗ бҙгінгі тілмен айтҕанда 

«болашағы жоҕ» болып ҕалған. Бар-жоғы алты-жеті ҙй ҕалған жетім ауылда бқрыҗғы жылҕышы 

Сайлау марҕқмныҗ Аҕҕайшасы кенже ҕызы Айсараныҗ Алматыдан «тауып ҕап» ауылға ҟкеп 

салған кішкентай Моншағымен кҙн кҡріп жатады. Аҕҕайша бқған да шҙкіршілік етіп ҕояды.Бқл 

жоҕ болса, не болғандай екен... Балалары ҡзді-ҡзі тіршіліктерімен ҟр облыста жҙр.Айсарасы 

Алматыда, болған іске болаттай берік боп, бҟтуасыз, махаббатсыз бір еркектіҗ (Нқрҕанат) 

екіҕабат ҕып тастап кеткеніне «асылып ҕалмайды», ҕайта ҕайратына мініп, тірлік етіп жатады. 

Жігіт: «Мен алысты кҡздеген адаммын. Маҕсатҕа жетуіме байдыҗ ҕызы жол ашады.Ал, сен 

маған масыл болудан басҕа не бересіҗ?» [2, 72 б.] деп ҡз заманыныҗ «еҗіреген ері» ҡз 

уаҕытыныҗ «манифестін» тҡтесінен ҕойып, тайып отырған. 

Жазушыныҗ «Кҡкжал» хикаяты ҟйгілі Оспан батыр Исламқлы ҕатысҕан тарихи оҕиғалар, 

Орыс-Ҕытай-Моҗғол ҕарым-ҕатынастары жҟне олардыҗ ҕол астындағы аз қлттар мен ҕазаҕ 

халҕыныҗ кҡтерілістерініҗ кҡркем шежіресін баяндаған. Хикаяттыҗ ҕасҕаша мазмқны 

мынадай:Алтай ҕазаҕтары кҡтерілісініҗ басшысы Оспан батырдыҗ тқтҕынға тҙсіп, дҟлірек 

айтҕанда 1951 жылдыҗ 15-наурызында Ҙрімжідегі атаҕты екінші тҙрмеге ҕамалғаны. «Бір кезде 

Шҟріпхан тҡре, Бқҕат бейсі, Аҕыт ҕажылар жатҕан тҙрме ғой бқл. Атаҕты Таҗжарыҕ аҕын 

осында жатып, ҡзініҗ ҡлмес жырларын шығарған...» [3, 59 б.] деп автор аныҕтап айтҕан Ҙрімжі 
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тҙрмесінде шығарманыҗ оҕиғасы ҡрбиді. Осындағы бір жарым айға созылған тергеулердіҗ 

хаттамалыҕ барысы арҕылы басты-басты оҕиғалар айҕындалады.  

Ал Оспан батырды ҟдебиет тарихына, кҡркемсҡзге «Кҡкжал» деп ҕашап жазған тқҗғыш 

ҕазаҕ жазушысы – Ҕабдеш Жқмаділов. Жҟне, Оспан туралы біздіҗ ҟдеби мқрамызға проза 

жанрында ҡзініҗ тарихи-кҡркем ҕырымен кеп ҕосылған шоҕтыҕты шығарма да осы «Кҡкжал» 

повесі[4.]. Бқл хикаят қлт тҟуелсіздігі тқсында, атап айтсаҕ жаҗа ғасырдыҗ алғашҕы он 

жылдығында жазылғандыҕтан,Оспан батырдыҗ бқғауға бағынбаған қлы рухын еске тҙсіреді. 

Себебі, ол аҗсаған азаттыҕтыҗ тқсында жарыҕ кҡрген тарихи хикаят ҡзініҗ мазмқны мен 

идеялыҕ жағынан бҙгінгі оҕырманға ҙлкен олжа болып, ой салады деп санаймын. Осыныҗ бҟрі, 

ҟсіресе ҕарымды ҕаламгердіҗ қлтшыл қстанымдарыныҗ нҟтижесінде мҙмкін болған.  
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Ҕазаҕстан Республикасы, Тараз ҕ. 

 

Резюме. В статье проанализированы проявления психологической репрезентации в 

творчестве Р. Мукановой. 

Summary. The article analyzes the manifestations of psychological representation in the work of 

R. Mukanova. 

 

Еліміздіҗ тҟуелсіздік жылдардағы ҕазаҕ ҟдебиетінде Роза Мқҕанованыҗ туындылары 

арҕылы кешегі кеҗестік дҟуірдіҗ, бҙгінгі демократиялыҕ ҕоғамныҗ бет-бейнесін, маҕсат-мҙдесін, 

беталысын кҡркемдік шебрлікпен суреттеп бергенін бҙгінде кҡпшілік ҕауым мойындап отыр. 

Ҟҗгіме жҟне драма жанрында ҕалам сілтеген ҕаламгер Р.Мқҕанова тоҕырау кезеҗіндегі қлт 

тағдыры, елдегі саяси-ҟлеуметтік ҕайшылыҕтар, ҡтпелі кезеҗдегі адам болмысы, оныҗ ішкі жан-

дҙниесініҗ айналасындағы ортамен ҕабыспауы, рухани жадаулыҕ сияҕты мҟселелерді, сондай-аҕ 

бҙгінгі демократиялыҕ ҕоғамдағы адам мен адам, адам мен ҕоғам, адам мен табиғат арасындағы 

ҕайшылыҕтарды кҙн тҟртібіне батыл ҕоя білді. 

Осындай кҙрделі мҟселелерді кҡркем бейнелеп, шығарманыҗ басты идеялыҕ нысанасына 

айналдырып, характерлердіҗ арҕасына жҙк етіп салып, ҡмірлік маҕсат-мҙдделеріне айналдыру 

кез келген ҕаламгерден ҙлкен шеберлікті талап етері сҡзсіз. 

Ҕазаҕ прозасындағы Р.Мқҕанованыҗ ҟҗгімелеріндегі таҕырыптыҕ-идеялыҕ жағынан 

тереҗдеуі, ҟдебиеттегі жаҗаша кҡркемдік ізденістері байҕалды. Себебі адам мен адам, адам мен 

ҕоғам, тқлға мен тобыр, ой мен сезім, мансап пен қждан, ынсап пен ындын, арман мен маҕсат, іс-

ҟрекет пен кҡзҕарас, дҙниетаным мен мінез-ҕқлыҕ арасындағы ҕарым-ҕатынас пен талас-

тартыстарды кҡрсету, ҟрҕайсына ҡз кҡзҕарасын білдіріп ҟділ «ҙкімін» айту жазушыларды жаҗа 

кҡркемдік ҟдіс-тҟсілдерге баруға, оны шеберлікпен игере білуге бағыттаған еді. Осындай ҡзекті 
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мҟселелерді бейнелеп, барша адамзат баласын ойландырып отырған сауалдарға жаап іздеу 

маҕсатында ҕаламгерлер тереҗ тартысҕа ҕқрылған туындыларды дҙниеге ҟкеле бастады. 

