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АЛҒЫ СӚЗ 

 

Институт ректоры, г.ғ.д., С.Б.Қуанышбаевтың қҧттықтау сӛзі 

 

 

Құрметті әріптестер! 

Құрметті конференция қонақтары! 

 

Конференция тақырыбы ұлттық ҽдебиеттану ғылымында ғылыми 

мектептің негізін қалаушы, филология ғылымдарының докторы, профессор, 

жазушы, сыншы Тұрсынбек Кҽкішевтің қазақ ҽдебиеттану ғылымына сіңірген 

айрықша еңбегі мен қазақ филологиясының ҿзекті мҽселелеріне арналған. 

Ұстаздығы мен ғалымдығы, адамдығы мен азаматтығы, санаткерлігі мен 

қайраткерлігі тұтасқан ғалым-ұстаз Тұрсынбек Кҽкішев – қазақ ҽдеби сынының 

даму жолдары, ХХ ғасырдағы қазақ ҽдебиеті кҿрнекті ҿкілдерінің 

шығармашылықтары хақында ғылыми ізденістер жасап, ұлт руханиятын, сол 

арқылы ұлттық рухты кҿтеруге саналы ғұмырын арнаған Ұстаз, Ғалым, Азамат, 

дара тұлға. 

Ғылымда ҿзіндік орны бар тұлға ҽдеби сынды жеке жанр ретінде 

қалыптастырды. Ғылымның 30-ға тарта түрлі жанрдағы еңбектері жарық кҿріп, 

Сҽкен Сейфуллиннің ҿмірі мен шығармашылығын кеңінен зерттеді.  

Қаншама ғалымдар шоғырын тҽрбиелеген ұстаз – ғалымның қазақ 

ҽдебиеті мен мҽдениетін, ҿнерін зерделеген мұрасының орны ұрпақ үшін құнды 

болып қалатыны айқын.  

Конференцияға қатысушылардың мақалаларында ҽдебиеттанушы 

Т.Кҽкішевтің ғылыми еңбектері, зерттеулері жайлы жҽне қазіргі ҽдебиеттану 

ғылымының ҿзекті, теориялық жҽне тҽжірибелік мҽселелері қамтылған.  

Бүгінгі конференция материалдары қазақ филологиясының ҿзекті 

мҽселерін шешуге арналған маңызды мұра болар деген сенімдемін. Сіздерге 

шығармашылық табыс тілеймін!  
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І СЕКЦИЯ 

ҚАЗІРГІ ӘДЕБИЕТТАНУ ҒЫЛЫМЫНЫҢ  

ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

 

Р.НҦРҒАЛИДЫҢ ҚАЛАМГЕРЛІК КЕЛБЕТІ 

 

Ниязов Мұхтар Мәуленұлы 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ 

6М11700  – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының 2 курс магистранты 

Mukhtar_niyaz@mail.ru 

Ғылыми жетекші: Алпысбаев Құныпия Қожахметұлы 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры,  

филология ғылымдарының докторы 

Астана 

 
Аңдатпа: Академик Рымғали Нұрғалидың ҽдебиеттану ғылымындағы еңбектерін, 

қазақ ҽдебиетіндегі тарихи трагедия дҽстүрі, драматургиядағы тарихи тұлғалар бейнесін 

зерттеудегі ғылыми тұжырымдарын, кҿркем ҽдебиеттегі орнын саралау – ҽдебиеттану 

ғылымындағы ҿзекті мҽселелердің бірі. Мақалада Рымғали Нұрғалидың "Ай қанатты 

арғымақ" романының кҿркемдік қырлары, кҿркем ҽдебиеттегі автор қолтаңбасы зерттеу 

нысанына алынып, тұжырымдар жасалған. 

Тҥйін сӛздер: автор, драма, проза, роман, кейіпкер, ҽдеби мұра.   

 

ХХғ. ХХІ  ғасыр  басындағы қазақ ҽдебиетінің сыны, драматанушыикасы 

ҿнерінде ҿз ҿрнегін сала білген, драма саласына қатысты елеулі пікір айтқан 

Р.Нұрғалидың ҽдеби мұрасын зерттеу – уақыт қажетінен туындаған міндет.  

Р.Нұрғалидың ҽдеби мұрасын ХХғ. мен ХХІ  ғасыр басындағы ғалымдық, 

жазушылық, драматанушылық шеберлік тұрғысынан зерделеп, зерттеу – бүгінгі 

уақыт талабынан туындағын маңызды мҽселе. Қаламгердің шығармашылық 

ҿмірі қазақ халқының ҿмір кешкен екі бірдей дҽуірімен біте қайнасып жатыр. 

Қаламгердің шығармашылық шеберлігі мен стильдік ерекшелігі, қоғамдық-

саяси дүниетанымы мен азаматтық кҿзқарасын анықтаудың теориялық жҽне 

тҽжірибелік мҽні зор. Қаламгер шығармашылығын уақыт ҿлшемінде 

қарастырғанда ғана ҿз заманында қозғаған маңызды тақырыптары 

ҿзектілігімен, ҿткір де, кҿркем тілімен айқындалады. 

ХХ ғасырдың басында халық санасын оятуда, саяси кҿзқарасын танытқан 

қазақ зиялылары барлық жанрда қалам тартты десек, осы кезеңдегі ҽдебиетке баға 

берген академик Серік Қирабаев: «...қазақ халқының ояна бастаған тұсында, оның 

ұлт-азаттық жолындағы күрес туын берік ұстап, халық ҿмірінің шындығы мен 

алдыңғы қатарлы идеясын жырлаған қоғамдық сананың бір түрі – қазақтың 

ұлттық ҽдебиеті болды» [1, 26] - деп айтар ойымыздың тҿркінін түйіндей түседі. 

Ҽдебиет тарихын жазуды мақсат еткен зерттеуші халықтың, ұлттың 

шынайы азаматтық тарихы сол кезеңдегі шығармашылық иесінің қаламынан 

туған дүниелердің құндылығымен ҿлшенерін ҿзі үшін нақтылап, сол тұрғыда 

https://e.mail.ru/compose?To=Mukhtar_niyaz@mail.ru
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зерттеу жүргізсе керек. Ҿйткені, «...ҽдебиет тарихы халық тарихымен тығыз 

байланысты, соның бейнелі кҿрінісі, сүрлеуі; ол қай кезде болсын халық 

тарихының ізімен жасалады. ...қазақ ҽдебиеті ғылымының тарихы да қазақ 

халқы азаматтық тарихының ізімен жасалуы тиіс» [2, 3-б.] деген кҿрнекті 

ҽдебиеттанушы Б.Кенжебаевтың ұстанымы ҽдебиет тарихын жасаудың 

тегеурінді міндеті болып табылады. 

Р.Нұрғалидың ҿз ұстазы Бейсенбай Кенжебаевпен бірге жазған  

«Сабыр Шҽріпов» атты кітабы ғылыми жұртшылықты елең еткізіп еді. Жұмат 

Шанин жайындағы кітабы да осындай табысқа ие болды. Оның «Дҽн», «Ертең 

ат шабыс» дейтін хикаяттары, «Полигон ҽңгімелері», «Жартастағы қарағай», 

«Оқ» секілді повестері, кҿркем аудармалары жазу ерекшелігімен құнды. 

Ғалымның «Ҽуезов жҽне Алаш» атты монографиясының табиғаты тым бҿлек. 

Мұнда ҿткен Алаш арыстарының шығармашылық лабораториясы терең 

зерттеледі. «Телағыс», «Арқау», «Айғақ» сияқты шығармалары бір сала ҽңгіме. 

Ол «60-шы жылғылар» деп аталатын үркердей топтан болатын. Ҽбіш 

Кекілбайұлы, Мұхтар Мағауин, Рымғали Нұрғали… Кеңестік кезеңнің ҿзінде 

қазақ руханиятының кҿкжиегін кеңейткен, керегесін бекіткен, қазақы тамырды 

қайта табуға сүрен салған еді бұл топтағылар. Кесек дүние, сом сурет, рухы 

биік, діңгегі берік шығармалар да осы топтың қаламынан туып жатты. Рымғали 

Нұрғалиұлы небҽрі жиырма бір жасында ҿзінің ұстазы Бейсенбай 

Кенжебаевпен тізе қосып жоғарыда айтылған «Сабыр Шҽріпов» атты кітап 

жазды. Осы шығармадан кейін-ақ қазақ руханиятына аузы дуалы, сҿзі уҽлі бір 

ҿкілдің қосылғаны аңғарылған. Ғалым Ахмет Байтұрсынұлының ақындығы, 

ҽдебиетке қосқан үлесі, ғылымдағы тың жолы туралы сүбелі сҿз айтқан 

алғашқы адам еді. Мұхтар Ҽуезов шығармашылығын тереңінен қозғаған, 

«Ҽуезов жҽне Алаш» атты монография жазған еді. Ҽлихан Бҿкейханов, 

Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытовтар туралы да тың 

деректер тауып, қазақ қоғамына жоғалтқан жауһарларын қайта жолықтырған-

тын. Зерттеу еңбектерінің кҿркем тілмен жазылуы, толайым қазақ сын жа-

нрының ҿрісін кеңейту үрдісі Рымғали Нұрғалидың ҽдебиетке ҽкелген жаңа-

лығы. Ғалымның бұл саладағы еңбектерін тізбелеу жҿн емес, Рымғалиды зер-

делей оқу керек, сонда ғана жалпы сҿз иланымды болады. 

Рымғали Нұрғалидың «Ай қанатты арғымақ» романы нақақтан жала 

жабылып «халық жауы» атанған арда азамат, қазақ театрының тұңғыш 

режиссері Жұмат Шанин тағдыры мен ол ҿмір сүрген қоғамды, зымиян 

заманды, соған сай Сҽлімрахман секілді сиықсыздарды суреттейді.  

Жеке басының жемсауы үшін халқы тұрмақ қарындасын да қанға қиюға 

бар қазақ оқығаны Бақтияр мен ҿз мүддесі үшін Отанын да оққа байлайтын 

ойсыз Сҽлімрахмандардың сатқындығынан қазақ халқының қан жұтып, жапа 

шеккені, шым-шымдап иіріміне үйіреді. 

Р.Нұрғали сталиндік зұлмат заманның зардабын осылардай іштен 

шалатын шалағай індеттерден іздейді. Жҽне оның жауабын да нақты 

кейіпкерлердің іс-ҽрекеттері арқылы айқындайды. Оны колхозға ―бірігуден бас 

тартып, шоқпар кҿтеріп, мылтық атқандарға қосылып, шекрадан арғы бетке 

ҿтіп кетпек болып, қашып бара жатқанда‖ шайқаста мерт болған үлкен ҽкесі 
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сексендегі Дҽулет қажы мен, ҿз ҽкесі алпыстағы Несіпбайға кҿңіл айта барған 

Жұматқа жастайынан бірге ҿскен досы Бақтиярдың ―екі кҿзі шатынап‖: - Иман? 

Қайдағы иман оларға. Топырақ? Бұйырған жоқ топырақ оларға‖, - деген зілді, 

суық та сұмдық кҿзқарасынан да байымдауға болады. 

Алақанына салып аялап ҿсірген атасы мен туған ҽкесінен мансабын биік 

бағалайтын Бақтиярлардың ҽр замандарда да болатынын, бұлардан 

бауырмалдық, рахымшылық күтудің артықтығы астарланады. 

Романның бас кейіпкерлерінің бірі – Бақтиярдың бұл мінезін сол кездегі 

уақыт, заман салымына сайсақ та, оның бала шағынан бірге ҿскен досы Жұматқа 

бұлай жауап қайыруы, ішкі ҽлемін, түпкі таным-табиғатын таразылайды. 

Жазушыға жанрдың жапырағын жайқалтып, кеңістігін кеңейтуге, 

кейіпкерлердің ішкі ҽлемін байытып, кескінін кҿркейтуге, ҿмір шындығының 

шынайы сипат алуына тағы да Жұмат Шанин жайлы зерттеу еңбегінің ерекше 

септігі сезіледі. Жұматтың ҿмірдегі, ҿнердегі ой арманы, араласқан адамдары, 

басынан кешкен тағдыр тауқыметі кҿркем шығармаға да кҿшіп қонғандай... 

Ең бастысы – автор негізгі қаһарманына қатысты кітаптың кілтін тапқан. 

Жұматтың балалық шағынан бастап, ҿскен ортасы, солдат болып сандалып, 

қара жұмысқа жегіліп, қан жұтуы, қайтып келіп жауапты қызметтер атқаруы, 

соңыра қазақ ҿнерінің қара шаңырағын құрып, театр ҿнерін ҿркендетуі нақты 

деректер негізінде роман рухына қан құяды. 

Ҽрбір оқиғаға, кейіпкерге, уақыт, қоғам қағидаларына қанық жазушы 

шығармасына шырай үстеуге шебер. «Адасқан күшік секілді ұлып жұртқа 

қайтқан ойды» ғалым Нұрғали зерттеу дүниелерінде қалай тоқытса, жазушы 

Рымғали да  кҿркем туындысында солай сыйдыра алады. Жҽне ҿзіне ҿміріндей 

ыстық, етене кейіпкерлерінің қадыр-қасиетін, қай жерде қалай сҿйлеп, қимыл 

ҽрекеттерге баратынын ҽбден біледі. Сондықтан да қарапайым тіршілік қанға 

тарап, туынды табиғаты тонның ішкі бауындай жарасып, жанды баурайды. 

Орыс патшасына солдатқа алынып, қара жұмыстың қамытын киген 

қамырықты қиын күндерін «кҿрлақатта» бірге ҿткерген Жұмат, Тастан, 

Сҽлімрахман ҿмірден кҿк жҿтелдің қысымымен қыршын кеткен Ғазиз 

бейнелері оқырманды бейтарап қалдырмайды. 

Қай-қайсысының да ҿз табиғатына тҽн ішкі ой, арманы, болмысы бар. 

Ҽсіресе, Ғазиз ҿмірі ҿкінішті... Небҽрі он алты жастағы ҿнерпаз жігіттің 

аянышты ҿлімінен орыс патшалығының оспадарлығы туралы ой қылаңытады. 

―Қайран ҿнері ҿзімен бірге ҿлді. Ұрпағың бордай тозып, күл боп ұшқыр қу 

патша лағнат саған, лағнат‖, - дейді кітап кейіпкерінің бірі. 

Жұматқа томпайған жас қабірден атып шығып, Ғазиз айқайлап тұрғандай 

кҿрінді: «Ағатай-ау, мені тастап кеткенің бе? Тым болмаса домбырамды 

тастамашы. Домбырамды...». Ҿзіміз ҿлсек те ҿнеріміз ҿшпесінші дегендей тілек 

толқиды. Осы ой роман рухының тіршілік тамыры тҽрізді. Жұмат жүрегімен 

тел тыныстайды. 

Жалпы кейіпкер кеспірі арқылы қоғамның, ұлттың, уақыттың аясын 

астарлау, романның жемісті желілерінің бірі. Мұны орыс патшасының 

қолшоқпар құлы Холоповқа, «сырықтай ұзын офицерге», латыш азаматы 

Балташас, Арманд Вилисовичке байланысты байытуға болады. 
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Холопов – Тарғақбет. «Бетінің ҽр жерін біреу қаламмен ойнап отырып 

түртіп-түртіп жібергендей, қаптаған ноқаттары бар. Жігіттер алғаш кҿргенде-ақ 

оның шенін де, атын да, фамилиясын да лақтырып тастап, Тарғақбет қойып 

алған. Бҿгде жұрттар саналып, окоп, траншея, түрлі қорғаныс, бҿгет салу 

жұмыстарына жегілген» қазақ жігіттеріне қаны қас. 

Сырықтай ұзын офицердің де сықпыты сондай: «Сен бұралқы неме мазақ 

қылмақсың ғой? Табанда атып тастайын ба? Кім сұрар екен сенің құныңды! 

Жабайы қырғыз. Қара мұны, орыс армиясы үшін окоп қазғаныңды сен неге 

бақыт санамайсың ҿзіңе! Даланың босқыны!» – дейді Жұматқа. 

Ал, латыш жігіті Балташас болса қазақ жігіттерінің ауыр жағдайына 

аянышпен қарайды. Аспазшы жігіт қолдан келген кҿмегін аямауға ҽзір. 

Қазақтармен қоян-қолтық араласып, ағайындасып кетеді. Ҽсіресе Жұматқа жаны 

мейір. Сҿйлесе, сырласа келе байырдан білетін жандай бауыр басып алады. 

«Бізге жақсылықтан басқа ойлайтыны жоқ бұл азаматтың», – дейді 

Жұмат. Аты-жҿнін естігендер: «Ойбай-ау, ҿзіміздің жігіт екен ғой. Балташы – 

ұлы ҽкесі, Біліс - ҿз ҽкесі, аты Арман, сонда бұл ұзынтұраның қазақ болмағанда 

несі қалды, Жұмеке, руын айтып жіберсеңіз енді», – деп жымиып, жылы 

қабылдаған жігіттер мен латыш азаматының бұдан кейінгі ҿмір тағдыры бір 

қазанда қайнайды. Қазақтардан құшақ жазбаған Балташас та басын бҽйгеге 

тігіп, қиындық пен қорлықты бірге бҿліседі. 

Бұл арқылы да кҿркем шығарманың шым-шымдап санаға салар салмағы, 

айтары, алға тартары аңғарылады. Ұр да жық, ожар орыс офицері мен құл 

мінез, қара ниет Холопов – Тарғақбеттің топас түйсігі қазақ халқына деген орыс 

патшалығының қарау кҿзқарасы. Мұндай мұндарлықтан кейбір шовинистік 

пиғылдағы парықсыздардың ҽлі де арыла қоймағаны анық. Оны жасырып, 

ҿтірік кҿлгірсуден кҿсегіміз кҿгере қоймас. 

Бұған дейін де қазақ ҽдебиетінде жазылған жуан қарын романдарда орыс 

кейіпкерлеріне жҿнді-жосықсыз жастық тҿселіп, жасанды қаһармандардың 

қатары кҿбейгені мҽлім. Рас, олардың ішінде де аракідік адал азаматтардың 

болғанын, базбір туындылардан табиғи түзілім тапқанын айту парыз. Дегенмен 

кҿп шығармаларда шалағай кейіпте, мақсатты түрде балапандай балағандары да 

жасырын емес. Мұны кеңестік дҽуірдің саясаты мен салтанатына сайсақ, 

Рымғали Нұрғалиұлының бұл романы да сол ―жылымық‖ жылдардың жемісі. 

Бірақ білікті жазушы жасандылыққа жол бермейді, жалтақтыққа да жүген 

салдырмайды. 

 «Ай қанатты арғымақ» романындағы осындай оқшау игіліктің бірі – 

шығарманың аты мен затына сай сұлу суреттелуі. Арғымақ ат пен адам 

арасындағы ара-салмақтың сараланып, ой кҿздеріне оқпан болуы – кҿркем 

дүниенің кҿркін үстеген. Жазушының жылқы ҽлемін жетік білуі, тұлпарлар 

тағдырын танып, шебер де шынайы бейнеленуі – шығармаға болмысты бояу 

сыйлайды. 

Бала шағынан жылқы арасында, желідегі құлынмен жараса ҿсіп, жүйрік 

мініп, желдей ескен, арғымақ танып алысты аңсаған болашақ қаламгердің 

аттың ащы теріне телілік жасамай, алашапқын екпініне еліріп, есі кетпей, 

жүйрік пен жабының екі дай ерекшелігін екшеп, атадан кҿрген атбегілік 
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кҿрегендігін кҿкірек-кҿзіне ұйытып, жан дүниесіне жинай білген жастың 

жазушылық қаламы жылқы, жүйрік жайын суреттегенде суырыла шауып, 

шабыттың шалқұйрығы бірден бауырын жазып, кҿмбеге кҿсіле тартады. 

Мұндай мазмұн ҽсіресе Кҿкқасқаға қатысты толғаныста шығарманың 

ширауын шешімдеп, болмысын байытады. Автордың оны Кҿкқасқамен үзеңгі 

қағысып, аламан шабыста итжығыс келе жатқан Сүйрікқара сезімі арқылы 

суреттеуі де табылған тҽсіл. 

Қазақ театр ҿнерінің қарлығаштары, аттары аңызға айналған Ҽміре 

Қашаубаев, Иса Байзақов, Серке Қожамқұлов, Қалибек Қуанышбаев, 

Құрманбек Жандарбеков, Елубай Ҿмірзақов тҽрізді біртуар таланттардың тар 

жол, тайғақ кешулі ҿмір-ҿнерлері романда нақты ҿмірлік сипатта суреттеледі. 

Бұл тұста да жазушының зерттеушілік танымдылығы мен табандылығы 

тағы да кҿмекке келіп, кҿркем дүниенің жапырағын жайқалтып, құнарын 

молайтады. Тағдырлы кейіпкерлердің ҽрқайсысы бір-бір театрға тұрарлық 

табиғаты талантты туынды арқылы оқырманға ой салады. Жазушы олардың 

күнделікті ішкі қыр-сырын, дара туған тумысын таратып, тҽптіштеп жатпайды. 

Таланттар табиғатындағы құлыпты құпиялардың кілтін мегзейді. Найзағайдай 

жарқ етіп жоқ болатын жалқы сҽттік сҽуледен із кҿрерлік ишарат жасайды. 

Мұның бҽрін жазушы текті таланттардың кұнделікті қарапайым ҿмірінен 

ҿріп, репетиция, гастрольдік сапарлар сҽттерінен саралап, сҽулелендіріп 

отырады. 

Жазушының тілі шұрайлы, халықтық бояуларға қанық. Ҿмірді кҿре білуі, 

тіршілікті тануы табиғи. Оны Алтай ҿңірі мен Семейдің сұлу даласын суреттеу 

айшықтары анық аңғартады. Ҽсіресе жазушы Қоянды жҽрмеңкесінен қол беріп 

тұрғандай кҿрінеді. Уақыт, дҽуір сол қалпында, айна-қатесіз кітапқа кҿшіп-

қонған. Бұл да Рымғали Нұрғалидің ҿмір шындығын ҿнер шындығына 

айналдыра алған роман жанрындағы жемісі. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:  

1 Қирабаев С. Кеңес дҽуіріндегі қазақ ҽдебиеті,. – Алматы: Білім. 2003. 

2  Кенжебаев Б. Қазақ ҽдебиеті тарихының мҽселелері. – Алматы: Қазақ ССР-інің 

«Ғылым» баспасы, 1973. – 168 бДосмұхамедұлы Х. Таңдамалы. – Алматы: Ана тілі, 

1998. –  384 б.  

3 Нұрғали Р. Қазақ ҽдебиетінің алтын ғасыры. - Астана, 2002. 

4 Нұрғалиев Р. Арқау. Екі томдық шығармалар. -Алматы: Жазушы, 1991. 576 б. 
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Ғылыми жетекші: Әлтай Аманжол 

Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры,  

филология ғылымдарының докторы 

Астана 
 

Аңдатпа: Жыраулар поэзиясындағы ұлттық дүниетаным мен елдік рух, туған жерге 

деген сүйіспеншілік пен тҽуелсіздік идеясы, елдік мақсат пен ой еркіндігінің кҿрінісі 

мҽселелерін талдап, саралау – ҽдебиеттану ғылымындағы ҿзекті мҽселелердің бірі. Мақалада 

жыраулар поэзиясындағы тақырып пен идея, кҿркемдік дүниетаным, ұлттық идея зерттеу 

нысанына алынып, тұжырымдар жасалған. 

Тҥйін сӛздер: жырау, толғау, тақырып, поэзия, ұлттық идея, поэма 

 

Қазақ халқының поэзиясында ҿзінің кҿлемінің молдығымен, кҿркемдігінің 

құндылығымен, тақырып жағынан сан қырлылығымен жыраулар поэзиясы 

ҽрдайым дараланып тұрады. Ҿзінің тамырын тереңнен алып, бүгінгi күнге дейін 

ҽдебиетіміздің сарқылмас бұлағына айналып отырған жыраулар поэзиясының 

туу, қалыптасу, даму кезеңдерін, ҿзіндік жанрлық еpекшелiгiн, жыраулар 

шығармашылығының тақырып аясын, кҿркемдік ерекшеліктеpiн айшықтап 

кҿрсету – тақырып ҿзектілігін айқындайды. Биылғы жылы қазақ хандығының 

құрылуына 550 жыл толып отыруы да хандық дҽуірдегі жыраулар 

поэзиясындағы ұлттық дүниетанымның маңыздылық сипатын арттыра түседі. 

Қазақ халқының дҽстүрлі ұлттық ҽдебиеті басқа елдердің ҽдебиеті сияқты 

ҿзінің елдік, еркіндік хақындағы мҽселелерді айрықша серпіліспен жырлауы 

арқылы ерекшеленеді. Сонау XIV-XV ғасырлардағы Сыпыра мен Асан қайғы 

жыраулардан бастап, олардың ұстаздық үлгісінен ҿнеге алған Қазтуған, Шалкиіз 

(Шҽлгез), Доспамбет, Марғасқа, Бұқар, Ақтамберді, Үмбетейлерге жалғасқан, 

одан берідегі Кҿтеш, Шал, Абыл, Жанақ, Махамбет, Дулат, Шортанбай, Мұрат, 

Сүйінбай, Мұсабай, Жамбыл, Ҽбубҽкір, Кердері, Майлықожа, Мҽшһүр Жүсіп, 

Базар сынды ілгерілі-кейінгі ҿмірге келген діндердің қағидаларын да, бұрынғы-

соңғы ҽлемдік мҽдени мұралардың қадір-қасиеттерін де жақсы білген, ҿздері 

ерекше сауатты болған, жыраулар тыңдармандардың талғам-талабына, тағылым 

таразысына сҽйкестендіріп ауызша жырлаған ондағы ақын-жыраулар ҿрісі 

кеңейген. Қазақ ҽдебиетінің қай авторының болсын, есімінің ел есінен шығып 

қалмай, қадір-қасиетке ие болып жүргендігі – осынау ұлт үшін, ел үшін қастерлі 

ұлттық идеяны, іргелі ел болу мақсатын туындыларының басты, ҿзекті 

тақырыбы етіп алу принциптерімен байланысты. 

Дҽстүрлі сҿз ҿнерінің ҿкілдері жыраулар болжаған келешек, еркіндік, 

тҽуелсіздік, бодандыққа қарсы идеяға ерекше мҽн беріледі. Жыраулар поэзиясын 

М.Ҽуезов, С.Сейфуллин, Қ.Жұмалиев, Х.Сүйіншҽлиев, М.Мағауин, Ж.Тілепов, 

Қ.Сыздықов, т.б. ғалымдар жан-жақты зерттеген. Алайда жыраулар 
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поэзиясындағы ұлттық дүниетаным, тҽуелсіздік идеясы, рухани болмыс ой 

еркіндігі ҽлі де арнайы зерттеуді қажет етеді. Ұлтымыздың ғасырлар бойы 

жасаған рухани қазыналарын жыраулар ұрпақтан ұрпаққа жеткізген.  

Қазақ ҽдебиетінің тарихында ерекше орын алатын, сҿз жауһарлары – жыраулар 

шығармашылығы. Қазақ ҽдебиетіндегі жыраулар  поэзиясы сыры мен сыны кҿп 

тақырып. Ұлттық бітімімізді бойына сіңірген жыраулар поэзиясы  ҽдебиеттегі 

құнды мұра. Тарихтағы дана тұлғалар – жыраулар ер, жер, ерлік, батырлық 

тақырыптарын қозғап, ҽлеуметтік маңызы зор туындыларымен кҿріне білді. 

Ұлттық дүниетаным, ұлттық идеяның қалыптасуы алдымен ұлттың 

қалыптасып, оның мүддесінің дамуына негіз болған қазақ жырауларының ой 

толғамдарымен тығыз байланысты. Жыраулар поэзиясындағы идеялар, 

ұстанымдар елдің болашағына сын кҿзбен қарап жҽне ұлт қажеттіліктерін 

саралау негізінде туындап отырған кҿзқарастар, қазақ қоғамының ҽлеуметтік 

құрылымдық негіздерін анықтай түсетін тұлғалар феноменінің мҽдени жүйесінің 

жарыққа шығуына негіз болмақ. Жыраулар поэзиясындағы ел мүддесінің 

болашақ тағдыры тұрғысында кҿтерілген идеялар ел мен атамекеннің, аға ұрпақ 

буынның рухани бейнесін тарихи тұрғыда анықтап отыратыны шындық. 

"Қазақтың – деп жазады Х.Досмұхамедов, – жеке ҿмірінің барлық сҽттері – 

туғаннан бастап ҿмірден озғанға дейін, сондай-ақ тұтас халықтың немесе жеке 

рудың қоғамдық ҿміріндегі барлық оқиғалар халық ҽдебиетінде жырланады" [1, 15]. 

Дүниетаным шексіз, шекарасы жоқ рухани ҽлем. Демек, адам бар жерде дүниені 

тану, қабылдау, сезіну процестері жүзеге асуға қабілетті. Ал, ұлт бар жерде 

дүниені тану мен қатар игеру, яғни дүниетанымдық құндылықтардың ҿмір сүрері 

ақиқат. Осы тұрғыдан қазақ жыраулары ұлт болмысының тағдырына сын кҿзбен 

қарауда оның ұлттық рух пен үндескен тарихи-ҽлеуметтік кеңістігін ҿздерінің 

жҽдігерлік кітапханаларында сақтап қалған. Сонымен қатар жырауларымыздың 

даналығының мазмұнын зерделеген сайын, сол дҽуірде ел, жеке адам, жер 

тағдыры үшін қоғам шындығы тұрғысында ойланған, пайымдаған зиялы адам 

бейнесі де кҿз алдымызға келеді. Ҽрине, тарихымызда "тұлға" феноменінің 

тарихи шындығын, қалыптасу ерекшелігін анықтайтын дерек кҿп. "Жырау" 

феномені арқылы дүниетанымдық ҿрісін кеңейтіп, рухани тереңдігін сақтап 

келген қазақ даналығының болмыс-бітімі де байыппен қараған адамға күрделі 

құбылысты танытары сҿзсіз. Бұның ішінде кҿзге бірінші кҿрінетін нҽрсе "ұлттық 

рух", "ұлттық идея", "ұлттық мүдде", "ұлттық зиялылық" ұғымдарының бірінің 

мҽнін бірі толықтырып жҽне адам болмысының рухани ерекшеліктерін зерттеуде 

үлкен тарихи тҽжірибе мен білім кҿзіне айналып отыратындығы кҿрінеді. 

Еліміздің ҿткен жолында бойына біткен бар рухани мүмкіндігін ұлттық мүддеге 

қызмет ету үшін шыңдаған даналардың "ұлттық идеясы" бағытында дүниеге 

келген кҿзқарастарының дербес рухы жҿнінде алаш ғалымдары ҿз 

зерттеулерінде былай деп жазады: "Халық ҽдебиетін тудырушы жҽне сақтаушы 

қазақ халқының ҿзі болғанымен, халық творчествосын жарқыратып 

кҿрсетушілер: ҿлеңшілер, халықтың суырып салма ақындар, ақпа-тҿкпе 

жыраулар жҽне халық билері. 
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"Шешендік пен ҿз ойын ырғақ ҽуенмен жеткізу қабілеті, күллі қазақ 

халқына тҽн қасиет, бұл тұрғыдан ҽсіресе ҿлеңші, ақын халық билері ерекше 

кҿзге түседі. Қалың бұқара арасынан шыққан олар – халық ҽдебиетінің мҽн-

мазмұны мен тіл тазалығын сырттан келетін жат ҽсерлерден қорғаушылар, ҽрі 

ғасырлар бойы ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, халық ҽдебиетін сақтаушылар" [1, 32]. 

Қоғамның рухани жағынан жетілуінің негізі елдік мүддеге қызмет етіп 

отыратын ұлттық идея деп пайымдасақ, қазақ жырауларының "ұлттық идеяға" ҿз 

үлесін қосуда, адамзат мҽдениетінің дамуында тарих пен қоғам кеңістігіндегі 

құндылықтар бағдарын жүйелеп, жаңа ұрпақ буынның игілігіне икемдеп 

отыратын тұлғалықтың тағы бір ерекше құбылысын атап ҿту қажет.  

Ол халықтың жан дүниесін, рухын даналығы арқылы жетілдіруді кҿздеген қазақ 

жырауларының ақиқатқа адал, шындыққа еркіндігі. Қазақ ұғымында турашыл 

білікті жҽне кез-келген білімді адам естінің ҿсиетін ұғып, елдіктің заңына 

бағынған адам түсінігінде адамның бҽрі ҿз шынайылығымен бауыр. 

Ұлттық идеологияны қалыптастыру идеясы бірнеше ғасырлар бойы 

қалыптасып отыратын құбылыс. Ұлттық идеологияны қалыптастыру ұлттық 

қажеттіліктердің негізінде туындайтын білім болса, ұлттық идеяның білімін 

қалыптастыратын нағыз зиялылар болмақ. Қазақ жырауларының зиялылығы осы 

ұлттық идеяның құбылысы мен қалыптасу заңдылықтары арқылы тереңдей түспек. 

Жыраулар поэзиясындағы ұлттық дүниетаным елге, туған жерге деген 

сүйіспеншілік ұстанымдарымен ұштасып жатыр. Сондықтан да ұлттық 

дүниетаным туралы сҿз қозғағанда жыраулар поэзиясындағы туған жер 

тақырыбы елдік пен ерлік сарынымен қатар аталатыны сҿзсіз. 

Халқы үшін, атамекені үшін жаны тыныштық кҿрмей, еліне  жайлы қоныс 

іздеп, оның қауіпсіздігін ойлап шарқ ұрған, ел тыныштығын ҿмірінің мұраты 

санаған жырауларымыздың бірі – Асанқайғы. 

Алты атанға қос артып, 

Алты жыл қоныс қарадым. 

Қырында деп қызығы, 

Ойында деп табаны 

Нуында деп ықтыны, 

Суында деп балығы, 

Бұл жерді ҿзім қаладым... 

Айтқанымды сірҽ тыңдамай, 

Кҿңілімді жаман қалдырдың... – деуіне қарағанда, 

Асанқайғы Жҽнібектің саясатын қолдай бермеген. Оған ҽрдайым сын кҿзімен 

қарап, ел мүддесін кҿздеп, ақыл беріп отырған.  

Профессор Б.Кенжебаев ҿзінің 1942 жылы жазған мақаласында, 

Асанқайғыны халықтың ойдан шығарған қиял жемісі деушілер  пікіріне  қарсы 

шығып, "Асанқайғы тарихта болған адам, болғанда, Жҽнібек ханның тұсында 

жасаған, соның ақылы, ақылгҿйі болған сияқты" [2, 58], – дейді. Осы пікірлерді 

айта келіп, зерттеуші Асанның Жҽнібекке айтқан толғауларына  жоғары баға 

береді. 
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"Тарихта болған адамдар ішінде ҿмір сорабы, іс-еңбегі халықтың  нағыз 

ертегісі  болып, тек сол қалыпта ғана ой-жадында сақталған адамның бірі – осы 

Асанқайғы" [3, 2],  – деп  жазды М.Ҽуезов. 
Асанның "Жҽнібекке айтқаны" деп аталып жүрген толғауларында  негізінен 

мемлекеттік, елдік мҽселелер, қоғамдық ойлар қозғалып, халық пен  хан арасындағы 

қарым-қатынас сҿз болады. Бұған қарағанда Асан жай ақыннан гҿрі ҽлеуметтік сыры 
терең, ойлы толғаулар тудырған жырауға ұқсайды. Қоғамдық сын тұрғысында жыр 

толғап, ҿзінің жіті кҿзін қиырға, алысты болжауға тіккен, күнделікті қоғам ҿмірі 

жайында сезіп түйгендерінен ҿзінше тұжырым жасаған ойшыл. Қазақ тарихын 
жақсы білген  Ш.Уҽлихановтың пікірлері де Асанның  осындай ақыл иесі, ҿз кезінің 

қоғам қайраткері болғанын дҽлелдей түседі. 

Асан атымен айтылып, халық арасына тараған нақыл сҿздер  
(афоризмдер) мен толғау-жырлар қазақ халқының орта ғасырдағы тарихи-

қоғамдық, рухани тілегімен байланысты.  

Халық Асанды алдағыны болжағыш, кҿреген, білгір ақыл  иесі  саңлақ 
деп санады. Асан  сҿздеріне тҽн нҽрсе – тереңдік пен ойлылық. Ол тереңнен 

толғап, қияндағыны кҿздейді. Ҿткен-кеткенді еске алып, ҿзінше ой түйіндейді.  

"Тіленші ұлы Шалгез жырау да Сыпыра, Асан, Қазтуған, Бұхар жыраулар 

сияқты, сарай маңында жасаған адам" 4, 54 . Ол – ХV-ХVІ ғасырлар 

аралығында билік құрған хандарды жақсы біліп, сол кез оқиғасын ұзақ 

уақыттар жырлаған  жырау. 