«Ҕқдірет-кие» атты тарихи ҟҗгімесін жазар алдында, Шыҗғысхан  жайлы тарихи деректерді 

ала отырып, Шыҗғысхан мен інісі Хасар  кейіпкерініҗ егжей-тегжейіне дейін біліп, оҕиғаны 

жазар алдында ҡзіндік ҕолтаҗбасы мен пайымына сҙйенеді.  Шыҗғыстыҗ ҟкесі-Есугей батыр. 

Оныҗ бірінші, ҟрі басты ҟйелі Оэлун.  Шыҗғыстыҗ ҕол астындағы Кҡкеш деген адам оныҗ 

билігіне таласады. Бқл дерек тарихта жазылған. Ал, Р.Мқҕанова осы 

сюжетті  ҡзіндік шеберлігімен тарихта болған Шыҗғыс хан мен ҟҗгімедегі кейіпкері екеуініҗ 

наҕты бейнесін ашуға тырысады.  Шыҗғысхан Кҡк тҟҗіріге ҕатты сенеді. Ҡйткені, ҡзіне дарыған 

аҕыл Кҡктен деп біледі.  Жалпы, тҙркі халыҕтары Кҡк тҟҗіріге табынған. Оған деген сенімі мен 

тҙсінігі ертеден  сонау Кҙлтегін тасынан да аҗғарылады. Автордыҗ кҡркемдік тҟсілініҗ бірі-

шығармаларында культтік фразеологизмдер жиі қшырасады. «О, тҟҗірім», «Жасаған 

ием»,  «Ҕқдайға  кҙніне мыҗ да бір тҟубе ҕылушы едім»,  «Ҕқдай біледі»,  «Алладан кҙт». 

Ананыҗ балаға деген, баланыҗ бауырға деген, ал бауырдыҗ билікке деген сезімдері кҡрініс 

береді.  

«О, тҟҗірім, азаптан ҕқтҕар, жҟрдем бер! Бауырымнан шыҕҕан ҡз балам бір-біріне дқшпан 

болып қстасса, заманымда не ҕасиет ҕалғаны. Онда ел анасы атанған Ҡлеҗ сорлыда не ҕадір бар. 

Tap ҕқрсағымды кеҗітіп, тас омырауымды иітіп, кеудеме басҕан ҕос сҟби ер жетіп, ел иесі 

атанғанда бір-бірімен неге бола, кімге бола жауыҕты? Жҙрегімді жарып шыҕҕан ҕос ҕқлын бқл 

кҙнде неғып суынып, теріс айналып, берекесі ҕашты? Жауға ҕатал болам деп, ҕатігез болып 

кеткен бе? Бір анадан туған ҕос батыр-Шыҗғыс пен Хасар ағайыншылығын қмытып, кҡздеріне 

ҕан толғанда, ҕайсысыҗа кінҟ артып, ҕайсысыҗды аҕтаймын»[1,3б.].  

Бқдан байҕағанымыз ҟр суреткер ҡз шығармасындағы суреттеп отырған бейнесін 

ҕиялынан тудырып, талғамынан ҡткізіп, оған ҡзінше мінез, ҕимыл-ҟрекет беріп шығарманыҗ ҡҗ 

бойында жандандырады. Ал Роза Мқҕанованыҗ  ҟҗгімелерініҗ дені ҟйел  психологизмі, адам 

ҡмірініҗ ҡзгеше ҕырлары мен шығармашылығындағы философиялыҕ тҙйіндерді шешуге 

тырысады. 

 Алайда ҟҗгіменіҗ басты таҕырыбы-АНА.  Аналыҕ  сезім.   Ҟҗгіме кейіпкері Ҡлеҗ шешеніҗ 

балаларына деген аналыҕ сезімі, ханныҗ да ҕараныҗ да анадан туғанына, ана 

алдында  Шыҗғыстай ҟлемді билеген ханныҗ  ҡзі де бас иетіндігі.  Біраҕ не ҙшін, неге бола ҡлім 

ҙкіміне Шыҗғыс ханныҗ бқйырғанын тҙсінбеген. Білетіні - ол ҕатал, ҡзі айтҕан жарлыҕтан 

ешҕашан да бас тартпайды. Басын аламын десе, бесіктегі сҟбидіҗ де ҕылшадай мойнын ҕия 

салатын. Ҡлім. Ҟсіресе Шыҗғыстыҗ ҕолынан бқйырған ҡлім, ҕасиетті, кқдірет жіберген, тҟҗірі 

сыйлаған ажал деп тҙсінетін.  

 Роза Мқҕанова «Ҕқдірет-кие» ҟҗгімесінде былай суреттейді: «Ішке біткен ҕызғаныш пен 

ашудан Шыҗғыс хан арыла алмай, кҙні бойы ордасынан басын кҡтермей жатып алды. Кҙн ҡткен 

сайын Хасардыҗ малын талатып, жқртын кҡшірткізді. Ҟйтеуір, бар ойы Хасарды бір тқҕыртып, 

тоздыруға тырысҕан. «жқпыны жқртта Хасардыҗ омыртҕасы сынып, жалғыз ҕалыпты» дегенді 

кҡп қзамай Ҡлеҗ-шешей тағы да естіп, ҡзінде кҙй болмаған соҗ, кҡшірісіп ҟкелуге Хасарға 

адамдар салған. Біраҕ  ҕарт ана Шыҗғыс пен Хасардыҗ арасындағы болған ҕаҕтығысты естіген 

сҟттен кейін, мҙлде ҕартайып кеткен. Самайына ҕыраулап аҕ кіріп, белі бҙкшиіп, еҗсесін 

кҡтеруден ҕалған. «Бел омыртҕасы ҙзіліп, Хасар кҡшкен жқртта жатыр» дегенді естігенде-аҕ, бқл 

Шыҗғыстыҗ ҟрекеті екенін айтпай-аҕ іштей тҙсініп еді [1, 12б.]. Ҟҗгіме шеберлігі 

жазушылардыҗ жан-жаҕты жаҗалыҕҕа бейімделуінен байҕалады. Б.Майтановтыҗ: «... тқлғаныҗ 

ҕысымға қшыраған ҡзіндік ерекшелігі ескерілді; дҟстҙрлі сюжеттік-композициялыҕ сызбадан 

ҕқтылу мҙмкіндігі туды» [2, 57 б.], - пікірі наҕтылайды.  

Роза Мқҕанова ҟҗгімелерінде ащы шындыҕтыҗ аражігін ажырата айта білу мен 

ҟлеуметтік ҡмірдіҗ кҡлеҗкелі жаҕтарын ҟшкерелеу, рухани жаҗару дҟуіріндегі егемендікті 

насихаттау мен ҕқлдыҕ санадан бой тарту, жаҗалыҕҕа ҕқштарлыҕ, қлттыҕ болмыстыҗ 

жаҗғыруына деген қмтылыс бой кҡрсеткендігі аныҕ.  

Ҕызғаныш пен ашудан  арыла алмаған хан ҡзініҗ  інісініҗ малын 

талатып,  жқртын  кҡшірткізеді.  Мқныҗ барлығы ханныҗ  кҡзіне толған ҕан еді.   Автор 
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психологиялыҕ бейнелеудіҗ бір тҙрі. Тҙс кҡру тҟсілін шебер пайдаланады. 

Бқлтҟсіл   біздіҗ   ҟдебиетімізде   кейіпкердіҗ   ішкі   ҡмірін   беруде   жиі ҕолданылатын ҟрі берік 

дҟстҙрге енген кҡркемдік компонент. Оны жазушы жиі ҕолданбаса да еҗ онтайлы сҟттерде сҟтті 

пайдалана да біледі.Ҕайсыбір кҡркем дҙниелердіҗ кҡркемдік-идеялыҕ мазмқнында кҡркемдік 

штрих, детальдарды сҟтті ҕолдана білгендігі туралы атап ҡттік. Ҙлкен ҟдебиетке шағын 

жанрдағы шығармалармен келген Роза апай оны жанрлыҕ жағынан байытты. Бірҕатар 

дҙниелерінде сыршылдыҕ ҟуен, нҟзік лиризм басым болса, ендігі бір шығармалары тереҗ 

психологизмге ҕқрылды. 

 «Тҙс кҡру тҟсілі-психологиялыҕ бейнелеудіҗ бір тҙрі. Бқл 

тҟсіл   біздіҗ   ҟдебиетімізде   кейіпкердіҗ   ішкі   ҡмірін   беруде   жиі ҕолданылатын ҟрі берік 

дҟстҙрге енген кҡркемдік компонент. Оны жазушы жиі ҕолданбаса да еҗ онтайлы сҟттерде сҟтті 

пайдалана да біледі.  Тегінде, тҙс кҡру  тҟсілін ҕолданған ҕаламгерлер екі маҕсатты мқрат 

тқтады.  Бірі-ҙстіҗ мазмқнын психологиялыҕ талдау  тқрғысынан интерпретациялағысы келсе, 

екіншілері-сюжеттік желіге арҕау болар тҙс кҡру эпизодын поэтикалыҕ ҕуаты мол ҟдеби ҕқрал 

ретінде ҕарастырады» [3,91б.].  «Шыҗғыс хан тқншығып жатыр екен, қйҕысынан шошып оянды. 

«Ойпыр-ай, -деді жалғыз ҡзі.  –Мен бір сқмдыҕ тҙс кҡрдім,-деді жан-жағына ҕарап. –Ҕқдірет-

кие...  –Ҕқдірет-кие...екен деймін.  Ҟміршім мені дҙниеге ҟкелген Ҡлеҗ-шешем екен деймін». 

Кҡздері шатынап, Шыҗғыс хан жаҗағы тҙсті тағы есіне алды.  Дағар жерге тҙсіп ҙлгермей аузы 

ағытылып келіп, ішінен бҡлшек-бҡлшек болып домалаған Ҡлеҗ-шешесініҗ бейнесін кҡреді. 

Кесілген басы, ҕол –аяғы сатырлап бҡлек-бҡлек болып ҕқлап жатыр екен. Жаны бар шешесініҗ 

басын не дағарға ҕайта саларын, не жерден алмайын деп екіқдай кҙйде тқрғанда, жаҗағы 

шешесініҗ басы: «Кҡтер! Ал мына басты»,-деп ҟмір етеді.  Бқл-Ҕқдіреттіҗ ісі. Оған сеніҗ ҟміріҗ 

жетпейді. Шыҗғыс балам. Кҡтер енді,  ҕара жерге тастай кҡрме» [2,13б.],-дейді. 

Мына ҟлемді адамдардыҗ бір-біріне деген тартылыс сезімі бар. Ол ана мен 

бала  махаббаты.  Оныҗ  ҕқдіреттілігі ҟҗгімеде былай беріледі: «Шыҗғыс келе 

жатыр.  Анасыныҗ  аяғына бас қрып,  кешірім сқрамаҕ.  Рахымы тҙсіп,  кешірім 

етсе,  бқ  дҙниеде Ҡлеҗ-шешеніҗ алдынан кесе ҡтпейді деҗдер!» -деді. Осы сҡзді Шыҗғыс хан 

теріс ҕарап, иегі кемсеҗдеп, жанарына жас толып,  ҕатты босап айтты.  Бқл жолғы қлы жорыҕ бір 

ай кешігіп басталды [2,13б.]. Ҟҗгімеде бҙкіл ҟлемді бағындырған  ҟміршініҗ ана алдында ҟмірші 

ғана  емес,  ана ҙшін ол оныҗ перзенті  болып ҕалатындығы  мен ҟйел-ананыҗ  Алла берген 

ҕқдіреті де кҡрінеді. 

Роза Мқҕанованыҗ ҡзіне дейінгі ҕазаҕ ҟҗгіме жанрыныҗ бар жетістігін бойына сіҗіре 

отырып, қлттыҕ ҟдебиетімізге жаҗаша ізденістер ҟкелу жолында талмай еҗбек еттіп келеді. 

Ҕаламгердіҗ шығармаларын сараптай отырып, бҙгінгі талаптарға сай ғылыми байламдар жасадыҕ. 

Жазушыныҗ «Жарыҕ дҙние» (1994, «Жалын»), «Дҙние кезек» (1997, «Жазушы») 

ҟҗгімелер жинағы, «Ҕқдірет-Кие» ( 2000, «Сҡздік-Словарь») ҟҗгімелері мен драмалыҕ 

хикаяттары жарыҕ кҡрді. 2001 жылы Рабғқзидіҗ «Ҕисса-сҙл-Ҟнбий-я» кітабын алғаш рет ҕазаҕ 

тіліне тҟржімалады. 

1996 жылы Ҕазаҕтыҗ мемлекетгік М.Ҟуезов атындағы академиялыҕ драма театрында 

«Мҟҗгілік бала бейне» пьесасы ҕойылды. 1997 жылы Ғ.Мҙсірепов атындағы мемлекеттік 

академиялыҕ жастар мен балалар театрында М.Ҟуезовтіҗ «Ҕаралы сқлу» ҟҗгімесініҗ желісінде 

драмалыҕ ҕойылымы сахналанды. 

Роза Мқҕанованыҗ 2001 жылы Ш.Айманов атындағы «Ҕазаҕфильм» киностудиясында  

«Ҕыз жылаған» ҟҗгімесініҗ желісімен кино тҙсірілді. 

Жазушы-даматург Роза Мқҕанова Ҕазаҕстан Жазушылар одағы сыйлығыныҗ, «Жалын» 

журналыныҗ Т.Айбергенов атындағы сыйлығыныҗ (1989), Халыҕаралыҕ «Алаш» ҟдеби 

сыйлығыныҗ лауреаты (2002, «Ҕқдірет-Кие»). 2011 жылы Еуропалыҕ ҕоғамдастыҕтыҗ 

қйғарымымен Прага ҕаласында ҟдебиетке сіҗірген еҗбегі ҙшін Франц Кафка атындағы 

медалімен марапатталған. 
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Резюме. В статье подробно проанализированы особенности использования психологизма в 

рассказе М. Байгута «Жоғалған жқрнаҕ». 