"Шалгездің толғаулары негізінен дидактикалық сарында жазылған 

жыраулар поэзиясы үлгісіндегі ғибрат сҿздер, адамгершілік сананың, ҽділетшіл 
ақыл иесінің жемістері. Сондай-ақ ҿзінің  тұстас ҽміршілеріне бағышталған 

арнаулар, замана талабымен ел тілегін ұсынар ойлы, сырлы толғаулар, ҿмір 

тҽжірибесінен қорытылып сараланған сҿз кестелері, шешен ақылдар" 5, 29 . 

Жақсыға қоссаң басыңды, 
Отырар орның тҿр болар. 

Жаманға қоссаң басыңды, 

Саз балшыққа аунаған 
Бҿрімен орның тең болар... 

Жаманды құдай алар ма? 

Жақсыны құдай қояр ма. 
Жақсы  алдында сҿз айтсаң, 

Жақсылар сҿзге тояр ма. 

Жаманға жақын болсаңыз, 
Күнінде бір күн болғанда, 

Оның залалы тиер басыңа. 

Жақсы туған қарындас, 
Һҽм қарындас, Һҽм жолдас... 

Бұл жолдар – жыраудың ұлттық дүниетанымын, ҿзіне ғана  тҽн ақындық 

құдіретін танытарлық туындылар. Адами ақыл, ҿнегелі ҿсиеттердің үлгілері 
дерлік аталы сҿздер. Халықтың елдігін арттырар абзал қасиеттер, жақсылық 

жолдарын нұсқар ҿлең ҿрнектері.  

Халық ежелден бері қастерлеген ағайын арасының татулығы, азамат ердің, 
рулы елдің алауыз болмай тату-тҽтті ҿмір сүруі – жырау туындыларының  негізгі 
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идеясы. Асылы, ҽлі тұтасып, іргесі бекіп кетпеген қазақ хандығына қарасты сан 

ұлыстардың бірлігі кем алауыздығы жыраудың тынышын кетірсе керек. 

Қаһармандық турасындағы дағдылы дүниетаныммен тонның ішкі  
бауындай жалғасып жатқан жҽне  ұдайы жорыққа  қамдану  немесе жаудан 

қорғану жағдайында жасалған ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы дара шығармашылық 

үлгілерінің негізгі лейтмотиві – елін, туған жерін жаудан қорғау, батырлықты 
ең жоғарғы мұрат ретінде суреттеу болды. Қазақ хандығының мүдде-мҽртебесі 

мен шен-шебіне ҿздері де қаруымен қалған, тілімен тосқауыл бола білген 

жорықшы жыраулардың азаматтық толғаулары елдік пен ерлікті дҽріптеді. 
Сонымен, жыраулық  поэзиядағы батыр – эпостағыдай "отқа салса – 

жанбайтын, суға салса – батпайтын,  "атса – мылтықтың оғы ҿтпейтін,    шапса 

– қылыштың жүзі кеспейтін" кейіпкер емес, қарапайым пенде. Мифтік 
сюжеттегі Оғыз қаған  "ҿгіз аяқ, бҿрі бел, бұлғын жауырын, аю тҿс" болып 

бҿлектене бейнеленсе,  жыраулардың дүниетанымы мұндай қатпар-қатпар 

тотемдік түсініктерден де тазарған. Бірақ бҽрібір олардың батыры да былайғы 
жұрттан басқаша. Айталық Қазтуғанның "Мадақ жырында" жауынгер 

жыраудың бейнесі тарпаң, тағы, табиғи кҿшпелі тұрмыс тудырған ең екшеулі, 

сұрыптаулы да сындарлы, сұсты да сұлу белгі баламаларды бір ҿзінің бойына 
жинақтаған, тҽңірі тектес жаратушыға теңестіріле суреттеледі. Шалкиіз 

жыраудың толғауынша, жорыққа шыққан жауынгерге  үш нҽрсе игі, олар: 

астындағы тұлпары, үстіндегі сауыты, қолындағы  қаруы. Сондай-ақ, ол 

батырға тиесілі еншіні кҿктегі құдіреттің қарауында деп біледі. Мысалы: 
                              Кешу кешмек сайдан-дүр, 

                              Батыр болмақ сайдан-дүр 

                              Жалаңаш барып жауға ти, 
                              Тҽңірі ҿзі біледі, 

                              Ажалымыз қайдан дүр. 

                              Мен ісімді  
                              Хаққа тапсырғанмын  һҽр жерде 

Жоңғар шапқыншылығы кезінде талай-талай сергелдең жорыққа қатысқан 

Ақтамберді Сарыұлы жырау "Салпаң да салпаң жортармын" атты толғауында 
ҿзінің батырлық тұлғасын эпикалық "мен" арқылы бедерлеу үшін қиыннан 

қиысқан метафоралық қолданыстарға барады. Жыраудың ҿзін  "торлаусыз ҿскен 

құланға", "байраққа біткен құраққа", "жапанға біткен  терекке" балауы  күн-түн 
қатқан мігірсіз жортуылға кҿндіккен, елдің туы жығылуына ерік бермейтін, қиын-

қыстау жағдайда сабырлы, сүйекті  қалпынан айнымайтын, тепе-теңдігінен 

ауытқымайтын жан екендігін ишаралау  үшін керек болса: 
                     Қарағайға қарсы біткен бұтақпын, 

                     Балталасаң да айрылман, 

                     Сыртым – құрыш, жүзім – болат, 
                     Тасқа да салсаң майрылман! 

деген түйінді тармақтарда күрделі метафораның кҿмегімен батырдың 

мықтылығын екі еселей кҿрсетеді.  
Кҿшпенділердің ұғымы бойынша, шын батырлық жат жұрттық 

жаулармен ел үшін, жер үшін айқас үстінде ғана айқындалады. Оның ҿзі тарихи 

тұрғыдан екі түрлі ыңғайда кҿрінеді: алғашқысы – дұшпанның есебінен 
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қонысты кеңейтіп, ел қондыру мақсатындағы жортуылдар; кейінгісі – 

атамекенге қол сұққан аруағы басқа аламанның шабуыл-шапқыншылығына 

тойтарыс жасаудың қимыл-қарекеті. "Алыстан тоят тілеген" ерлік пен еркіндік 
заманының жорықшыл жырауларына мынадай сҿздер жат емес: 

                         Кірмембес ауыр қолға бас болып, 

                         Күн түбіне жортқанмын. 
       (Доспамбет) 

Майданнан дабыл қақтырып, 

Ерлердің жолын аштырып, 
Атасы басқа қалмақты, 

Жұртынан шауып бостырып, 

Түйедегі шаршасын, 
Ҽлпештеген ханшасын 

Ат артына мінгізіп, 

Тегін бір олжа қылар ма екеміз?! 
                                                           (Ақтамберді) 

Бойына бес қаруын асынып,  ат жалын  тартып мінген азаматқа  қағаз 

жүзінде жазылмаған, тек намысқа негізделген жауынгерлік заңдар да билігін 
жүргізді. Батырдың жҽне оның жан серігі – тұлпарының сүйегі ұрыс даласында 

қалуы шарт. Бір уыс топырақ, бірер тамшы артық тҿгілген қан – міне,  нағыз ер 

жарық жалғанмен  осылай сырқаудан  ҿлуден асқан масқара жоқ. Батырдың ең 

басты міндеті – Отанын, халқын қорғау. 
Осы таным-түсінік жыраулық поэзияның рухына да тҽн.  

Жыраулар поэзиясының ҿзекті тақырыбы – туған елі, оған деген 

сүйіспеншілігі, елдің бірлігі, еркіндігі. Қазақ халқына тҽн ұлттық рух, 
отансүйгіштік қасиет жыраулар поэзиясының кез-келген шығармасынан орын 

алған ұлттық дүниетанымымыздың жарқын кҿрінісі. 

Жыраулар поэзиясы  халықтың басынан ҿткерген тарихи оқиғаларды, оның 
арман-мұратын, кешірген ауыртпалықтарын жырлаумен ғана бағалы емес, елдің 

саяси-ҽлеуметтік тіршілігін, ой-санасы, ұлттық дүниетанымын кҿркем бейнелі тілмен 

бере білуімен де, кҿркемдік сапасымен де бағалы. Олар сҿз ҿнерін аса қадірлеген, 
биік санаған. Мысалы, Асан қайғы "таза мінсіз асыл сҿз ой түбінде жатады, ой 

түбінде жатқан сҿз шер толқытса шығады", – десе, Шалкиіз "Жақсылардың ҿзі ҿлсе 

де, сҿзі ҿлмейді", – дейді. Шешендік ҿрнектері мол. 
Жыраулар мұрасы – сол дҽуірдің ой-сана, ҽдет-ғұрыптық, тілдік, 

шаруашылық һҽм тарихи кҿріністерін суреттеген кҿркем шежіре. 
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Аңдатпа: Бұл мақалада кҿрнекті ҽдебиеттанушы-ғалым, ф.ғ.д., профессор 

Т.Кҽкішевтің С.Сейфуллиннің шығармашылығының зерттелуіне қосқан үлесі, сондай-ақ 

«Тар жол, тайғақ кешу» романына байланысты жазған зерттеуі туралы ой қозғалады.  

Тҥйін сӛздер: ҽдебиет тарихы, С.Сейфуллин, текстологиялық (мҽтіндік) талдау, жанр, 

стиль, роман-эссе, идея, ҽдебиет қозғалысы. 

 

Қазақ ҽдебиетінің тарихындағы елеулі кезеңнің бірі – ХХ ғасырдың 

басындағы ҽдебиет. ХХ ғасырдың басындағы қазақ ҽдебиеті – қазақ ҽдебиетінің 

дамуы мен ҿркендеуіне жол ашқан, жанрлық жҽне тақырыптық, стильдік, 

формалық түрленудің жолдарынан ҿткені белгілі. Ф.ғ.д., профессор 

Т.Кҽкішұлының ғылыми зерттеу нысаны – қазақ ҽдебиетінің сыны, ҽдеби 

сынның тарихы мҽселелерімен ғана шектелмей, ХХ ғасыр басындағы 

ҽдебиеттің тарихында қамтыған. Мҽселен, Ж.Тілепбергенов, Е.Бекенов, 

І.Жансүгіров, Б.Майлин, С.Сейфуллин, С.Ерубаев, С.Сейфуллин, Ғ.Тоғжанов, 

С.Мұқанов сынды т.б. қаламгерлердің шығармашылығын жан-жақты қарастырып, 

олардың артына қалдырған ҽдеби мұраларын оқырман игілігіне ұсынды. 

Профессор Т. Кҽкішұлы ХХ ғасыр басындағы қазақ ҽдебиетінің ең жарқын 

ҿкілдерінің ҿмірі мен шығармашылығын қарастырып, ҽдебиет тарихының 

дамуына зор үлес қосты. Ҽдебиет тарихшысының Сҽкен Сейфуллиннің ҿмірі мен 

шығармашылығын жіті қарастырып, сҽкентану ғылымының жеке дербес сала 

ретінде қалыптасуына жол ашып, ақынның барлық ҽдеби мұрасын жинастырып, 

оның кҿптомдық шығармалар жинағын шығарды. Сҽкеннің кҿпке белгісіз ҿмір 

жолы негізінде «Сҽкен аялаған сұлулар» еңбегін жазды. Аталмыш еңбегінде 

Сҽкендей ақынның сезімін баураған Рахима, Кҿкеш-Гүлнар, Гүлбаһрамдардың 

тағдыры арқау болып, оның серілік хикаялары, кҿңіл сырлары жҽне адами 

болмысы ашыла түседі. Осы еңбегінің кіріспесінде автор: «Сҽкеннің аты-жҿні бар 

аялаған аруын, оның ҿмірінде айрықша із қалдырғанын енді тарата баяндайтын 

заман туды. Себебі ол сезім саяси санамен араласып, пенделікпен ушыға 

түскеннің ҿкініші қазақ ҽдебиеті үшін қайырлы болмады» – деген. Автордың бұл 

ойының астарында 1914 жылдың кҿктеміндегі оқиға еске түседі. Дҽл осы жылы 

Алаш қозғалысы жетекшілерінің бірі, ақын М.Дулатұлы Омбы қаласында 

шаңырақ кҿтеріп, «Кулумзино» мейрамханасында тойы ҿткен. Осы тойға Мағжан 

Жұмабай мен Сҽкен Сейфуллин де қатысқан. Мағжан мен Сҽкеннің арасындағы 

махаббат қақтығысының қалай басталғаны осы еңбегінде арнайы қарастырылған 

болатын. 

Профессор Т.Кҽкішұлы С.Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу» 

романын айрықша бағалап, арнайы зерттеген ғалым. 2017 жыл – қазақ 

руханияты үшін қастерлі һҽм қадірлі жыл. Бірінші, кешегі ХХ ғасыр басындағы 
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түрлі тарихи оқиғалар мен кезеңдердің куҽсі болған, қазақтың «ояну» дҽуірі 

саналған «Алаш» партиясы мен «Алаш Орда» ұлттық территориялық-

автономиялық мемлекетінің құрылғанына 100 жыл. Екінші, Сҽкен 

Сейфуллиннің ҿмірбаяндық сипаттағы «Тар жол, тайғақ кешу» романының 

жеке кітап ретінде жарық кҿргеніне 90 жыл. Осындай тарихи оқиғалар, ақ, 

қызыл болып бҿлініп, билік үшін таласқа түскен шақтағы қазақ қауымының 

ҿмірі, қоғамдық-саяси қызметі мен ахуалы бҽрі-бҽрі Сҽкен Сейфуллиннің 

аталмыш романында кҿрініс тапты. 

Профессор А. Ісімақова: «Сҽкен – қатал күрес үстінде шынығып ҿскен 

ақын азамат. Ол ҿзі белсене араласқан ҽдебиет қозғалысы қайшылығының ащы-

тұщы дҽмін де мол татты» деген [1, 320 б.]. Ҽр кезеңнің ҽдебиеті ҿзінің саяси, 

кҿркемдік, ғылыми стильдік жүйесімен ерекшеленеді. ХХ ғасырдың басындағы 

қазақ қоғамының тіршілігі, ғибраттары, саяси ҿмірдің шежіресі қазақ 

жазушылардың еңбектерінде толық суреттелген. 

ХХ ғасыр ҽдебиетіндегі дау-дамайлы күрделі мҽселенің бірі – кҿрнекті 

қазақ-совет ҽдебиетінің негізін салушы, дауылпаз ақын Сҽкен Сейфуллиннің 

1927 жылы Қызылорда қаласынан жеке кітап ретінде араб қарпімен жарық 

кҿрген «Тар жол, тайғақ кешу» мемуарлық романы. Романның 1927 жылғы 

алғашқы шығарылымынан кейін жарық кҿрген 1936 жылғы латын қарпімен 

шыққан екінші басылымы, 1960 жылы кириллица қаріпімен шыққан үшінші, 

1977 тҿртінші, 1988 жылғы бесінші нұсқаларын оқып шығып, салыстырсақ, жер 

мен кҿктей айырмашылық бар екен. Ол қандай айырмашылықтар? Сҽкенді 

«толықтыру» ма, ҽлде редакция алқасының қателігі ме? Романның ҽрбір 

нұсқасы неліктен ҿзгеше? Бұрмалану себебінің мҽнісі қандай? Осындай сансыз 

ирілген сұрақ белгілерге қашан жауап береміз? Бұл роман тҿңірегіндегі теріс 

пікірлер ҽлі күнге дейін айтылып та, жазылып та жүр. Ҿткен жылдары бір 

ҽдебиеттанушының  «Сҽкен Сейфуллин – Алашорданың жауы болған» деген 

сыңайлы пікірін оқып қалғанбыз. Ҽсіресе, Сҽкенді халыққа жеккҿрінішті қылап 

отырған осы – тарихи мемуарлық романы. Сонда бұл роман халыққа несімен 

ұнамай отыр? 

Ҽуелгі сҿз – аз-маз роман хақында болсын. Бұл роман – сол кездегі 

қоғамдық-саяси ҿмірдің кҿркем шежіресі іспеттес тарихи тұрғыдан баяндалған 

мемуарлық шығарма. «Тар жол, тайғақ кешудің» алғашқы бҿлімдері  

1922 жылдан бастап «Қызыл Қазақстан» журналында жарық кҿрген. Романның 

негізгі сюжеті – сол уақыттағы қазақ даласында болған ірі саяси оқиғалар. 

Мысалы, Г.Е. Львов пен А.Ф. Керенский басқарған Уақытша Үкімет, Алаш 

қайраткерлері құрған «Алашорда» ұлттық автономиясы, ҽр түрлі бағыттағы 

ұйымдардың құрылуы сияқты ірі тарихи оқиғалардың басы-қасында болған 

Сҽкен Сейфуллин ҿзінің кҿргенін, білгенін тарихқа қалдыру үшін, Ұлы Қазан 

тҿңкерісінен бастап қағазға түсіріп, оны кҿлемді романға арқау етті. Роман сол 

мезетте-ақ, ҿз алдына жеке кітап болып баспадан шығып, оқырманымен 

қауышты. Ол уақытта барлық Алаш қайраткерлерінің кҿзі тірі еді. Тек Нҽзір 

Тҿреқұлов қана осы романдағы оқиғаларға шүйлігіп, сынап, мінеп шу шығарған 

болатын. Роман желісінде Ҽлихан Бҿкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып 

Дулатұлы, Мұхамеджан Тынышбайұлы, Айдархан Тұрлыбайұлы, Мұстафа 
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Шоқай бастаған алаш азаматтары хақында автор ҿзінің ойын ашық айтқан еді. 

Осы аталған тізімдегілердің бірде бірі Сҽкенге тірісінде «романыңдағы 

жазғандарың қате» деп тас атпаған. 1937 жылғы зұлматтан кейін Сҽкенді, 

дұрысы, оның «Тар жол, тайғақ кешуін» кінҽлайтындардың қатары кҿбейді. 

Себебі, НКВД-ның қызыл қырғынды тирынан Сҽкеннің де, басқа Алаш 

қайраткерлерінің де ғұмыры келте қайырылып, қыршын кетті. 

Сҽкен Сейфуллиннің ҿмір жолы мен қоғамдық-саяси қызметі, париялық 

наным-сенімі мен азаматтық кҿзқарасы хақында ҽркім ҽр түрлі пікірде. Алайда, 

бұндай сықылды пікірлер ештеңенің ҿлшемі емес, бастысы ақын 

шығармашылығын оқырманы біледі, оқиды, жыл сайын ардақталып жатады. 

Бірақ, бұл жердегі айтпағымыз – «Тар жол, тайғақ кешу» романының  

ҽр жылдары шыққан нұсқалары. Бұл романның тарихи шындығы жайында 

сҽкентанушы ғалымдар Тұрсынбек Кҽкішұлы мен Күлҽш Садыққызы кҿп 

ізденіп, арнайы еңбек жазды. Осы орайда профессор Т.Кҽкішұлының мына 

пікірін мысалға алсақ: «ХХ ғасыр басындағы тарихи оқиғалардың 

энциклопедиялық анықтамасы болған роман-эссенің тарих пен ҽдебиеттің бел 

қайыстырар ауыр жүгін қосарлай арқалауы, құйынды да дауылды, шапағатты 

да қасіретті кезеңнің щежіресін жасап беруі Сҽкен үшін ғана емес, бүкіл 

«ҽдебиетіміз үшін орасан олжа. Ҿйткені ұлтымыздың тағдыры тҽлкекке түскен 

1916 жыл зобалаңының, 1917 жыл елді қаңсыратқан тҿңкерістің басы қасында 

қазақтың ойы толғамды, тілі ҿткір қаламы жүйрік сҿз зергерлері аз болған жоқ. 

Алайда солардың ішінен шыңға шыққан шынардай тек Сҽкеннің ғана «Тар жол, 

тайғақ кешуді» жазуы, бірінші уақыт талабы болса, екінші автордың қаһарман 

батылдығын, ұрпақ алдындағы адалдығын, ҽлеуметтік парызын мықтап 

сезгенін аңғартатыны сҿзсіз» [2, 123 б.] дейді. Яғни, бұл сҿзден шығар түйін 

мынау – Сҽкеннің аталмыш романында  «Алашорда» ұлттық-территориялық 

автономиясының құрылуы жҽне оның бағыт-бағдары жайында жазылған 

тұңғыш тарихи дерек осы. Алашорда ісін қарастырар болсақ, бірінші болып 

Сҽкеннің осы романын қолға аламыз. Себебі: Т.Кҽкішұлының тҽмсіліне салып 

айтсақ, роман – ХХ ғасырдың энциклопедиялық анықтамасы. Бүгінгі күні біз 

біле бермейтін кҿптеген Алаш қайраткерлерімен идеялас, ниеттес болған 

азаматтардың есімі мен бостандық жолындағы атқарған қызметін осы романнан 

кездестіруге болады. Ҽлі де болса алаш қозғалысындағы белгісіз оқиғалар мен 

қозғалысқа белсене атсалысқан азаматтар жайында тың мҽліметті осы роман 

аясынан іздеуге болады. 

Т.Кҽкішұлы мен К.Садыққызы «Тар жол, тайғақ кешу» жайындағы 

 «Тар жол, тайғақ кешудің» тағдыры» атты зерттеу еңбектерінде романның 

түпнұсқасы мен ҽр жылғы шығарылымы жайында жҽне ондағы ҿзгешеліктер 

мҽселесі туралы оң пікірлерін айтқан. Мҽселен, К. Ахмет: «Ҿмірдің талай тар 

жол, тайғақ кешулерінде» Сҽкен Сейфуллин «Алаш» азаматтарының 

ешқайсысында жамандыққа қиған емес. Сотына қатысқан емес. Бұған оның 

«Тар жол, тайғақ кешу» романы (1927), сҽкентанушы ғалымдардың ғылыми-

зерттеу еңбектері нақты дҽлел бола алмақ. Қаншама жан түршігерлік азапты бастан 

ҿткерген Сҽкен еш уақытта ешкімді ашық та, бұғып та кҿрсетпеген» [2, 131 б.] деп 

зобалаң жылдардың ақиқатын айтады. Бұл романның тарихы жҽне Сҽкен мен 
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Алашордашылар жайында басқа сҽкентанушылардың тұжырымы мен аталмыш 

романның ҽр жылдардағы нұсқасы жайындағы пікірлері жоқ екенін байқадық. 

Сҿздің шыны керек, романның ҽрбір нұсқасын түпнұсқамен салыстырып, ҽлі 

күнге дейін текстологиялық тұрғыдан толық талдау жасалмаған. Осындай 

олқылықтардың орнын толтыру – бүгінгі күннің кезек күттірмейтін мҽселесі 

емес пе?! 

«Тар жол, тайғақ кешу» роман-эссесінің бұрмалану себебі – 1927 жылдан 

кейінгі нұсқасына (1936 жыл, латын қарпімен жарық кҿрген екінші басылымы) 

автор ҿзі редакциялық жұмыс жасап, толықтырған. Ал, қалған жылдардағы 

нұсқаларына лито тарапынан «толықтыру» жұмыстары жүрген. Ҿйткені, 

социалистік идеологияның «қайшы» цензурасы – «Алаш Орда» автономиясының 

тарихта болмаған, құрылмаған қылып кҿрсетуді, қазақты надан, оқымаған халық 

деп ұғынған жҽне осы жолда кейінгі қазақ буынын сауатсыз, надан етуге аянбай 

еңбек еткен. Бұрмаланып, ҿзгерудегі бар мҽселе – осы. 

Ғалым ҿзінің «Дала дауылпазы» атты ғұмырнамалық зерттеу еңбегі 

турасында: «Халқымыздың сүйікті ұлдарының бірі, абзал азамат, арқалы ақын 

Сҽкен Сейфуллиннің ҿмірі мен шығармашылық жолын шұқшия зерттегеніме 

жарты ғасыр болды. Еңбегім зая кеткен жоқ. Халықтың ардагер ұлы 

ғұмырының ақиқат беттерін жарқыра ашатын, оның еліне сіңірген еңбегіне, 

шығармашылық ерекшеліктеріне бұра тартпай, ҽділ бағасын беретін талай 

ғылыми зерттеулер мен іргелі туындылар дүниеге келді», - деген [3, 3 б.], 

Задында, профессор Т.Кҽкішұлы ақын, жазушы С.Сейфуллиннің ҿмірі мен 

шығармашылығына қатысты «Сҽкеннің соты», «Сҽкен аялаған арулар», «Сҽкен 

сүйген сұлулар», «Сҽкен Сейфуллин», «Дала дауылпазы», «Қызыл сұңқар», 

«Сҽкен жҽне Гүлбаһрам» сынды іргелі еңбектерді жазып, сҽкентану 

ғылымының аясын кеңейткен. 

Сҿзімізді жинақтай келе айтарымыз, біріншіден, С.Сейфуллиннің  

«Тар жол, тайғақ кешу» романы – аумалы-тҿкпелі заманның тарихи 

оқиғаларынан анық дерек беретін сол заманның ҽдеби-тарихи шежіресі, 

екіншіден, профессор Тұрсынбек Кҽкішұлы – ҽдебиет тарихының, соның 

ішінде С.Сейфуллин шығармашылығының жаңаша кҿзқараспен жазылуы 

жолында үлкен еңбек сіңірген, ҽдебиет тарихының түгенделуіне зор үлес 

қосқан ХХ ғасыр ҽдебиетінің зерттеушісі, сҽкентану саласының іргетасын 

қалаған ғалым. 
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ҦЛТ ТҦЛҒАСЫ 

 

Бәшіров Нұрбол Қасқырбайұлы 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының І  курс магистранты, 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана, Қазақстан 

Ғылыми жетекші - ф.ғ.к., профессор Байтанасова Қ.М. 

 
Аннотация. Заманның ілгерішіл қауымы зиялылар ҽлемдік ойдың кҿшбасшысы бола 

отырып, қоғам дамуының адамгершілік пен гуманизм принциптеріне негізделген даму 

жолдарын кҿрсете алды. Сондықтан олардың күресі негізінен, халықты ояту, рухани 

жетілдіру жағында болды. Заман ҿзгерісін тереңдеп барлаған қайраткерлер халықтың ұлттық 

санасының оянуына қажетті мҽселелерді дұрыс танып, ҽрі қарайғы дамуына ықпал етті. 

Тҥйін сӛздер: ұлттық публицистика, ҽдебиет, Түркістан ҽдебиеті, этникалық мұралар, 

ҽдеби мұра. 

 

Тұлға, зиялы адам ҿз ҿмірінің мҽнді кезеңін ұлтына, халқына арнап, 

ҿзінің дүниетанымын, күш-қайратын, білімін қоғамға, адамзаттың игілігіне 

жұмсайды. Олар ҿз кезеңінің бағдар-ахуалына сҽйкес ҽрекет жасап, елінің 

ертеңін болжаған. Осы орайда казақ зиялыларының рҿлі үлкен болды. Олар 

ҿздерінің шыққан тегі, алған білімі мен кҿзқарастары жағынан ҽр түрлі еді. 

Зиялылардың бірқатары гимназияда, жоғары оқу орындарында білім алса, 

екіншілері ауыл-қалалық деңгейдегі мектептерде оқыды. Қазақ зиялыларының 

үшінші бҿлігі орыс-қазақ немесе орыс мектептерінде білім алып, алдыңғы 

қатарлы ой-пікірлердің бастаушысы болды. Олар ҿз халқының салт-дҽстүрін 

сақтап, оны қоғамға еніп жатқан жаңалықтармен сабақтастыруды кҿздеді. 

Алдыңғы лекте болған қазақ зиялылары ҿздерінің қоғамдық-саяси қызметтерін 

үлттық, жалпыадамзаттық құндылықтарды сақтауға жұмсады. Зиялы ҿкілдер 

халқын езгіден, қараңғылықтан құтқарып, ҿркендеген елдердің санатына 

қосуды мақсат тұтты. 

Ҽлемдік тҽжірибеге сүйенген қазақ зиялылары оны ұлттық дҽстүр мен 

мҽдениетке ұластырып, ҿз елдерінің демократиялық даму қажеттігіне бейімдеді, 

жаңа күрес жолын іздеді. Білімдерін шығыс, орыс, еуропа мҽдениетімен еселей 

отырып, қазақ оқығандары жұртының пайдасына қызмет жасауға ұмтылды. 

Сондай тұлғалардың бірі – Мұстафа Шоқай ҿзінің саналы ғүмырында халқының 

жоғын жоқтап, қоғамдық ахуалға барлау жасап, байыптап отырған. Шҽкірт болып 

жүргенде-ақ, жерлестерінің мұң-мұқтажына қол ұшын береді. Кейінірек қоғамдық 

іс-қозғалыстарға белсене араласа бастағанда, халықтың бірлік-ынтымағының 

қажеттігін ұғынып, езілген елдердің азаттыққа жету жолындағы ҽрекеттерінің 

бастысы - бірігу екеніне кҿзі жетеді. 

Мҽселен, ―Мұстафа Шоқай қазақ автономиясының кұрылуына ҿз үлесін 

қосты. 1917 жылдың шілде айында бірінші Бүкілқазақтық құрылтайға қатысып, 

―Алаш‖ партиясын кұрысты. 1917 жылғы 5-13 желтоқсандағы екінші 

Бүкілқазақтық құрылтайға барлық қазақ облыстары ҿкілдерін қамтыған  

15 адамнан түратын Ұлт кеңесі - Алашорда ҿкіметі құрамына Мұстафа Шоқай 

да енді. Құрылтай ҿз жұмысын аяқтаған күннің ертесіне біртұтас автономия 

кұру мҽселесін қорғау үшін Сырдария қазақтарының құрылтайын шақыру туралы 
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тиісті адрестерге жеделхат жолданады. Оған Алашорда ҿкіметі атынан 

Ҽ.Бҿкейхан мен М.Шоқай қол қояды. Мұстафа жерлестеріне ҿз атынан да жазып: 

―Сырдария халқына ҿз тарапымнан айтарым, тегінде Алаш баласының басы 

қосылатын кез осы, бүгін. Алаш ұранына шаппайтын қазақ баласы болмас. 

Сырдария қазағы кешіктірмей Алаш туының астына жиналар деген үміттеміз‖,-

деген пікірден Мұстафаның ұлтжанды ҽрекет иесі екенін танимыз [1,245]. 

Алаш ҿкілдерінің ұлтқа деген сүйіспеншілігі, ҿз істеріне адалдығы талай 

бҿгет-тосқауылдардан еркін аттауға себеп болды. Ұлттық мүдде жолындағы 

күреске саналы түрде кіріскен Мұстафа, халқының шын мҽнінде азаттыққа 

жетуін аңсады. Ҿзінің ой-мақсаты айқын мақалаларында ұлт тағдырын тұрақты 

түрде қозғап отырған Мұстафа Шоқай: ―Жалпы мінез-құлықтық жҽне 

пҽлсапалық тұрғыдан жақсы не жаман халық деген ұғым жоқ ҽрі болмайды да. 

Күллі ұлттар бұл жҿнінен тең,‖- деп жазады естелігінде [2,28]. 

М.Шоқай ―Яш Түркістан‖ журналына жариялаған ―Ұлт мҽселесі 

тҿңірегінде‖, ―Кҿтерілістен - ұйымшылдыққа‖, ―Ұлттық күрес майданында‖ 

сияқты мақалаларына ұлт мҽселесіне қатысты талдаулар беріп, бұл тҿңіректегі 

ой-пікірдің шашыраңқы екенін, коммунист кҿсемдерінің арасындағы айтыс- 

таластардың мағынасыздығын, сондықтан шын мҽніндегі тҽуелсіздік үшін 

күресе беру керектігін айтып, бытыраңқы жағдайдың ҿзінде кҿтеріліске шығуға 

тҽуекел еткендерге:―Кҿтеріліс - езілген халықтың езушілерге қарсы ҿшпенділік 

сезімінің бір бұлқынысы. Ей, жас түркістандық. Сен ҿзіңе жүктелген қасиетті 

міндеттің ауырлығын жҽне жауапкершіліктің үлкен екенін ешқашан есіңнен 

шығарма. Азат, тҽуелсіз Түркістан құру жолындағы күреске жатпай-тұрмай 

дайындал‖,-деп үндеу тастайды [2,106]. 

Кемел ойлы қайраткер: ―Қиындықты кҿре білу-оған қарсы күрес арнасын 

ашу жҽне оны жеңудің шарасын іздеу деген сҿз‖,-дейді. Тарихшы  ҽлемдік 

қауымдастыққа білдіру үшін күш салды. Бүл орайда оның шетелдегі алғашқы 

ҽрекеттерінің бірі - Түркістан Құрылтайшылар Комитеті ҿкілі ретінде 1919 жылы 

21 ақпанда Париждегі Версаль келісім конгресіне ―Ресейде бүкіл ел мойындаған 

үкімет болмағандықтан, Түркістан халықтарының Ресей демократиялык 

федеративтік республика шеңберінде еркін қалуын қамтамасыз ету‖ деп жіберген 

радио-телеграф еді. Бұдан кейін Мұстафа шетелге шығу себептерінің бірі болып 

табылатын газет-журнал шығару ісіне қызу кірісіп кетеді,‖ - дейді [3]. 

М.Шоқайдың публицистикалық мақалалары саясат, қоғамдық ҿзгерістер, 

ұлт тағдыры, күрес, мҽдениет тақырыптарын қамти отырып, қаламгердің қай 

мҽселеде де саяси сана сергектігін, терең сын-пайымдарын байытқанын 

дҽлелдейді. Қайраткер бірқатар еңбектерінде халық, ұлт тағдырында 

зиялылардың алатын орнын кҿрсетеді. Мҽселен, ―Ұлттық зиялы‖ мақаласында 

ұлттың зиялы қауымына талдау жасап, олардың қатарына елінің экономикалық, 

ҽлеуметтік дамуына жҽрдемі тиетіндердің ғана кіретіндерін айтып, ―халықты 

ұлт деңгейіне кҿтеру, яғни жері, суы, қазынасы, тілі мен діні бір болған халық 

бұқарасын бірлестіріп, олардың санасын біртұтас саяси, ҽлеуметтік, ұлттық 

санаға жеткізуде ұлы тарихи міндеттің маңызды бір бҿлігі зиялыларға 

жүктеледі‖ дейді [1,176-6]. 
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Философиялық толғамдармен ойын бекіте отырып, Мұстафа Шоқан 

Уҽлихановтың қоғамдық кҿзқарасы туралы ой ҿрбітеді, батыс пен шығыс зердесін 

тең ұстап, ұлттық рухты ел игілігіне жарату қажеттігін айтады. Сҿйтіп, ұлттық 

рухты ҿшірмей, жас ұрпақтарға жеткізе білген кҿкірегі сҽулелі отандастарына 

ризалық білдіреді. Шындығында да ―интеллигенцияның басты қасиеті олардың 

ұстанған ағартушылық идеясында, кейін бұл идея ұлтшылдық идеяға ауысты да, 

ұлттық идея, ұлттық даму тұрғысынан алғанда, олардың шоқтығы биік болып 

шығады‖ [4,180],- деген пікірге ден қойсақ, зиялы қауымның бағдар тұтқан 

ұлтының мүддесі, болашағы мҽселесі ҽр уақытта алдыңғы кезекте болғанына 

кҿзіміз жетеді. Ҽрине, зиялы қауым іштей түрлі ҽлеуметтік күштерге жіктелсе де, 

негізінен алғанда, қоғамдық жаңашыл ұстанымдардың ұйытқысы болды. Олардың 

негізгі сипаты білімі, жоғары деңгейдегі ой кҿзқарасы мен сергектігі еді. 

Мұстафа Шоқай барша Алаш ҿкілдері сияқты қоғам ҿзгерісіне белсене 

араласатын алдыңғы лекке - жастарға үлкен сеніммен қарайды. Ол елдің 

тҽуелсіздігі үшін барлык қасиетті жас ұрпақтан күтетінін айтып, большевиктік 

диктатура дҽуірінде жетілген жастардың басым кҿпшілігінің ҿзінде үлттық рухтың 

жоғары екеніне шүбҽ келтірмейді. ―Кеңесік Ресейдің сыртында да кҿптеген 

жастарымыз дайындалып жатыр. Еуропада, Түркияда бірталай жастарымыз оқып 

жүр. Олардың бір бҿлігі жоғары білім орындарын бітірді. Міне бұл жастарымыз 

ҿздерінің түркістандық замандастарымен бірге атамекеніміздің тҽуелсіздік 

жолындағы ұлт-азаттық күресін ең соңында жеткізетін болады‖, - деген сенімді 

пікір білдіреді [1,103]. Соңғы толқын жастарға үлкен ықыласпен үміт артқан 

Мұстафа ―Яш Түркістан‖ журналына ақын-қаламгерлердің ҽдеби мұраларын 

жариялап, жастардың жүрегіне ұлттық жҽдігерлер тҽлімін де сіңіре алған. 