Summary. The article analyzes in detail the features of the use of psychologism in M.Baigut's 

story «Zhogalgan zhurnak». 

 

Ҕазаҕ  прозасы тарихында – желтоҕсан таҕырыбына ҕалам  тартушылар аса кҡп емес. 

Ҕазіргі ҕоғам мҟдениетіндегі болып жатҕан ҡзгерістерге сай, оҕырман ҕауым бірыҗғай 

философиялыҕ, психологиялыҕ, тарихи романдардан гҡрі, шынайы ҡмірдіҗ шындығына 

негізделген, тарихи-саяси, аҕпараттыҕ-интеллектуалдыҕ мҟлімет беретін деректі роман жанрына 

ҕызығушылыҕ танытуы да тҙсінікті. 

Ҡз шығармаларында уаҕытҕа ҙн ҕосумен бiрге, ҡткенніҗ  ҡшпес  ізін де,  атап 

айтар  болсаҕ  еліміздіҗ  аҕтаҗдаҕ  тарихы болып  ҕалып  отырған  Желтоҕсан  ызғарын да 

тқҗғыш аҗғарған жазушылардыҗ бiрi – Мархабат Байғқтқлы. Ол iс-ҟрекетi, мiнез-ҕқлҕы ҡзгеше 

кейiпкерлердiҗ бейнесiн сомдауға талпынды. 

Мархабат Байғқттыҗ  «Жоғалған жқрнаҕ» [1,188б.]  ҟҗгімесі оҕыс хабардан басталып, 

оҕырманын еліктіре тҙсетін ҟдіске ҕқрылған. 

«Жқрнаҕ кҡке жынданып кетіпті». Ҟҗгіме оҕушы баланыҗ кҡзімен беріледі. Жазушыныҗ 

шеберлігі айҕын. Оҕып шыҕҕан жан кейіпкер тағдырына жаны ашиды. Жалған пафостан ада. 

Текемет кенті тегіс білетін Ҕонаҕбай ағайдыҗ жалғыз қлы. Жқрнаҕ тек желтоҕсан ҕасіретініҗ 

ҕқрбаны болған жас жігіт Жқрнаҕ. Оныҗ есімі ҟншейін берілмеген. Бқл жоғалған қрпаҕтыҗ 

символы. Мҟҗгҙрттену аллегория арҕылы симптомдары айтылған. «Жынды Жқрнаҕ адамдарды 

бір-бірінен айырмайтын, кісі танымайтын, кімніҗ кім екенін мҙлде білмейтін». Ҕазіргі ҕазаҕ 

баласыныҗ кейпіне қҕсайды, ана тілін білмейді, ҡзі мен жатты, аҕ пен ҕараны ажырата алмайды. 

Қлтсыздану мен жаҝандану дертіне шалдыҕҕан қрпаҕ ҕасіреті бейнеленген. Санасы мҟҗгҙрт. 

Қлтыныҗ ҕасиетін танудан ҕалып, ҕазаҕтыҕтан аулаҕ кетіп барады. Жқрнаҕ − текті ҟулеттен. 

Сондай озыҕ жасты заманы ҕор ҕылды. Мҟскеуде оҕып жҙрген білімді жігіт. Алматыға сҙйген 

ҕызы Алмаға келгенде тепкіге қшырайды. Басынан арматура темірімен қрған. Жқрнаҕтыҗ 

жындануыныҗ негізгі себебі сҙйген ҕызынан айрылуы, сол бір ҕазаҕ ҕыздарыныҗ кҡрген 

ҕорлығы. Ҟкесі тіл мен ҟдебиеттіҗ маманы. Ол кҙйіктен ҕайтыс болды. Директор 

Сағындыҕовтыҗ анасы ғана жынды Жқрнаҕтыҗ бетінен сҙйеді. Оған кейін Жқрнаҕ: «Жоҕ, сізді 

танымаймын, біраҕ бетімнен сҙйгеніҗізді білем ғой, неге білмеймін» дейді. «Ана байғқс ал кеп 

еҗіресін-ай сонда». Директор Сағындыҕовтыҗ анасы. Жқрнаҕ жынданған, ҕоғамдағы асыл 

ҕызметінен айрылған. Текті ағалар да заманға кҙйлеген. Сондыҕтан ҕалыҗ елі ҕазағы ҕорғаусыз. 

Жқрнаҕ айнала жқрттан ҟн-кҙйден сабаҕ беретін Сағынышты, директор Сағындыҕовты тануы 

тегін емес. Бқл ҕазаҕтыҗ тегі мен ҡткеніне сағынышты, тектілікті аҗсауды тқспалдайды. Бқл 
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символдыҕ ҟҗгіме. Жқрнаҕ ҡлерінде туған ҙйініҗ табалдырығына кеп тізе бҙгеді. Автор мқны 

санасында сағыныш деген қғым ҡлмеген деп тҙйіндейді.«Басҕалармен  таҕырып 

ортаҕ,  обьективті қҕсас  болған  кҙнніҗ  ҡзінде,  хас шебер туындысында ҡмір ҕқбылыстары 

қлттыҕ топыраҕ исін  жоғалтудан,  бояу- реҗінен   айырылудан  ада  болса  керек.  

  Ҡйткені ҡнердіҗ  даралыҕ  сипатын кҡрсететін,  оныҗ   табиғатын  ашатын 

негізгі  эстетикалыҕ  категорияны - бейнені  халыҕтыҕ   қғымнан   бҡліп ҕарау – оны мансқҕ  ету-

дейді  Р.Нқрғалиев [2, 146 б.]. 

Мектебіміздегі барлыҕ мқғалімдерден биік кҡрінетін ағайымыз мқҕым-мҙлде кішірейіп 

кеткен екен.Бҟрінен де бетер ҕайран ҕалдырғаны ҕалжыраҗҕы Ҕонаҕбай ағайымыздыҗ 

жайшылыҕтағы жылуарлы жанарыныҗ бқрынғы нқрынан жқрдайлығы еді» [2,88б.] – деп, автор 

кҡтеріліске  ҕатысты  деген  қлыныҗ  ҕай  ҕуыста, ҕай тҙрмеде жатҕанын білмей жаны ҕиналған, 

елініҗ, жқртыныҗ еҗбегі сіҗген  абыройы мен  беделі  бір  қлағатты  қстаздыҗ тергеу мен тексеру 

жанын  жегідей жеп ҕойғанын суреттеу мезетін  сҟтті  шығара білген.  

«Нқры тайған жанарды» суреттеу арҕылы арҕылы автор болашағынан, «ҙміт еткен 

кҡзімніҗ нқры балам» дегендей ҙміті ҙзіліп, мойынқсынған пенденіҗ бейнесін берген. 

Жазушыныҗ кҡрсетіп отырғаны, ел аман, жқрт тынышта тҡрт ҕқбыла сай шаҗыраҕтыҗ тҡбесі 

ортасына тҙсіп, кешегі Мҟскеуде оҕуын оҕып, бітіріп келе алмай, тіктеп жатҕан қлымен 

маҕтанып жҙрген ҟке, кіріптар болып, кҡзін кҡтере бетіне ҕара алмай 

жҙзімен  жер шқҕып  жҙргені. Бқныҗ сыры неде деп мҟҗгілік жауабын бірде тауып, бірде таппай, 

оҕиға желісін трагедиямен ширыҕтыра тҙседі. 

Тқра  туған  табалдырығына  тізерлеп, кіндік  кескен ҙйіне  басын иген тҟрізді.» Жалпы 

шығарманыҗ ҟлеуметтiк мазмқнын, жазушы  ҙй, ҕарашаҗыраҕ мотиві арҕылы  айҕындап 

отырады. Демек, ҕаламгер қлттыҕ танымға тҟн мотивтер мен дҟстҙрлі символдарды шебер 

пайдалану арҕылы Желтоҕсан ҕасіретініҗ ҕазаҕтыҗ халыҕтыҕ рухына тигізген зардаптарын аша 

білген. 

Ҟҗгіме негізін ҕқрайтын екі желі бар. Біріншісі: Заман, ҕоғам ҟділетсіздігі, екіншісі: 

Ортаныҗ, ҟлеуметтіҗ жеке адамға ҕиянат, озбырлығы. Осы арҕылы автор ҕазаҕ жқртыныҗ 

бауырмалдыҕ, ҡзара мейірім, ҕайырым ҕасиеттерінен де азғындай бастағандығыныҗ ауыр 

суреттерін береді: Ал ҕалыҗ жқрт «жынды» атаған Жқрнаҕ жанында мейірім мен ізгіліктіҗ 

шуағы мол. Ҟке шаҗырағына деген адалдыҕ, ҡз туған босағасына деген сҙйіспеншілік сезімдерін 

жадынан шығармауы оныҗ шын мҟнідегі адамдыҕ болмысын биіктете тҙседі. Ҕоғам ҕысымы, 

ҕолдан жасаған ҕысастыҕ пен ортаныҗ зҟбірі оныҗ болмысын аласарта алмайды. Шығарманыҗ 

кҡркемдік ҕуаты да осында. 

Желтоҕсан кҡтерілісі туралы кҡркем дҙниелер кҡп деп айта алмайсыз. Біраҕ ауызды ҕу 

шҡппен сҙртуге де болмайды. Желтоҕсан туралы тҙсірілген кҡркем фильмдер дегенде «Ҕызғыш 

ҕқс» пен «Аллажар» еске тҙседі. Ал, кҡркем ҟдебиетте біраз дҙниелер баршылыҕ. Солардыҗ бірі 

ҕарымды ҕаламгер Мархабат Байғқттыҗ «Жоғалған жқрнаҕ» деген ҟҗгімесі. Ҟҗгімеде оҕиға 

желісі бқрынғы Брежнев алаҗында емес, тас еден тҙрмеде де, ҕуғын-сҙргінде де емес, ҕарапайым 

ҕазаҕ ауылында ҡтеді. Алматыдағы Желтоҕсанныҗ жаҗғырығы Ҕазығқрттыҗ баурайындағы 

алаҕандай ауылға теҗіздіҗ толҕынындай болып соғылады. Ауылдағы ағайын оҕиғаға ҟрҕалай 

баға береді. Желтоҕсан талайлардыҗ тағдырын тҟлкекке салады. Кҡлемі жағынан онша ауҕымды 

емес, біраҕ кҡтерген жҙгі ауыр дҙниені селт етпей оҕымау мҙмкін емес. Ҕазаҕы мінез-ҕқлыҕты, 

ҕым-ҕуыт тіршілікті керемет кескіндей білетін Махаҗ оҕырманын ҙнсіз егілтеді, сол кездегі 

мектеп оҕушысыныҗ кҡзімен Желтоҕсан ҕасіретін жҙрегімен сезіндіреді.Кейінгі жылдары 

драматург ретінде кҡрерменге бірҕатар тҟуір дҙниелерін қсынған Мархабат Байғқттыҗ жуырда 

жоғарыдағы ҟҗгіменіҗ желісімен жазылған «Жоғалған жқрнаҕ» атты трагедиялыҕ ҕойылымы 

Шымкенттегі Ж.Шанин атындағы облыстыҕ драма театрында сахналанды. Ҕойылымныҗ 

режиссері Иманалы Сапаров, кҡркемдік жетекшісі Ерғали Оразымбетов. ...Бҟрі де Алматы 

вокзалынан басталады. Осы жерге сҙйген жігітін кҙтіп алуға асыға жеткен бойжеткен ҕыз – 

Алма. Ал, сҙйген жігіті –Мҟскеудегі еҗ ҙздік оҕу орныныҗ студенті – Жқрнаҕ туған ауылына да 

аялдамастан, тқп-тура Алматыға тартып кеткен. Ҕойылымда сексенінші жылдардыҗ соҗындағы 
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ҕазаҕ жастарыныҗ мінез-ҕқлҕы, жігері, ҡмірге деген ерекше ҕқштарлығы ҡте шебер 

суреттелген[3, 146 б.]. 

Олар ҡздерініҗ алып мемлекетте ҡмір сҙріп жатҕанын маҕтан ететін, келешегін керемет 

кҡретін нағыз белсенді студенттер. Жастардыҗ ҡзара ҟҗгімесінен сол кездегі саяси жағдай, 

дҟлірегі Горбачевтіҗ ҕайта ҕқру, жариялыҕ саясаты, тіптен оныҗ Ҕонаевпен арадағы салҕынҕан-

дылығы да аҗғарылады. Жастар отанымыздыҗ жҙрегі деп маҕтан ететін Мҟскеуде оҕитын 

Жқрнаҕҕа ҕызыға ҕарайды. Мҟскеуде бҟрі тамаша, бҟрі кереметтей кҡрінеді. Біраҕ сол Мҟскеу 

тҡрінде жҙрген Жқрнаҕтыҗ пікірі басҕаша. Ол Кремльдіҗ озбыр саясатын, ҡзге қлттарға «тобыр, 

тағы» деп ҕарайтын отаршылдыҕ пиғылын ҡз кҡзімен кҡріп, санасымен тҙйсінген... 

...«Ҕазаҕ тілі мен ҟдебиеті пҟнініҗ мқғалімі Ҕонаҕбайдыҗ Мҟскеудегі еҗ ҙздік оҕу 

орнында оҕитын қлы–Жқрнаҕ Алматыға келген сапарында кҡтеріліске ҕатысып, темір торға 

ҕамалыпты» деген сҡз Ҕазығқрттыҗ баурайындағы Айҕқмырсҕа ауылына де жетеді. Біреулер 

даттаған, біреулер бейкҙнҟ Жқрнаҕты, алаҗға шыҕҕан жастарды жаладан арашалағысы келеді. 