Мҽселен, Мағжанның ―Түркістан‖ ҿлеңін атамекеннің түкпір-түкпірінде 

жастардың жадында жатталып, аузынан түспей айтылып келе жатқан дұғадай 

қасиетті ҿлең‖ деп атап, толық мҽтінін береді. Сҿйтіп, ―кең ақыл, отты қайрат, 

жүйрік қиялды‖ Тұранның ерлеріндей болу керектігін аңғартады. Қай ҽрекетін 

де ұлттық мүдде тұрғысынан пайымдаған қайраткер, ―Яш Түркістан‖ 

журналының шыққанына сегіз жыл толуына орай жазған мақаласында: ―Біз 

күні бүгінге дейін журналымыз беттерінде сүйікті атамекеніміздің жағдайынан, 

халықаралық ахуалдан, ет-жүрегі отан қасіретімен оралған мүғажыр 

жерлестеріміздің ҿмірінен - ұлттық қозғалысымыз үшін маңызды жҽне пайдалы 

деп танығанымызды жариялап келдік,‖-деп ҽлі де ұлт азаттығы жолындағы 

күрестен ауытқымайтындарын мҽлім етеді [2,77]. Міне, ұлт мүддесін кҿздеген 

қайраткерліктерін ҿздерінің сан салалы қызметтерінде айнымай таныта алған 

тұлғалардың бар мақсаты халқының еңселі ел болуын кҿру еді. 

Ұлт тұлғаларының қай кезеңдегі іс-қимылдары да жаңашыл сипатта еді. Ел 

басқару, саяси ҿмір, ҽлеуметтік жағдай мен мҽдени-ағартушылық қызметтің қай 

қайсысында да ұлт қайраткерлерінің реформаторлық еңбегі танылып, мойындалды. 

Заманның ілгерішіл қауымы зиялылар ҽлемдік ойдың кҿшбасшысы бола 

отырып, қоғам дамуының адамгершілік пен гуманизм принциптеріне 

негізделген даму жолдарын кҿрсете алды. Сондықтан олардың күресі негізінен, 

халықты ояту, рухани жетілдіру жағында болды. Заман ҿзгерісін тереңдеп 

барлаған қайраткерлер халықтың ұлттық санасының оянуына қажетті 



22 

мҽселелерді дұрыс танып, ҽрі қарайғы дамуына ықпал етті. Осы тұрғыдан 

келгенде, Ұлттық тҽуелсіздікті отаршылдық бұғаудан құтқаратын азат, рухы 

биік ел болуға бастайтын құбылыс деп түсінген Мұстафа Шоқайдың ұлт туралы 

пайымдарының бастауы тереңнен тамыр тартқан [4,233-236]. 

Алаш ҿкілі Мұстафа Шоқайдың кҿтерген ел мен жер, ұлт пен дін, 

теңсіздік мҽселесі осы кезге дейін мҽнін жоймай отыр. Қазіргі егеменді еліміз 

экономикалық жағынан нығайып, ҽлемдік үдерістің аясында жаңа ғасырдың 

табалдырығынан аттады. Мемлекетіміз тҽуелсіздігін бекітіп, халықтық 

кұндылықтарды шынайы этникалық мұраларды жандандырып, ұлттық 

тектілікті сақтау жолында ірі қадамдар жасады. 

Қазақ топырағында, мүмкін ҽлемде, зиялылар туралы ең дұрыс ғылыми талдау 

жасаған қазақ халқының ҽлемдік ұлттық дҽрежедегі кҿсемі Мұстафа Шоқай десек  

қателеспейтін шығармыз. Сонымен «ұлттық зиялы деп кімдерді айтамыз?» Оқыған, 

тҽрбие кҿрген адамдардың бҽрін зиялы деп атап, оны сол адам ҿзі тҽн болған ұлттың 

«ұлттық зиялысын» қатарына қоса беруге болады»,-деп ойласақ, сҿзсіз қателесеміз. 

Біздіңше, белгілі бір мұрат-мақсаттардың соңында жүрген жҽне соның тҿңірегінде 

топтасқан оқымыстыларды ғана зиялы деп атауға болады. 

Мұстафа Шоқайдың ҽдеби талғамын қарастырғанда, біз оның бұл 

тараптағы ізденісінің екі жүйесін байқаймыз. Бірінші жүйе: қайраткердің сҿз 

бен бейнеге, сыршылдыққа қатысты қалам тҽжірибесі. Екінші жүйе: 

қайраткердің тоталитарлық билік құрсауындағы ҽдебиет жҽне қаламгерлер 

туралы пікір- пайымы. Дҽл бүгін қолымызда Мұстафаның таза ана тілінде 

жазған дүниелері түгел дерлік бар деп айта алмаймыз. Қазіргі ғылыми 

айналымда жүрген еңбектері кҿбіне «шағатай тілі жазуынан жҽне шетел тілінен 

аударылған. Ҿкінішке қарай, ҽйгілі «Бірлік туы» газетінің барлық саны 

табылмай отырғандықтан, осында жариялануы мүмкін М.Шоқайдың қазақ 

тіліндегі мақалаларына ғалымдар қол жеткізе алмай келеді. Тіпті ғылыми орта 

«Ұран» газеті секілді, «Бірлік туын» да жоғалдыға санаған. 1992 жылы 

Қазақстан Республикасының Орталық Мемлекеттік мұрағатынан бұл газеттің 

27 саны табылды. Қолда бар құндылықтар арасынан «Мұстафаның хаты» атты 

материал ғалымдар үшін ең маңыздысы болды. 

Эпистолярлық жанр - еркін жанр. Мұнда нақтылық та, еркіндік те кездеседі. 

Бір ерекшелігі, хатта сезім, кҿңіл- күй бар. Бұл  жағынан ол ҽдебиет аясына да кіре 

алады. М.Шоқай хаты кҿркем шығарма секілді  оқылады. Хаттан күрделі заманның 

болыпевиктер қырғынының, сарт надандығының, жау қолына түскен шарасыз 

жанның бейнесін кҿреміз. Бірер мысал келтіріп кетейік: «Ергеш қарақшы бас болып, 

Хоқандта сарттар болыпевиктермен соғыс бастағанда, оларда жеңілеміз деген ой 

тіпті болған жоқ. Соның үшін олар: «Енді сарт заманы болып қалды. Ергешті хан 

кҿтереміз. Ферғанада сарттардан басқа жан қалдырмаймыз. Қазақ пен болшеуиктің 

парқы жоқ. Ноғай болса, ол мұсылман емес. Себебі, Қоқандта бір ноғай мұғалімнің 

аяғын қүбылаға беріп оқытып жатқанын кҿрдік»,- деп, қышлақ сарттары үрген 

местей күмпиіп, сарттан басқа жанның бҽрін қырып жібермекке бел байлап, 

қолдарына пышақ, балта, шот, кетпен, орақ, арқан, жіп алып, кҿшеге сыймай 

күпілдесіп кетті».  Міне, ҽдебиеттің бағы тайған осы кезеңде шет елден естілген 

М.Шоқай үні, оның ҽдебиет туралы айтылған пікір-пайымы иісі қазақ намысының 
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жоқтаушысы болды. 1929-1939 жылдар аралығында шығып түрған «Жас Түркістан» 

журналындағы қайраткердің «Ақ-қызыл», «Ұлттық арамшҿптер», «Большевизм-

түркшілдіктің жауы», «Қып-қызыл ақымақтар», «Түркістан ҽдебиеті хақында 

француздар не дейді?», «Тҽубеге келген алашордашылар», «Адасқан ҽдебиетшілер», 

«Батыр большевик Амангелді хақында ақиқат», «Оташылдардың мҽдени қаруы», 

«Түркістан ақындарынан» атты мақалаларында жҽне ҿзге де еңбектерінде түрлі 

бағдарда ҽдебиет мҽселесі қарастырылады. 

Түркістандық тұлға ҽдебиет жҽне дҽстүр, шығармашылық жҽне 

демократиялық билік, қалам қауқарсыздығы мҽселесі туралы да ойланып-

толғанған. Ол шығармашылықтың мҽжбүрлік тұзағына түскені М.Горький 

тағдырын сипаттау арқылы дҽлелдейді. «Горький ҽлемге танылған 

шығармаларын патша заманында жазған болатын. Ал кеңес заманында ол 

большевик бола жүріп бірде-бір елеулі шығарма жазған емес» дей келіп, 

М.Шоқай мұның себебін «шығармашылық зердені» улап отырған  саясаттан 

іздейді. Осымен орайлас  мақаласының бірінде қайраткер зорлықшыл биліктің 

ҽдебиетке араласуы С.Есенин, В.Маяковский ҿлімімен аяқталғанын жазады. 

Мезгілсіз қаза дегеннен шығады, туған жерімен емін-еркін хаттасып- 

хабарласа алмаған М.Шоқай қуғын-сүргін басталысымен-ақ, елшіл бағыттағы 

қазақ, ҿзбек, түркімен, жалпы түркі ақын-жазушыларының есімін, ісін 

ілтипатпен еске алып: «Егер тірі болсаң - азат та тҽуелсіз Түркістанда аман-есен 

кездесуді тағдыр нҽсіп етсін! Ал егер ҿлі болсаң-топырағың торқа болсын! 

Түркістан... ҿзіңдей тұлғаны ешқашан ұмытпайды»,- дейді. Бұл лебіз 

қайраткердің имандылығын аңғартады. Егер М.Шоқай жолын, ұстанымын 

бүгінгі тілге аударсақ- құқық жолы, адамзаттық құндылық ұстанымы болып 

шығады. «Рухани мҽдениет-халықты есейтетін жҽне жетілдіретін күш. Рухани 

мҽдениет дұшпандарын мысымен басып, ҿзге халықтардың құрметіне ие бола 

алады»,- деп жазады қайраткер. Ал, бұл мҽдениеттің негізі Мұстафаның 

пайымынша, негізі- «ұлттық рух, халықтың жаны һҽм иманды елді ел ететін 

қасиеттер» [5]. Түркістан тұлғасының мына ойына назар аударайық: 

«Халқымыздың мҽдени жҽне рухани жақтан қол жеткізген жетістіктерінің бҽрі 

тек ұлтшылдық қозғалысына тҽн». Осы сҿздерді оқығанда, арғы дҽуірді 

айтпағанда, Асан қайғыдан Мағжанға дейінгі аралықтың елшілдік сарыны еске 

түседі. Мұстафа осы туралы былайша ой сабақтайды: «Егер кімде-кім бұл 

ҿлмес идеяны Мҽскеудің күнде ҿзгеріп тұратын түсі сияқты деп білсе, сҿзсіз 

қателеседі. Ол - халқымыздың қаны мен жүрегі. Ұлтымыз ҿмір сүрсе, ол да 

бірге ҿмір сүреді» -дейді. 

М.Шоқай - саяси қайраткер, қарымды қаламгер болуымен бірге, білікті 

адам ретінде тарихты да жақсы білгені мҽлім. Мұны біз З.Тоған еңбектеріне 

қатысты мақалаларынан да байқаймыз. Саясат тарихқа араласса, оны бұзбай 

тұрмайды. Айталық, Мұстафа тұсы түгіл, күні бүгінге дейін ҽйгілі Александрия 

кітапханасын «мұсылмандар ҿртеді» деген жалған дерек тҿбе кҿрсетеді. 

М.Шоқайдың руханият тарихы туралы принципшілдігі сонда, ол жоғарыдағы 

жалған «тарихты» қайталаған Остроумовқа да тойтарыс берген. Сонда 

миссионер қобалжымастан: «Біз бұл аңызды жалғастыра береміз»,- депті. 
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М.Шоқайдың ҽдебиет тарихына қосқан жҽне бір үлесін ескерусіз қалдыра 

алмаймыз. Қайраткер бізге 1931 жылы Париждің «Муза» атты ірі журналының 

бесінші санында - «Түркістан ҽдебиеті», Берлиннің «Еигора» журналының 

жетінші санында - «Түркістан ақындары жҽне олардың ҿлеңдері» атты 

мақалалар жарық кҿргенін жеткізген. XX ғасырдың 30-жылдары Орта Азияның 

түркі ақын- жазушылары туралы айқын шығармашылық мағлұматтың Еуропаға 

жетуі, бұл материалға Мұстафаның жоғары баға беруі жҽне оны кейінгілер 

үшін хаттап кетуі- тарихи  маңызы бар дҽйек. 

Жалпы, М.Шокайдың  ғылымға адалдығын атап ҿту орынды. Ол бір 

еңбегінде: «Жүйесіздік болған жерде ғылыми түсінік те болуы мүмкін емес»,- 

дейді. Біздіңше, қайраткер ҽдебиетті де осындай түсінікпен танып білген. Ол 

большевиктік, таптық кҿзқарасқа қарама-қарсы тарихты танудың мынадай 

ғылыми жолын ұсынады: «Зерттеуші ҿмірде болып ҿткен оқиғаларды кҿңіл 

қойып жинастырады. Оларды хронологиялық тҽртібі бойынша заманның 

жағдайына, ахуалына қарай зерттейді. Мҽлімет пен ақпарат кҿздерін іздейді. 

Жиналған мҽліметтерді ғылыми зердесінен ҿткізеді, орнына салады жҽне ол 

мҽліметтерден ҿзін бейтарап ұстай отырып, талдау жүргізеді». 

Қазақ халқының таяу заман тарихында ерекше орынға ие. Алаш 

қозғалысының тарихы кҿбінесе Алаш Орда үкіметінің тарқауымен 

байланыстырылып келеді. Алайда бұл мҽселеге тереңінен үңілгенде, оның 

ауқымының одан ҽлдеқайда ҽріде, Мұстафа Шоқайдың күрес тарихымен 

жалғасып жатқанын кҿреміз. 
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Қай-қай заманда да нағыз ақындар шығармашылығына ел қамы, халық 
мүддесі, ұлт болашағына қатысты ҿзекті мҽселелерді арқау ету арқылы ҿз 
заманының ұлттық идеологиясын жҽне ұлттық идеяны қалыптастырады ҽрі 
насихаттайды. Қазақ ақындарының ішінде Есенғали Раушанов ҿз 
шығармашылығы арқылы ұлттық идеяны жаңа бір қырынан, жаңа бір биігінен, 
жаңа бір кҿркемдік ерекшелік тұрғысынан жырлады деп айта аламыз. Мҽселен, 
«Саяси емес ҿлең» атты диалог түрінде құрылған тҿрт-ақ шумақ ҿлеңін алайық. 
Мұнда ақыннан ҽлдебір жұмбақ сұхбаттасы шетелдерде кімі бар екенін 
сұрайды. Ҽке-шешесі, екі ҽжесі, бір ағасы кеткен елге ҿзінің де тартып кеткісі 
келетінін, дегенмен анасы «ҽзірше қоя тұр» деп хабар бергенін, туыстарының 
түсіне жиі енетінін айта келе автор ол елдің «Аспанстан», яғни о дүние екенін 
білдіреді. Ҿлеңді Е. Раушанов: 

Шошып тұрам орнымнан, үңілем де, 
Несін айтып тұр деме мұңын елге. 
Қазақстан жерінен кетер болсам, 
Тек сол жаққа кетемін түбі мен де, –[1, 286 б]. 

деп түйіндейді. Ақынның Отанға деген перзенттік сүйіспеншілігі, атамекенге 
деген мҿлдір сезімі, туған ел, туған жерге деген ыстық махаббаты осы тҿрт-ақ 
шумақтан анық кҿрінеді. Ұлан-ғайыр атырапты, кең байтақ даланы кҿз 
алартқан дұшпаннан қайтсек сақтап қаламыз, қайтсек жерімізді жанға 
толтырамыз деп қам жеген қазіргідей шақта жақсы ҿмір іздеп шетелдерге кҿшіп 
жатқан қандас бауырларымыз Есенғали Раушановтың осы жырын жан-
жүрегімен сезініп оқыса керек-ті. Осы ретте, атылатынын, асылатынын, 
қуғынға ұшырап, абақтыға жабылатынын біле тұра, осыдан бір ғасыр бұрын 
Алашордашылардың «Қaзaқтың – Қaзaқcтaннaн бacқa Отaны жоқ. Cондықтaн 
қaзaқ үкімeтінің мүшeлeрі қaзaқ ішіндe қaлуы тиіc» [2, 26 б]. деп бірауыздан 
шешім қабылдап, сырт елдерге қоныс аудармағаны еске түседі. Демек, Алаш 
зиялыларының рух-намысы бойына қонған Есенғали ақын да жүрекжарды 
жыры, тҿл туындысы арқылы қазақтың «Ит тойған жеріне, Ер туған жеріне» 
деген мақалын оқырмандардың есіне салады.   
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Алайда ел бастар кҿсемдері мен сҿз бастар шешендерінің тілін алса, қазақ 

ҽлдеқашан алыс-жақын кҿршілерін аузына қаратқан алпауыт ел, күшті жұрт,  

іргелі мемлекет еді-ау. Е. Раушановтың мұндай ойы мен күйінішін, шері мен 

шеменін «Қарға бойлы Қазтуған» атты жырынан кҿреміз. Аталмыш 

шығармасында бізге ақын Қазтуған жыраумен сырласқандай, мұңын шаққандай 

ҽсер қалдырды. Автор майлы қиын – Маңқыстау бойын, елді қиян – Еділ бойын 

Мысырға айырбастамайтынын айта келе, азын-аулақ сҿз айтса, онысы 

«сабында саф алтынның буы бар, ұшында тіл тартқызбас уы бар» Қазтуған 

қамшысының от бүлдіргісіне жарап-жарамайтынын уайымдап тебіренеді. Одан 

ҽрі тегі осал болмаса да, есті сҿзіне ел құлақ аспай, тірі ҿлік болып күйініп 

жүргенін тілге тиек етеді. Жырын автор: 

Таң қаласың несіне, 

Қарға бойлы Қазтуған, 

Қазақ сені де тыңдаған жоқ уағында-ай... – [1, 266 б]. 

деп оқырманға ой сала қорытындылайды. Бұл ҿлеңнен ұғатынымыз топ бастар 

серкелерінің соңынан ергеннен халық ұтпаса, ұтылмайды. Ендеше, бір жағадан 

бас, бір жеңнен қол шығарар бірліктің аса маңызды екенін «ҿз сҿзінен басқа 

сҿзді ұқпайтын қыртыңдар» мен «бас-басына би болған қиқымдарға» (Абай) 

ебін тауып түсіндіру керек!  

Бірінші талданған ҿлең сияқты «Жат емес-ті» ҿлеңі де екі адамның 

арасындағы диалог түрінде жазылған. Онда автор кҿрші ақынның «Кіл саудагер 

ел тізгінін қолға алып, Сатып жатыр Отанды» деп ызаланғанын жазады. Ҽңгіме 

ары қарай былай ҿрбиді: 

– Сатып жатса, алмайсың ба ӛзің-ақ? 

– Кедеймін ғой, мен бейшара кедеймін. –  

Ұйқы қысып зорға отырмын божырап, 

Не деймін? [1, 256 б]. 

Негізінде, бұл жерде ақын ҿзін ұйқы қысып отырғанын емес, жалпы елдің 

ҽлі де ұйқыда екенін айтып отыр. Яғни, ҿлеңде қазақ халқының атынан 

сҿйлейді. Ұлан-ғайыр қазақ даласын жергілікті халық ҿзі игере алмай, шетелдік 

компанияларға ондаған жылға жалға берілуіне жҽне пайдалы қазбалардың 

шикізат күйінде сырт елдерге арзан бағаға сатылуына деген наразылық кҿрініс 

тапқан. Автор «Отанды сату» деп осыны айтса керек. Мұны кҿріп-біліп 

отырған халықтың заманауи ғылым-білімді игеруге, озық технологияларды 

меңгеруге құлықсыздығына, самарқаулығына ашынып жазылған ҿлең деп 

топшылаймыз. Оқырман қауымды, қарапайым халықты жырмен белгілі бір 

іске, ұлттық идеяға жұмылдыру кез-келген шайырдың мұраты болғандықтан, 

аталмыш шығарманың да ҿзіндік маңызы бар деп есептейміз. 

Дегенмен, Есенғали ақын қазақтың мінін ғана емес, жақсы жақтарын да 

кҿре білгенін шығармашығын мұқият зерделей отырып байқадық. Мҽселен, 

«Ҽкемнің ҿлеңінде» «Тыңдар құлақ табылса, Ҽр қазақта он қазақтың зары бар» 

[1, 260 б]. деуі арқылы халқымыздың бауырмалдық, жанашырлық, ҽрдайым 

ҿзгенің де қамын ойлаған кҿпшілдік қасиетін тілге тиек еткенін ұқтық. 
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«Арғымақ ару аттар жалында» ҿлеңінде қаламгер «қазақ» сҿзінің мҽнін 

жаңа бір қырынан жырлайды, жаңа бір мағына беріп ҿлеңге қосады. Мұнда 

«Бабырнама» жырынан «...қазақтықта менімен бірге жүрді... ол...» деген үзінді 

алынып, «қазақ» сҿзі «жауынгер», «ҽскер», «шайқас» деген мағынада 

қолданылған.  

Арғымақ ару аттар жалында 

Жел ұйықтайды бұл түнде. 

Кешегі кескекті ерлердің барында, 

Ол ұйқы он бұзылар еді бір күнде, 

Ал айташым, айтар болсаң, сол ерлерді айт іркілме, – [1, 289 б]. 

деп «Дулығалы бас кескен, Ту түбінен ту алған, Жауды кҿрсе, қуанған» 

(Махамбет) ерлердің заманын еске түсіріп басталған жырды автор: «Қазақ ҿлсе 

– кҿмілер, Кҿмілмесе, иманы Хаққа аманат, Қазақтығың ҿлмесін» деп 

түйіндейді. «Қазақ» сҿзі «ҽскер», «жауынгер» мағынасында айтылғанын 

ескерсек, демек, ақын адам бойындағы жауынгерлік рухты, қайсарлықты, 

жамандықпен күресте ауадай қажет табандылықты ҿлтіріп алмауды меңзеп 

отыр. Ұлы Абайдың ҿзі толық адамның негізгі үш қасиетінің бірі қайрат екенін 

айтқанын еске түсіре отырып, талданып отырған ҿлеңге ҿте құнды деп баға 

береміз.Ҿйткені, қандай салада болсын Отанға қызмет ету үшін қайтпас 

қайсарлық, түгесілмес тҿзім, асқақ жауынгерлік рух қажет.   

Оқырман қауымды мұндай ҿр рухқа тҽрбиелеу үшін ақынның ҿзі жігерлі, 

асқақ рухты тұлға болуы керек екені айтпай-ақ түсінікті нҽрсе. Кезінде Қадыр 

ақын да бұл туралы «Ақынға керек ақыл кҿп, Асаулық керек аздаған» деген еді. 

Кҿзі тірі классик Есенғали ақынды жақын танитындар немесе кҿзбе-кҿз 

ҽңгімелескендер оның мінезді адам екенін біледі. Сондай-ақ, мұны шайырдың 

жырларынан да байқаймыз. Мҽселен, «Еркек» атты ҿлеңін алайық. Онда автор 

нағыз еркектің, шын мҽніндегі ердің атынан сҿйлей отырып, ҿзінің «қасқырдан 

тартып алып апан жайлағанын», «тарпаңды кҿлік қылып мінгенін», «жолбарыс-

тағдырдан жеңілмегенін», «жатыры асыл деп қабылан-қызбен қосылғанын», 

«шыңда қара беріш қайың боп қасқайып ҿскенін» жырға қосады. Осындай отты 

да рухты жыры арқылы ақын жігіттерді қайратты болуға тҽрбиелеп, ҿмірдің 

сынақтарына сынбауға шақырып тұрғандай кҿрінеді. «Піл сүйек, нар қылықты» 

(Мұқағали) азаматтар уақыт ҿткен сайын азайып бара жатқан заманда бұл 

жырды ҽрбір жігіттің оқығаны дұрыс деп есептейміз. 

«Уа, жалт еткен, жалт еткен» атты ҿлеңінде Есенғали бұл ойын одан ҽрі 

ҿрбітіп, дамыта түседі. «Жай түссе де жасқанбайтын, қарт ҽкесі қарағайдың» 

қарсы біткен кҿп бұтағы алағай да бұлағай қарлы нҿсер құйғанда, тамырына су 

тигізбей қорған болып, түбірімен жұлынып қалмауын қамтамасыз ететінін 

шабыттана жырлай келе: 

... Бері таман келелік, 

Қарындас жұрт – қара орман. 

Қарағайдай қалың ӛскен ел едік, 

Тамырыңды кӛрелік... – [1, 129 б]. 

деп ҿлеңді оқырманға ой сала аяқтайды. Шынында да, Отанымыз алып бір 

қарағай болса, біз сол қарағайдың бұтақтарымыз. Ал тамыры – ұлттың салт-
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дҽстүрі, тарихы, ҽдеп-ғұрпы, тілі, діні, бір сҿзбен айтқанда – ділі.  

Тамыр болмаса, қарағай жоқ. Қарағай жоқ болса, бұтақтар да жоқ. Ал тамырды 

қарлы нҿсерде сақтап қалатын қарсы біткен бұтақтар, яғни кескекті ерлер. 

Заманның бұрқасын-дауылдарында түп-тамырымыздың зиян шекпеуіне 

қаншалықты мҽн беріп жүрміз? Ұлттық рух, ұлттық намыс, ұлттық 

болмысымызды қорғай алып жүрміз бе? Орман ішіндегі кҿріністі суреттей 

отырып, ақын осындай сауал тастайды. Шайырдың ҽдеби ҽдіс-тҽсілдерді 

ұтымды пайдалана білетін шеберлігіне еріксіз сүйсініп, таңдай қағасың.  

Сол себепті, ҿлеңдерін қайта-қайта оқи бергің келеді.  

Есенғали Раушановтың «Сарыҿзен» поэмасында ұлттық идеяны 

насихаттау анық байқалады. Аталмыш шығарманың ерекшелігі – автор бір-

бірінен мүлде алыс жатқан екі дҽуірдегі оқиғаларды жырлай отырып, ойын 

тарихи шындықпен шендестіре жеткізеді. Ұғынықты болуы үшін поэманың 

мазмұнын қысқаша талдап ҿтейік. 

...Аландардың патшасы Батразд жер қайысқан қалың қолымен тұтқиылдан 

келіп, Томиристің елін шабуға келіспегені үшін сарматтардың бір ауылын қырып 

тастайды. Содан соң Томирис жағына сатылып кетті деп жала жауып, жан-жаққа 

хабаршы шаптырады. «Ҿліктердің денелеріндегі жебелерді суырып алу керек. 

Сармат патшасы Ларкион жебелерді танып, бұл ауылды кімнің қырғанын біліп 

қоюуы мүмкін» – деген біреуге Батразд: «Қорықпа, бұлардың салтында моланы 

қазуға да, жаңғыртуға да болмайды» – деп гүр етеді. 

Арада мыңдаған жыл ҿткен соң тура осы жерде, яғни Сарыҿзеннің 

бойында осыған ұқсас оқиға болады. 

...1862 жылы Орынбор генерал-губернаторы Крыжановскийдің 

қабылдауында Ішкі Орданы басқару жҿніндегі Уақытша Советтің кеңесшісі 

сотник Мұхаммед-Салық-Қожа Бабажанов болып, қазақ халқының тағдырына 

байланысты екі мҽселені кҿтереді: байлар мен помещиктер иеленіп алған Еділдің 

екі бетін де шаруаларға қайтару жҽне қазақ даласында орыс-қазақ мектептерін 

ашу. Ұға білген адамға бұл ұсыныстар қазақ халқын ұйқыдан оятып, 

отаршылдыққа қарсы күреске шақырумен бірдей еді. Сондықтан генерал-

губернатордың сотник Бабажанов шығып кеткеннен кейінгі ойын автор: 

«Да-а, сӛз жоқ, батыл ұлан, батыл ұлан, 

Кӛз жазбау керек болды, заты, бұдан. 

...Қазақта қарғыс атқан тағы бір ұл, 

Қағынып туған екен жатырынан» – [1, 293 б]. 

деп жырлайды. Арада біраз уақыт ҿткен соң, Ордаға ҿзі баратынын айтып 

хабаршы жібереді. Қазақ сұлтандары генерал-губернаторды құрақ ұшып, 

балаша емпең қағып қонақ қылады. Крыжановский осы сапарында Салық 

тҿреге ұсыныстарын қабыл алғанын айтып қуантқанмен, бұл айлакер ҽрі сұм 

генерал-губернатордың зымиян жоспарынан қазақ тҿресі секем алып қалмасын 

деген сақтығы ғана еді. Орынбордан келген «құрметті» мейманның қолынан у 

қосылған шарап ішкен Мұхаммед-Салық-Қожа Бабажанов келесі күні 

ұйқысынан оянбай қалғанда, қылмыскердің ҿзі «аһ» ұрып, «қайғырады».  

Тіпті, алдын-ала келісім бойынша «жүрегі қуаныштан жарылып ҿлді» деп 

жалған қорытынды жасайтын дҽрігерді ҿлікке сараптама жасауға алдыртады.  
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Ал шындықты білетін Крыжановскийдің адъютанты болса, халық ақиқатты 

ешқашан анықтай алмайтынын біліп, «Ҿлікті тексерту де, қайта ашу да бұл 

елдің салтында жоқ» деп миығынан күліп тұрады.  

Поэманы автор «Оба жыры» деп аталатын эпилогпен бітіреді: «XX ғасыр. 

Ҽлқисса, Сарыҿзен арнасына сыймай буырқана тасыды. Асау толқындар қара оба 

жақ жердің арғы бетінде жасырынып жатқан ҽлденені жан сала іздегендей жапа-

тармағай ұмтылды. Табанын толқын кемірген жарлауыттар гүрс-гүрс құлап 

жатты. Ақыры, жардың бетіне сансыз адамның сүйегі самсай шыға келгенде, 

Сарыҿзен сабасына түсті. Қайыр сұрағандай созыла түсіп, қатып қалған қолдар, 

зұлмат тағдырды мазақтап сақ-сақ күле жҿнелетіндей боп кҿрінетін қу бас, 

сыңарын іздегендей шошайып тұрған аяқтар, саусақтар, омыртқалар, қабырғалар, 

жапырақ бас алан жебелері қара жардың бетінде қатталып тұрды... Қатталып 

тұрды, қат-қат кітап секілді ҽлі оқыла қоймаған» [1, 317 б]. 

Иҽ, ҿзінің тарихын, ҿткенін зерттемейтін, құндамайтын халық ешқашан 

ақиқатты біле алмайды, кімнің жау, кімнің дос екенін бағамдай алмайды. 

Сарыҿзеннің асау толқындары сияқты ҿмір де ҿз уақыты келгенде тарихтың шаң 

басқан, ҽлдеқашан ұмытылған беттерін қайта ашады. Дегенмен, сол кезде ҿткенді 

зерттеп, зерделейтін, ненің рас, ненің ҿтірік екенін анықтайтын ұрпақ табылса 

жақсы. Ҽйтпесе, «қара жардың бетінде қатталып тұрған алан жебелерінің» сыры 

ашылмайды. Міне, Есенғали ақын «Сарыҿзен» поэмасы арқылы ұлттық тарихты 

қаузап зерттеуге үндейтін осындай идеяны насихаттаса керек. 

Сонымен қатар, ақынның аталмыш шығармасы кҿркемдік жағынан ҿте 

жоғары деңгейде екенін міндетті түрде айта кету керек. Мҽселен, мынадай 

теңеулерден кҿз алдыңда тұтастай картиналар елестейді: 

...Беткейге шығып кеткен топ қызғалдақ, 

Бейне бір секем алған үркек елік... [1, 293 б] 

...Қылаң жол – қылыш ізі кеткен осып, 

Етекте қара қорым кӛп тӛбешік. 

Бүк түсіп, теріс қарап жатыр үнсіз, 

Қалғандай бір-біріне ӛкпелесіп... [1, 296 б]  

...Топ жыңғыл телміреді тораңғылға, 

Салық тұр тораңғыл боп топ алдында.... [1, 302 б] 

...Қызарып Сарыӛзеннің жарқабағы, 

Батыс жақ бауырдай боп қанталады... [1, 302 б] 

...Қараша ауыл шаруа қамын ұмытып, 

Қара шекпен делеңдеді, күпінді. 

Қара қазан қарнын отқа жылытып, 

Қара шәугім отқа шырт-шырт түкірді... [1, 303 б] 

...Үй толы Нұралының кӛп тентегі, 

Дүр етті қоян жұтқан қаршығадай... 

...Күйшіге аппақ мойнын бұрды ханша, 

Ханша емес, тауға біткен бұл бір арша. 

Жанарын мӛлдіретіп келіп тұрды, 

Желіде жалғыз қалған мұңлы нарша... [1, 314 б] 
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Міне, ақынның осындай теңеулерінен жырға қосып отырған құбылысы, 

кҿрінісі кҽдімгі бейнежазба кҿріп отырғандай кҿз алдыңа елестейді. Бұдан 

шайырдың шеберлігін қапысыз аңдаудан бҿлек, қазақтың тыныс-тіршілігін, 
ауыл ҿмірін жете білетіндігін аңғарамыз. Ҿйткені, ҽдеби ҽдіс-тҽсілдері мен 

теңеулерінің барлығы ауыл ҿмірінен, табиғат құбылыстарынан алынған. Бұл да 

бір хас ақынның белгісі болса керек. Жоғарыда келтірген мысалдар 
Есенғалидың ақындық қабілетінің бір кҿрінісі, таптырмас теңеулерінің бір 

парасы ғана. Айта берсек, жоғарыдағы ҿлең жолдары жалғаса береді. 

Сҿзіміздің соңында, Есенғали Раушановтың поэзиясы ұлттық идеяға 
негізделгенін айтқымыз келеді. 
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Аңдатпа: Бұл мақалада ҽдебиеттанушы ғалым Т.Кҽкішұлының ХХ ғасырдың 20-30 

жылдарында ҽдеби алаңда белең алған айтыстар туралы сыни кҿзқарастары сараланып,  
тақырып аясында басқа сыншы ғалымдардың теориялары мен ғылыми болжамдарымен 
салыстырыла сипатталады.  

Тҥйін сӛздер: социалистік реализм, ҚазАПП, «Алқа» ҽдеби ұйымы, кҿркем ҽдіс, 
коммунист тұлғаның образы. 

 

Қазақтың ұлттық ҽдебиеттануы мен ҽдеби сынының  аса кҿрнекті ҿкілі 

Тұрсынбек Кҽкішұлының ғылыми шығармашылығы ҿте бай, алуан тақырыпты 
қамтитын сан-салалы екені мҽлім. Ҿзінің мұраларында фольклорға, жазба 

ҽдебиетіне, тұтас дҽуірлер жҽне оның ҿкілдеріне де, ҽсіресе, ХХ ғасырдағы 

ҽдеби үдерістер мен оның даму заңдылықтарына сыни ҽрі ҽдеби-тарихи 
тұрғыдан ғылыми баға беріп,  сҿз ҿнері сынының бағыттары мен  тҿл 

ерекшеліктерін жан-жақты зерттеушілікпен кҿрсетіпберді. Ғалым ҽдебиет 

сынының шыңында тұрған Е.Ысмайылов, М.Қаратаев, Ғ.Тоғжанұлы, 
Ж.Аймауытов, М.Ҽуезов т.б. ҽдебиеттанушы ғалымдардың сҿз ҿнері 

ғылымының туу мен қалыптасуына ықпал еткен мұраларын сыни 
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кҿзқарастырымен саралап, тереңінен зерттеді. Нҽтижесінде үзік-үзік ойлардан 

тұрған қазақ ҽдебиет сыны тарихының олқылықтарын толықтырып, сҿз ҿнері 

ғылымының бұл саласын біртұтас күйінде жүйеледі.Бұл күнде ҽлі ҿзектігін 
жоғалтпаған ұлттық ҽдебиеттануымыздың туу жҽне сынның жанр ретінде 

қалыптасқан ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы ҽдебиеттегі жағдай, сол кезде 

белең алған айтыс-тартыстар, оған ҽсер еткен факторлар, сонымен бірге 
олардың ҽдеби үдеріске қаншалықты деңгейде ықпал еткенін ғалымның сыни 

кҿзқарастары арқылы саралаймыз. Оның берген бағасына ерекше назар салып, 

қандай ҽдеби-тарихи жҽне сыни-теориялық қағидаттарды негізге алғандығын 
жүйелейміз. 