«Бҟсе-бҟсе, Ҕонаҕбайды ҕайта-ҕайта облысҕа тергеуге шаҕыра беруі тегін емес, Жқрнаҕ 

бірдеҗені бҙлдірмесе бҙйте ме?» деген пыш-пыш ҟҗгіме айтылады. «Жоҕ, алаҗға шыҕҕан жастар 

маскҙнем, нашаҕор емес» дейді ҕариялар. Кезінде Шымкенттегі педагогикалыҕ институтты ҙздік 

бітіріп, дипломмен бірге ауылға ҕалыҗдығын да ҕоса ҟкелген Ҕонаҕбай, бертінде келіншегі егіз 

қл тауып, оған Жқрнаҕ пен Жалғау деп ат ҕойған Ҕонаҕбай ағайға бқл ҙлкен соҕҕы еді. Жалғау 

жас кҙнінде шетінеген. Оныҗ артынша ҟйелі де о дҙниелік болған. Енді міне, ҡмірдегі жалғыз 

шырағы Жқрнаҕтан тірідей айырылып отырғаны мынау. Аҕыр соҗында ҕайғыға шыдай алмаған 

Ҕонаҕбай ағай ҕқсадан ҕайтыс болады... Желтоҕсан ҕаншама адамныҗ тағдырын талҕан етпеді 

десеҗізші.  

... Кезінде Мҟскеудегі еҗ ҙздік оҕу орныныҗ студенті, Алма деген аҕмаҗдайлы ҕалыҗдығы 

бар» деп жқрт ҟҗгіме еткен Жқрнаҕ ауылға жынды болып оралады. «Ҟй, бір сом берші» деп 

ҟркімге алаҕан жайып, жаман коляскасын сҙйреткен ол «жынды Жқрнаҕ» атанады. Сол жынды 

Жқрнаҕ кҙндердіҗ кҙнінде жаман коляскасымен тас тасып жҙреді. «Мқны ҕайтесіҗ?» дегендерге 

«Ескі ҙйімніҗ орнын таптым, сол жерге там саламын», – дейді. Ескі ҙйініҗ іргетасына тас тасып 

жҙрген Жқрнаҕ тастардыҗ ҙстіне кҡк жалаушаны іледі. Осы жерде автордыҗ, жалпы туындыныҗ 

негізгі идеясын байҕайсыз[4.]. 

Ол идея – желтоҕсаншылардыҗ азаттыҕ рухын жаҗғыртҕаны, тҟуелсіздігіміздіҗ тқғырын 

ҕалап кеткені, қлттыҕ санаға сілкініс ҟкелгенін кҡрсетуі еді. Боранда тас тасып жҙріп, ҙсіп ҡлген 

Жқрнаҕ автордыҗ ҡзі айтҕандай, «жынды емес еді, ол адам еді». Ол тҟуелсіздік жолындағы 

ҕқрбандыҕ еді. Бір ҕуантары, премьераға жастар кҡп жиылды. Ҕойылым барысында олардыҗ 

жиі-жиі ҕол соғуы, «Жоғалған Жқрнаҕтыҗ» жҙректеріне жол тартҕанын байҕатса керек. 

Желтоҕсанныҗ ҡшпес рухы жастардыҗ бойында жалындай берсін, сол рухты сезіндіре білген 

осындай дҙниелер кҡбейе бергей!  

Мархабат Байғқт, жазушы, «Алаш» сыйлығыныҗ лауреаты, ҕойылымныҗ авторы:Ҕазаҕ 

тарихында кҡптеген кҡтерілістер болды. Солардыҗ ішінде Желтоҕсан кҡтерілісініҗ жҡні бҡлек. 

Ол қлттыҗ санасын ҡзгерткен, санаға серпіліс ҟкелген кҡтеріліс. Желтоҕсан ҕазаҕты дҙниежҙзіне 

танытты.Желтоҕсан туралы ҕаншама кітаптар жазылды, біраҕ Желтоҕсанға ҕазаҕы кҡр-

кемниеттік кҡзҕарас емес, мазаҕы кҡзҕарас бар. Ҡкінішке ҕарай, Желтоҕсанныҗ намысы мен 

рухын қмытып кете береміз. ...Саяси ҕуғын-сҙргін ҕқрбандарына арналған мқражайда, аҕын 

Ханбибі Есенҕараҕызыныҗ қйытҕы болуымен Желтоҕсан оҕиғасына арналған мазмқнды іс-шара 

ҡтті. Оған оншаҕты желтоҕсаншы ҕатысты. Сол жерде бір келіншек – Желтоҕсан оҕиғасы 

кезінде 16-17 жастағы бойжеткен сҡйлей алмай ҕайта-ҕайта булыға берді. «Кешіріҗіздер, мен 

айта алмаймын», – деп отырып ҕалды. Ол нені айта алмады? Ол оҕиға кезінде мқздай ҕаруланған 

жендеттердіҗ тепкініҗ астына алып, арматурамен қрғанын, мқзға жатҕызғанын айта алмады. 

Мҟшинеге малша артып, Алматыдан алыстағы омбы ҕарға лаҕтырып тастағанын айта алмады. 

Ҕаншама студенттер оҕиғаға ҕатысҕаны ҙшін оҕудан шыҕты, тағдырлары талҕан болды. 

Шығарма осы Желтоҕсанды бір сҟт болса да жадымызда жаҗғыртсаҕ деген ниеттен туындап 

еді. О баста бқл ҟҗгіме ретінде жазылған. Кейіннен ол мектеп, жоғары оҕу орындарында 

сахналана бастады.  
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Ойы тереҗ, ҕиялы қшҕыр, ҕаламы жҙйрік, кеҗ тынысты, жқлдызы жарыҕ, суреткерлік 

ҡрнегі ҡзгеше жазушы М.Байғқт бқл кҙндері шығармашылыҕ толысудыҗ асҕаҕ биігіне 

кҡтерілген ҕаламгер! Жазушыныҗ жан сырын ашып, тҙсініп – тҙйсінгісі келген оҕушы оныҗ 

ҟрбір жаҗа кітаптарын асыға кҙтері хаҕ. Ҙздіксіз ізденісте жҙретін, кҡп жазу емес, кҡркем 

жазуды маҕсат еткен ҕарымды, ҕажырлы ҕаламгерге шығармашылыҕ жаҗа табыстар тілейміз. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1Байғқт М. Бқла бқлаҕ. Ҟҗгімелер/Мархабат Байғқт.-Алматы: Раритет, 2012.-384-б. 

2 Нқрғали Р. Ҟдеби жҟне дҟуір талабы. –Алматы: Жазушы, 1976. – 300 б. 

3 Байғқт М. Тҡрт томдыҕ шығармалар жинағы, Алматы : «Ҕазығқрт» баспасы, 2005. 