ХХ ғасырдың басындағы тарихи оқиғалардың, ҽсіресе, Қазақ тҿңкерісінің 

ҽсерінен дағдарысқа тап болған қазақ ҽдебиетінің ары қарай ҿркендеуі Кеңес 
үкіметінің идеологиясына тҽуелді болды. Сол бетбұрыс кезеңде ҽдеби мұраны 

зерттеудегі негізгі ҽдістер болып енгізілген «формальдық-социологиялық» пен 

«тұрпайы социологизм» тҽсілдері шығармаларымызды игеруде біржақтылыққа 
ұрындырды. Тіпті тҿл ҽдебиеттану ғылымы қалыптасып үлгермеген біздің 

ұлтқа бұл үдерістің ауыр тигені айдан анық. Оның салдарын біз  

1920-1930 жылдарында туған шығармалардан, қаламгерлердің топ-топқа 
бҿлініп ҽдеби майданға шыққанынан байқаймыз. Бұл құбылысты ғалым 

Т.Кҽкішұлы былай сипаттаған: «1925 жыл  –  қазақ әдебиеті үшін ӛтпелі жыл 

болды. Қазақ мәдениетін ӛркендету жолында зиялылардың бӛлшектенбей күш 

біріктіру мәселелері, жалғыз идеологиялық қару ғана емес, эстетикалық 
таным-білік арнасы, ӛнер саласы екенін мойындау талаптары қым-қуыт 

пікірталасын туғызды» [1, 170]. Ҿйткені сол кезде белең алған нигилист 

прокультшылдармен 1925 жылы саяси астармен құрылған «тұрпайы 
социологизм» ҽдісін жиі пайдаланғанҚазАПП қаламгерлері Мағжанның 

серкелігімен құрылған «Алқа» ҽдеби ұйымының мүшелерімен ҽдеби айтысқа 

түсіп, ҽрқайсысы ҽдебиеттану ғылымының келешегін ҽр алуан түсінді. 
Т.Кҽкішұлы сол кездегі жағдайды жан-жақты саралап, негізгі мҽселелердің 

түйінін сын тұрғысынан ашуға тырысты. 

Ең алдымен, шығармашылық қағидаттары маркстік-лениндік 
философосиядан нҽр алған ақын-жазушылардың туындылары мен алашшыл 

қаламгерлердің еңбектерін  ҽдебиеттанудың сын жҽне теория концепциялары 

жағынан саралап, Т.Кҽкішұлының бағалауынан сүзгілеп, қорытынды 
шығаруымыз тиіс. Ғалым: «Негізгі талас-тартыс, түсінбестік пен кереғар 

пікірлер қазақтың ХХ ғасырдағы жазба әдебиетіндегі кӛркемдік ізденістердің 

табиғатын танып-білуде жатыр», -дей келе, кҿркемдіктің жалпыға ортақ 
заңдылықтарын саралауға, бұл сұрақ тҿңірегіндегі зиялылардың кҿзқарастарын 

салыстыруға тырысты [1, 157]. Ойларын ҿрбіте келе, сыншы «социалистік 

реализм» ұғымына ерекше тоқталады. 30 жылдары ғылымға енгізілген бұл 
терминнің табиғатын  А.В. Луначарский былай ашады: «Жаңа қоғамды орнатуға 

бет алған пролетариатқа реализм қажет. Бірақ бұл бағытқалыптасқан 

түсініктен ӛзгеше болуы керек. Ондағы негізгі шындық үздіксіз қарама-
қайшылықтардың күресі ретінде бағаланады. Ал негізгі мақсаты ӛмірді тек 

танумен шектелмей, оның толығымен ӛзінің ыңғайына қарай қайта құруға 

бағытталған. Бұл – оның «буржуазды реализмнен» айыратын негізгі 
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ерекшелігі»[3.154]. Орыс ғалымы оны пролетариаттық немесе социалистік 

реализм деп атайды. Соның басқа ҽдеби бағыттардан айырмашылығын 

кҿрсетіп,ерекше тұстарын сипаттаған тұжырымдарынан кейбір ұғымдардың 
Т.Кҽкішұлының идеялары мен сыни кҿзқарастарымен сҽйкес келетініне кҿз 

жеткізуге болады. Олар: а) бағыттың аса динамикалығы; ҽ) социалды оптимизм 

пафосы. Социалистік реализмнің «аса динамикалығы» таптық күреске толы 
адамдардың күнделікті тұрмысының ҽрбірфрагментінің суреттелуіне негізделеді 

[3.526]. Бұл тұжырымды Т.Кҽкішұлының мынадай сыни пікірінен кҿруге болады: 

«Сәбит, Ілияс, Бейімбеттерде ӛмір кӛріністерін айнытпай беру, жаңадан 
қалыптасып келе жатқан Мырқымбайларды жарқыратасуреттеу ниеті болды» 

[1,176]. Демек, ғалым тың образдың (коммунизмге берілген) пайда болуын, 

олардың күнделікті тұрмысының ҽрбір деталін бейнелеуге бағытталған кҿркем 
сюжеттердің белең алғанын меңзейді. Бостандық жолында қан майданға түскен 

ерлердің қаһармандық істері, қазақ еңбекшілерінің жаңа ҿмірді құру жолындағы 

еңбектері, ауылды советтендіру, байларды конфискелеу, артельдердің құрылуы, 
ҽйел теңдігін қорғау, үй-іші тұрмысындағы жаңалықтар – барлығы социалистік 

реализммен қуаттанған шығармаларда қайталанатын дағдылы оқиға желістері. 

А.В.Луначарскийдің пікіріне сүйенсек, мысалға келтірілген оқиғалар жүйесінде 
ҽрбір кейіпкерді ортақтастыратын негізгі нҽрсе – социалистік идея. Олардың 

ҽрқайсысы ҿмірді тануда ҿзінің имандай сенген жаңашыл кҿзқарастарын қару етіп 

қана қоймай, ҿздері ғұмыр кешіп жатқан  замана шындығын қайта құруға мақсат 

қойған. Т.Кҽкішұлының С.Сейфуллиннің шығармашылығына баға берген кезде, 
«социалды оптимизм пафосы» ұғымын да сиппатамай кетпейді: «Қазақ 

әдебиетінде ӛріс ала бастаған бағыт шындықты реализммен революциялық 

романтиканың дәстүрлеріне сайбейнелеудің жаңа идеялық-кӛркемдік 
принциптеріне негізделген болатын.Революцияны жасаған халықтың жан 

сырынреволюциялықпафоспенбейнелепкӛрсетті. Жаңа кӛркемдік әдістің негізгі 

принциптері революциялық пафосты жоққа шығар мағаны былай тұрсын, оны 
қазіргі шындықтың қалтарыс-құбылыстарын кеңінен және тұтас кӛрсетуге 

пайдалана білді» [2,111]. Бірақ жаңа кҿркемдік ҽдістің сол кезеңде барлық 

жазушылардың шығармашылығында бірдей кҿрініс таппағанына ғалым 
тұжырымындабылай сипатталады: «Қазақ әдебиетінің дамуындағы алғашқы 

толқын 1920-1925 жылдар аралығында ӛтті. Бұл тұста әдебиеттің жалпы 

проблемасынан гӛрі жеке дарындардың күш-қуатын, алған бағытын, ұстанған 
мұратын айқындау мәселесі негізге алынып, әр дарынның шығармалары сарапқа 

түсті» [1,161]. Себебі халық белгілі бір нҽрсені, идеяны немесе идеологияны 

идеал ретінде санау үшін, ең алдымен, оны толық формацияларын басынан кешіру 
керек. Алайда коммунизмнің еліміздің аумағында қандай сипатта орнағаны 

тарихтан мҽлім. Сол себепті де ҚазАПП ұйымының қаламгерлері, ҽсіресе, жас 

ақын-жазушылары маркстік-лениндік идеяны толыққанды игермегені 
шығармаларынан кҿрініс табады. Т.Кҽкішұлының «индивидуализмі» де, «ҽр 

дарынның шығармашылығы» да осыдан кҿрінеді. Қалам тартқан барлық 

азаматтардың осындай күйде болуын ғалым мҽселені келесідей қорытындылайды 
«Кешегісіз бүгіні жоқ екендігі әмбеге аян болса да, білімсіз құрылысшылар бәрін 

де тыңнан жасаймыз деген пролеткультшылдық ұранға бой алдырды. Сӛйтіп 

онсыз да биік ӛреден кӛріне бермеген эстетикалық таным-біліктің 
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тұрпайлануына, дӛрекіленуіне жол салынды.Кӛркемдік танымның ӛркендер 

бағыты тұманданды, кейде әдейі адастырылды. Ӛз соқпағын табаалмай 

маталғандардың ең алдында қазақтың солақай «білгіштері» болғаны да ӛтірік 
емес» [1,157]. Нҽтижесінде біз социалистік реализмнің табиғатын ғалымның 

сыни кҿзқарастарын арқылы тануға тырыстық. 

Дҽстүрлі кҿркемдігінен алыстап, саяси идеология басым болған 
қаламгерлердің шығармаларын алашшыл зиялылар қатты сынға алды. Т.Кҽкішұлы 

соларды саралап, «тұрпайы социологизм» сипатындағы туындылардың 

олқылықтарына кҿңіл бҿледі. Ең алдымен, ғалым туындылардың кҿркемдігіне кҿңіл 
бҿлуге тиіс. Мысал ретінде С.Сейфуллиннің «Қызық сұңқарлар» пьесасының 

сыналған тұстарын сипаттайды: «Пьесадағы драматургиялық кем-кетіктерді, 

диалогтардың олпы-солпылығын, оқиға динамикасының солғындығын, тіл 
кестесіндегі кейбір оралымсыздықты, адамдар образын сомдаудағы 

жетіспеушілігінбайқай білген қоңыр бұл кітапта түгел кӛрінген бір 

адам(законченный цельный тип) жоқтықтан, жазушының адам 
танымайтындығынан бар кісі тұтасып, бір-ақ кісі болып кеткендіктен» [1,162]. 

Сыншы ғалым негізгі олқылықтарға  «түгел кҿрінген адамның» жоқтығын, 

«кейіпкерлердің психологиясы» жүйелі бейнеленбеуін, қисындылықтың ҽлсіздігін 
алады. Келесі кҿтерілген мҽселе – образ жасау проблемасы. Т.Кҽкішұлы: «Расын 

айту керек,  кҿркемдік шеберліктің жетіспеуі, жаңа шындықты қалайша 

қалыптастыру жолын ақын-жазушылардың басым кҿпшілігінің жыға түсінбеуі бір 

болса, екінші жағынан, ұнамды жаңа образдың, сол кездегі геройлардың кескін-
келбеті, мінез құлқы ҽлі анықталмаған болатын»,- дей келе халық иделының суреттеу 

мҽнері белгілі дҽрежеде жалқылықтан жалпылыққа ауысқанына мҽн береді [1,165]. 

Ҽсіресе ғалымның бұл орыс ҽдебиеттанушысы Н.В.Дубровинаның мына  пікірімен 
салыстырайық: «Кӛркем шығармалардың поэтикасын шектеген: бірсарынды әрі 

қатаң дағдыға бейімделген нормативті характерлер мен сюжеттерді тудырды» 

[4,182]. Нормативті характерлерге, ҽрине, коммунист, жау, кулак, т.б. секілді 
кейіпкерлерді жатқызсақ, сюжеттер болса, бір ғана идеядан шықпай, дағдылы 

желілер, еңбек адамының бақытқа жетуі, байлардың ҿз жазасын алғаны, жаңа 

қоғамның гүлденуі сияқты оқиғаларға құрылған. Айтылған пікірлерді 
қорытындыласақ, социологистік реализм бағытында жазылған шығармаларда 

кҿркемдіктен гҿрі нормативтілік, саяси ұрандардың басым болғанына кҿз жеткіздік. 

Осымен біз Тұрсынбек Кҽкішұлының  жаңа заман иделогиясына 
құрылған шығармалардың ерекшеліктері мен кем-кетіктеріне қатысты 

айтылған сыни кҿзқарастарын саралап, басқа ғалымдардың ғылыми 

пікірлерімен салыстыру жүргіздік. Ғалымның: «Кеңес заманындағы әдебиетте 
саясат басым болғаны рас, бірақ іліп алар ештеңе жоқ деген түсінік дұрыс 

емес. Қазақ әдебиетінде социалистік реализм бір бағыт болып тарихтан орын 

алып, жан-жақты пайымдалуға тиіс. Оны кӛрмеуге, елемеуге хақымыз жоқ, 
ӛйткені социалистік қоғамның  70  жылы кейбіреулерге қаншама қадірсіз, 

зиянды болып кӛрінгенмен, біздің тарихымыз дың бір бӛлшегі, кешегі ӛткен 

жолымыз. Кеңес заманында да ӛмірді реалистік тұрғыда суреттеудің 
қажеттігі жойылмаған болатын...Социалистікреализмәдісімен» шығарма 

жазғандар деп безе алмайды. Дауыл тұрғанда шаң-тозаңның кӛтерілетіні 

сияқты, ӛтпелі дәуірдің толқыны артық-кем пікірлер айтылуы болмай 
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қалмайды, бірақ қоғамның ӛз тарихы, оның айнасы – әдебиеттің ӛз жолы 

бар»,- деген сҿздерін саралай келе, социалистік реализмнің олқылықтары 

болғанның ҿзінде біз оны кҿркемдік жағынан талдап, ғылыми баға беруіміз тиіс 
[1,158-159]. Екінші жағынан оның түпкілікті зерттеп, ұлттық ҽдебиеттану 

үдерісінің даму заңдылықтарының сырын аша аламыз. 
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Аңдатпа.Қазақ ҽдебиетіндегі діни ағартушылық ағым жҽне оның ішкі бағыттары 
Тұрсынбек Кҽкішұлы зерттеулерінде де маңызды тақырыптардың бірі болған. Ғалым 

жиырмасыншы ғасырдағы діни-ағартушылық ағымдардың ҽдебиетке ҽсері, қадымшылық 
пен жҽдитшілік турасында сыни жҽне ҽдеби кҿзқарастарын білдіріп отырған.  

Тҥйін сӛз.Т.Кҽкішұлы зерттеулері, діни-ағартушылық ағым, қадымшылық, 
жҽдитшілік, дҽстүрлі діни бағыт, дінтанушылық. 

 
Қазақ ҽдебиетіндегі сын жанрының тарихы мен теориясын жан-жақты 

зерттеген санаулы ғалымдардың бірі Тұрсынбек Кҽкішұлы кҿркем ҽдебиет 

тарихының да маңызды кезеңдеріне қатысты ҿзіндік кҿзқарастарын, ой-
тұжырымдарын танытып кетті. Ҽсіресе, ХХ ғасырдағы тарихи жағдайлардың 

ҽдебиетке ҽсері, жаңа ағымдар мен бағыттар, ҽдеби ағымның ҽдеби үдерістегі 

мҽні мен маңызына кҿңіл бҿліп, оған салмақты да байсалды баға береді.Осы 
дҽуірдегі саяси алаңдағы діни тартыстардың орны ерекше білінді. Сондықтан 

оның ҽдебиеттегі кҿрінісі де бедерлі болды. Бұның бҽрі дҽуір ҽдебиетін 

зерттеген ғалымдардың назарынан тыс қалмайтындай құбылыстар еді. 

ХХ ғасырдың басындағы діни-ағартушылық ағым негізгі үш бағытта 

дамыды деуге болады. Олар – қадымшылар, жҽдитшілер жҽне қазақтың 

бұрыннан келе жатқан дҽстүрлі бағытын ұстанушылар. ХХ ғасыр басында 

mailto:asylseitbek@gmail.com


35 

осылардың екеуі, қадымшылық пен жҽдитшілік белсенді ҽрекет етті де, 

дҽстүрлі бағыттың кҿзқарасы ҽдебиет айдынында ғана ҿрнектеліп, саяси 

күреске араласпай, бұйығылық танытты. Т.Кҽкішев қадымшылар мен 

жҽдитшілер арасындағы тартыстарға қатысты ойларын Ҽуезовтің, т.б. 

ғалымдардың кҿзқарастарымен келісу немесе келіспеу арқылы білдіріп 

отырған.Мҽселен, Ҽуезовтің ХХ ғасыр басындағы бұл бағыттарға берген мына 

бағасын еске түсірейік: «Қазіргі қазақ тіліндегі оқу екі ағысқа бҿлініп барады. 

Бірі – мұсылманша оқығандардың жолы. Ғылым тілін арабшаға, мұсылман 

негізіне тартады. Екіншісі – орысша оқығандар, ғылым тілін орысшаға, 

Еуропа негізіне тартады. Бұл жік тҽртіпті бастауыш мектептердің һҽм 

курстардың оқуында айқын білініп отыр. Ҽркімнің ҿз білген негізіне 

тартатыны мҽлім нҽрсе» [1, 142] дейді.Т. Кҽкішев Ҽуезовтің ҿзін мұнда 

еуропашлылдыққа бүйрегі бұрып отыр деген сыни кҿзқарасын танытады [1, 142]. 

Аталмыш екі діни бағыттың арасындағы тартыстар туралы зерттеушілердің де 

пікірі екіге жарылғанын айта кету керек. Қазақ оқығандарының бұлай ала 

бҿлінуі ағым-бағыттардың кҿбейіп, ұлттық мҽдениетімізге қайшылық 

тудыруды қалаған сыртқы күштер ҽсерінен болуы да мүмкін.  Сҿзіміз түсінікті 

болу үшін қазақ даласында ҽдебиет пен мҽдениетке үлкен ҽсер еткен үш түрлі 

бағыт, дҽстүрлі сопылық жол, қадымшылық жҽне жҽдитшілікке анықтама 

беріп кетейік. Ж.Самбетовтың мақаласында қадымшылық турасында былай 

дейді: «Қадим – діни бағыттағы молда жалдап, сауат аштырған мектепті 

айтады. Сабақ араб тілінде, феодалдық-сословиялық мазмұнда жүргізіледі. 

Ҽсіресе, Ҽптиек, Құран, Софы Аллаяр, Шаркитаб, Мұхтасар, Қырық парыз 

негіздері оқытылады. Олардың ең бастылары Бұхара, Самарқан қалаларында 

орналасқан» [2, 73]. 

Ал жҽдит арабша «жаңа» деген мағынаны білідіретін, Исмаил Гаспыралының 

идеясынан бастау алып,оның жақтастары мен сол «жаңашылдыққа» бет 

бұрушылары «жҽдидшілер» деген атауға ие болған екінші бір бағыт. Исмаил 

Гаспыралы оны ҿзі шығарған «Тҽржүман» газеті арқылы түркі халықтарына кең 

түрде жайып отырған. Т.Кҽкішұлықазіргі кезде кҿбінесе мақталып-дҽріптеліп 

жүрген осы жҽдитшілдік бағыттың кҿлеңкелі жақтарын да назардан тыс 

қалдырмаған. Тіл, мҽдениет мҽселесінде олардың ұлттық тамырдан алыстату 

қаупінің бар екенін де дұрыс байқаған. Олармен алаш зиялыларының үнемі бір 

кҿзқараста болмағанын да ескерте кетеді[1, 126]. Бұл ғалымның еңбегінен біз қазіргі 

зерттеушілердің үйренерлік бір мҽселесі деп есептеуіміз керек.  

ХХ ғасыр басындағы діни-ағартушылық ағымның ішінде тҿл 

топырағымызда қалыптасқан сопылық жолдан бастау алатын жҽне бір 

бағыттың бар екенін дұрыс бағамдап осы мҽселеге де кҿңіл бҿледі. Сҿйтіп 

оның кҿш басында тұрған Ясауи шығармашылығы туралы салиқалы пікір 

айтады: «109 хикметтен тұратын даналық ҿсиеттердің ішінде:  

Түрлі пҽле халыққа түсті достар, 

Ақыр заман ғалымы зҽлім болар. 

Сұмы – сопы, қуы – молда болар. 

Дұрысын айтқандарға қарсы болар – 
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дегенде ҿмірдің ащы шындықтарының сыни тұрғыдан айтылып отырғаны 

даусыз. Кҿне дҽуір ҽдебиетінде ҽр қилы діннің ықпал-ҽсері болмауы мүмкін 

емес. Сондықтан олардан бұрынғыдай үрікпей, ізгі адамгершілікті 

насихаттауға бағышталған уағыздарын да, бүгінгі ҿмір шындығынан туған 

кемеңгер ойларын да, жасаған ғибратты тұжырымдарын да санатқа алып, 

жүйемен баяндауға тиіспіз» [1, 29],– деп, мұндай діни-ағартушылық бағытта 

жазылған шығармалардың халыққа орасан пайдасы болмаса, теріс жолға 

бұрар зияны жоқтығын, зиянды деп кҿрсетілгенінің ҿзі кейінгі кезеңдердегі 

саяси бұрмалаушылық екендігін айқындайды. Саяси-мҽдени шырғалаңы кҿп 

сол ХХ ғасырдың ҿзінде де дҽстүрлі жолды ұстанып, басқа бағыттан жүз 

қайырған ҽдебиетіміздің үлкен ҿкілдерінің бірі Шҽкҽрім Құдайбердіұлы 

болатын. Бұл ойымызды ақынның мына ҿлеңімен ашып түсіндірсек:  

Жапанда жалғыз жаттым елден безіп, 

Жалықсам аң қараймын тауды кезіп, 

Оңашада жатқанды ұнатамын, 

Елімнің ел болмасын ерте сезіп. 

Жауға – қатын, жақынға – жалмауыздар, 

Жалықпай кӛк малтасын жүрсін езіп [4, 113], – 

деп ел ішіндегі бҿлінушілік, тынышсыздықтан қашып оңашаланады.  

Бірақ бұны қиындықтан, ел шаруасына араласудан қашу деп түсінсек, 

қателескен болар едік. 

Т.Кҽкішұлы қазақ ҽдебиетіндегі діни-ағартушылық ағымның 

қалыптасуында жекелеген қалам қайраткерлерінің еңбектерінің маңызды рҿл 

атқаратынын да дұрыс аңғартады. Мҽселен, Ыбырай Алтынсариннің 

еңбектеріне осы тұрғыда талдау жасап, ҿз кҿзқарасын білдіріп ҿтеді: 

«Қазақтарға орыс тілін үйретудің алғашқы нұсқасы», мұсылман дінінің аят-

хадисі негізінде жазылған «Шҽрият-ҽл-ислам», араб ҽрпімен басылған 

«Мақтубат» жҽне «Қазақ хрестоматия» атты еңбектеріне ғылымдық, 

педогогикалық жҽне ҽдебиеттік ҿресінен биіктей алған жоқ деп баға береді [3, 40]. 

Демек ғалым ХХ ғасыр басындағы діни ағартушылық бағыттардың іргесі  

ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап қалана бастағанына ден қойған. 

Т.Кҽкішұлы діни-ағартушылық бағыттың түрлі ағымдарының 

кемшіліктерін кҿрсетуімен бірге оның ҽдебиет пен мҽдениетті дамытудағы, 

ҿркендетудегі оң ықпалына да шынайы баға беріп отырады. Мҽселен,  

1905-1915 жылдар арлығында шыққан 300-ге тарта кітаптың жартысына жуығын 

ақын-жазушылардың ағарту идеясына құрылған молда-мұғалімдердің, қажы-

пірадарлардың шығармалары, ҿлең жинақтары, дастан, поэмалары, ҽңгіме, 

романдары еді дейді. Осындай кітаптардың авторлары қазақтың жазба ҽдебиетін 

жаңаша түрде мазмұнмен байытуға ҿз үлестерін қосқанына да назар аударады: 

«Қаламының желі бар қажы мен молдалардың халықты ҿнер-білімге 

насихаттауын, ҽрине қайшылыққа кездескенімен дүниеде болып жатқан 

ҿзгерістерге үн қатпақ болғандарын сҿкеттеуге болмайды. Бұрынғыдай «алланы 

ауызға алдың, таза атеистік кҿзқарасты насихаттамадың» деп айыптау, сҿйтіп 

олардың атқарып кеткен игі істерін кҿзге іліп алмау, мҽн бермеу енді ҽбестік 

болмақ» [1, 148]. Осыларды ескере келгенде, Т.Кҽкішұлының ХХ ғасыр 
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басындағы діни-ағартушылық ағымның ішкі бағыттарын айқын ажырата 

білгенін, олардың ҿкілдерінің ҽдеби үдерістегі рҿліне, зиянды жҽне пайдалы 

жақтарына барынша объективті баға бергенін кҿреміз. 

Қорыта келгенде, «Тұрсынбек Кҽкішевтің есімі ХХ ғасырдың басындағы 

соны бетбұрыстың, қазақ ҽдебиеттануының қалыптасып, жарқын беттері 

жазыла бастаған кезеңінің алдыңғы сапында тұрады десек артық айтқандық 

болмас» [5, 52 б.], дегенін расқа шығаратындай қазақ ҽдебиеті тарихында 

мейлінше кемшін қарастырылған ХХ ғасыр басындағы діни-ағартушылық 

ағым туралы аз болса да, нақты жҽне оның ең басты сипаттарын айқындайтын 

маңызды пікірлер айтқан ғалым екенін ескеруіміз қажет. Сондықтан бұл 

мҽселені зерттеудің тарихнамасынан Т.Кҽкішұлының сҿз болған ой-пікірлері 

ҿз орнын алуы тиіс. 
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Аңдатпа.Т.Кҽкішұлының қазақ фольклорына қатысты ғылыми ой-пікірлерін, 

кҿзқарастарын фольклортанушылық еңбек деп бағалауға лайық. Халық ауыз ҽдебиеті 

үлгілерін жинаушылар жҽне жекелеген фольклортанушылардың еңбектері мен 

шығармашылығының маңызы мен мҽні Т.Кҽкішұлы зерттеуінде кҿрініс табуы.  

Тҥйін сӛздер. Т.Кҽкішұлы, фольклор,халық ауыз ҽдебиетін жинаушылар. 

 

Тұрсынбек Кҽкішұлы ҿзінің саналы ғұмырындақазақ ҽдеби сынының 

зерттеушісі, сҽкентанудың сара жолын қалыптастырушы, ҿзіндік ғылыми 

мектебін жасаған ғалым ретінде танылды.Ғалым ҿзінтолықтай фольклор 

саласына бағыттамаса да, қазақ халық шығармашылығының жай-күйі жайлы 
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жан толғаныстарын дүркін-дүркін айтып отырды. Оның халық ауыз ҽдебиетінің 

үлгілерін жинаушылар мен зерттеушілер, ұлттық мҽдени мұраның жариялануы, 

таралуы, фольклор жанрлары жҽне оларды жүйелеу туралы ой-пікірлері 

фольклортану ғылымы үшін аса құнды. 

Т.Кҽкішұлы ҿзінің «Сын сапары» монографиясының «Халықтық 

эстетика» тарауында халық ауыз ҽдебиеті, оның бізге үлгілері жайлы ой 

толғайды. Бұл еңбекте  келешек ұрпақты тҽрбиелеудің бірден-бірі құралы ауыз 

ҽдебиеті екендігін айтып, оның негізгі атқарар функцияларына, оқырманға ҽсер 

етушілік қырларына тоқталады [1, 16]. 

Ғалым фольклордың танымдық, тҽрбиелік мҽні мен эстетикалық 

қызметінеде ерекше назар аударады.Халық эстетикасын зерттеген В.Е.Гусев, 

И.В. Гуторов, К.Талыбзада сынды белгілі ғалымдардың зерттеулеріне сүйене 

отырып, қазақ халық ауыз ҽдебиеті эстетикасының табиғатын ашуға тырысады. 

Фольклордың бұл қызметінің ҽсер етушілік қуатының күштілігіне кҿңіл бҿледі. 

Бұл еңбектің негізгі бағыты сын болғандықтан, мұнда ауыз 

ҽдебиетісынның бастау кҿзі ретінде танылып, халық шығармашылығында 

кҿрініс тапқан сыни ойларға ерекше мҽн берілгендігін байқауға болады. 

Ҽдебиеттанушы фольклорда ҽсемдікке, сҿз ҿнерінің кҿркемдігіне қатысты сыни 

пікірлердің барлығын ескере отырып, бұл құбылыстың ҽдеби сынның 

қалыптасуында елеулі рҿл атқарғанына ден қояды. Ол жҿнінде: «Қазақ ауыз 

ҽдебиетінің тамаша үлгілерінде, ҽсіресе ақындар айтысында халықтың 

эстетикалық таным-түсінігін қалыптастыратын шұрайлы ҿрнектер мен ойлы 

критерийлер жиі кездеседі. Нақты дҽлелдермен, жүйелі талдау-анализдермен 

тұжырымдала бермегенмен де халықтың сыншылдық ой-пікірінің, 

кҿзқарасының, эстетикалық таным-білігінің айшықты сілемдерін анық 

танытады»[1, 28], – дейді. Тұрмыс-салт, лиро-эпос жырларынан мысалдар 

келтіре отырып, сондағы талғампаз таныммен ҿрнектелген терең сыни мҽні бар 

ойларын тарқатып айтады. Мҽселен, келінге ел-жұртын таныстыруды мақсат 

ететін беташар салтының астарында тҽрбиелік, дидактикалық сарын ғана емес, 

халықтың сыншылдық ой-пікірінің қазынасы жатқанын айтады. Себебі, «нені 

айтып, нені айтпаудың ҿзі творчествалық саралаудан ҿтіп барып, белгілі бір 

кҿзқарасты білдіреді»[1, 17],– дейді ғалым. 

Т.Кҽкішевтің талдауларында кҿпфункциялы фольклордың сҿз ҿнері 

ретіндегі сипаты жайлы да сҿз болады. Фольклорды ҿнер деп танытушы 

белгілерге, романтикалық ҽдіс, кейіпкерлерді суреттеу, бейнелеу тҽсілдеріне, 

т.б мҽселелеріне арнайы тоқталмаса да, кейбір халық шығармашылығынан 

кҿрініс тапқан теориялық жағдайларға шолу жасап ҿтеді. Бұл, ҽсіресе, «Қыз 

Жібек» лиро-эпостық жырындағы портрет, кҿркемдегіш құралдарды тілге тиек 

еткен кезде айқынырақ кҿрінеді. 

Т.Кҽкішевтің фольклортанушылық еңбегінің бір саласы – фольклор 

шығармаларының жиналуы, жүйеленуі, жариялануы, зерттелуі жайына 

арналған. Осы тұрғыда жазылған «Ауыз ҽдебиетінің үлгілерін жинау мен 

зерттеу мҽселелері» атты проблемалық мақаласында қазақ баспасҿзінің сол 

кезеңдегі жай-күйі, тарихы, жарияланым жағдайы, халық мұрасын жинаушылар 

жҽне олардың еңбектерінің ерекшеліктеріне тоқталады. Бұл мақалада автордың 
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деректанушылық қыры да кҿрінеді. Айтылған кҿркемдік мҽселелердің 

барлығын тарихи айғақтармен дҽйектеп, мҽселені ҽр қырынан қарастырады. 

Мҽселен, ғалым «Қазақ ҽдебиеті тарихы» жҽне ҿзге де еңбектердегі ҽдеби 

мұраны игеру, жинауға байланысты мҽліметтерді негізге ала отырып, оны ҽрі 

қарай былайша саралапжүйелейді: 

1. қазақ баспасҿзінің тууына байланысты ұлттық ҽдеби мұраны жинау; 

2. баспасҿз ҿнімінен пайда түсірмек болған баспагерлер; 

3.қазақтың бай ауыз ҽдебиетінің үлгілерін жинаудағы орыс ориенталист 

ғалымдарының еңбегі [2, 368-69]. 

Зерттеуші ҿзі қозғаған тақырыптарды мейлінше тереңірек ашуға 

тырысады.  Фольклор үлгілерінің жиналуы, зерттелуі, баспа бетіне 

жариялануының тарихи даму сипатын сҿз етеді. Ел арасынан ауыз ҽдебиеті 

мұраларын жинақтаудың XX ғасырдың 20 жылдардың аяғынан 1937 жылға 

дейінгі аралық, жылымықтұсы жҽне 1985 жылдан кейінгі негізгі үш кезеңінің 

тарихи-ҽлеуметтік жағдайлардан туған басты ерекшеліктерін тұжырымдап 

береді. Т.Кҽкішевтің айтуынша, алғашқы кезеңде жинау процесі қарқынды 

түрде қолға алынған болса, жылымық уақытында «ҽдеби мұраларды дұрыс 

игерудің тың үлгілері кҿрінді», ал 1985 жылдан кейін «жариялылық 

заманына»сай тыйым салынған дүниелерге назар аударыла бастады  [2, 369-70]. 

Соның ішінде ғалым халық мұрасын жинаушыларға баса назар аударады. 

Осы бағытта ол жекелеген фольклортанушылардың еңбектері мен 

шығармашылығына тоқталған. Оларды «қазақ халқына қызмет еткен 

ағайындар» жҽне «қазақ зиялылары» деп бҿліп, жеке-жеке қарастырып ҿтеді. 

Жалпы халық ҽдебиет үлгілерін жинауға орыстың В.Радлов, И.Березин, 

А.Васильев, А.Алектеров, Г.Потанин, Н.Ильминский, П.Мелиоранский сынды 

кҿптеген орыс жҽне шетел ғалымдары белсене араласқан еді. Профессор 

Т.Кҽкішев Ресей зерттеушілерінің арасынан Ҽбубҽкір Диваев пен Александр 

Затаевичті айрықша атап ҿтеді. Жай атап ҿтпейді, олардың нақты қалай еңбек 

жасағаны, мемлекетке қанша бет қолжазба тапсырғаны, қандай фольклор 

үлгілерін баспаға жариялағандары жайлы деректер келтіре отырып, қызықты 

талдаулар жасайды. 

Ғалым Ҽ.Диваевтың «Түркістан жинағы», «Казахская устная поэзия», 

А.Затаевичтің «Қазақтың 1000 ҽніне» ҿз бағасын береді. Тіпті Ҽ.Диваев жайлы 

арнайы жазылған «Қазақ ауыз ҽдебиетінің үлкен досы» атты мақаласы да бар. 

Бұл мақалада «Түркістан жинағына» қазақ фольклорының түрлі жанрлары 

тұрмыс-салт, батырлар жырларынан бастап, Қожа Ахмет Ясауи мешітінің 

мүсіні мен мҿрінің суреттеріне дейін енгендігі айтылады. Профессор Т.Кҽкішев 

«(...) бұлардың бҽрі ҿзінің идеялық жағынан бірдей емес, ондай талапты 

А.Диваевқа қою орынсыз да. Қорытып айтқанда, А.Диваевтың бұл еңбектері 

қазақ халқының тарихын, мҽдениетін зертеуде ерекше маңызды болатын 

тарихи документтер» [3, 205], – деп түйіндейді. 

Зерттеуші Т.Кҽкішев халық шығармашылығын жинауғаат салысқан қазақ 

зиялыларының жасаған еңбектерін де ерекше бағалайды. Олар Кеңес 

саясатынан қысым, зҽбір кҿре жүріп, қай-қайсысы да ҽдебиет, ұлт мұраты үшін 

мүмкіндігінше ҿз үлестерін қосты. М.Дулатовтың 1926 жылы басылған «Қазақ 
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тілінде басылған кітаптар кҿрсеткішінің» халық ҽдебиетіне арналған 8-тарауы, 

А.Байтұрсынұлының «Ер Сайын», «23 жоқтау» жинақтары, А.Сегізбаевтың 

«Халық һҽм ҽдебиет», М.Ҽуезов «Қазақ ҽдебиетінің қазіргі дҽуірі» мақалалары, 

Х.Досмұхамедовтің «Қазақ халық ҽдебиеті» еңбегінің маңызына тоқталады. 

Олардың фольклортанушылық еңбектерінің ғылыми, мҽдени, саяси мҽнін 

ашады. 

Профессор Т.Кҽкішев А.Байтұрсынұлының «23 жоқтау» жинағының 

маңызына айрықша тоқталады. Ол бұл еңбектің дҽйектілігін тиімді ҽдістер 

ретінде қарастырған. Жинаққа енген жоқтаулар дҽйектілігінің туындының 

тарихи сипатын, танымдық, эстетикалық қырларын ашудағы атқарар қызметін 

айқындап берген. Ол жҿнінде зерттеуші:«Қаз дауысты Қазыбектің қызы 

Қамқаның жоқтауын жариялағанда бидің туған (1661), ҿлген (1758) жылдарын 

97 жасында қайтыс болыпты деген деректен шығаруы қызықты. Не болмаса 

Кеңгірбай би жоқтауына берген кішкене дҽйектемесі қазақи таным-білікті 

ғылыми талдаумен қабыстырғанда қандай ұғынықты қорытынды 

шығатындығын кҿрсетеді» [2, 375] – дейді. А.Байтұрсынұлының тақырыптың 

мҽні мен мазмұн ашу үшін жанама деректерді орнымен пайдалануын еңбектің 

негізгі ерекшеліктерінің бірі ретінде қарастырады. 

Сҽкентанушы ретінде ғалым С.Сейфуллиннің фольклорлық қызметіне де 

соғып ҿтеді. Сҽкеннің фольклорға қатыстылығы жайлы ойлары1972 жылы 

жарық кҿрген «Қазақ фольклористикасының» Сҽкенге арналған тарауында, 

оның жинақтарына жазған алғысҿз, түсініктемелерінде жҽне кейбір 

мақалаларында кҿрініс тапқан. 

С.Сейфуллиннің халық ауыз ҽдебиеті үлгілерін жинақтап, сол 

негізде«Қазақтың ескі ҽдебиет нұсқалары», «Қазақ ҽдебиеті (билер дҽуір 

ҽдебиеті)» оқулық-хрестоматиясын жазғаны белгілі.«Қазақтың ескі ҽдебиет 

нұсқаларының» кіріспесінде Сҽкен «Бұл жинақтағы ескі ҽдебиет сҿздерінің 

пікірлері – еңбекші тап мақсатына теріс келетін пікірлер. Ол жайды оқушылар 

есінен шығармауы тиіс» [4, 3], – деп айтса да, бұл еңбек халық игілігіне 

жұмсалып, кҿптеген рухани-тҽжірибелік қажеттіліктерді ҿтеген еді. Ҽсіресе, 

оқулық, ҽрі хрестоматия қызметін атқарған «Қазақ ҽдебиеті» ауыз ҽдебиетін 

тек, түріне қарай жіктеген, халық ҿлеңдеріне классификация жасалған алғашқы 

еңбектердің бірі болды. Т.Кҽкішев: «Бүкіл фольклорды тұтас алып, алғаш рет 

оқулық кҿлемінде зерттеген автордың жекелеген талас тудыратын мезеттері, 

қайшы пікірлері кездеспейді емес. Бұл кітапта кҿрсетілмеген жыр да, басқа 

жанр шығармалары да толып жатыр» [5, 145] – деп сыни кҿзқарасын да 

білдірген болатын.Ғалымның бұл сынына толықтай қосыламыз. 

С.Сейфуллиннің бұл оқу құралында халық дҽстүріне жат кҿптеген ой-

пікірлердің бары рас. Мҽселен, «Ескіліктегі дін салтынан туған ҿлең-жырлар, 

тақпақтар» тарауында қазақтардың «аруақ-тҽңірлерге» сыйынғандығы 

надандық деп кҿрсетеді; халықтың отқа май тамызу, тасаттық сынды салт-

дҽстүрлері ескі тҽңіршілдіктің қалдығы, жабайылық екендігін айтады; дін тек 

байлар мен билердің елді басқару құралы ғана деген мағынасында айтылады. 

Осы тараушаға енгізілген бақсы, шақыру, арбау, байлау жырларына да сол 

кезең идеологиясының тұрғысынан баға береді. Бақсылар жыры жайлы «надан 
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адамның бойын шымырлатып, ойын түршіктіргендей болады» деп анайы түрде 

бағалайтын тұстар кездесіп отыратыны рас. Жҽне сол бақсылардың атасы 

Қорқыт екендігін айтып, оны қараңғылықтың бастау кҿзі ретінде бейнелейді [6, 163]. 

Ҽрине, бұл тұста Сҽкеннің кеңестік саясаттың ығына жығылуға мҽжбүр болған 

халін де ескеруіміз керек. Дегенмен аталмыш екі еңбек те маркстік-лениндік 

методологияның негізінде жазылса да, фольклортану ғылымы үшін маңызды 

ҽдеби, тарихи мағлұматтар жинағы болып табылады. 

Т.Кҽкішұлының халық ҽдеби мұрасының қоғамдық қызметі, жанрлары 

мен поэтикасытуралы тұжырымдары, ауыз ҽдебиет үлгілерін жинаушылардың 

еңбектеріне берген бағалары мен сыни кҿзқарастарыфольклортану 

ғылымынының дамуына елеулі үлес болып қосылды деуге толық негіз бар. 
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Аңдатпа. Біз бұл мақаламызда кҿркем аударманың ҿзекті мҽселелері мен кҿркемдік 

ерекшелігін зерделедік. Қазіргі кезде ҽлемге белгілі классикалық шығармалар тҿл тілімізге 

кҿбінесе түпнұсқадан емес, орыс тілінен аударылып, оқырмандарға ұсынылатыны белгілі. 

Сондықтан біз «Шал мен теңіз» туындысының түпнұсқа мен қазақ тіліндегі аудармасының 

айырмашықтарына тоқталдық. Зерттеу барысында аударма сҿздіктермен, түпнұсқа жҽне 

аударма мҽтіндерімен жұмыс жасадық. 

Тҥйін сӛздер. аударма, кҿркем аударма, түпнұсқа, аударма мҽтін, мысал. 

 

Жазушы Эрнест Хемингуэйдің ҽлем ҽдебиетіндегі орны ерекше. 

Қаламгердің танымал повесі -  «Шал мен теңізге» зер салатын болсақ, бұл 

повесте басынан аяғына дейін шалдың теңіздегі ҿмірі, балық аулауы; теңіздегі 

тіршілік туралы баяндалғанымен, идеясы, айтар ойы астарлы ақиқатқа толы. 

Бұл шығармадағы балықты мақсат символына баладық. Адам мақсатқа жету 
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үшін қанша талпынып,  кҿптеген қиындықтармен күресетін болса, Шал да ҿмір 

атты теңізде балыққа жету жолында сан түрлі кедергілермен арпалысады.   

Бұл керемет туындыны орыс тілінен аударып, қазақ оқырмандарына жеткізген 

аудармашы – Н. Ғабдуллин [1]. Повесті ағылшын тілінен орыс тіліне 

Е.Голышева мен Б.Изакова аударған [2]. Ендігі біздің мақсатымыз бұл 

туындының түп нұсқадан қандай айырмашылық бар екендігін айқындау. 

Эрнест  Хемингуэйдің «Шал мен теңіз» повесін таңдауымыздың  себебі, бұл 

туынды барлық ҽлем ҽдебиетіне танымал шығарма. «Шал мен теңіз» аудармасы  

арқылы еліміздегі кҿркем аударманың даму сипатын, кҿркемдік ерекшелігін, 

ұлттық болмысын анықтауға болады. Бұған кҿз жеткізуіміз үшін тҿмедегі 

мысалдарға назар аударсақ: 
 

Түпнұсқа мҽтін: Орыс тіліндегі 

аударма мҽтін: 

Қазақ тіліндегі аударма мҽтін: 

He was an old man 

who fished alone in 

a skiff in the Gulf 

Stream and he had 

gone eighty-four 

days now without 

taking a fish. [3] 

Старик рыбачил 

один на своей лодке 

в Гольфстриме. 

Вот уже 

восемьдесят четыре 

дня он ходил в море 

и не поймал ни одной 

рыбы. 

Шал Гольфстримге қайығымен бір ӛзі ғана 

шығып жүрді. Міне, сексен тӛрт күн болды, 

теңізге күнде шығады, бірақ қармағына әлі де 

ештеңе іліккен жоқ. 

 

Байқағанымыздай, «Шал мен теңіз» шығармасы қазақ тіліне орыс тілінен 

аударылғаны мҽлім. Ҿйткені тұпнұсқада бұл үзінді бір сҿйлем, ал орыс тілі мен 

қазақ тілінде екі сҿйлеммен берілген. Орыс тіліндегі «вот уже..» деген сҿз қазақ 

тіліне «міне,...» деп аударылып, шалдың кҿп уақыт бойы балық аулап 

жүргендігін эмоционалды түрде кҿрсетеді. Ал, ағылшын тілінде мұндай 

ерекшелік байқалмайды. Жоғарыда кестеде кҿрсетілген сҿйлемдер арқылы 

шығарма басталады. Шығарманың басталуы ҿте құпия түрде келеді. Кейін 

шалдың теңізге шығып жүргеніне  «сексен тҿрт күн» болғанын ҿте ҽсерлі 

баяндалады. 

Келесі мысал: 
 

Түпнұсқа мҽтін: Орыс тіліндегі аударма 

мҽтін: 

Қазақ тіліндегі аударма 

мҽтін: 

In the first forty days a boy 

had been with him. 

Первые сорок дней с ним 

был мальчик. 

Бастапқы бір жарым айдай 

уақыт бойында бұған бір 

бала серік болған еді. 
 

Тұпнұсқа мҽтінінде «forty days» орыс тілінде «сорок дней» қазақ тілінде «бір 

жарым айдай» деп аударылған. Бұл берілген мысалдан түпнұсқадан да, орыс 

тілінен де тікелей аударылма жасалмағандығы анық кҿрініп тұр. Аудармашы 

неліктен нақтылап кҿрсетпеді екен? Ҽлде бұл тіркес  арқылы сҿйлемді 

ерекшелегісі келді ме? «Бір жарым айдай» орнына «Бастапқы қырық күн уақыт 

бойында бұған бір бала серік болған еді.» деп қолданса,  аударманың стилі, 

мағынасы сақталған болар еді.  
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Келесі мысал: 
 

Түпнұсқа мҽтін: Орыс тіліндегі аударма 

мҽтін: 

Қазақ тіліндегі аударма 

мҽтін: 

But after forty days without a 

fish the boy's parents had told 

him that the old man was now 

definitely and finally salao, 

which is the worst form of 

unlucky, and the boy had gone 

at their orders in another boat 

which caught three good fish 

the first week. 

Но день за днем не приносил 

улова, и родители сказали 

мальчику, что старик 

теперь уже явно salao, то 

есть «самый что ни на есть 

невезучий», и велели ходить 

в море на другой лодке, 

которая действительно 

привезла три хорошие рыбы 

в первую же неделю. 

Күн ӛте берді, қолға балық 

түспеді, содан соң баланың 

ата-анасы күдер үзіп, бұл 

шалды "жолын қырсық 

шалған сорлы-бейбақ" десіп, 

балаға енді басқа қайыққа 

ауыс деп әміреткен-ді. 

Басқа қайыққа барғанда 

баланың жолы болып, серігі 

мен екеуі алғашқы аптаның 

ішінде-ақ үш ірі жайын 

ұстаған-ды 
 

Бұл келтірілген мысал бойынша қазақ тілінің кҿркем, бай тіл екендігіне 

кҿз жеткізуімізге болады. Ағылшын тілінде «the old man was now definitely and 

finally salao, which is the worst form of unlucky», орыс тілінде «что старик теперь 

уже явно salao, то есть «самый что ни на есть невезучий»», ал аудармышы «бұл 

шалды жолын қырсық шалған сорлы-бейбақ» десіп» ҽсерлеп, «сорлы-бейбақ» 

деген сҿзді қосып, шалдың жағдайын одан сайын мүшкіл етті. Бірақ бұдан 

аударманың мағынасы, не шығарманың құрылысы ҿзгеріп кеткен жоқ. 

Керісінше сҿйлем оқырман үшін ҽсерлі болып щықты десек қателеспейміз. 

Менің ойымша,  Хемингуэйдегідей «сҽтсіз адам» деп беруге болар еді: «Күн ҿте 

берді, қолға балық түспеді, содан соң баланың ата-анасы күдер үзіп, бұл шалды 

«сҽтсіз адам» десіп,». Бірақ сҿйлем жұтаң, ҽсерсіз, нҽрсіз болып шығар еді. 

Қазақ нені айтса да ауызды толтырып, ҽсерлі  айтады.  

Шалдың портретін келесі жолдардан кҿруге болады. Мысалы,   
 

Түпнұсқа мҽтін: Орыс тіліндегі аударма 

мҽтін: 

Қазақ тіліндегі аударма 

мҽтін: 

The old man was thin and 

gaunt with deep wrinkles in 

the back of his neck. 

The brown blotches of the 

benevolent skin cancer the sun 

brings from its reflection on 

the tropic sea were on his 

cheeks. 

Старик был худ и 

изможден, затылок его 

прорезали глубокие 

морщины, а щеки были 

покрыты коричневыми 

пятнами неопасного 

кожного рака, который 

вызывают солнечные лучи, 

отраженные гладью 

тропического моря. 

Шал - титықтаған арық 

кісі еді; маңдайы, мойыны 

арса-арса; бетіне күрең-

қоңыр дақтар түсіп, ӛңі 

шұбар 

тартқан, мұндай дақтар 

ыстық жақтардағы теңіз 

бетіне түскен күн сәулесінің 

адамның ӛңіне 

шағылысуынан 

пайда болады. 
 

Аудармашы «затылок»  сҿзін «маңдайы» деп аударған. Негізі  «затылок»   

сҿзінің аудармасы «желке не шүйде». Бірақ тұпнұсқада да, орыс тіліндегі 

нұсқада да «маңдайы» туралы сҿз болмаған. Ағылшын тілінде «deep wrinkles», 

орыс тілінде «глубокие морщины», ал қазақ тілінде  «арса-арса» деген сҿзбен 

берілген. Ағылшын тілінен орыс тіліне дҽл аударған. Қазақ тілндегі «арса-арса» 
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сҿздің орнына «терең ҽжім» тіркесін қолданса, сҿйлемнің стилі сақталған болар 

еді: «Шал - титықтаған арық кісі еді; желкесінде терең ҽжім...». «The brown 

blotches of the benevolent skin cancer the sun brings from its reflection on the tropic 

sea were on his cheeks», «а щеки были покрыты коричневыми пятнами 

неопасного кожного рака, который вызывают солнечные лучи, отраженные 

гладью тропического моря.» деген сҿз тізбектерін «бетіне күрең-қоңыр дақтар 

түсіп, ҿңі шұбар тартқан, мұндай дақтар ыстық жақтардағы теңіз бетіне түскен 

күн сҽулесінің адамның ҿңіне шағылысуынанпайда болады.»деген мағынаны 

дҽл  беретін сҿздермен жіктеп, ұтымды келтірген. Бірақ «неопасного кожного 

рака» деген орыс тіліндегі аудармадағы тіркес қазақ тіліне аударылмай қалған. 

Егерде аударылған болса, «қатерсіз ісік» деп аударылған болар еді.  

Келесі мысал; 
 

Түпнұсқа мҽтін: Орыс тіліндегі аударма 

мҽтін: 

Қазақ тіліндегі аударма 

мҽтін: 

Everything about him was old 

except his eyes and they were 

the same color as the sea and 

were cheerful and undefeated. 

Все у него было старое, 

кроме глаз, а глаза были 

цветом похожи на море, 

веселые глаза человека, 

который не сдается. 

Шалдың ӛңі де, киімі де - 

бәрі де тозған, кӛнерген, 

тек кӛзінде ғана ерекше бір 

нұр бар, теңіз суы түстес 

жанары қайсар адамның 

қалпын танытады. 
 

Бұл мысалда ағылшын тілнен дҽлме-дҽл аударылғаны анық кҿрініп тұр. 

Орыс тілінен қазақ тіліне жоғарыдағы мысалдар тҽріздес дҽл аударылмаған, 

бірақ мағынасы нақ берілген. Мысалы: «Everything about him was old» деген 

сҿйлем орыс тілінде «Все у него было старое» деп берілген, ал қазақ тіліне осы 

сҿйлем «Шалдың ҿңі де, киімі де - бҽрі де тозған» деп аударылған. Қазақ 

тілінде шалдың ҿңіне байланысты кейіптеуді түпнұсқадан тыс автор ҿзі қосып, 

баяндап жазған. Түпнұсқада да, орыс тіліндегі аудармада да шалдың ҿңі туралы 

сҿз қозғалмаған. Келесі, қазақ тіліндегі нұсқада « кҿзінде ерекше нұр бар» деп 

берілген. Мұндай тікес орыс тілінде кездеспейді. Тек қана «веселые глаза 

человека, который не сдается» сҿйлемі «жанары қайсар адамның қалпын 

танытады» деп аударылған. «Қайсар» сҿзінің орыс тіліндегі аудармасы 

«смелый»,  ал ағылшын тілінде «brave» ,бірақ бұл сҿздер шығармада 

кездеспейді. Керісінше, «cheerful» cҿзі «веселый» ал, қазақша «кҿңілді» емес, 

«қайсар» деп келтірілген. Меніңше мұнда бір нақтылық жетіспейді. 

Қорытындылайтын болсақ, біріншіден, біз шығарманы бастан-аяқ 

талдаған жоқпыз. Аударманы түпнұсқамен басынан аяғына дейін 

салыстыратын болсақ, осы сияқты бірқатар жетістіктер мен 

айырмашылықтарды кездестіре аламыз. Екіншіден, қазақ тілінің бай, ҽрі кҿркем 

екндігіне кҿз жеткіздік. Ағылшын тілі мен орыс тілінде ой қысқа ғана 

қайырылса, тҿл тілімізде бұл ҽсерлі де, кҿркем жеткізілген. Повестің 

аудармасындағы кейбір үзінділерді түпнұсқамен салыстырғанда талдауда 

аудармашы автор стилін сақтаудан гҿрі, жалпы мазмұнын беруге тырысқанын 

кҿреміз. Сондықтан да аударманы еркін аударма жасап, кҿркемдік жағына 

ерекше кҿңіл бҿлген.. Болашақта ҽлемдік классикалық шығармалар 

түпнұсқадан аударылса деген ниет білдіреміз. 



45 

Аудармашы-зерттеуші Ҽбен Сатыбалдиев «Заманымыздың алып 

қарқынына сай қазақтың ҽдеби тілі жаңа ұғымды бойына мол сіңіріп, аударма 

мҽдениеті ҿсіп жетілді. Сондықтан бүгінгі күннің талабы ол кездегі 
аудармаларға лайық келе бермейтіні де кҽміл. Сол себепті, кҿркем аударманың 

ондай тамаша шыққан туындылары ҿз дҽуірінің құнды ескерткіші болып қала 

береді де, ҽр мезгілде жаңа дҽуір тұрғысынан жаңа аудармалар туып жатады» 
[4, 137] Осы пікірмен келісе отырып, Н.Ғабдуллин «Шал мен теңіз» повесін де 

ҿз заманына сай аударған, шоқтығы биік туынды деп есептейміз. 
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Астана 
 

Аңдатпа. Мақалада аңыз желісіндегі Қорқыт пен «Қорқыт», «Қорқыттың кҿрі» 
поэмаларындағы бас кейіпкер бейнесі талданады. Туындыларына ел аузындағы  аңызды 

арқау етіп алған ақындардың идеялақ ерекшеліктері кҿрсетіледі. Шығарма авторы мен 
оқырман арасындағы байланыста авторлық позиция мен оқырман талап-тілегі сараланады. 

Тҥйін сӛздер. Аңыз кейіпкері, поэма, лирикалық толғаныс, ұлт мұраты, оқырман. 

 

Халық ауыз ҽдебиетіндегі аңыздарда Қорқыт ҿзінің  желмаясына мініп, 

халыққа мҽңгі жасайтын жерұйық іздеген, ҿмір бойы ҿлімге қарсы күресуші 
жан ретінде белгілі. Дегенмен ол ҿмірінің соңында мҽңгілік тіршілік жоқ 

екендігіне кҿз жеткізіп, ҿзіндік пікір қалыптастырады. Сонымен, ҿлімнен 

құтылу үшін қобызымнан түрлі күй құйқылжытып, кҿз ілмейді. 
«Аңыз – қазақ фольклорлық прозасының жанры, елдің, тайпа, рудың шыққан 

тегі, кешкен жолы жайындағы немесе тарихта болған ҽйгілі адамдар – хан, батырлар, 

би, шешендер жайындағы, сондай-ақ нақтылы бір жер-су сол жерде ҿткен оқиғалар 

жайындағы тарихи шындыққа негізделген, халықтың тарихи жадында сақталған, 
ҽйтсе де уақыт ҿте кҿркемдік сипат алған ҽңгіме» [1.46]. Халық жадында сақталған 

мұндай аңыздар ақын-жазушылардың шығармаларына да арқау бола отырып 

кҿркемдік сипатқа ие болған. Мысалы, Мағжан Жұмабаевтың «Қорқыт» жҽне 
Иранбек Оразбаевтың «Қорқыттың кҿрі» поэмалары. 

https://la.utexas.edu/users/jmciver/Honors/Fiction%202013/Hemmingway_The%20Old%20Man%20and%20the%20Sea_1952.pdf
https://la.utexas.edu/users/jmciver/Honors/Fiction%202013/Hemmingway_The%20Old%20Man%20and%20the%20Sea_1952.pdf
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Мағжан Жұмабаев поэмасында Алтай тауын суреттей бастап, оқиғаның ҿткен 

жері етіп осы мекенді алады. Сондай-ақ аңыздық кейіпкер Қорқыт ҿмірін былай 

суреттейді: 
«Қорқыт та ерте атанды пері соққан, 

Қорқыттың жан болмады жанын ұққан. 

Ой екен қандай ғана Қорқытты улап, 
Айырған дос, туысқан, елден, жұрттан?» [2. 181] 

   Ал Иранбек Оразбаев оқиға орны ретінде Сыр бойын суреттеген жҽне 

Қорқыттың ана құрсағында үш жыл жүруін, туылардағы күнді қарағылық 
басып, ел қорқып, осы есімді алуын Қорқыттың ҿз аузынан диалог түрінде 

баяндайды.Қорқыттың күйі мен мінезін былайша ашады:  

«Жоқ! 
Айтқаным – Айтқан! 

Айтқанымнан – Қайтпан! 

Бұдан былай – 
Ҿзіме – Ҿзім – Құдай!»[3. 15] 

Тарихи деректерде жҽне ел ауызындағы аңызда Қорқыт Сыр ҿлкесін 

қоныс еткен оғыз-қыпшақ тайпаларының ортасынан шыққандығы айтылады. 
«Қорқыт» поэмасында жан сақтау жұмбағын шеше алмаған шерлі Қорқыттың 

түс кҿріп, қобызды жаратқандығы айтылады, оқиғаға лирикалық үн қосады. 

Поэманың қорытынды бҿлімінде ҿткен мен бүгін ажыратыла қаралып, 

лирикалық қаһарман кҿрінеді:  
«Ҿмірде арманым жоқ – Қорқытқа ерсем, 

Қорқыттай жанды жаспен жуа білсем. 

Жас тҿгіп, сұм ҿмірде зарлап-сарнап, 
Құшақтап қобызымды кҿрге кірсем!» [2. 189] 

«Қорқыттың кҿрі» поэмасында оқиға аңыз мазмұнына сҽйкес Сыр ҿңірінде 

суреттеліп, Қорқыттың оғыз жҽне қыпшақ тайпаларынан шыққандығын айқындай 
түсіп, Қарақожа – оғыз ата жҽне Қамқа – қыпшақ ана кейіпкерлері енгізілген, 

ажалға қарсы амал іздеуші бас кейіпкер тартыс үстінде суреттелген. Дегенмен 

поэмада аңыздық желіге сҽйкессіздік кҿп. Мысалы, Нике – Қорқыттың кҿңілдесі 
жҽне Рҽпіл – бас кейіпкердің досы сияқты кейіпкерлер енгізілген.Сондай-ақ ажал 

айдап келуші қызыл қанат Ҽзірейіл кейіпкер де назар аудартады. Зерттеуші ғалым 

Немат Келімбетов Қорқыт жайындағы аңыздарды Тҽңірлік дҽуір ҽдебиетіне 
жатқызған. Ҽзірейіл сияқты кейіпкер немесе осыған орайлас ұғым-түсініктер 

аталған дҽуірден кейінгі Ислам дҽуірі ҽдебиетінде орын алған. Поэмада 

Ҽзірейілдің аузына мынадай сҿздер салынған: 
«Тҽңір құлы – 

Қара күштің иесімін!» [3. 57]. 

Тҽңірлік дҽуірде де, исламдық дҽуірде де халық түсінігінде жаратушыдан 
болған ажалға ақ ҿлім деп қаралған. Тҽңір құлына қара күш телінбеген. 

Поэмадағы Қорқыт ҿкінішіне назар аударсақ:  

«Ҽттеген-ай 
Мұны бұрын білсем-ші?! 

Ұқсап бақпай болмасам, 

Арты қысып жүрсем-ші...» [3. 57]. 
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Бұл сҿздер «мҽңгілік ҿмірді күйлерден, ұлағатты ғибратты сҿздерден, 
ҽрбір жолы мақал-мҽтелге айналған ҿлең-жырларынан тапқан» [4. 139] Қорқыт 
ата ҿкінішіне ұқсамайды. 

Поэмада баяндалуы бойынша ажалмен бетпе-бет келген Қорқыт ҿз 
жанының орнына беруге халқынан жан беруге ерікті іздейді жҽне топ ішіндегі 
ата-анасы Қартқожа мен Қамқадан, кҿңілдесі Никеден, досы Рҽпілден арнайы 
ҿтінеді. Бірақ одан бҽрі, тіпті, ата-анасы да бас тартады. Бұл тұста аңызда жҽне 
М.Жұмабаев поэмасында ҿз жанын жасымен жуған, ҿмірінен ҿрнек шығарып, 
кейінгі жұрты ұстаз кҿрген Қорқыт ата бейнесін жоғалтып аламыз. Қорқыт 
үшін жан беруге оның жары Сарын ару келісімін береді. Бірақ оның жүктілігі 
себепті бұл тілегі қабылданбайды. Қорқыт баласының атын Қазақ деп атайды 
жҽне оған  қобызды аманат етеді. Поэманың осы қорытынды бҿлімінде 
автордың идеясы ашыла түседі. Автор енгізген соңғы кейіпкер біздің халық 
атауымен ғана сҽйкестенбейді, халық тағдырымен де сҽйкеседі. Қазақ танымы 
үшін ата орнын ұл басады. Ата мҽңгіліктікті аңсады жҽне қобызын балаға 
аманаттады. Бұл еліміздің алға қойған «мҽңгілік ел» бағдарламасының ҽдеби 
кҿрінісі іспетті. Мұны шығарма бойында оқырманның кҿре алуы маңызды. 

«Жазушы шығарманы тудырушы болса, оның қаншама ұзақ ҿмір сүретіні, 
ҽдебиетте қандай орын алатыны оқырманға байланысты» [1. 244]. Оқырман 
мұндай поэмалардың негізгі идеясын түсінуі үшін аңыз бен аңыздық желі 
негізіндегі шығарманы ажырата білуі керек. Мағжан Жұмабаевтың «Қорқыт» 
поэмасы оқиға орнынан басқасы аңыз желісімен баяндалып келеді де, соңынан 
оған мҽндес қазіргі автор күйі жалғасады. Автор ҿткеннің ізіне ҿзін түсіріп, 
Қорқыт күйіне ҿз күйін балап аяқтайды. Бұл поэмада аңыздағы Қорқыт пен 
жаңадан жасалған Қорқыт бейнесін салыстыра қараудың, ажыратудың оқырман 
үшін қажеті жоқ. Автор сол аңыздық желіге ҿзінің лирикалық күйін жалғайды. 

Иранбек Оразбаевтың «Қорқыттың кҿрі» поэмасын оқуда аңыз бен бұл 
авторлық туындыны ажырата қарау керек. Мұнда аңыздық желі емес авторлық 
позиция маңызды орын алады. Автор бас кейіпкерін тартыс үстінде ашу үшін 
қосымша кейіпкерлер енгізген. Қорқыт мұратын ұлт мұратына қарай бейімдеп, 
рухани жалғастықты ҽдеби үлгіде қалыптастырған. «Жазушы ҿз 
шығармашылығында болашақ оқырмандардың тілек-талаптарымен, ұғым-
түсініктерімен қалайда санасады» [1. 244]. 

Біз білетін Қорқыт ата «жыр мен күйдің атасы, ел басқарған данышпан 
ғұлама бейнесінде XIII-IX ғасырларда-ақ аңыз кейіпкері болған жан» [4. 140]. 
Бұл орайда жалпы халыққа таныс аңыз желісін жҽне аңыз кейіпкерін 
шығармасына арқау етіп алған екі ақын да лирикалық толғанысы мен ел 
мұратын жеткізе жырлауына ұтымды тҽсілмен мақсаттарына жеткенін кҿріп 
тұрмыз. Ҿткенді ҽсершіл поэзия тілінде жырлап, оқырман санасында қайта 
жаңғыртуды да ұтымды ҽдіс ретінде қарай аламыз. 
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Аңдатпа. Ҽдебиеттану ғылымында зерттелінбей келген ҽдеби сынды  жеке-дара алып 

зерттеп,талай мұрағаттардың қоймаларын ақтарып, тарихына баса назар аударған 
Т.Кҽкішұлының еңбегі ұшан теңіз. 

Тҥйін сӛздер. Т.Кҽкішев, ұлттық ҽдеби сын. 

 

Қазақ ҽдебиет сыны мен ғылымының ҿсіп-ҿркендеуіне ҿнімді еңбек еткен 
ғалымдарымыздың бірі – Тұрсынбек Кҽкішов.Ғалым осы бағытта кҿп еңбек 

етіп, ұлттық сын жайлы кҿптеген ғылыми зерттеулер жазды.Ол жайлы 

замандастары,ұстаздары мен тұстастары маңызды ойлар айтқан.Атап айтқанда, 
ғалым туралы М.Ҽуезов: «Зерттеуден үнемі қалыспайтын, ҽр кезде совет 

шығармаларын зерттеген уақытта үлкен бір бҿлімді меңгеріп 

жүрген,ҽлеуметтік-идеялық саяси мҽні зор ең алғаш совет ҽдебиетінің 
пролетарлық бағытта,Ленин салған жол мен ҽдебиеттегі ұлтшылдықпен 

алысқан дҽуірді зерттеу жұмысына кҿп араласқан Кҽкішевтің сҿздерін бағалы 

деп санаймын» деп пікірін білдіреді [1,72]. 
Академик Ж.Дҽдебаев болса: «Тұрсынбек Кҽкішұлы қазақ ҽдеби 

сынының бастау-кҿздерін тапты,туу,қалыптасу заңдылықтарын ашты,даму 

жолдарын анықтады.Сынтану ғылымының негізін қалады.Ҽдеби сын тарихы 
бойынша қазақ ҽдебиеті тарихында алғаш рет арнаулы жҽне жалпы теориялық 

лекциялық курстар дайындады,олардың оқу бағдарламалары мен оқулықтарын 

жазып,жарыққа шығарды,қилы замандарда халық үшін жанын қиған ақындар 
мен жазушылардың ҽдеби мұрасын жинап,баспадан бастырып,ел игілігіне 

ұсынды» [5,11]. Ғалымның бұл бағасына толық қосыламыз. Т.Кҽкішев қазақ 

халқының мұң-мүддесін жоқтаушы ретінде танылды.Ол кҿркем ҽдебиет 

сынының түп тамыры ретінде фольклорды кҿрсетіп, халық ауыз ҽдебиет 
үлгілерінде кҿрініс тапқан сыни ой-пікірлерді талдайды. 

Ҽдебиет сыны ҽрқашан кҿркем ҽдебиетпен байланысты.Бұл оның 

қоғамдық ҿмірдегі тұрақсыз құбылыс емес,керісінше ғасырлар бойы даму 
барысындағы қалыптасқан ҿзіндік жүйесі,заңдылықтары бар екенін 

байқатады.Ғалым осы жҿнінде «Сын-жазба ҽдебиетке тҽн жҽне баспасҿз 

арқылы жарық кҿретін жанр» [2,45] десе, Д.Ысқақұлы «ҽдеби сын дегеніміз – 
кҿркем ҽдебиет,оның ғылымы мен қоғамдық ғылымдардың, журналистиканың 

тоғысында пайда болып,күнделікті ҽдеби ҿмірді зерттейтін, оның жетістіктері 

мен кемшіліктерін саралап,бағалап отыратын, ҽдеби үдерісте болып жатқан 
құбылыстарды оқырманның дұрыс түсінуіне кҿмектесетін,рухани ҽлем аясында 
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қызмет атқаратын ҽдеби,ғылыми,публицистикалық,ҽлеуметтік сыпатты 

шығармашылық түр; қоғамдық ғылыми сананың бір саласы; кҿркем ҽдебиет 

жайлы дҽуір үні» [3,1] деп баға берген. 
«Бұрын қазақ ҽдебиеттану ғылымында зерттелінбей келген оның 

құрамдас үш бҿлігінің бірі ҽдеби сынды қолға алып, оның тың тарихына 

ғылымның тҿрін алғаш салған Т.Кҽкішев екенін баса айтқан жҿн. Ғалымның 
осы саладағы ізденістерінен үлкен ғылыми ерлікті кҿреміз. Ҽдеби сын 

ҽдебиеттанудың аса қиын да күрделі саласы. «Сыншы дарыны сирек дарын» 

(Белинский) болса сол сыншылардың еңбегін саралаудың да оңай шаруа емес 
екендігі аян.Тұрсекең де бұл іске он шақты кітап шығарып,үлкен 

дайындықтармен келді» [1,121].Осыдан, ғалымдардың Т.Кҽкішевтің сыншы 

ретіндегі қызметін жоғары бағалағанын кҿруімізге болады. 
Т.Кҽкішевтің сынтану ғылымы үшін маңызды еңбектерінің бірі ретінде 

«Қазақ ҽдебиеті сынының тарихы» зерттеу еңбегін айта аламыз. Бұл еңбек 

негізінен «Қазақтың сыни ой-пікірлерінің оянуы жҽне ҽдебиет сынының тууы» 
жҽне «Қазақ сынының жанрлық қалыптасуы жҽне ҽдебиеттануы» басты екі 

бҿлімнен тұрады. Ғалым сын тарихын фольклордан бастап, жанр ретінде 

қалыптасқанға дейінгі кезеңді зерттеу нысанына алады. Бірінші бҿлімде халық 
эстетикасына, қазақтың ағартушы-демократтарының сыни ой-пікірлеріне, 

ҽдеби мұраны игеру мҽселелеріне тоқталса, екінші бҿлімде сынның жанр 

ретіндегі сипаты, ҽдіс-тҽсілдері сҿз болады. 

Т.Кҽкішев ҽдеби сын арналарын 3-ке бҿліп, оларды жеке-жеке қарастырған: 
1. Халықтық эстетика; 

2. Кҿне дҽуірдегі сүбелі ойлар; 

3. Қазақтың ұлы ағартушы-демократтарының сыни ойлары. 
Халық ауыз ҽдебиетінің қай үлгісі болмасын ерлік пен ездікті,адалдық 

пен опасыздықты,шынайы сұлулылық пен табиғи ҽсемділікті танытып 

отырады. Халық ауыз ҽдебиетінің тамаша үлгісі «Қыз Жібек» жырында 
Тҿлегенді сипаттаған тұсынан кҿре аламыз: 

Айдың ӛткен нешесі 

Ай қараңғы кӛшесі 
Падишадан кем емес, 

Ер Тӛлеген мүшесі.... 

деп суреттейді. «Падишадан кем емес» деген сияқты бір ауыз сҿзбен 
Тҿлегеннің кҿркін де, мүсінін де,сҽн-салтанатын да беріп отыр. Ҿйткені,сол 

кездегі қазақ арасында танылған  ертегі аңыздар мен дастандарда патшалар мен 

ханзадалардың бейнесі ерекше берілген. 
Ал, ғалым Т.Кҽкішев: «Қыз Жібекті іздеп келе жатқан  Тҿлегеннің  талай 

кҿшке жетіп,қыз дидары мен қылығына кҿз салған тұстарында терең кҿркемдік 

таным жатқанын байқауға болады. Мҽселен: 
Кӛш алдына қараса 

Бір қыз кетіп барады, 

Шытырма кӛйлек етінде, 
Нұр сәулесі бетінде, 

Бұралып кетіп барады 

Перінің қызы секілді. 
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Бұл сиппатаудағы ҽсем де ажарлы суретттер эстетикалық ҽсер 

туғызатыны даусыз» [4,9]. 

Ҽдеби сынның бастауы – халық шығармашылығы.Халық мұрасын 

эстетикалық құндылықтарға бай. Ауыз ҽдебиетінің  қай туындысын алсақ 

та,үлгі-ҿнеге,тҽрбие құралы.Қазақ халқының эстетикалық талғамының  

қалыптасуына ҿмір сүрген ортасы,шаруашылығы,ҽдет-ғұрпы,салт-дҽстүрі 

тікелей ҽсер етті.Халық жиналғанда, сҿзге бейім адамдар шығып,сҿз ҿнерін 

кҽсіп қылды.Ауыз ҽдебиетінде батырлар мен арулар бейнесі, тұлпарлардың 

шабысы – кҿркемдік құбылыстың бірі.Ақындар айтысының импровизация 

ҿнері,сҿз ҿнерінің жарысы барлығы – кҿркем эстетика.Сыр бойында оғыздар 

арасында туған кобызшы,ойшыл Қорқыттың мҽңгілік ҿмірді ҿнерден табуы 

Профессор Т. Кҽкішов  Қорқыттың қазақ жерін аралауы барсында айтқан 

сыни кҿзқарастарына, Ҽл-Фарабидің ғылым,білім жайлы пікірлеріне, «Құтты 

біліктегі» терең ойларға, М.Қашқаридың қанатты сҿздерге, т.б. тоқталып, 

сыншылдық таным-білімнің басты кҿзі ретінде қарастырады. 