4 Байғқт М. «Жоғалған жқрнаҕ» (Желтоҕсанға 20 жыл. ҟҗгіме. Шымкент, «Жебе» 2006), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

МАЗМҚНЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

І СЕКЦИЯ 

ЫБЫРАЙ  АЛТЫНСАРИН  ЖӘНЕ  ФИЛОЛОГИЯ  ҒЫЛЫМЫ 

 

 

ИБРАГИМОВА Г.Ҕ. «ШАҜНАМЕ» ҔАЗАҔ АҔЫНДАРЫНЫҖ ЖЫРЛАУЫНДА.......................3 

ҔҚРМАНБЕКОВА А.Т. КЕҖЕС ДҞУІРІНДЕГІ АҔЫНДАРДЫҖ ҚЛТТЫҔ БОЛМЫСЫ МЕН 

ЛИРИКАЛАРЫНЫҖ КҠРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІГІ...............................................................................5 

ОРЫНБАСАРОВА А.Т. ҔАЗАҔТЫҖ ТҚРМЫС-САЛТ ЖЫРЛАРЫ АРАСЫНДАҒЫ 

«ЖЫЛАУ-ЖОҔТАУ» ҞН ҠЛЕҖДЕРІНІҖ АЛАТЫН ОРНЫ..............................................................9 

ОРЫНБАСАРОВА С.Ҕ. ХАЛЫҔ ФОЛЬКЛОРЫНДА САТИРА МЕН ИРОНИЯНЫҖ 

КҠРІНІСІ..................................................................................................................................................13 

ТАЗАБЕКОВА Ж.Ж. Т.ҔОЖАКЕЕВ – ҔАЗАҔ ҞДЕБИЕТІН ЗЕРТТЕУШІ ҒАЛЫМ..................17 

АЛИПБАЕВА С.Н. ХІХ ҒАСЫРДАҒЫ АЙМАҔТЫҔ ҞДЕБИ МЕКТЕПТІ АЙҔЫНДАУ 

МҞСЕЛЕЛЕРІ..........................................................................................................................................20 

АБДИЕВА К.А. С.СЕЙІТОВТІҖ ҠМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ..........................................24 

СЕМБАЕВА Б.П. ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҔАЗАҔ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ КҠРКЕМДІК 

ІЗДЕНІСТЕР.............................................................................................................................................27  

ҔАНАТҔЫЗЫ Д., ПЕРТАЕВА Э.Ҕ. ҞРІПТІҖ АЙТЫСТАРЫ МЕН 

СҠЗ ҔАҒЫСТАРЫ................................................................................................................................30 

ОСПАНОВА М.Д., ПЕРТАЕВА Э.Ҕ. А.БАЙТҚРСЫНОВТЫҖ ҞДЕБИ МҚРАСЫ.....................35 

БИТАБАРОВА Г.Ҕ. МҚРАТ МҠҖКЕҚЛЫНЫҖ ШЫҒАРМАШЫЛЫҔ  

ҠМІРБАЯНЫ...........................................................................................................................................38  

КЫРГЫЗАЛИЕВ А.Е. Ҕ.А.ЯССАУИ  ХИКМЕТТЕРІНІҖ ПОЭТИКАСЫ....................................41  

ОСПАНОВА А.Б., ПЕРТАЕВА Э.Ҕ. ХYІІІ-ХІХ ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ҔАЗАҔ 

САТИРАСЫ.............................................................................................................................................44 

ТИЛЕУШОВА А.Т.,  ПЕРТАЕВА Э.Ҕ. ҔАЗІРГІ ҔАЗАҔ ПРОЗАСЫНЫҖ КҠРКЕМДІК 

ШЕБЕРЛІГІ..............................................................................................................................................47 

 

 

ІІ СЕКЦИЯ 

ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЕҖБЕКТЕРІНДЕГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҔЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

ТАТТИБАЕВА С.Х. ЛОГИКАЛЫҔ ТАПСЫРМАЛАР АРҔЫЛЫ ОҔУШЫЛАРДЫҖ 

ШЫҒАРМАШЫЛ ОЙЛАУ ҔАБІЛЕТТЕРІН  АРТТЫРУ...................................................................51 

ҔОЖАХАНОВА Ж.С. ОҔУШЫЛАРДЫҖ КОММУНИКАЦИЯЛЫҔ ДАҒДЫЛАРЫН 

АРТТЫРУ.................................................................................................................................................54 

БАЛТАБАЕВА Н.Т. ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИННІҖ МЕКТЕПТЕРДЕ ЕҖБЕККЕ БАУЛУ 

МҞСЕЛЕСІН КҠТЕРУ ТУРАЛЫ ҚСТАНЫМЫ................................................................................58 

АЛКЕЕВ Е.Б. ОҔУШЫЛАРДЫҖ КОММУНИКАТИВТІ ДАҒДЫЛАРЫН 

ДАМЫТУ.................................................................................................................................................60 

АЯПБЕРГЕНОВА Т.М. ҠЗДІГІНЕН БІЛІМ АЛУ МҘМКІНДІГІН ІЗДЕНУ, АҔПАРАТТЫ 

ТАЛДАУ МЕН ИГЕРУ ҔАБІЛЕТТЕРІН ҔАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ  КІТАПХАНАНЫҖ  

РҠЛІ..........................................................................................................................................................64 

ПИРНАЗАРОВА Г.Г. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА  КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ  

УЧАЩИХСЯ............................................................................................................................................67 



190 
 

АБДУЛЛАЕВА Ә.Ж.,  КУБЕЕВА  С.О. ТҘРІК ТІЛІН ҔАЗАҔ ТІЛДІ СТУДЕНТТЕРГЕ ОЙЫН 

ТҘРІНДЕГІ ҞДІСТЕРМЕН ОҔЫТУ.....................................................................................................70 

АБДРАШОВА А.Ҕ.  ҔАЗАҔ ТІЛІ САБАҔТАРЫНДА ҠЗ БЕТІМЕН ЖҚМЫСТЫ 

ҚЙЫМДАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ..............................................................................................................72 

ОНЛАНБЕК Г.Ж. ҔАЗАҔ ТІЛІН ОҔЫТУДА ИНТЕРАКТИВТІ ҞДІСТЕРДІ ҔОЛДАНУДЫҖ 

ДИДАКТИКАЛЫҔ МҘМКІНДІКТЕРІ................................................................................................76 

ЖАНДРАСИНОВ К.К. МАТЕМАТИКА САБАҔТАРЫНДАҒЫ  

КОММУНИКАЦИЯ................................................................................................................................81 

БИМЫРЗАЕВА Г.,  ХАДЖИДУРСУНОВА С. ҔАЗАҔ ҞДЕБИЕТІН ОҔЫТУДА ЖАҖА 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҔОЛДАНУДЫҖ ТИІМДІ ЖОЛДАРЫ........................................................85 

РАХИМОВА Ж.И. ШЕРХАН МҚРТАЗА ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ОҔЫТУ 

ҞДІСТЕМЕСІ...........................................................................................................................................88 

ТЛЕПОВА Б.П.,  СЕМЕМБАЕВА Г.А. ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  ЯЗЫКА И 

ЛИТЕРАТУРЫ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ..................................................................................90 

РАИМБАЕВА Ж.С., КУДЕБАЕВА З.Н. КОУЧИНГ КАК ПРОЦЕСС ЭФФЕКТИВНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕГ............................................................................................................92 

 

                                               

ІІІ СЕКЦИЯ 

ЫБЫРАЙ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ФИЛОСОФИЯЛЫҔ,  САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК 

ҚСТАНЫМДАР 

_____________________________________________________________________________ 

 