Жинақтап айтқанда,Т.Кҽкішев қазақ ҽдеби сынының тарихын зерттеу мен 

қалыптастыруда ерен еңбек етті.Соның ең бастысы,қазақ ҽдеби сынының 

тарихына арналған бағдарлама мен оқулық жазуында деп білеміз.Профессор 

Т.Кҽкішевтің сын тарихындағы,қазақ руханиятындағы орны зор. 
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бен келешек ғұмырымыздың темірқазағы іспеттес Алаш қозғалысы, Алаш автономиясын 

зерттегенТ.Кҽкішевтің ғылыим-зерттеуіне шолу 

Тҥйін сӛздер. Т.Кҽкішев, Мағжан мен Сҽкен, алыптар тобы 

 

Алаш ҽлемі кең ұғым. Тарихымызда да, ҽдебиетімізде де Алашқа қатысты 

деректер, материалдар жиынтығы кҿптеп кездеседі.Оның ұлттық тарихымыз 

бен ҽдебиет ҽлемінде алар орнын ғылыми тұрғыда біршама қарастырған 

профессор Тұрсынбек Кҽкішевтің  зерттеу еңбектерінің айрықша мҽні бар. Бұл 

ретте ҽдеби сынның тарихынын бастап,  «Садақ» журналы, ақтаңдақтар 

тарихына қатысты алуан ізденістері, кҿзқарастары кҿп жайларды 

аңғартады.Ҽсіресе, «Мағжан мен Сҽкен» атты ғылыми эссесі белгілі 

ақындардың адами қарым-қатынасынан бастап ақындық ҿнері, ҿзіндік ой-

тұжырымдары, ізденістері айрықша назар аударуды қажет етеді.Бұдан басқа 

ұлттық ҽдебиеттанудағы ҽдеби сын тарихын жүйелеудегі ҽдеби ағымдар мен 

кҿркемдік ізденістері ұлтқа қызмет етудің  жаңаша, тамаша үлгісі. 

Профессор Тұрсынбек Кҽкішұлының Алаш ҽлемі мен оның даму 

тарихын,   ҽр қилы кезеңдерін –«Мағжан мен Сҽкен» атты ғылыми эссесінен 

айқын аңғарамыз.«Зиялы қауымсыз жүрер жолымыз даңғыл бола алмайды. 

Зиялысы келіспей ел оңбайды. Сондықтан бүгінгі қазақ зиялылары ҿзіне заман 

жүктеп отырған  ұлы міндетті яғни елдің тҽрбиешісі, ұрпақтың ағартушысы, 

ұлттың жоқшысы, қамқоры халықтың жетекшісі, келешектің барлаушысы 

парызын орындауы тиіс»[4,56] деп, қиын-қыстау замандағы ел жүгін алаш 

азаматтарына арқалатқанын кҿреміз. 

Қазақ елінің тарихында ҿзіндік орны ғана емес,сан ғасырлық тарихы бар 

тағылымы зор, ҿткеніміз бен келешек ғұмырымыздың темірқазағы іспеттес  Алаш 

қозғалысы, Алаш автономиясы ҽлі де сан қырынан талқылайтын тың тақырып. 

Замана ыңғайы жұтаң уақыт қазақ ел бола ма, болмай ма деген  сауал 

талқыға түскен жиырмасыншы ғасырдың  басында елдің қызырындай болып  

дүниеге келген Алаш идеясын уағыздаушы ҽрі жүзеге асырушы  қайраткерлердің 

ұлт ісіне ерте  есейген есті сана, жалындап тұрған  жастық жігермен 

кіріскендіктері  алдыңғы кезекте кҿрініс береді... Басында Ҽлихан Бҿкейханов, 

Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов сынды жол сілтер Алаш кҿсемдері  

тұрған алыптар  шоғырына абыройлы  ісіне тың серпін, жаңа тыныс берген жас 

шамасы  жиырма – жиырма бес пен отыздың арғы-бергі жағы еді [2,20]. 
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Профессор Тұрсынбек Кҽкішұлының ҽдеби-ғылыми һҽм шығармашық  

ізденісі мен зерттеу еңбектерінің дені – Алаш мұраты мен мирастарын ардақтап, 

«Алыптар тобын» мадақ еткенін айқын аңғарар едік. Еңбек ері, кҿрнекті қаламгер  

Ғ.Мүсірепов:«Алыптар тобы   деп Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс  

Жансүгіров, Мұхтар Әуезов, Сәбит Мұқановтар тобын санаймын. Осылар бір 

мезгілде әдебиет майданында шарықтап шыққан, қай жерде болса да, әрқайсысы 

революцияға үн қосқан, революциямен бірге кӛтерілген, сол кездегі ең алғашқы 

үлкен топ – атақты жазушылардың  мен шәкіртімін»[5,93] дегенін еске 

түсірсек, бұдан сҿз жоқ XX ғасырдың тұтас табиғаты, ұлт руханиятының даму 

үдерістері  алдымызға келеді. Ҽдебиет тарихындағы орындары, ұлт руханиятына 

қосқан сүбелі үлестері, аға ұрпақтың үлгі – ҿнеге алып,бірнеше буынның ҿсіп-

есеюі де еске түседі.Күрделі кезең кҿріністері мен  қайраткер-қаламгерлері 

хақында профессор Т.Кҽкішұлы кҿзқарастарының да негізі бары анық: – 

«Азаттықтың тұма бастауында Алашорда кҿсемдері Ҽлихан Бҿкейхан, Ахмет 

Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, тұраншыл тұлғалар Мұстафа Шоқай, 

Мұхамеджан Тынышбайұлы тұр. Сонымен бірге түрікшіл,ҽлеуметшіл Тұрар 

Рысқұлов пен Сҽкен Сейфуллиндер де аз еңбек сіңірген жоқ, бұл күрескерлердің 

барлығы да ұлт үшін Күлтегінше айтқанда «қара терін ағызғандар , қызыл қанын 

тҿккендер!» Бұл қайраткерлердің азаттық үшін арпалысқан соқпағы соқтықпалы, 

жолы бұралаң, асар асу тайғақ һҽм тар болды. Бірақ солардың сол секілді ірі 

қайраткерлердің сан ғасырлық күресінің арқасында азаттыққа даңғыл жол 

қаланды, тұманда адаспайтын тұрғы белгіленді, бүгінгі ұрпақ кешегі кҿрмек 

толқынның жемісін жеп, ҽлемнің геосаяси картасында Қазақстанның алып 

даласын қаламмен сызды, қыран рҽмізделген кҿк туды бүтін жаһанға мҽшһүр 

етті» [1.311]. 

Т.Кҽкішұлының еңбектері арасында «Алыптар тобының» бел ортасында 

аталатын Сҽкен Сейфуллин мен Сҽбит Мұқановтың  ҿмірі мен ортасы  кезеңі 

мен қызметі  шығармашылық мұрасы туралы айтып – жазғандары айрықша 

назар аударуды қажет етеді. Мҽселен, Сҽкен «Сейфуллин  қазақтың  

мҽдениетті, ҿркениетті елдер қатарына қосуды армандаған тұлға», 

«Шымырқанған шындық» сынды кҿлемді мақалалары Сҽкен Сейфуллин мен 

Сҽбит Мұқановтың адамдық-азаматтық тұлғаларын, қайраткерлік-қаламгерлік 

қырларын ҿмір, уақыт шындықтары тұрғысынан  таразылап, ұлт 

руханиятындағы  орнын кҿрсетіп, артық-кем тұстарын айқындап, ортақ мұрат 

жолындағы жанкешті еңбектерін, ҽрекет қимылдарын  кҿзқарасын кең кҿлемде 

қарастырады. 

С.Сейфуллиннің ҿмірі мен ҿнерпаздығының белесті тұстары, қазақ-орыс 

тіліндегі туындылары, ҽдеби-сын зерттеу еңбектері, негізгі жҽне қосымша 

ҽдебиеттермен қоса берілген. 

«Мағжан мен Сҽкен» атты ғылыми эссе қазақ ҽдебиетінің танымал 

тұлғалары – Мағжан мен Сҽкеннің қарым-қатынасына, адами-ақындық немесе  

пенделік кҿріністеріне құрылған. Алаш ҽлемі мен мұраты, кеңестік кезең 

құбылысы, қоғамдық ҽлеуметтік ахуал, мҽдени рухани арналар,ұлттық сҿз 

ҿнерінің жалпы мҽселелері ҽдеби-тарихи һҽм мұрағаттық материалдар арқылы  

дҽлелді деректермен баяндалады.[3,74] 
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Жинақтап айтқанда, профессор Тұрсынбек Кҽкішевтің Алаш ҽлемі,  тарихы 

мен тағылымы туралы ізденістері, ҽдеби ғылым бағытындағы еңбектері, 

қалыптасқан кҿзқарастары, іргелі ізденістерді айқын аңғартады. Ол ҽсіресе «Мағжан 

мен Сҽкен» атты ғылыми эссесінен, басқа да  монографиялық еңбектерінен орын 

алады.Бастысы Алаш мұраттары, тарихы мен тағылымы  кең кҿлемде кҿрініс береді. 
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Аңдатпа: Профессор Т.Кҽкішұлы еңбектерінің арасында шығармашылқ үдеріске 

қатысты да туындылары кҿптеп саналады.Сондай еңбектердің қатарында  «Тар жол,тайғақ 

кешу» зерттеуі де бар.Аталған еңбек ҽдебиет пен тарих беттерінде ҽртүрлі пікірлерге ие 

болды, бағаланды. 

Тҥйін сӛздер: тарих,тар жол тайғақ кешу, сын 

 

Тарих тҿрінен орын алған Сҽкен Сейфуллиннің ағынан жарылып «Тар 

жол тайғақ кешудің» бейнесін ашып,келер ұрпаққа ҿткен кезеңнің ащы 

шындығын жазып қалдыруы ұлы іс болса, ұлыларымыздың мұрасын ардақтап, 

оны зерттеп, тарих сахнасында жаңғыруына үлкен үлес қосқан Тұрсынбек 

Кҽкішұлы сынды ғылым қайраткерінің орны бір бҿлек. Сҽкентанушы 

Тұрсынбек Кҽкішұлының «Аңыз адам» журналының №10 санында берген 

сұхбатында: «1944 жылы Алматыда қазақтың үлкен ҽншісі Қосымжан 

Бабақовтың үйінде тұрдым. Сол кезде Қосымжан аға маған латын 

алфавитіндегі Сҽкеннің «Тар жол, тайғақ кешуін» оқытқызған еді. Кітаптың не 

алғы беттері, не артқы беттері жоқ, авторыда белгісіз. Ол кезде Сҽкеннің атын 

атауға болмайтын еді. Кейіннен Сҽкен ақталғаннан кейін оның 

шығармашылығы туралы жазып, Сҽкенге қатысты деректерді жинайтын 

экспедициялар ұйымдастырған Е.Ысмайыловтың шҽкірті болып, сол 

экспедицияны басқардым. Сол жұмыс барысында-ақ, Сҽкенді зерттеп, 

насихаттау керек деген ойға келіп, жұмысты бастап кеттім» - дейді. 
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Ғалымның Сҽкен Сейфуллинді зерттеуіне түрткі болған «Тар жол, тайғақ 

кешу» тарихы деген ой келеді.Оған дҽлел зерттеушінің берген сұхбатында  

«Тар жол тайғақ кешумен» танысқаннан кейін Сҽкеннің ҿмірі мен 

шығармашылық жолын зерттеуге кҿшуі. 

C.Сейфуллиннің ҿмірі мен шығармашылығы тығыз байланысты. 

Шығармашылығындағы ірі еңбектерінің бірі – «Тар жол,тайғақ кешу». 

Бұл еңбектің құндылығы – оқырманға шындықты шынайы түрде жеткізуінде. 

«Қазақты қазақ дейік, қатені түзейік»,-деген жазушының тар жол, тайғақ 

кешуінің тарихы мен тағдыры қалай болды? 

Сҽкен Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешу» роман-эссесінің алғашқы 

идеясы «Ғабдолда тірі екен» деген 1920 жылы жазылған мақаласынан бастау 

алып, 1922 жылғы «Октябрь тҿңкерісінің құрбандары» естелігімен жалғасты. 

Күншығыста партизан қатарында болған Абдолла Асылбековты, тҿңкеріс 

кезінде құрбан болған Шаймерден Ҽлжанұлы, Бҽкен Серікбайұлы, Ысқақ 

Кҿбекұлы, Ҽділбек Майкҿтұлы, Нұрғайын Бекмұхамбетұлы, Хҽкім 

Маназарұлы, Нұрғали Қожанұлы, Амангелді Иманұлы, тағы басқаларды атай 

келіп, Бҽкен Серікбайұлының Колчак түрмесінде хал үстінде жатып Сҽкенге : 

«Біз ҿлсек те сен тірі қалсаң жақсы болар еді. Сен газетке, кітапқа жазып, біздің 

не үшін, кім үшін ҿлгенімізді айтар едің», — дегені есіне түскені жҽне 

«Ардақты, естен кетпес жолдастар! Сендер ҿздерің ҿлсеңдер де қасиетті 

есімдерің ҿлмес! Қасиетті тілектерің ҿлмес! Ендігі тірі жүрген жолдастардың 

міндеті осы айтылған шаһиттердің есімдерін ұмытылмайтын қылу. Ол үшін 

Қазақстанда кейбір школаға, мектеп, медреселерге, оқуханаларға, кҿшелерге 

осы айтылған ерлердің есімдерін қою керек. Бұған күллі Қазақстандағы 

жолдастар кірісуі керек. Сҿйтсек біздің мойнымыздағы борыш, жолдастық 

ақталады», — деп жазып, оны орындауға кіріскен болатын.  

1923-24-26 жылдары «Қызыл Қазақстан» журналының бірнеше сандарында 

«Тар жол, тайғақ кешудің» үзінділері жарияланды. Қолға қару орнына қалам 

ұстауға мүмкіндік туғанда орындай бастаған алғашқы азаматтық 

парыздарының бірі, яғни роман-эссені жазуының бірінші себебі осы еді. 

Жазушы «Тар жол тайғақ кешу» романының «Беташар» бҿлімінде: 

«Бұл кітапқа «Қызыл Қазақстанда» жазылған мақалаларымның «Тар жол тайғақ 

кешу» деген атын қойдым. «Ұлы ҿзгеріс», «Ұлы ҿткел», «Ұлы асу» деген аттар 

ойыма келіп еді. Кҿзбен кҿргендерім кітапта кҿбірек айтылған соң, «Тар жол тайғақ 

кешу» деген атты лайықтырақ таптым.Бұл атты, жалпы, суретті мағынадa алдым. 

Газеттерден мағлұматтар кҿп кірді.Бірақ «Бірлік туы», «Жас азаматтар», «Үш жүз», 

«Тіршілік» газеттерінің керекті номерлері қолыма түспеді.Ҿйткені мен бұл кітаптың 

кҿп жерлері тарихи мағлұмат болуға жарар деп білдім» - деген екен. 

Алайда, бұл еңбек сынға ұшыраған болатын. «Еңбекші қазақ» газетінің 296-

шы санында Тҿреқұлов Нҽзірдің «Тар жол тайғақ кешу туралы бір-екі сҿз»  деген 

мақаласы басылды. Тҿреқұлов Қонақтарына су ҽкеп берген Қожанасырдың 

мысқылын менің алдыма тартады. «Бұл суға пҽлен қосса, түген қосса,пҽле 

қылса,түген қылса,сонда «дегенбай» палау болар еді деп айтқан екен Қожанасыр» - 

дейді. Сҽкеннің «Тар жол тайғақ кешуі де сондай», - дейді. [1, 631-637] 
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Сҽкен Сейфуллиннің ҿмір жолы мен қоғамдық-саяси қызметі, париялық 

наным-сенімі мен азаматтық кҿзқарасы хақында ҽркім ҽр түрлі пікірде. Алайда, 

бұндай сықылды пікірлер ештеңенің ҿлшемі емес, бастысы ақын 

шығармашылығын оқырманы біледі, оқиды, жыл сайын ардақталып жатады. 

Бірақ, бұл жердегі айтпағымыз – «Тар жол, тайғақ кешу» романының ҽр 

жылдары шыққан нұсқалары. Бұл романның тарихи шындығы жайында 

сҽкентанушы ғалымдар Тұрсынбек Кҽкішұлы мен Күлҽш Садыққызы кҿп 

ізденіп, арнайы еңбек жазды. Осы орайда профессор Т.Кҽкішұлының мына 

пікірін мысалға алсақ: «ХХ ғасыр басындағы тарихи оқиғалардың 

энциклопедиялық анықтамасы болған роман-эссенің тарих пен ҽдебиеттің бел 

қайыстырар ауыр жүгін қосарлай арқалауы,құйынды да дауылды,шапағатты да 

қасіретті кезеңнің шежіресін жасап беруі Сҽкен үшін ғана емес,бүкіл 

«ҽдебиетіміз үшін орасан олжа. Ҿйткені ұлтымыздың тағдыры тҽлкекке түскен 

1916 жыл зобалаңының, 1917 жыл елді қаңсыратқан тҿңкерістің басы қасында 

қазақтың ойы толғамды, тілі ҿткір қаламы жүйрік сҿз зергерлері аз болған 

жоқ.Алайда солардың ішінен шыңға шыққан шынардай тек Сҽкеннің ғана  

«Тар жол тайғақ кешуді» жазуы, бірінші уақыт талабы болса,екінші автордың 

қаһарман батылдығын,ұрпақ алдындағы адалдығын,ҽлеуметтік парызын мықтап 

сезгенін аңғартатыны сҿзсіз» дейді. Яғни, бұл сҿзден шығар түйін мынау – 

Сҽкеннің аталмыш романында «Алашорда» ұлттық-территориялық 

автономиясының құрылуы жҽне оның бағыт-бағдары жайында жазылған тұңғыш 

тарихи дерек осы. Алашорда ісін қарастырар болсақ, бірінші болып Сҽкеннің осы 

романын қолға аламыз. Себебі: Т.Кҽкішұлының тҽмсіліне салып айтсақ, роман – 

ХХ ғасырдың энциклопедиялық анықтамасы. Бүгінгі күні біз біле бермейтін 

кҿптеген Алаш қайраткерлерімен идеялас, ниеттес болған азаматтардың есімі мен 

бостандық жолындағы атқарған қызметін осы романнан кездестіруге болады. Ҽлі 

де болса алаш қозғалысындағы белгісіз оқиғалар мен қозғалысқа белсене 

атсалысқан азаматтар жайында тың мҽліметті осы роман аясынан іздеуге болады. 

Тар жол, тайғақ кешу Т.Кҽкішұлы мен К.Садыққызы «Тар жол, тайғақ 

кешу» жайындағы «Тар жол, тайғақ кешудің» тағдыры» атты зерттеу 

еңбектерінде романның түпнұсқасы мен ҽр жылғы шығарылымы жайында жҽне 

ондағы ҿзгешеліктер мҽселесі туралы оң пікірлерін айтқан. Мҽселен, К.Ахмет: 

«Ҿмірдің талай тар жол, тайғақ кешулерінде» Сҽкен Сейфуллин «Алаш» 

азаматтарының  ешқайсысында жамандыққа қиған емес. Сотына қатысқан емес. 

Бұған оның «Тар жол, тайғақ кешу» романы (1927), сҽкентанушы ғалымдардың 

ғылыми-зерттеу еңбектері нақты дҽлел бола алмақ. Қаншама жан түршігерлік 

азапты бастан ҿткерген Сҽкен еш уақытта ешкімді ашық та, бұғып та 

кҿрсетпеген» деп зобалаң жылдардың ақиқатын айтады.[2] 

Тарих ҽр қайраткерге ҿз бағасын береді дегенде ҽр кезеңде 

айтылған,жазылған ой-пікірлер ескерілетінін естен шығармайық. Ҽр пенденің 

кҿкейінде ҽр қилы пікір болғанымен,айтылар кезі,сҽті жҽне айтар адамы 

болмақ.Сол менмін деп ҿрекпу,ҽрине дұрыс емес,ал менен басқа біреу болуға 

тиіс дегенге сеніп қалу орынсыз. Хан айтқанды қара да айтады,бірақ аузының 

дуасы жоқ демей,ҿтпелі кезеңдегі аумалы тҿкпелі кҿңіл - күй тұсында ағынан 

жарылып айтқанның ҽбестігі жоқ [3,210] 
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Қорыта айтқанда, «Профессор Т.Кҽкішұлы жҽне «Тар жол, тайғақ 

кешудің» шығармашылық тарихына қатысты еңбектері ғылыми мҽнімен,біліми 

тереңдігімен,деректік сипатымен құнды болып табылады. 
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Астана 

 
Аңдатпа: Кӛркем әдебиеттегі кейіпкер сӛзі - кӛркем образ жасауда рӛлі мен маңызы 

сӛз ӛнеріндегі ӛзге тәсілдерден ерекше, қолданыс аясы тіптен бӛлек, кӛтерер жүгі де аса 

ауыр кӛркемдік құралдың бірі. Шығарма құрылымы, автордың мақсаты мен стиліне 

байланысты кейіпкер сӛзінің қызметі мен қолданылуы әр түрлі болып келеді. Мақалада 

жазушысы, ақын, драматург Бейімбет Майлиннің әңгімелеріндегі диалог түріндегі кейіпкер 

сӛзі талданады. Бейімбет Майлин ӛз әңгімелерінде шындық ӛмірдің қыр-сырын танытуда 

диалог түрінде келетін кейіпкер сӛзін бірде шығарма оқиғасын дамытуға қызмет ететін 

сюжеттік-композициялық тұрғыдан, енді бірде кейіпкер характерін ашу, образ сомдау, 

сондай-ақ жазушы идеясын, позициясын анықтау тәрізді т.б. авторлық мақсатты жүзеге 

асыру тұрғысынан ұтқыр пайдаланады. Аталған мәселеге қатысты жазушы шеберлігі 

мақалада нақты мысалдармен дәлелденеді. 

Түйін сӛздер: кӛркемдік тәсіл, диалог, кейіпкер, жазушы шеб 

 

Кӛркем шығармадағы кейіпкер сӛзі монолог немесе диалог түрінде 

кӛрініс табады. Бұл, негізінен, шығарма құрылымы, жазушының мақсаты мен 

жазу стиліне байланысты болады. Монолог пен диалогтың басты 

айырмашылығы мынада: монолог - «кейіпкердің ӛзімен-ӛзі сырласқандай, 

ойланып-толғанғандай болып айтатын сӛзі» [1, 142], Монологта тыңдаушының 

жауап қайыруы талап етілмейді, ал диалог - екі не одан да кӛп адамның ӛзара 

қарым-қатынас, тілдесу құралы. 

«Әдебиеттану терминдер сӛздігінде»  диалогқа тӛмендегідей анықтама 

берілген: «Диалог, сӛйлестіру (грекше - dialogos) - әдеби шығармада екі 

кейіпкердің немесе бірнеше адамның сӛйлесуі, оларды сӛйлестіру тәсілі... 

Диалог кейіпкерді жай бірінен кейін бірін сӛйлете беру емес, ол сӛйлесетін 

адамдардың қарым-қатынасының қалай шиеленісіп, қалай ӛзгеріп, ӛрістеп 

отыратынына сәйкес беріледі. Және бір кейіпкердің айтқан сӛзі екінші 
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кейіпкердің айтатын сӛзіне түрткі болып, келесі сӛйлеуші жауап қайыра 

сӛйлейді. Әрбір мағынасы жағынан тиянақты диалог кейіпкердің мінез-құлқын 

тағы бір қырынан ашып кӛрсетіп, олардың қарым-қатынасының бұрынғы 

қалпынан ӛзгеріп, жаңа бір сатыға кӛтерілгенін танытады...»  [1,79]. 

Бейімбет Майлиннің « Аштық құрбаны»  әңгімесіндегі оқиға желісі 

қақаған қыс мезгілінің қарлы боранын суреттеуден және Қайрақбай мен оның 

бәйбішесі арасындағы диалогтан басталады. 

«- Қатын-ай, үй құрғыр азынап кетті ғой, тағы бірдеңе тауып жағасың 

ба!.. - деді Қайрақбай... 

- Қайтейін, байғұс, отқа жағатын не қалды дейсің, лапастың төбесін 

әлдеқашан жағып бітірдік. Қар астында қалған азын-аулақ саңылтырын 

Дәмеш екеуміз әлгіде қазып алып жақтық. 

...Шырынкүл шын налыды. 

- Құдай-ай, жоқшылықтың да шегі болмайды екен ғой! Қара судан басқа 

ішетін бір ұрттам тамақ жоқ. Екі күннен бері дым татпай, жүрек қарайып 

отырғаны мынау! Мұның ар жағында не болмақшы? Не қыламыз? Немен күн 

көреміз? 

Көзінен бүртік-бүртік жасы ыршып шығып, бетін жуып сала берді»  [3,151]. 

От кӛсеп отырған үй иесі әйелінің күйікке толы сӛзінен осы үйдің жай-

күйі білініп, жоғарыдағы анықтамада айтылғандай, әңгіменің әрі қарай не 

жайында ӛрбитіні де бірсыпыра белгілі болады. Бір үзім нанға зар боп отырған 

отбасының қыстық күн кӛрісі бәйбішенің екі ауыз сӛзінен танылып, алдағы бар 

ауыр қайғының иесі жас Дәмештің де аты аталып ӛтеді. Бұл шығармада 

кейіпкер сӛзі композициялық қызмет атқарады, яғни әңгіме сюжеті, негізінен, 

диалог арқылы ӛрістеп отырады. 

«- Қалқам Дәмеш! 

- Ау, әже! 

- Сен білесің бе, бізге өлімнен құтылатын бір жол табылып отыр ғой... 

- Әжетай айтшы! Қолдан келетін іс болса, құтылып бағайын. Тым 

болмаса зіміз құтыла алмасақ, Таңсықты құтқарайық!.. 

- Оны істесек бәріміз де өлімнен құтыламыз. 

- Айтшы, әжетай, айтшы!»  [3, 153]. 

Шығарма сюжетінің дамуы осы үзіндіден кӛрініс тапқан. Мұндағы әжесі 

сӛз еткелі отырған «жалғыз жол» - былтыр күйеуі ӛлген қызы Дәмешті 

әмеңгерлікпен қайнағасына сату еді. Тағы да диалог сюжеттік байланыс 

элементі міндетін атқарып тұр: әжесі қызына «ортамыздан сені құрбан қылғалы 

отырмыз», «сені сатқалы отырмыз» дегенді ӛз аузымен айтып отыр. 

Енді сюжеттің шарықтау шегіне келейік. Сатылу жайына байланысты ӛз үйінің 

осынау бейшара, жүдеу кейпін кӛріп, ең болмаса бауырын аштық ажалынан 

алып қалуды армандаған жас қыздың жауабы мынадай болады: 

«- Әжетай, мен шынымен пұл болам ба? Мен пұл болып, әжеттеріңе 

жарасам, сендерді өлімнен алып қалатын болсам, мың жаным болса да қидым, 

мен садаға? 

- Рас айтасың ба, қалқам?! 

- Рас айтам, әже, мен құрбандыққа әзір! 
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- Ендеше сені Тілеумағамбет тоқалдыққа сұрап отыр. Мал бермейді, үй 
ішімізді қыстан асырап қана шығады. 

Дәмештің жүрегі мұздай боп, тұла бойы қалтырап қоя берді. 
- Тілеумағамбет!»  [3, 153]. 
Бастапқыда неге де болса құрбан болуға даяр Дәмештің ӛзін алғалы 

отырған кісінің есімін естігенде сонша таңырқап, атын үрке әрі шошына 
қайталағаны оқыс бір жайттан хабар береді. Әжесінің сӛзінен аталмыш кісінің 
бір қыры танылып, сюжеттің шарықтау шегіне жеткен, оқырман кӛңіл-күйінің 
де ең бір ширыға түскен сәті осы болады. Үрімдей қызды тоқалдыққа ала 
отыра, оның үй-ішін бір қыстан асырап шығуды ӛз тарапынан орасан кӛмек деп 
сезінетін бұл кісі жасы алпысты алқымдаған кәрі шал еді. Әжесі қайтара 
сұрағанда Дәмештің бар айтқаны: 

«- Көндім, әже, көндім! Сендер үшін, жас нәресте Таңсық үшін бір түгіл 
мың басым болса да, қидым... Мен-құрбан! Мен-аштықтың құрбаны!..»  [3,154]. 

Сюжет шешімі осылай түйінделсе керек-ті. Бірақ әңгіме мұнымен бітіп 
қалмайды. Жазушы ӛз кейіпкеріне, оқырман үмітіне қиянат жасамайын 
дегендей, шығарма соңынан « Дәмеш хаты»  деп, оқиғаның немен аяқталғанын 
бӛлек монолог түрінде келтіреді. 

Кейіпкер сӛзінің тек компазициялық қызмет қана атқармай, ең әуелі, 
образ жасау, кейіпкер мінезін таныту қызметін де қатар алып тұрғанын айта 
кету керек. Бұл орайда Р.Сыздықованың берген анықтамасын келтіре кетсек: « 
Кейіпкерді жазушы әдетте ӛз заманының немесе ӛмір сүрген кезеңінің тілімен 
сӛйлетеді, сондай-ақ кейіпкер ӛзінің мінезіне, алған тәрбиесіне, ӛскен ортасына 
сай сӛйлеуі қажет... Кейіпкер сӛзі оның бейнесін жасауға тікелей қызмет ететін 
кӛркемдік тәсілдердің бірі болып саналады» [2, 38]. 

Бейімбет Майлин « Желдібай Жындыбаев»  атты әңгімесінде ел ішінде 
толып жатқан бастықсымақтардың типтік образы «Товарыш Жындыбаевтің»  
бейнесін дәлме-дәл, нанымды етіп кӛрсетеді. 

«- Менің командировкаға шыққаным жалғыз бұл емес,  талай тығыз 
науқадарды да дүрілдетіп орындап шыққан көкеңмін, нақа болмай бара жатса 
мәселені қабырғасынан қойып жіберуден де тайынбаймыз, - деп, Желдібай 
өкілдің қолын ұстап, қысып-қысып қойғанда, өкілдің қолын сындырып жібере 
жаздады...»  [3, 179]. 

Оқиға басталмай жатып бірінші сӛйлегенінен-ақ Желдібай Жындыбаевтің 
мақтансүйгіш әрі ӛзіне тым сенімді адам екендігін тани алғандаймыз. Ӛкілдің 
«серьезный»  деп беріп тұрған тапсырмасы - науқан ісіне немқұрайлы қарағаны 
ма, әлде, расымен, қолынан талай іс келер ептілігінен бе, бір ауыз құрғақ сӛзбен 
бәрін жайлап-жайғасытырып тастауға үлгерді. «Товарыш Жындыбаевтың»  
образы келесі бір диалог тұсында ашыла түсіп, шынайы бейнесі айқын кӛріне 
бастайды. Есіл-дерті қызда болып, құмартып отырғанда, оның әкесі атын бермей 
қойғанын ести сала соның үйіне жүгіре басып, жетіп барғанда айтқан сӛзі. 

«Екпінімен кірген Желдібайға үй иесі де, қыз да қарай қалды... 
- Отағасы, атыңызды неге бермедіңіз? Менің кім екенімді білмедіңіз бе? 

Мен Жындыбаевпын! Мына мандатпен таныс болыңыз, - деп кенеп дорбадан 
бүктеулі қағазды суырып алып, үй иесі Ыбырай отағасының алдына тарта 
берді. Ыбырай сасып, дастарқаннан кейін шегініп кетті... 

- Шырағым, нәлөк төлеу үшін қалаға апарып астық сатқалы отыр едім. 
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- Сөзді қой, нәлөгіңді артынан төлей жатарсың. Мен қызу науқанмен 

жүрмін, менің науқаныма бөгеу істесең, пүртекелдеп, «Темірқан шораға»  

айдауға да құдіретім келеді, - деп, үй иесі Ыбырайға Желдібай бүркітше 

түйлікті»  [3, 181]. 

Еңбектеген баладан белі иілген қарттарға дейін ӛзін тануын міндетті деп 

санайтын, кӛрінген жерде «Мен Жындыбаевпын!»  деп шіреніп, қолына ұстаған 

ала қағаз, пүртәкӛл дегендермен хат танымайтын қара халықты қорқытып, 

әмірін орындатуға құштар жан екен ол. Сонымен қоймай, асқа қомағай, ӛте 

жауапсыз, ӛзгені менсінбейтін кісі. Бұл мінезі келесі сӛздерінен ашыла түседі: 

«...жиылысқа барудың орнына Желдібай қонақасы іздеді. 

- Ауылнай дегендер епті келуші еді, сен нағыз бала екенсің. Үкімет 

жұмысын ашығып жүріп істесін деген заңды еш жерде көргеміз жоқ, 

түстеніп алып барсақ та болады, - деді... 

Желдібай бесін кезінде аттанды. Ауылнай алдына әкеліп атты 

ұстағанда, үзеңгіге аяғын сала беріп, Желдібай тәлтіректеп құлап кете 

жаздады. 

- Әй, ауылнай, қымызды көп беріп жіберген екенсің, - деп өз-өзінен 

жырқылдап күлді»  [3, 182]. 

Сӛйткен Желдібай ақыр соңы жолсыз істері үшін сотталып, түрмеге 

жабылыпты. «Товарыш Жындыбаев»  «тӛренің»  ел ішіндегі орны мен 

абыройсыз ісінің ақырын да жазушы кӛптің тіліне салып, шебер жеткізеді: 

«Жұрт біріне-бірі қарап күңкілдесіп: 

- «Жындыбаев»  десе, Жындыбаев екен!, - десті...»  [3, 183]. 

Сонымен, кӛркем диалог дегеніміз - шығарма кейіпкерлерінің жай ғана 

ӛзара әңгімесі емес, шығарманың мазмұнын ашуға, автор идясын жеткізуге, 

образ сомдауға тікелей қызмет ететін кӛркемдік құрал. Ал кӛркем әдебиеттің 

ӛзі шындық ӛмірдің қыр-сырын бейнелейтін туынды болғандықтан, кӛркем 

шығармада сол табиғи ӛмірдің тұрақты элементі - диалогтың кеңінен 

қолданылуы заңды құбылыс деп есептеуге болады. 

Б.Майлин ӛз әңгімелерінің кӛркемдігі мен ӛміршеңдігін арттыру 

мақсатында, аталып ӛткендей, диалог түріндегі кейіпкер сӛзін бірде сюжеттік-

композициялық тұрғыдан, енді бірде кейіпкер характерін ашу, сондай-ақ 

жазушы идеясын, позициясын анықтау тәрізді авторлық мақсатты жүзеге асыру 

тұрғысынан ұтқыр пайдалана білген. 
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Аңдатпа: Бұл мақалада профессор Т.Кҽкішұлының «Мағжан-Сҽкен» 

монографиясындағы қарастылған мҽселелер жҿнінде айтылады. Қазақ ҽдебиетінде ҿзіндік 

орны бар С.Сейфуллин мен М.Жұмабаев туралы деректерді жинақтап, тұлғатану мҽселесіне 

тоқталады.  

  Тҥйін сӛздер: тарих, ҽдебиет, тұлғатану, шығарма, ҿмірбаян 

 

Тарихтың қатпарлары біздің халықты қанша сынға салса да, мың ҿліп, 

мың тіріліп Тұранның заңды мұрагері екендігімізді дҽлелдеп келеміз. Сонау 

ерте заманнан бастап сақ, ғұн, үйсін бері тартқанда Ұлы Түркі қағанаты, 

кейіннен Керей мен Жҽнібек хандар құрған Қазақ хандығы міне енді алты 

құрлық танитын ел болып отырмыз. Еркіндік үшін күресіп сол бұралаң 

соқпақта халқының қамын жеп басын берген бҿріктілеріміз кҿп. Сол 

тұлғалардың салған ізін, кҿрсеткен жолдарын тұлғатану ілімі барынша 

айқындап бермек. Кейде пендешілікпен біреуді алалап, біреуді мақтап жатамыз. 

Бірақ шындыққа тура қарау керек! 

Қазіргі қазақ ғылымында тұлғатану мҽселесі біраз қайшылыққа толы. 

Соның ішінде Алаш тұлғаларының келбетін анықтауда бір-біріне қарсы 

қоюшылық кҿп. Соның бір мысалы ғалымдар арасындағы Мағжан мен Сҽкен 

айналасындағы дау. Ғалымдардың бір тобы Сҽкенді жақтаса бір тобы 

Мағжанды даралап кҿрсетеді. Не десек те, Мағжан да, Сҽкен де қазақтың биік 

тұлғалары. Осы арада сҿзім айқын болу үшін Тұрсынбек Кҽкішұлының 

«Мағжан-Сҽкен» еңбегін алға тартқым келеді. Екі тұлға арасындағы қарым-

қатынасты айқындап, екеуін де бізге анық кҿрсетіп берген үлкен еңбек.  

Ең ҽуелі ғалым монографиясын былай бастайды: «Жан-жаққа кҿз салсақ, мен 

ҽуелі Сҽкенді ауызға алуға тиіспін ғой. Күні бүгінге дейін оған шаң 

жұқтырмауға талаптанып, тұмсықтыға шоқытпақ түгілі, ала кҿзбен қарамаса 

екен деген тілекпен келе жатқаным аруақ құдайға аян. 

Ал осы жолы Мағжаннан бастауымның бірнеше себебі бар. Біріншіден, 

Мағжан Сҽкеннен бір жас үлкен, ит кҿйлекті бұрын тоздырғанға жол беретін 

ата дҽстүріміз. Екіншіден, ҿмір тауқыметін ақындар ішінде Мағжан кҿбірек 

тартты. Оның «Алқа» деген ҽдеби ұйым құрмақ болып, платформасын  

16-данамен таратуы алаш азаматтарының контрреволюциялық бағдарламасы 

болып саналып, 1929-1936 аралығында жеті жылды Беломорканалды қазумен 

ҿткізгені аз азап емес. Рас, Сҽкен атаман Анненковтың ажал вагонында екі, 

mailto:Ernaz_9707@mail.ru
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Колчактың түрмесінде жеті, бар-жоғы тоғыз ай қорлық зорлықты кҿргенін жеті 

жылмен теңдестірмек емеспін. Ал, 1937 жылдың зұлматына қайтадан кездесіп, 

атылып кетулері бүкіл қазақ еліне келген қияметтің үлкені болғанына ешкім 

күдіктене қоймас. 

Үшіншіден, мұны айтпасам менің кейінгі ой-пікірлеріме сенбес деген 

қауіппен емес, Сҽкен кеңес ҽдебиетінің негізін салып, серкесініп, жүрген 

шағында ҿзінің жан досы Сҽбит Мұқанов 1932 жылдың ҿзіңде: «Мағжан, ҽрине, 

қазақтың күшті ақындарынан саналады. Қазақтың тілін байыту ретінде 

Мағжанның еңбегі кҿп. Абайдан кейінгі тіл ҿнегесінде Мағжаннан асқан ақын 

қазақта жоқ» ( С. Мұқанұлы. ХХ ғасырдағы қазақ ҽдебиеті. I бҿлім, 

ұлтшылдық, байшылық дҽуір. – Қазақстан баспасы, 1932. – 283-бет) дегенін 

ешкім жоққа шығарған емес. Демек, Мағжанның ақындық жағынан да ағалығы 

бар». [1,7] Бұлай бастауының да ҿте үлкен мҽні бар. Сҽкенді осынша жақсы 

кҿріп, осынша жақтаған ғалымның Мағжаннан бастауы еңбектің тек екеуінің 

пенделік қарым-қатынасы ғана емес ҿнер жағынан да бҽсекелестіктің алды 

Мағжандікі екендігін бағалауы. Бірақ, бұл Тұрсынбек атамыздың тек Мағжан 

ғана биікте тұр дегені емес. Онымен қатарлас Сҽкеннің де барын айта отырып, 

екеуінің арасындағы тартыстың неден басталып немен аяқталғанын айтамын 

дегені. Соған орай Мағжанды зерттеген ғалымдарды кҿзге ілмей кету мүмкін 

емес. Кейде біреуді жақсы кҿрсек соны мақтау-мадақтаумен асыра сілтеп 

кетушілік байқалады. Соның бір мысалы Филология ғылымдарының докторы, 

профессор Шерияздан Елеукеновтің Мағжан жҿніндегі жазғаны: «Қазақ 

ҽдебиетінің боз үйіне ол сҽлем беріп кіріп келгенде, ҿлгеніміз тіріліп, ҿшкеніміз 

жанғандай, шексіз қуанышқа баттық. Сонда мардымсып жүрген 

ҽлдебіреулердің селк ете түскендері, қызарып-бозарғандары да болды. 

Солардың сойылын соғып, жыртысын жыртып жүрген жандайшап: «Байқас 

бол, ұлтшылдығын ұмытпа!» деп сұқ саусағын шошайтып, сақтандырғысы 

келді. Бірақ одан ештеңе ҿнген жоқ. Мағжанға ығысып, тҿргі орындардың бірін 

босатуға тура келді. Ҿйткені Мағжанмен бірге поэзиямыздың тұтас бір ҿлкесі 

кҿшіп келген жоқ па?».[2,5] Боз үйге Мағжан оралғанда барша ҽдебиетші, тіпті 

барша қазақ қауымының қуанышы шексіз болғаны анық. Оның тіпті бір ҿлкені 

емес Еуропаны кҿшіріп ҽкелді десек те болады. 

Қазақ ҽдебиетінің алыбы Мұхтар атамыз «ҿлеңшілерді» бірнеше жікке 

бҿледі. Олар: сыршыл (лирик) ақындар, халықшыл(народник) ақындар жҽне 

ескі ҿлең, жыр, тақпақтарға еліктеушілер.  Сыршыл ақындардың Еуропаға 

еліктегенін айқындауын сҿзбе-сҿз ұсынсам: «Алғашқы айтылған тҿрт ақынның 

ішінде Мағжан, Ахмет, Сұлтанмахмұт бҿлек. Міржақып бір бҿлек. Алғашқы 

үшеуінде орыс ақындарына еліктегіштік бар. Еліктегіштік ақындық жолында 

мін емес. Пушкин мен Лермонтов ҿлеңінің кҿбінде Байронға еліктеген деп 

айтылады; бірақ еліктеумен олардың ақындық дҽрежесі кеміген жоқ, қайта 

орыста оларға жеткен ҽлі ақын жоқ».[3,69] Мағжан сыршылдық жағынан биік 

тұратыны сҿзсіз. Оның тек «Сүй, жан сҽулем» атты ҿлеңінің ҿзі-ақ Мағжанның 

айрықша қолтаңбасын білдірмей ме?! 
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Мағжанды бҽрі мойындады дедік, Сҽкеннің де мойындалғандығы ҿтірік 

емес. Ал, сонда екі арыстың арасында неге от туады? Бұл мінезден бе, ҽлде, сол 

қисық замандағы солақай саясаттан ба? Неде болса бір Құдайдың жазғаны. 

Менің мақсатым жазылайын деп тұрған жараны қайта тырнап қанату емес, 

қайта оның ҽрмен сауығуына аз да болсын қол ұшын беру ғана. 

«Мағжан-Сҽкен» монографиясында Мағжанға шаң жуытқысы келмейтін 

Шерияздан атамыздың аты аталады. Еңбекте былай делінеді «Филология 

ғылымдарының докторы, профессор Шерияздан Елеукеновтің «Мағжан» (1995) 

атты монографиясында Гүлшаһра мҽселесінің шет-пұшпағы бар».[1,21] Осы 

орайда екі алыптың арасындағы даудың бірі қыздан басталғанын мойындау 

керек болады. Ҿйткені екі ғалымның монографиясында да осы мҽселенің басы 

ашық айтылады. Енді анығырақ болу үшін Мағжан мен Сҽкеннің бейнесін екі 

еңбекке сүйене отыра салыстырсақ. 
 

  Тұрсынбек Кҽкішұлы 

«Мағжан-Сҽкен» 

Шерияздан Елеукенов 

«Мағжан» 

1 Мағжанның  

арғы тегі 

Орта жүз, Арғын, Атығай ішіндегі 

Ҿтеміс тармағынан тараған момын 

Шонайдың ұрпағы Жұмабайдың баласы 

Бекеннен туған. Шешесі Гүлсім Ҽмір 

деген саудагердің қызы.  

Мағжанның арғы аталары 

Шонай, Ҿтеген, Ҿтеміс болып 

келеді. Одан ҽрі Атығай, Арғын.  

2 Сҽкеннің 

арғы тегі 

Орта жүз, Арғын, Қуандықтың Қаратоқа 

руынан Мырзамбет баласы Жҽнібектің 

сүт кенжесі Оспанның Сейфолласынан 

туған. Шешесі Жамал Алтайдың Алсай 

руындағы Тынышбай деген кісінің 

қызы. 

- 

 
  Тұрсынбек Кҽкішұлы  

«Мағжан-Сҽкен» 

Шерияздан Елеукенов 

 «Мағжан» 

 Мағжанның  

мінезі 

Мағжанның Сҽкеннен бір жас 

үлкендігінің үстіне ҿмірден кҿрген-

білгені едҽуір мол еді. Ең алдымен Уфа 

мен Қызылжар сияқты қалаларда 

оқып,... 1912 жылы Кҽримовтар 

баспасынан «Шолпан» атты ҿлеңдер 

жинағын шығарып келген семинаристің 

кҿңіл- күйі бірқыдыру жоғары еді. 

Жастыққа, оның үстіне ақынға тҽн 

мінез-қылық Мағжанда байқалмай қалу 

мүмкін емес.  

Мағжанда «Шолпан» 

жинағының шығуына 

байланысты менмендік күшейді, 

ол «орынсыз омыраулауды» 

шығарды, «бойын биіктете» 

түскісі келді деушілік жалпы 

бұл ақынның мінезіне үйлесе 

қоймайтындықтан, ауыр айып 

қиянат.  

 Сҽкеннің 

мінезі  

Оқу тҽмамдау, жинақ шығарудың үстіне 

жасының үлкендігі мен ақындық мінезі 

қосарланып, жора-жолдастар арасында 

бойын биіктете түскісі келгені жасырын 

мінез емес. Бұған білім алсам болды деп 

жүргендер кҿндіге қарағанмен, балағының 

биті барлар, оның ішінде ешкімнен кем 

болмаймын деп талпынып келе жатқан 

Сҽкен «шыдай» бермеді.   

- 
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Бұл салыстырулар арқылы Тұрсынбек Кҽкішұлының жан-жақты 
(Мағжанды да, Сҽкенді де жете) тани білгендігі айқын да, анық кҿрінеді.  
Ал, Шерияздан Елеукеновтің тек Мағжанды бір жақты қарастырғандығы 
танылады. Мағжан мен Сҽкен арасындағы қарым-қатынас екі еңбекке сүйенсек 
те, олардың Омбыда жүрген кездерінен-ақ басталады. Ҽңгіменің басы 
Гүлшаһрадан кейіннен «Бірлік» ұйымындағы пікір қайшылығына жалғасады. 
Бірақ, бұл Мағжан мен Сҽкеннің бір-бірімен бет кҿріспейтіндей ҿкпеде болды 
деу емес, қайта пенделік пейілден басталған тартыс ҿнер жарысына ұласты 
дегенді білдіреді. Мысалы, «Бірлік» ұйымындағы талқылаулар, «Балапан» атты 
газеттің шығуы, Мағжанның қуғында жүргенде Сҽкеннің қаржылай кҿмек 
кҿрсетуі бҽрі-бҽрі екі азаматтың жаулық пиғылда болмағанының айғағы. 

Мағжан мен Сҽкенді келешекте зерттеу барысында Тұрсынбек 
Кҽкішұлының «Мағжан-Сҽкен» монографиясын басты назарда ұстауды, бағдар 
беретін құрал ретінде пайдалануды ұсынар едім. Себебі, бұл монографияда 
жоғарыдағы салыстыруымыз кҿрсеткендей тұлғаның мінез-құлық, сырт келбеті 
бүге-шігесіне дейін берілген. Ҽрине Шерияздан Елеукеновтің де еңбегі еш 
деуге, тіптен жоққа шығаруға болмайды. Шерияздан Елеукенов Мағжанды, 
Тұрсынбек Кҽкішұлы Сҽкенді жеке дара алып шыққылары келгендігі анық. 
Бірақ кейіннен Тұрсынбек атамыздың монографиясы екеуінің де пенделік 
сипатын кҿрсете отырып тұлғалардың барлық қырын ашты деген ойдамын. 

Тұрсынбек Кҽкішұлы жайлы мына бір пікірге толық қосыламын: 
«Филология ғылымдарының докторы Т.Кҽкішевтің зерттеу, сын мақалаларын 
басқаның еңбегімен еш шатастырмайсыз. Оның ақыл-ойының сіріндісі 
саналатын туындылары аз сҿзді, терең мағыналы, фактісі мол, тың тұжырымдар 
жасауымен тҽнті етеді. Ҿйткені ол архив ақтарылып, бал арасындай барға 
қанағат тұтпай, елдің кҿзінен таса шұрайлы жол табады, оны айтудың, жазудың 
амалына жетік. Демек, Тұрсынбек ағамыз ҿз пікірі бар ғалым екенін танытумен 
бірге, кҿзі жоқ, сҿзі ҿлмейтін ағаларының да пікірін бағалап, ҿзгеге 
насихаттайтын мҽрттік мінезімен ерекшеленеді» [4, 166]. Шынында да 
Тұрсынбек Кҽкішұлының монографиясы кҿпті танытқан еңбек. 

«Екі арыстан біріксе дҽуді ҿлтірер» демекші екі арыстан біріге алмады, 
бірігіп күш бола алмады. Екі арыстанды дҽу жирмасыншы ғасырдың қанға 
боялған бас кезінде ҿлтірді. Бірақ, кейіннен сол арыстандардың рухы қайта тіріліп 
ұрпағымен қайта қауышты. Шеряздан атамыз айтпақшы тҿрдегі сайланған 
орындарын берді. Мағжан ҽдебиет аспанында шолпан болып жарқырап тұр, Сҽкен 
қиық қанат сұңқар тҽрізді биікте ұшып жүр. Енді екеуі де қазақ үшін биік, 
қайталанбас тұлғалар. Елдігімізді ұмыт қалдырып бірден біреуге күйе жағудан 
аулақ болып, біртұтас қазақтыққа жететін межеге келгендейміз. 
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Аңдатпа: Т.Кҽкішев ақиық ақын,атақты қоғам жҽне мемлекет қайраткері, ҽдебиет 

зерттеушісі Сҽкен Сейфулиннің жарқын да қайғылы ҿмір жолын деректемелермен 
жазады.Сҽкеннің аяулы арулары, ерлі-зайыптылық тіршілігінің тебірентерлік сырларын 

хаттар арқылы ҿрбіте отырып, соны деректер негізінде сол бір сұрқай кезеңнің кҿптеген 
беймҽлім шындықтарын жайып салады.  

Тҥйін сӛздер: Т.Кҽкішев, С.Сейфуллин, серілік,махаббат 

 
Қазақ халқының тарихына, мҽдениетіне, ҽдебиетіне, ҿнеріне, ҽн-күйіне, 

тұрмыс-тіршілігіндегі ҽрқилы машықтары мен тҽлім-тҽрбие саласындағы 

үлгі-ҿнегесіне, бір сҿзбен айтқанда, рухани ҽлеміне жаңа заман биігінен 
қарап, салыстыра зерттеу, дҽстүрдің озығы мен тозығын айқындап, 

ҿркениетіміздің бұрмаланбаған келбетін, лайланбаған кҽусҽр ойын сол 

қалпында жеткізу, жалғандыққа ұрынбаған шын табиғатын таныту мақсатын 
алға қойған Тұрсынбек Кҽкішев. 

Т.Кҽкішев Сҽкен Сейфулиннің жарқын да қайғылы ҿмір жолын 

деректемелермен жазады: «С.Сейфуллин», «Сҽкен һҽм еңбекші қазақ», 
«С.Сейфуллин қазақты мҽдениетті елдер қатарына қосуды армандаған 

тұлға», «Ескірмейді естелік», «Сҽкен жҽне Гүлбаһрам», «Мені Сҽкен рухына 

жетелеген Гүлбаһрам». 
Жанды суреттермен ҿрнектелген ҽсерлі һикаялар Сҽкеннің серілігін 

баян етеді. 

Сал-сері – дҽстүрлі қазақ қоғамында ерекше ҿнерпаздықпен 
байланысты ұғым. Сал, сері екеуі де ҿте ескі дҽуірден сақталып келе жатқан 

халықтың тіршілігіне кҿп жаңалық кіргізген, ҽдебиетке, ой-санаға кҿп ҽсер 

еткен қазақ мҽдениетінің бір жарқынбелгілері. Олар күштіге табынбайды, 
кедейді мақтап жыр шығарады. (Жанақ ақын, Дҽулеткерей, Сейтек). Олардың 

бар ынтасы махаббатқа бас иіп, оған бҽйек болып түсу, ол үшін ел-елді 

қыдырып, ҿзіне ақылды, сұлу қыз іздеу, оған барлық жас ҿмірін сарп қылып, 
мал-мүлкін аямай соның жолына құрбан етіп салу. Бұл тек қана сал мен 

серілерде ғана болатын. Сал мен серіні мұндай ардақты дүниеге бағыттайтын 

оның жаратылыс ерекшелігі, оның дарынды ойы, ашық-жарқын мінезі, 

сыпайылығы, сұлулықты, ғажайып жаңалықты жақсы кҿретіні, 
ҽдемі дүниеден лҽззат ала білуі [1.103-104 б.б.]. 

«Серілер таза, ҽдемі киіну, кербез паңдық мінездерімен ҿз ортасынан 

оқ бойы озық тұрады, олар жомарттық, сақылық, білімдарлық қасиеттерімен 
айналасына ҿнеге шашатыны, тек ҿнер жолына беріліп, сауық құрып, 
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аңшылық саясатшылықпен айналысып жүрген. Сал-серілердің топтасып 

жүріп, ауыл-ауылды аралаған сҽтте тұтас ансамбльді елестетеді... 

Серілер бірдей ат мінуі, бірдей киім киюі, салдардың елден ерек, 
алабажақ киімі, басындағы үкісі де кҿшпелі дала артистеріндей ҽсер 

қалдырған...» [2.451 б.] 

Сҽкен серілігінің дҽуірі сауық құрып, аңшылық-саятшылықпен 
айналысатын уақыттан ҿзгеше болды. Ол ел ісімен айналысты. 

Ұлттық сипат – бір қалыптан ҿзгермейтін, қатып қалған нҽрсе емес. 

Ҿмірдің ілгері басуына, қоғамның дамуына сҽйкес ол да дамиды. [3.149 б.] 
Сҽкеннің серілігін «Сҽкен сүйген сұлулардан» байқаймыз. 

Т.Кҽкішев Сҽкеннің ҽшейінгі жастық желігі болмаса, жігітшілік 

құрғанына дҽлел болардай дерек кездестіре алмағанымен, оның 
ҿлеңдеріндегі сезім кҿріністеріне мысал келтіреді: «Күйдім, жандым 

жалындай, қиын,қалқам, біздің хал». 

Сал-сері ҽрі досы Шайбай Айманұлына арнаған ҿлеңінде:  
«Ерінге ерін тиісіп, 

Бал алып тілден,сүйісіп, 

Жандырар жарың лебімен... 
Қазақтың жазғы түнінің  

Лҽззатын ҿстіп татқанда. 

Бірдеңені білгендей 

Кҿздерін қысып күлгендей 
Аспандағы жұлдыздар»–   

деп шаттанған кҿңілмен қолға түседі. Жастықтың мастығының Сҽкенге жат 

болуы қисынсыз. Бірақ аты-жҿні бар аялаған аруын, оның ҿмірінде айрықша 
із қалдырғанын баяндау «Арман арулар» бҿліміндегі Міржақыптың балдызы 

Гүлшаһра (Гүлия) Досымбековадан басталады. Олардың таныстығы Жақаң 

тойы, «Бірлік» қоғамының құрылуымен байланыстырылады. Сол кезде 
Мағжанның да кҿңілі Гүлияда. «Мағжан пенделік ҿмірінде ойынан емес, 

бойынан қорлық кҿрген, бұл Гүлияның Сҽкенге ауып кетуіне «шешуші» 

себептің бірі болған.» Бірақ Гүлия гимназия тҽмамдауымен, Ахметсафа 
Юсуповқа тұрмысқа шығады.  

Омбыдағы оқуын бітірген Сҽкен мал санағын алатын комиссияны 

басқарып елге шықты. Енді орта бойлы, қап-қара кҿзді, қараторы Қабибаға 
кҿңілі ауды. «Ҽупілдек» ҽніне байланысты хикаяның ең сҿлді де мҽндҽ 

тарауын Сҽкен «Тар жол тайғақ кешу» атты шығармасының ең тартымды, ең 

қызықты беті етіп жазған. Сҽкен кҿңлінің тереңіндегі сырын «Ҽупілдек» 
ҽнінің сарынымн жазған ҿлеңі сездіріп қойғандай. Сҽкен Омбыдан жалғыз 

оралады. 

Ерулі күндердің бірінде Сҽкен ірекетінде қандай құбылыстар 
болғанынан Ақмоладағы С.Сейфуллин мұражайының директоры 

Р.Асылбекованың «Сарыарқа» журналында (№3, 92) жарияланған қымбат 

қолтаңба атты мақала хабар береді: 
Хат мҽтінінде орыс тілінде адресатқа ҿлеңін соңына дейін оқып 

шығуын ҿтініп, адресантының кім екенін білмейтіндігінен ешкімге 

кҿрсетпеуін сұраған. 
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В саду Вы гуляли первого мая 

Победу стяжали Вы этого края 

Победы виновница Ваша краса. 
А Ваши глаза – эти земли чудеса 

Брови как атлас в блике сияют... 

И встретил Ваши прекрасные глаза 
Они сердце покорилимое младое, 

Зажгли во мне первую пылкую любовь 

Я признался себя сей любви не достоин, 
Но сердце останется Вам другом всегда... 

...Может быть я своим признанием оскорбил ваше сердце. Да, с своей стороны 

было нехорошо, не будучи с Вами знакомым, писать такое письмо. Ну что же 
поделаешь, как мы все люди – жалкие борцы своего чувства. 

...Это мое первое и последнее к Вам послание. Прощайте. Будьте 

счастливы, а мое счастье впереди... (5.5.1917)» 
Бұл ҿлең-хат Нина Дмитриевна Мокинаға арналған.Мокинаның ұзақ 

жылдар бойы жоғалтпай сақтап, кейін туыстарына қалдыруы – ақынға деген 

ілтипаты мен сүйіспеншілігін кҿрсетеді. 
Мұнан кейінгі күндер ұлы ҿзгерістерге толы болғандықтан, Сҽкеннің 

махаббатты жырлауға мұршасы болмай жүргенде Совдеп құлады. Оның 

белсенді мүшелері тұтқындалып, Сҽкендер атаман Анненковтың «ажал 

вагонының» дҽмін татты. Ҿмір мен ҿлім белдескен шақта кешегі сезіммен 
кҿңіл жылытатын сҽттің ҿзі аз болады екен. 

Рахима 

1920 жылы мамырда Сҽкен Ақмола елін аралауға шықты. Тҿтенше 
мандат бойынша басқару бҿлімі бастығының кҿмекшісі Сейфуллинге барлық 

болыстық, селолық жҽне ауылдық ревкомдардың жұмысын тексеруге, 

кемшілігі болса түзетуге, лауазымды адамдар тарапынан қылмыс істелгені 
анықталса, ол адамды орнынан алуға, тұтқындауға ерік берілді. Ал екі айдан 

соң Ақмола уездік атқару комитеті тҿрағасының орынбасары жҽне Басқару 

бҿлімінің бастығы болды. 
Ендігі қауырт тіршілік, жаңа ҿмірді орнату кезеңінде Сҽкеннің Арқада 

сирек кездесетін айдай ажары, күндей кҿркі бар аруға кҿзі түсті. Уҽли қызы 

Рахиманың Европа мен қазақы киімдерді соншалықты жарастыра киюінің ҿзі 
ерекше назар аудартады. Жаңа үкімет бар дүние мүлікті ортаға алып жатқан 

уақытта Рахима мен Сҽкеннің үйленуіХалфин Уҽлиді«салық мені айналып 

ҿтеді» деген ойға қалдырды. Сҽкен мен Рахиманың арасының сууына тек бұл 
ғана себеп болмады. Ҿйткені ол ҽйеліне кеңес тҽртібін қайын ата болмақ 

түгілі құдай болса да бұза алмайтынын шорт кесіп айтқан еді. 

Сҽкен тҽрбиесінде европалықтың ықпалы болғанымен де, қазақтың 
қонақжайлығын ұмытқан емес-тін. Ал орысша оқыған Рахима қабақ шытып 

болмашыдан-ақ сыр беріп алғаны бар. Шыны аяқты ұсынғанда ептеп 

тыжырынып та қоятын. Үшінші себеп, күйеуінің кеңсесіне келіп-кететін 
Рахима ҽуелінде еркелік танытса, кейін Сҽкенге жанасқан ҽйел затынан 

қызғанған кезі кҿбейіп кетуі. Бұл сырт сұлулықтың ішкі инабатпен 

қабыспауы еді. Аз күн отасқан Рахимадан ың-шыңсыз айырылады. 
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Аңызы мен шындығы аралас оқиғалардың Сҽкен басынан ҿткені рас. 

«Ақ жол» газеті арқылы Шегір «Сҽкен Түркістанда Тҿлембек деген кісінің 

үшінші тоқалының басын айналдырып, алып қашады»,- деген. Кҽкішев бұны 
жесірді құтқарғысы келген Сҽкеннің сҿзімен теріске шығарады : 

«...Ауданның бҽрі оның (Тҿлембектің) сҿзін тастамайтыны рас һҽм ҽйелді  

босатуға біздің шамамыз келмей қалғаны рас. Мұны Созақтың бастықтары 
біледі» ***38 

Күйелегіш қасиеті бар қауесеттің бірі ҽкесінің рұқсатынсыз Сҽкеннің 

Сарбас байдың қызына үйленуі. 
Сҽкеннің екінші үйленгені – Кҿкеш. 

Кӛкеш-Гҥлнар 

1985 жылы Кҿкеш оқиғасының шындығын Кҽкішев Сҽкеннің досы 
Қаскей Ҿтекиннен сұрайды. «Совнаркомның іс басқармасының бастығы, ҽрі 

жолдасы Ҽлкейдің де Сҽкен сияқты сал-серілігі бар. Екеуінің мінезі, құлқы, 

ҿлең айтуы, салдық құруы да бірдей. Бұрынғы ескі дҽуір болса, екеуі де 
серілікпен кететін жандар еді» Сол Ҽлкей ағай атастырылған жеріне барғысы 

келмей отырған дҽулетті кісінің кҿркем қызы Кҿкещті айтқан соң, Сҽкеннің 

соны кҿргісі келеді. 1924 жыл, Қойтас деген жерге барып, Кҿкештің келісімімен 
екеуі бірге қайтып кетеді. Арада уақыт ҿткен соң, «үйіңді сағындың ғой, барып 

қайт» деп Ақмолаға қайтатын ноғай жігітіне хатымен қоса тапсырып жібереді. 

Хатта : «Мұхаметрахым ағай, біздің болашақ ҿміріміз жарасуға мүмкіндік 

болмай қалды. Ғафу етіңіз, балдызыңызды қайтарып отырмын». Сҽкеннен кейін 
Кҿкеш ерге шықпапты... 

Сҽкен Күйеусай мен Қараҿзектің ортасында болған соң,Ҽбікен Хасенов 

ауылына жетеді. Бұнда асу бермес ҿткелі – Топай деген болыс баласы. 
Гүлбадан соған атастырылып қойыпты. Қыздың уҽдесін алып,түн қараңғысын 

жамылып кетіп бара жатқанда ,аңдушылар Гүлбаданды алып қалады. Сҽкен 

«Лашын ҽңгімесін (түс)» жазады: 
Бала лашын ұшуға  

Оңтайланып қанатын. 

Тектісінен сүйіскен  
Болмады тіпті қалатын. 

Шулаған жыртқыш жабылып, 

Балапанды жылатты. 
Ұшуға қанат жазғанда  

Топшыға қағып құлатты. 

Сонымен Гүлбадан оқиғасы сҽтсіз аяқталады. 

Гҥлбаһрам 

Бірде Сҽкен Гүлбаһрамға туысқандарынан хат келгенін айтып, 

хабаршыны жібереді. Бұған дейін ақын Гүлбаһрамның туыстарының үйінде 
қонақта болған. Бірақ, жеке таныстығы жоқ еді. Міне, екеуі оңаша жүздесті. 

Амандық сұрасты. Сҽкен Сейфуллин бойжеткеннің ҿзін-ҿзі ұстауынан ерекше 

батылдығын байқайды. Оның қарапайым қыз емес екендігіне кҿзін жеткізеді. 
Гүлбаһрам да кҿп бҿгелмей, алғыс айтып, ҿз жолымен жүреді. 
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Ақын ҿзінің шығармашылық-ҽкімшілік сапарын жалғастыра береді. 

Алайда, ойынан Гүлбаһрамды шығарған емес. Оның қара кҿздері, бұраң белі 

жҽне бойжеткеннің кҿркін асырған қос білектей тығыз ҿрілген қос бұрымы 
елестейтін… Дҽл осы бейнесі «Совпарттағы қарындасыма» атты танымал 

ҿлеңінің алғашқы жолдарын жазуға итермелеген еді… 

Гүлбаһрам күн сайын хат алып тұратын. Кімнен? Сҽкен Сейфуллиннің 
ҿзінен. (Осы хаттардың біразы Астана қаласындағы Сҽкен Сейфуллин 

мұражайының қорында сақтаулы.) Гүлбаһрам жүрегіне ол хат арқылы жол 

салды… 
Сҽкен мен Гүлбаһрамның кҿптен күткен тұңғыш қыздары – Лаура. 

Сҽкен оны еркелетіп «Дҽрдана» деп атаған. Лаура 1929 жылы дүниеге 

келіп, бірақ ауруға шалдығып, 1932 жылы Қызылорда қаласында қайтыс болды. 
Дҽл сол жылдары Сҽкеннің жанында, жан арқауы Гүлбаһрам еді. Ұлы Аян 1936 

жылы қараша айында дүниеге келген. Аян деп Сҽкеннің баласын Мұхтар 

Ҽуезов атаған. Сҽкен Сейфуллиннің туған інісі Мҽжиттің жары Ҽмина апайдың 
естеліктерінде ол «Аян дүниеге келгеннен кейін Сҽкен Гүлбаһрамды алақанға 

аялаған шынайы отбасылық бақыттың бейнесін жиі кҿруге болатынын» жазған. 

Бірақ бұл бақытты сҽттер кҿпке созылған жоқ… 
1937 жылдың қыркүйегінде Сҽкен Сейфуллин «халық жауы» атанып, 

тұтқынға алынады. 

Гүлбаһрам Батырбекқызы Сейфуллина қуғын-сүргін жылдарын басынан 

ҿткізіп, саналы ҿмірін Сҽкен сынды азаматтың артында қалған мол мұрасын 
жинақтауға арнайды. Кҿптеген туысқандары мен замандастарының 

естеліктерінде Гүлбаһрамды жарқын жүзді, қонақжай ҽйел ретінде еске алады. 

Бұл естеліктерден Гүлбаһрам апайдың қазақ ҽйелдеріне тҽн қасиеттерді бір 
бойына жинағанын, нағыз қазақ ҽйелінің біртуары деп білеміз. 

Сҽкен ҿмір жолында іздеген жүрегінің бҿлшегі, жақұт жарын тапты. 

Серілік құрғандардың барлығы сезімге, махаббатқа ынтық келеді. 
Т.Кҽкішевтің бұл еңбегі Сҽкенді басқа қырынан ашты. Ҽдет-ғұрып, салт-

дҽстүрге сай ҿнердің даму сатысында серілердің ҿзіндік дүниетанымы, 

эстетикалық талғампаздығы, табиғи жаратылысындағы ерекше дарындылығы – 
ҿнердің бірнеше түрін меңгеруде. Олардың ҽрқайсысы халықтың рухани 

тұрмысында ҿнерді насихаттап қана қойған жоқ, ҽлеуметтік тұрғыда ой қозғап, 

қоғамдық проблемалар кҿтерді. Ұлт бірлігін, жерін сақтау, ҿнерді қастерлеу – 
ғасырдан ғасырға жеткен сал-серілер ҿнернамасының негізі болмақ. 
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Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

Астана қаласы 

 
Аңдатпа. Ҿткен дҽуірдің екінші жартысындағы қазақ ҽдебиеті тың бағыттармен,  

жаңа кҿркем бейнелермен толыға түсті. Солардың бірі ҽдебиеттегі «кҿз» образының тың 

үлгілері. Прозалық туындыларда кҿз образы негізінен кейіпкердің мінез болмысын тікелей 

мінездеу барысында қолданылып келсе, кейінгі кҿркем шығармаларда оны қолданудың ҽдіс-

тҽсілдері кеңейе түсті. Ҽдеби қаһарманның кҿзбен сҿйлеуі адам санасының қатпарлы 

қалтарыстарын ашуға бағытталады. Мақалада дҽйекті мысалдар  арқылы «кҿз» бейнесінің  

берілу тҽсілдері талданады. 

Тҥйін сӛздер: кҿз образы, дискурс, концепт, жазушы шеберлігі, кейіпкер, тұжырым. 

 

Кҿзді тек кҿру үшін жаралған деу ұшқары пікір. Тіл жетпейтін нҽрселерді 

тек кҿзбен ғана айтуға болады. Қандай ғажап сезімдер бар кҿзқараста? Кҿз 

жанары адамның жан дүниесінің ең терең түкпіріне бойлайтын лазер сҽулесі 

іспетті. Тіпті музыкадан да мұндай лҽззат ала алмайсыз. Ал мұнда бҽрі ап-анық. 

Бҽрін де жаныңмен қапысыз ұғасың. Джаконданың болар-болмас жымиған 

кҿзқарасына бүкіл жер бетіндегі халықтардың құмарта қарағанына қанша 

ғасыр? Ал мынандай үнсіз ҽңгімеде қаншама Джаконданың кҿзқарасы жатыр. 

Қай сҿз, қай музыка қас қағымда жаныңның астаң-кестеңін шығара алады? 

Жоқ, кҿз кҿруден бұрын, ең алдымен сҿйлесу үшін жаралған [1;600]. 

Бір-бірін сҿзсіз ұғынып, жанарларымен жүздесіп,кҿздің күлімдеуі арқылы 

тілдескен талай жан жүрегінің жартысын тауып жүр. Адамдардың күнделікті 

ҿмірде сҿйлесіп, ұғынысуының құралы – тіл болса, жүректердің ара-

қатынасының тура құралы – кҿз. Ол адамның шынайы болмысын танып, ҽр 

адамның шынайы болмысы мен түсінік талғамын байқап, бағдарлауға болады.  

Қаламгер Т.Ҽбдіктің шығармаларындағы кҿз бейнесінің орны ерекше. 

Автор бірегей туындыларында кейіпкерлерінің жан тебіренісі мен жүрек 

қылындағы жай-күйін кҿзқарас арқылы кҿрсетсе, енді бір шығармаларында 

тікелей кҿз арқылы тілдестіріп, тіл жеткізе алмайтын дүниелерді жанардың 

жарқылымен ұғындырады. Мҽселен, «Аялдамадан аялдамаға дейін» 

ҽңгімесінде  кейіпкерлердің жүздесуін былайша береді: «Кенет кӛздері мен 

кӛздері ұшыраса кетті. Бұл жолы қыз болар болмас жымиғандай болды. 

Содан әрі кӛзқарас арқылы ұзақ әңгіме басталды. Сонымен әңгіме ұзаққа 

созылды. «Сіз маған ұнайсыз». «Сіз де ұнап тұрсыз». «Рас па?» Осы кездегі 

оның күлім қаққан жанарындағы сәуленің әсерін «Рас» немесе «Иә» деген 

түкке тұрмайтын сӛздердің мағынасы бере алмайды. Ол әшейін проза. Ал 

кӛзқарастан тараған отты леп жаныңды шарпығанда бірінші сезерің – алып 

қашқан тағатсыз шаттық».[1;601] 
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ХХ ғасырдың екінші жартысындағы қазақ ҽдебиетінде орныққан тҽсілдің 

бірі кҿркем мҽтін құрылымына жан-жақты талдаудың берілуі.  Осы кезеңде 

халық ҿміріндегі құбылыстар кҿркем ҽдебиетте терең суреттеліп, ұлтқа тҽн 

болмыс шебер сомдалды. Сҿйлеу ҽрекетінің нҽтижесі болып табылатын мҽтінді 

ҽлеуметтік, мҽдени жҽне психолингвистикалық ауқымды контексте қарастыру – 

дискурс мҽнін ашуға кҿмектеседі, ҽрі маңызды ықпал етеді. «Дискурс» (франц. 

«сҿйлеу») – экстралингвистикалық, прагматикалық, ҽлеуметтік, психологиялық 

жҽне басқа да факторлармен бірлікте қарастырылатын ҿзара байланысты мҽтін. 