ХАЛЫМБЕТОВА А.А. БАЛАСАҒҚН ҔАЛАСЫ ТУРАЛЫ ОРТАҒАСЫРЛЫҔ 

ҒАЛЫМДАРДЫҖ, САЯХАТШЫЛАРДЫҖ ЗЕРТТЕУЛЕРІ..............................................................97 

ИГИЛИКОВА Э.С., БАЙЖОЛОВА А.К. СЛЕНГ ҔҚБЫЛЫСЫНЫҖ ЗЕРТТЕЛУІ..................102 

БАИМБЕТОВА А.А.,  БӚЛТЕКОВА Д.Б. МАҒЖАН, СҞКЕН, ІЛИЯС 

ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ   ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҔ ТІРКЕСТЕРДІҖ  ҔОЛДАНЫСЫ................105 

БАИМБЕТОВА А.А.,  ТҘЗЕЛБЕК  Ж.Б. МАҔАЛ-МҞТЕЛДЕРДІҖ ЛИНГВИСТИКАЛЫҔ  

МҞСЕЛЕЛЕРІ........................................................................................................................................110 

БАИМБЕТОВА А.А., ҔАБЫЛБЕК А.Т.  ЛЕКСИКАЛЫҔ ЖҘЙЕ ЖҞНЕ КҠП МАҒЫНАЛЫ 

СҠЗДЕР..................................................................................................................................................113 

БАИМБЕТОВА А.А., СЕРІКБАЙ Т.Ҕ.  АНАФОРАЛЫҔ ТІЛ БІРЛІКТЕРІНІҖ 

ЗЕРТТЕЛУІ............................................................................................................................................117 

ШОРМАҔОВА С.М. ҔАЗАҔИ ТҚРМЫСҔА ҔАТЫСТЫ ҔҚРАСТЫРЫЛҒАН ЕСЕПТЕРДІҖ 

ХАЛЫҔТЫҔ СИПАТЫ.......................................................................................................................121 

ЫҔЫЛАСОВА Ҕ.Б. ҔАЗАҔ ПРОЗАСЫНДАҒЫ ҠНЕР АДАМДАРЫНЫҖ 

БЕЙНЕСІ..............................................................................................................................................125 

ОМАРОВА А.О. С.БАЛҒАБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ЗАМАНА ШЫНДЫҒЫ МЕН 

ЗАМАНДАС БЕЙНЕСІ.........................................................................................................................131 

БИДАЙ М.С. С.БАҔБЕРГЕНОВ ПОВЕСТЕРІНДЕГІ КЕЙІПКЕР ТАБИҒАТЫ..........................134 

ЕСЕМБЕК Э.Т. М.МАҒАУИННІҖ «ЖАРМАҔ» РОМАНЫНДАҒЫ «ЖАРМАҔ» 

ҚҒЫМЫ..................................................................................................................................................139  

УСЕНОВА И.Е., БЕРКЕНОВА Р.А.  Ж.ДҞДЕБАЕВТЫҖ  ЗЕРТТЕУЛЕРІ.................................141 

ЖАҔЫПБЕКОВ Е.Е. Ҟ.ТАРАЗИДІҖ ДРАМАЛЫҔ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ 

ОБРАЗДАР ГАЛЕРЕЯСЫ....................................................................................................................144 

УНЕРБАЕВА Л.Ҕ. ҔАЗАҔ ПРОЗАСЫНДАҒЫ МОДЕРНИСТІК ЖҞНЕ ПОСТМОДЕРНИСТІК 

БАҒЫТТАҒЫ ШЫҒАРМАЛАРДЫҖ КҠРІНІСТЕРІ........................................................................147 

ТҚРҒАНБАЙ Г.Б., БЕРКЕНОВА Р.А.  С.СЕЙФУЛЛИН ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ ТАРИХИ 

ШЫНДЫҔ  ПЕН КҠРКЕМДІК ШЕШІМ...........................................................................................151 

БЕРКЕНОВА Р.А., АЙДАР  ЖАНСАЯ. Ҕ.МҚХАМЕДЖАНОВ КОМЕДИЯЛАРЫНДАҒЫ 

ҚЛТТЫҔ ЕРЕКШЕЛІКТЕР.................................................................................................................155 



191 
 

БЕРКЕНОВА Р.А., ШАПАНТАЕВА А.Т. С.ЖҘНIСОВТІҖ «АЖАР МЕН АЖАЛ» АТТЫ 

ДРАМАСЫНДАҒЫ ТАРТЫС.............................................................................................................158 

АСУБАЙҔЫЗЫ М. ҔҚЛЫНШАҔТЫҖ АҔЫНДЫҔ ҠНЕРІ........................................................160 

ТОҔСАНБАЕВА З.Н. Б.МОМЫШҚЛЫНЫҖ «ҚШҔАН ҚЯ» ПОВЕСІНДЕГІ  

ОБРАЗДАР.............................................................................................................................................163 

АБДИРОВА С.М. Ҟ.КЕКІЛБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АНАЛАР 

ОБРАЗЫ.................................................................................................................................................166 

ЖАРЫЛҔАСЫНОВА А.С. Ж.АЙМАУЫТОВТЫҖ «СЫЛАҖ ҔЫЗ» ПЬЕСАСЫНДАҒЫ  

КОМЕДИЯЛЫҔ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҖ КҠРІНІСІ................................................................................168 

ШАПАНТАЕВА А.Т. СҞКЕН ЖҘНІСОВТІҖ ДРАМАЛЫҔ ШЫҒАРМАЛАРЫ........................169 

ҔЫРЫҔБАЕВА М.Ж. ТҠЛЕГЕН АҔЫН ЛИРИКАСЫНЫҖ ТАҔЫРЫПТЫҔ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ..................................................................................................................................172 

ҔАСЫМБЕКОВ Ә.Ҕ. Қ.ЕСДҞУЛЕТОВТІҖ ТУЫНДЫСЫНДАҒЫ КҠРКЕМДІК ШЫНДЫҔ 

ЖҞНЕ ҠМІР ШЫНДЫҒЫ...................................................................................................................174 

МАЛАМАНОВА Ж.М. ЗЕЙНОЛЛА ШҘКІРОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҖ ТАҔЫРЫПТЫҔ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ..................................................................................................................................177 

ТҚРБЕК Д. Ҕ.ЖҚМАДІЛОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ....................................................................180 

ШУЛГАУОВА Г.Б.  Р.МҚҔАНОВАНЫҖ ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ ПСИХОЛОГИЯЛЫҔ 

БЕЙНЕЛЕУДІҖ КҠРІНІСІ...................................................................................................................182 

СУГУРБЕК Ж. М.БАЙҒҚТ «ЖОҒАЛҒАН ЖҚРНАҔ» ҞҖГІМЕСІНДЕГІ ПСИХОЛОГИЗМНІҖ 

ҔОЛДАНЫЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.......................................................................................................185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шартты б.т.11,5 

Ҕағазы офсеттік 

Ҕағазы офсеттік басылым. Таралымы 100 дана 

Тапсырыс №118 

 

ХТИИ баспаханасы, 

080000, Тараз ҕ., Жамбыл даҗғылы, 73 А 



193 
 

 