Дискурс – ҿмірге терең бойлаған сҿйлесім.[2; 20] Қазақ ҽдебиетіндегі кҿзбен 

тілдесу дискурстық сҿйлеу стилінің озық үлгісі. Қаламгер Т.Ҽбдіктің «Оң қол» 

шығармасындағы аурудан ҽбден қажып, шаршаған Алмаға кездескен дҽрігер 

жігіт қыздың жағдайы оңалып, тағдырдың тар жолында жылт еткен жарық  

сҽуленің пайда болуына себепші еді.  Ҿзін ерекше ұнатқан дҽрігердің күн сайын 

жымиған кҿздерімен ұзақ қарап, жанарымен жылытып, жүрегіне шоқ түсіруші 

еді. «Алма кӛзімен «Әлгі есіңде ме?» дегендей, мойнын ішіне тығып жымиып, 

күліп жібермес үшін қолымен аузын басты. Мен оның кӛзқарасынан ескен 

ғажайып жылы ағынды жаныммен сезіп балқып тұрдым» [3;328]. Жанын 

жабырқатқан қайғыдан аз уақытқа арылған Алма дҽл сол сҿздерді, сол сезім 

мен сол күйді ешқандай тілмен айтып жеткізе алмас еді. Осы тұста автор 

Алманың кҿңіл күйін  кҿз арқылы бейнелейді. 

Адам болмысы күрделі ҽрі қайшылықты. Ҿткен дҽуірдің70-80 жылдары 

адам тұлғасы ҿзінің ішкі жан дүниесінің қарама-қайшылығымен суреттелген 

қазақ хикаяттары аталмыш жанрдың лирикалық сипатын тереңдетті. Бұлорта 

жанрдың жанрлық-типологиялық белгілерін анықтайтын негізгі екі түрін: 

лирикалық жҽне эпикалық бҿліп алуға мүмкіндік берді. Жазушы 

Д.Исабековтың «Қарғын» романындағы бас кейіпкер Жасынның ерекше 

болмысы оның адамға қараған кҿзінен-ақ танылатындығын автор  Бағила 

арқылы кҿрсетеді.«Қысылмай, қымтырылмай тура қадалған жанар жас 

қыздың жүрегін жуалдыздай шаншып ӛтті. Сол шаншу бүкіл жаны мен тәнін 

тұтқындап, ерекше бір сиқырлы күштің құдыретімен оған айтпаспын деген 

сӛздерін еріксіз тіл ұшына итерді» [4;77]. Автор мҽтін ішіндегі ҽрекет, 

диалогтарды кейіпкерлердің кҿз түйісулері арқылы жеткізіп отырады. Жалпы, 

ҽрбір автор шығарма идеясын мҽтіндегі белгілі бір ұғымдар арқылы жинақтап 

береді. Бұл «концепт» арқылы анықталады. «Концепт» терминінің бірқатар 

дефинициялық анықтамасы бар (латынша - «conceptus» - ҿз бойына кҿптеген 

мазмұн «жинақтаған» сҿзі). Концепт құбылысын дүниенің тілдік бейнесінен 

түзіліп жинақталған білім жүйесінің бір үзігі деп те ұғуға болады. [2; 36]. 

«Оның кӛзі... сен ондай кӛзді кӛргенің бар ма? Тыныш жатқан, терең қара 

сулар болады ғой, соған ұқсас еді, тіпті теңеу таба алмаймын. Күлмейтін, 

үнемі бір қалыпта, тұңғиық, селт етпеген күйінде тұратын да қоятын. Мен 

кейде Короленконың соқыр музыкантының кӛзіне ұқсататынмын. Біздің 

қыздардың бірі оның кӛзін ӛлген адамның кӛзіндей деп еді. Рас, кейде 

жанарынан жылт еткен от кӛрініп қалатын. Онысы ерекше кӛңілденген 

кезінде болушы еді. Әйткенмен бұрынғы қалпына тез түсетін. Оның кӛзі неге 

сондай болды екен деп жиі ойлаймын, әлде бақытсыздығынан ба, әлде үнемі ой 
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үстінде жүргендіктен бе...» [5;35]. Бұл қаламгер М.Мағауинның  кейіпкері. 

Тҿлеген тағдырдың тар жолында талай тайғақты кезеңді басынан 

ҿткізгендіктен тұйық ҽрі мұңды. Автор Тҿлегеннің кҿзін сипаттау арқылы оның 

жалғыздығын, жабырқаулы бейнесін ҽрі таза сезімін аңдатады. Бұл тұста кҿз 

бейнесі белгілі бір концептқызметін атқарып тұр. Кҿз құдіретімен махаббатын 

білдіру, ғашығына құлай сүйетіндігін жеткізу қазақ ақындарынан, олардың 

жүрекжарды жырларынан да табылады. Ҿлшеулі ғұмырында ҿлшеусіз жыр 

қалдырған ақын Жұматай Жақыпбаев: 

Ғажайып сәт неге қысқа сонша, әттең,Қарадық та қызығына 

тоймадық.Бір кӛргеннен жалт қарастық, сол сәттен,Қара кӛзбен сиқырлы 

ойын ойнадық. 

Жаңа сінез – жастық егіп түнімен,Жарық таңда жан боп туып 

үлгілі.Шақырымнан қара кӛздің нұрымен,«Сенікімін» деп сӛйлестік бір күні. 

Сол сәтті мен қаншама рет ойладым,Қаншама рет айттым оны отты 

үнмен?!Қара кӛзбен сиқырлы ойын ойнадым,Одан артық қызық кӛрген 

жоқпын мен. [6;174] 

Кҿз образының құдыреттілігі сонша, оны сезінбеу мүмкін емес.Кҿз – адам 

кҿңілінің айнасы. Ендеше,  қазақ прозасында кездесетін кҿз образының орны 

ерекше. Оныҽр қилы тҽсілдер арқылы жеткізген қаламгерлер туындыларының 

кҿркемдік болмысын тереңдете түседі. 
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Аңдатпа: Т.Кҽкішұлының «Сҽкен сүйген арулар» еңбегіндегі арулар бейнесі. Соның 

ішінде Сҽкеннің жары атанған арулардың болмысы. Нағыз адал жардың тірідей 
мүсіні.Сҽкеннің махаббаты. 

Тҥйін сӛздер: Сҽкен, Рабиға, Кҿкеш, Гулбаһрам. 

 

Ҽдебиетте салған сара жолы да, жазып қалдырған ізі де қайталанбайтын, 
мҽңгілік мұраның авторы, Қазақстан жазушылар одағының  С.Сейфуллин 

атындағы сыйлығының иегері, аса кҿрнекті ҽдебиетші ғалым, «Ҽдебиеттанудың 

еңбекторысы» атанған Тұрсынбек Кҽкішұлы Сҽкен Сейфуллин, Мағжан 
Жұмабаев сынды алаш зиялыларының ҿмірін зерттеп, шығармашылығына 

шынайы қызығушылық танытқан, ҿткеннің мұраларын бүгінге жеткізушілердің 

бірі. Сҽкентану ғылымының негізін қалаушы ретінде Сҽкен Сейфулинге 
қатысты ондаған еңбектер жазды. Атап айтар болсақ, «Сҽкен Сейфуллин», 

«Қызыл сұңқар», « Сҽкен жҽне Гүлбаһрам», «Сҽкеннің соты», «Сҽкен 

Сейфуллин», «Тар жол, тайғақ кешудің тағдыры», «Сҽкен сүйген сұлулар», 
«Мағжан-Сҽкен», «Сҽкен аялаған арулар». Осылардың ішінде шоқтығы биігі, 

«Сҽкен сүйген аруларда»  Сҽкеннің серілік хикаялары, кҿңіл сырлары, махаббат 

сезімі аясында жалғыз жігітшілік қана суреттелмей, бүгінгі  жастар ғибрат 
аларлық түйін-толғаулар жасалады. Саналыға сезім арқылы жетер үлгі-ҿнеге аз 

емес. Сҽкен Сейфуллиннің  шығармашылығынан бҿлек  махаббатпен 

ҿрнектелген ҿмірі, елді, жерді сүю, халықтың рухани ҿрісін байыту, тіл  
мҽртебесі үшін атқарған істері жайлы жазылған. 

«Сҽкендей сері сүйген ару кім, ол қандай болған?» - деген сауал 

оқырманға  қызықты болары сҿзсіз. Осы турасында  Кҽкішұлы Сҽкен ҿміріне 

қатысты аруларлар бейнесін айрықша суреттейді. Ең алдымен, Сҽкеннің 
алғашқы жары Рабиға жайында сҿз қозғайды. Рабиға – ауқатты отбасынан 

шыққан, күйбең тірліктің қайнаған ортасын кҿре қоймаған, кереметтей сұлу 

қыз кҿрінеді. Оны Кҽкішұлының сипаттауынша: «Бойында ҽлденеше халықтың 
қаны араласқан қараторының реңдісі, оттай жарқыраған жанар, кең маңдай, 

аққу мойын, тоқ балтыр, кербез аяқ алыс… Сирек кездесетін айдай ажары бар 

Арқа аруы». Алайда, Сҽкенмен Арқа аруының отбасылық ҿмірі ұзаққа 
бармайды.Оның ҿзіндік себебі де жоқ емес. Рабиға уақыт ҿте келе ҿзінің 

тікбақайлығын танытады, мінез шығарып, үй шаруасына да олақтығын 

кҿрсетеді. Шаңырағына  келгендерге жылы шырай таныта қоймайды. Сҽкеңе 
деген сезімнің алауы болса керек, орынсыз жерде қызғаншақтығын да 
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байқатады.Ҿз бақытын отбасылық ҿмірден іздеген жазушы бір кҿріп ұнатқан 

аруының шайпау мінезінен кҿңілі қалып, ҿзі куҽ болған бұл кҿріністерінен 

қаймығып, Рабиғамен біржола  ат құйрығын үзуге бел байлайды. Сҽкеннің текті 
жерден таңдап алған аруы - Рабиға сұлудың серіге лайық жар бола алмауы 

жазушының жары болу қиындығын толыққанды сезіне алмауынан, отбасылық 

ҿмірге жеңіл кҿзқараспен қарауынан болса керек-ті. Дегенмен, ҿмірдің сан 
соқпағы  Рабиғаны басқа жармен жолықтырып, ҿмірін басқа арнаға бұрады. Ал, 

Сҽкен үшін Рабиға сол баяғы бір кҿріп ұнатқан аяулы ару бейнесінде есте 

қалады. 
Сҽкеннің екінші жары елге «Кҿкеш» деген атпен белгілі қыпшақтың қызы 

Гүлнҽр Мусина, үзеңгілес жолдасы Ҽлкейдің бір жас үлкен ҽпкесі.Сҽкенмен 

жоспарлы түрде танысқан Кҿкеш  Сҽкендей жігітті кҿргенде оң мен солын 
ұмытып, құлап түскендей сезімді бастан кешіреді. Дегенмен, керемет ҿр мінез, 

намысқой қыз іш алдыра қоймай, Сҽкеннің ер соңымнан деген тілегіне: «Біраз 

күн тосыңыз», - деп жауап қатады. Сҽкен де талай арудың арманы болған сері 
ғой, сол мезетте-ақ Кҿкешті ҿзімен бірге кетуге кҿндіреді.Тұрмысқа шыққан 

соң, Кҿкеш жаңа ҿмірге, жаңа ортаға  бірден үйренісе алмайды. Бүрмелі кҿйлек 

пен үкілі кҽмшатқа малынып ҿскен қызға Орынборда Еуропалық стильде киіну 
қажеттілігі туады. Еуропалық тҽртіпке сай жүру оған қиынға соғады. Оған 

ауылдың тҽлім-тҽрбиесінен бҿлек,  оқымаған, білімі жоқтығы да ҿз ҽсерін 

тигізбей қоймады. Тек бұл ғана емес, Кҿкеш те Сҽкеннің қызметінің мҽнін, 

ҿмірлік мүддесін түсінуі былай тұрсын, дегендей түртпектеп, түрлі күдікті 
кҿбейте бастайды. Ҽңгіме жараспаған соң іс оңа ма? Осындай жағдаймен, 

біртіндеп, екеуінің отаса алмайтыны түсінікті болады. Осылайша бұл 

шаңырақтың да шайқалуы тез болады.Бұл орайда Кҿкештің намысқойлығы да, 
кҿрегенді отбасының тҽрбиесін кҿргені  жұбайлық ҿмірлерін сақтап қалуға 

септігін тигізе алмады. Сҽкенмен айырылысқаннан кейн біраз қиын күндерді 

басыннан ҿткерген Кҿкеш  екінші рет жар атынып, тұрмыс құрмайды. Кейіннен 
оқу оқып, қоғамдық-ҿмірге араласып, түрлі қызметтер атқарады. Ҿмірден ҿзіне 

солай жұбаныш іздеген Кҿкеш Сҽкенге деген махаббатын ешнҽрсеге 

айрбастамаған кҿрінеді. 
Ал, Сҽкен ҿмірінің соңына дейін кҿзбен ғана емес, жүрегімен де сүйіп 

ҿткен жалғыз ару алғашында оған тек қана қарындас болады. Одан кейін  

Сҽкеннің кҿңілін одан да басқа ізгі сезімдер толқыны шарпып ҿтеді. Бұл 
жайындағы Т.Кҽкішұлы: «Ҽйтсе де, Сҽкен Гүлбаһрамды алғаш кҿрген сҽттен 

бастап- ақ ерекше жан туыстығын сезінсе керек. Сүйріктей саусақтары 

майысқан арудың сауаттылығын, тазалығын байқайды. Ашық мінезін, 
батылдығын, бірбеткейлігін ұнатады. Серік болуға жарайтын адам екенін 

аңғарады» - деген сҿздерін негізге ала аламыз. Отбасылық ҿмірден хабары бар 

адам болғандықтан, осы жолы жар тандауға келгенде салмақтырақ ойланады. 
Сері кҿңіл осы жолы қателеспесіне нық сенімді болады. 

Бірақ бұл жолы да бҽрі Сҽкен ойлағандай болмайды. Олардың отбасылық 

ҿміріне араласып, екеуінің арасына түсушілер де табылады.  
Соған қарамастан, олар бір – бірін ҿмірінің соңына дейін түсініп, сүйіп ҿтеді.  

Екі перзентінен де ерте айырылады, тағдырдың осыншама тауқыметін кҿрсе де, 

Гүлбаһрам Сҽкенді қолдаудан жалыққан емес. Тіпті, мынадай  жағдайлар бар… 
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Сҽкеннің ақталуына Жазушылар одағының немесе басқа ұйымдардың 

ешқайсының, тіпті туған інісі Мҽжиттің де жҽрдемі тимеген. Сонда аяғы 

жеткен жерге дейін барып, сҿзі жеткен жерге дейін жазып, ақыры, жан жарын 
жаладан арашалап алған Гүлбаһрам еді. Сҽкен ұсталғандардың – соңғысы, 

ақталғандардың біріншісі болды. Бұл - Гүлбаһрамның табандылығының 

азаматтығының арқасы десек те болады. 
Ҽйтсе де, Гүлбаһрамды Сҽкеннің юбилейлік комиссиясына кіргізбеу 

тарихымызда ұяттау болғаны фактілермен дҽлелденген. Ең маңыздысы 

Гүлбаһрам Сҽкеннің совет заңы бойынша некелесіп қосылған ҽйелі, оның 
Сҽкеннен туған, заң орындарында тіркелген екі перзенті болған.  

Ең қайғылысы Сҽкен «халық жауы» саналған кезде, оның азабын осы 

Гүлбаһрамнан артық тартқан кісі жоқ: «жаудың ҽйелі» деп абақтыға жабылған, 
айдауда, лагерьлерде жүрген, сол азап жолында екі баласы да ҿлген. Айдаудан 

қайтқаннан кейін, Алматы облысының бір колхозында есепші боп, адал 

еңбегімен күн кҿрген. 
Сонымен қатар, кейбір жазушылардың ҽйелдері ерлерінің барлық 

мүлкінен айырылып қалғанда, Гүлбаһрам Сҽкеннің кҿп мүлкін тығу арқылы 

жиырма шақты фотокарточкасын, араб жҽне латын ҽріпінде басылған барлық 
кітабын, бірнеше хатын, ыдыс – аяқтарын, киімдерінің кҿпшілігін сақтап 

қалған. Сҽкен үшін жасаған осы еңбегі лайықты бағаланбағаны, ҽрине, кҿз 

қуантарлық жағдай емес. 

Қорыта айтқанда, қазақ халқы қашанда болашақ жардың тектілігін 
алғашқы орынға қойған, Сҽкен де осы ата салттан аттап ҿтпеді. Сҽкен сүйген 

арулардың барлығы дерлік сұлу, барлығы дерлік текті отбасынан шыққан, 

қазақтың жұрт қызығатын қайсар қыздары болған. Рабиға солардың 
алғашқысы, асқан cұлулығымен жас жүректі жаулай білген,қайсар қыз. 

Ал, Кҿкеш Сҽкенді шын сүйгенімен ол Сҽкенмен бақытты бола алмады. 

Бірақ, жүрек түпкірі, кҿкірек кҿмбесіндегі асыл сезімін ешуақыт жоғалтқан 
емес. Тағдыры тамырлас болмаса да, махаббатқа деген адал жүректің иесі 

ретінде ҿз биігінде қалды, одан да биікке ҿрледі. Ҿз-ҿзін жігерлендіріп, білімсіз 

адамнан кҿзі ашық адамға айнала білді. 
Сҽкен сүйген ару, Сҽкен іздеген адал жар, қайраты мол, кҿрегенді ару, 

серінің жүрегін селт еткізген жалғыз ару - Гүлбаһрам отызға толмай жесір 

қалса да, ҿмірінің соңына дейін адал жарын аза тұтады. Нағыз қазақ ҽйелінің 
бойынан табылу керек қасиеттің бҽрі Гүлбаһрамның бір бойынан табылады.  

Гүлбаһрам қазақ қыздары үлі аларлықтай ҿнегелі ҿмір сүрген, мақтануға 

лайықты перзент, ерін тҿрге сүйреген аяулы жар. Кешегі Құртқа мен 
Ақжүністердің сара жолынан танбаған, дара ізін жалғаған жарқын бейне. Нағыз 

ҽйел бейнесі, Нағыз ару бейнесі, Нағыз сүйікті жар бейнесі! 
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ТӘУЕЛСІЗДІК КЕЗЕҢІНДЕГІ МҦХТАРТАНУ ІЛІМІНІҢ ДАМУЫ 

 

Гамзатова Шұға, 1-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі:қазақ тілі және Қазақстан мәдениеті  

кафедрасының оқытушысы, мaгистp Бaжикeeв К.К. 

Қapaғaнды экономикaлық унивepситeті 

 
Аңдатпа. Мақалада қазақ ҽдебиеттану ғылымының аса бір маңызды саласы 

мұхтартану ілімінің тҽуелсіздік жылдарындағы дамуы талданып, сараланады.  

Осы саладағы З.Ахметов, Т.Жұртбай, З.Қабдолов, Р.Нұрғали т.б авторлардың еңбектеріне 

баға беріледі. 

Тҥйін сӛздер: М.Ҽуезов, мұхтартану, тҽуелсіздік кезеңі, 100 жыл 

 

Тҽуeлсіздік жылдapы ҽдeбиeттaну ғылымындaғы оpтaлық мҽсeлeлepдің біpі 

– Ҽуeзов шығapмaшылығы зоp қызығушылық тудыpды. Ҽуeзовтaну ілімінің кeң 

құлaшты дaмуынa 1997 жылы М.Ҽуeзовтың жүз жылдық мepeйтойы ЮНEСКО-

ның шeшімімeн хaлықapaлық кҿлeмдe ҿткізілуі дe ҽсepeтті. Бұл aйтулы оқиғa 

қapсaңындa бaспaсҿз бeтіндe кҿптeгeн мaтepиaлдap жapиялaнып, ондaғaн зepттeу 

eңбeктepі, eстeлік-эссeлep жapық кҿpді. 

1997 жылдың aясындa ғaнa М.Ҽуeзовтың ҿміpі ҽдeби-ғылыми  мұpaсынa 

қaтысты оннaн aстaм кітaп дүниeгe кeлді: «Ҽуeзовтың ҿміpі мeн 

шығapмaшылық шeжіpeсі», P.Бepдібaй «Мұхтap шыңы», Б.Жaқып «М.Ҽуeзов - 

публицист», З.Қaбдолов «Ҽуeзов», Б.Құндaқбaeв «М.Ҽуeзов жҽнe тeaтp», 

Ҽ.Молдaхaнов «М.Ҽуeзов - фольклоpтaнушы», «Мұхтap мұpaсы» (ғылыми 

мaқaлaлap мeн зepттeулep), P.Нұpғaли «Ҽуeзов жҽнeaлaш»,   «Ҽуeзов 

жҽнeApхив» (құp. З.Ижaновa),   «Ҽуeзов ҽлeмі» (құp.  Ж.Aупбaeв), К.Сыздықов 

«Мұхтapтaнудың бeймҽлім бeттepі: М.Ҽуeзовтың ғылыми-сын зepттeу 

eңбeктepі» т.б. Бұғaн қосa Б.Мaйтaновтың  «Ҽуeзов - суpeткep»  (1996), 

A.Тaйжaнұлы «Мұхтap Ҽуeзов – ойшыл, ғaлым, ұстaз», Ж.Дҽдeбaeвтың 

«М.Ҽуeзов» (1991),  «Ҽуeзов шығapмaлapындaғы этномҽдeни дҽстүpлep» 

(2004), т.б.  Оның үстінe  Ҽуeзов  оқулapы, М.Ҽуeзов жҽнe ҽлeм ҽдeбиeті 

сияқты хaлықapaлық ғылыми-тeоpиялық конфepeнциялap дa Мұхтapтaнудың 

биік бeлeстepгe кҿтepілуін қaмтaмaсыз eтті. Ондa М.Ҽуeзовтің қaзaқ 

ҽдeбиeтінeeнгізгeн жaңaлығы, М.Ҽуeзовтeн тapaлғaн дҽстүp, М.Ҽуeзовтің 

эстeтикaлық тaнымы мeн суpeткepлік шeбepлігі, зepттeушілік қapымы мeн 

ұстaздық ұлaғaты қaмтылaды. 

Соңғы он бeс жылдың ҿзіндe  М.Ҽуeзовтың шығapмaшылық мұpaсы 

жaйлы ондaғaн диссepтaциялық жұмыстap жaзылды. Aйтaлық, Т.Ҽкімов 

«Ҿскeн ҿpкeн» pомaнының твоpчeстволық тapихы» (1992), A.Зeкeновa 

«М.Ҽуeзовтың дpaмaлық шығapмaлapы тілі лeксикaсының квaнтaтивтік-

стильдік сипaты» (1992), Б.Жaқыпов «М.Ҽуeзов - публицист» (1994), 

A.Тaйжaнов «М.Ҽуeзов шығapмaлapының дүниeтaнымдық ҿзeктepі» (1995), 

С.Тaсымовa «М.Ҽуeзовтың ҽдeби-сын eңбeктepінің тілі мeн стилі» (1995), 

К.Сыздықов «М.Ҽуeзов eңбeктepіндeгі ҽдeбиeттaну мҽсeлeлepі» (1997), 

Т.Жолдaсовa «М.Ҽуeзовтың «Aбaй жолы» pомaн-эпопeясындaғы Құнaнбaй 
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бeйнeсі» (2000), Т.Жұpтбaй «М.О.Ҽуeзовтың шығapмaшылық ҿміpі мeн 

кҿpкeмдік ҽлeмі» (2000), P.Мұхaжaновa «М.О.Ҽуeзов ҿміpі мeн 

шығapмaшылығының Сeмeй кeзeңі» (2003), Л.Сepғaзы «М.Ҽуeзовтың «Хaн 

Кeнe» тpaгeдиясының тapихилығы» (2004), A.Болсынбaeвa «М.Ҽуeзовтың 

«Қapaш-Қapaш оқиғaсы» повeсі: шығapмaшылық тapихы мeн тeкстологиясы» 

(2004), т.б. дeгeн тaқыpыптapдa диссepтaциялық жұмыстap қоpғaлды. 

М.О.Ҽуeзов aтындaғы Ҽдeбиeт жҽнe ҿнep институтының ғaлымдapы 

«Мұхтap мұpaсы – Нaслeдиe Мухтapa» (1997) aтты ұжымдық ғылыми жинaқ 

дaйындaп шығapды. Мұндa ұлы суpeткepдің шығapмaшылық ҽлeмі ҽp түpлі 

қыpынaн тaлдaнaды. 

Aбaй жҽнe Ҽуeзов (З.Aхмeтов), Мaғжaн жҽнe Мұхтap (Ш.Eлeукeнов), 

Ҽуeзов қaзaқ ҽдeбeтінің тapихын зepттeуші (С.Қиpaбaeв), Ҽуeзов қaзaқ 

хaлқының aуыз ҽдeбeтін зepттeуші (P.Бepдібaeв), Ҽуeзов шығapмaлapының тілі 

(М.Сepғaлиeв, E.Жaнпeйісов), Ҽуeзов шығapмaлapының ұлттық бeдepі 

(Ж.Ысмaғұлов), Ҽуeзов шығapмaлapындaғы тaбиғaт кeстeлepі (Қ.Жүсіпов), 

Ҽуeзов шығapмaлapының жaнpлық epeкшeліктepі (З.Бисeнғaли, Г.Eлeукeновa), 

Ҽуeзов жҽнe ұлттық ҿнep (Б.Құндықбaeвa, Б.Нҿгepбeк, М.Оpдaлиeвa, 

P.Epғaлиeвa, т.б.) сияқты ҿзeкті тaқыpыптap тҿңіpeгіндe зepттeу мaқaлaлapы 

жaзылды. 

Мұхтap мұpaсын ұлықтaудa «М.Ҽуeзов үйі» ғылыми-мҽдeни 

оpтaлығының eңбeгі зоp. Осы ұжым қызмeткepлepінің ҽзіpлeуімeн 

«М.О.Ҽуeзовтің ҿміpі мeн шығapмaшылық шeжіpeсі», «Мұхтap Ҽуeзов туpaлы 

eстeліктep», «Мұхтap Ҽуeзов ҽлeмі» кітaптapы жapық кҿpді. 

Ҽсіpeсe кҿңіл aудapтaтыны - «М.О.Ҽуeзовтің ҿміpі мeн шығapмaшылық 

шeжіpeсі» кітaбының жaзушының ҿз жaзғaндapын жҽнe мұpaғaттық ҽдeби 

мaтepиaлдapдaн aлынғaн дepeктepгe құpылып, соны сипaттa жaзылғaндығы. 

Бұл eңбeктe М.Ҽуeзовтың ҿміp жолынa, сaяси қызмeтінe шығapмaшылық 

лaбоpотоpиясынa қaтысты peсми, мұpaғaттық дepeктepaлғaш peт ғылыми 

aйнaлымғa түсіп оқыpмaнғa ұсынылaды. Сонымeн қaтap қaлaмгepдің 

шығapмaшылығы туpaлы кeзіндe ҽдeби сын білдіpгeн ҽp түpлі пікіpлepдің, 

зepттeулepдің түйінді тұстapының бepіліп отыpуы,  зaмaндaстapының  

eстeліктepінeн үзінділepдің кeлтіpілуі eңбeктің ғылыми дepeктілігін, 

публицистикaлық сипaтын apттыpa түскeн. 

«Ҽуeзов туpaлы eстeліктep», «Ҽуeзов ҽлeмі»  aтты жинaқтapдa жaзушы 

туpaлы  eстeліктep мeн зepттeулep топтaстыpылғaн. Жaзушымeн apaлaсып, 

ұстaздығын кҿpгeн тұстaстapы мeн pухaни інілepі суpeткepгe дeгeн сaғыныш 

сeзімдepін жүpeкжapды лeбіздepі білдіpeді. 

Іpі ҽуeзовтaнушы ғaлым З.Қaбдоловтың «Ҽуeзов» (1997), «Мeнің 

Ҽуeзовым» (1997) aтты eңбeктepі мұхтapтaнудaaлaтын оpны epeкшe. Ҽсіpeсe, 

pомaн-эссe түpіндe жaзылғaн соңғысындa ұлы жaзушының ҽpбіp сҿзінe, іс-

ҽpeкeтінe, шығapмaсынa ойлы кҿз жібepіп, сыp толғaйды. «Aбaй жолының» 

қaзaқ ҽдeбиeтіндeгі мaңызынa тepeң тоқтaлaды. 

Aбaй мeн Ҽуeзов тaқыpыбындa толaссыз eңбeк eткeн aкaдeмик 

З.Aхмeтовтың бұл бaғыттa «М.Ҽуeзовтың pомaн-эпопeясы» (1997) aтты 

моногpaфиясының мҽні зоp. Eңбeктe жaзушының pомaн-эпопeяғa қaтысты 
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шығapмaшылық іздeнісі, тaқыpыпқa кeлу жолы, «Aбaй жолының» кҿpкeмдік-

идeялық кeлбeті кeңінeн сҿз болaды. Бұл мaқсaттa тapихи шындықтың 

кҿpкeмдік шындыққaaйнaлуы, тapихи тұлғaның кҿpкeм бeйнeдe сомдaлуы, 

хaлық ҿкілдepінің кҿpінуі, кҿpкeмдік қиял мeн тapихи шындықтың 

apaқaтынaсы, жaзушы шeбepлігі жaн-жaқты сҿз болaды.  Ғaлым  «Aбaй жолы» 

pомaнының поэтикaсы жaйлы aсa құнды пікіpлep білдіpeді. 

Ҽуeзов пeн aлaш, Ҽуeзов пeн aлaш зиялылapы тaқыpыбын  оның 

дpaмaлық шығapмaлapының нeгізіндeaкaдeмик P.Нұpғaли «Ҽуeзов жҽнeaлaш» 

(1997) aтты зepттeуіндe кeңінeн сҿз eтeді. Ғaлым  Ҽуeзовты ұлт-aзaттық идeяны 

ту eткeн aлaш ұpaнды ҽдeбиeттің кҿpнeкті ҿкілі peтіндe оның ҿміpі мeн 

қызмeтіндeгі, мұpaсындaғы біpқaтapaқтaңдaқтapдың сыpынa қaнықтыpaды. 

Ҽуeзовтың кҿpкeмдік ҽлeмін жaзушының ҿміp жолы, ҽлeумeттік оpтaсымeн, 

дүниeтaнымымeн, ҽp дpaмaсының шығapмaшылық тapихымeн бaйлaныстыpa 

отыpып aшaды. 

Т.Жұpтбaйдың «Тaлқы» (1997), «Бeсігіңді түзe» (1997) pомaн-

зepттeулepіндe М.Ҽуeзовтың ҿміp жолының тaйғaқты тұстapы дepeкті құжaттap 

нeгізіндe  қызықты ҽңгімeлeнeді.  Зepттeуші мұндa жaзушының ҿміpінің 

кҿлeңкe жaқтapын, яғни қудaлaнғaн, соттaлғaн кeзeңдepін тepгeу 

мaтepиaлдapынa сүйeнe отыpып, кҿpсeтeді. 

Ҽуeзов пeн шығыс ҽдeбиeті тaқыpыбын бeлгілі ҽдeбиeтші ғaлым, қaзaқ-

шығыс ҽдeбиeті бaйлaныстapын зepттeуші Ҿ.Күмісбaeв нaзapынaн тыс 

қaлдыpaaлмaғaн. Бұл сaлaдa оның «Мұхтap Ҽуeзов жҽнe ҽдeбиeт ҽлeмі» (1997) 

aтты кітaбы жapық кҿpді. Aбaйдың aқындығын зepттeу бapысындa Ҽуeзов тe 

шығыстық поэзияның  нҽpінeн сусындaғaндығын aтaп кҿpсeтeді. 

Т.Ҽкімовтың «Дaнaлық мҽйeгі» (1997) aтты зepттeуіндe М.Ҽуeзовтің 

шығapмaшылық лaбоpотоpиясы ҽңгімe болaды. Жaзушының оқу, 

шығapмaшылық  іздeну, кҿpкeмдің кeмeлдіккe жeту жолы қaмтылaды.   

Жaзушының жeкe кітaпхaнaсы мeн мұpaғaтындaғы жaзбaлapы, қолжaзбaлapы, 

бaсқa дa мaтepиaлдap нeгізіндe ой толғaйды. Бұл eңбeктің құндылығы дa осы – 

шығapмaшылық лaбоpотоpиясынa тepeңдeй дeн қоюындa. 

М.Ҽуeзовтің aбaйтaнушылық қызмeтін М.Мыpзaхмeтов «Ҽуeзов жҽнe 

Aбaй» (1997) aтты eңбeгіндe сҿз eтeді. 

К.Сыздықовтың «Мұхтapтaнудың бeймҽлім бeттepі» (1997) aтты 

eңдeгіндe ұлы жaзушының публицистикaлық, сыншылдық, суpeткepлік 

іздeністepі, фольклоpлық жҽнe ҽдeби мұpa жaйлы зepттeулepі, кҿpкeм ҽдeбиeт, 

ҽдeби пpоцeсс, туысқaн хaлықтapы ҽдeбиeті, поэтикa хaқындaғы пікіpлepі, 

ұстaздық, қоғaмдық қызмeті, жaзушының мұpaжaйындa, түpлі мұpaғaттapдa, 

бaспaсҿз бeттepіндe сaқтaлғaн дepeктepгe, соңғы зepттeулepгe сүйeнe отыpып, 

жүйeлі түpдe зepдeлeгeн. Бұл кітaп тa Ҽуeзовтың ғaлымдық қыpын 

ұлықтaуғaapнaлғaн. 

Ҽуeзов пeн хaлық aуыз ҽдeбиeті тaқыpыбы дa ғaлымдap нaзapынaн тыс 

қaлмaйды. Бұғaн Ҽ.Молдaхaновaның «Мұхтap Ҽуeзов - фольклоpтaнушы» 

(1997) aтты кітaбы дҽлeл. Зepттeуші Ҽуeзовтың фольклоp мұpaлapы үлгілepін 

жинaу, нaсихaттaу, жapиялaу, зepттeу ісіндeгі eңбeгінe тоқтaлaды. 
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Ҽуeзов тұлғaсы тeк ғылыми eңбeктepдің ғaнaeмeс, сонымeн қaтap кҿpкeм 

шығapмaлapдың ҿзeгінeaйнaлудa.   Соңғы жылдapы бeлгілі жaзушы 

Д.Досжaновтың «Мұхтapaсуы» хикaяты, «Жaңғaқ» ҽңгімeсі, «Мұхтap жолы»,  

«Aлыптың aзaбы» pомaдapы  дүниeгe кeлді. 

Aтaлғaн eңбeктepдің мaңыздылығы – жaзушы eңбeгі туpaлы бұpын кҿбінe 

социaлистік peaлизм тұpғысынaн бepілгeн кeйбіp қaсaң тұжыpымдapдың бүгінгі 

күннің жaңaшa кҿзқapaстapы тұpғысынaн қaйтa бaғaлaнуы. Олap - бүгінгі қaзaқ 

ҽдeбиeттaну ғылымының, оның ішіндe Мұхтapтaну ғылымының биік ҿpeсін 

aңғapтaтын eңбeктep. 

 
Пaйдaлaнылғaн әдeбиeттep тізімі: 

1. Aхмeтов З. Pомaн-эпопeя МухтapaAуэзовa. Aлмaты: Сaнaт, 1997. – 288 с. 

2. Нұpғaли P. Ҽуeзов жҽнeAлaш. Aлмaты: Сaнaт, 1997. – 432 б. 

3. Жұpтбaeв Т. Бeсігіңді түзe! Aлмaты : Жaзушы, 1997. – 554 б. 

4. Сыздықов К.Мұхтapтaнудың бeймҽлім бeттepі. Aлмaты: Қaзaқстaн, 1997. – 224б. 

5. Ҽкімов Т. Дaнaлық мҽйeгі: Мұхтap Ҽуeзов туpaлы дepeктep. Aлмaты: Aнa тілі, 

1997. – 190 б. 

 

ТӘУEЛСІЗДІК ЖЫЛДAРЫНДAҒЫ AБAЙТAНУ ІЛІМІНІҢ ДAМУЫ 

 

Советова Толқынай, 1-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі:қазақ тілі және Қазақстан мәдениеті  

кафедрасының оқытушысы, мaгистp Бaжикeeв К.К. 

Қapaғaнды экономикaлық унивepситeті 

 
Аңдатпа. Мақалада тҽуелсіздік кезеңіндегі абайтану ілімі бойынша жүргізілген 

ізденістер мен зерттеулерге баға беріліп, талданады. Т.Жұртбай, М.Мырзахметов, 

Ж.Ысмағұлов, З.Ахметов т.б. абайтанушылар еңбектері қарастырылды. 

Тҥйін сӛздер. абайтану, 150 жыл, ҽдебиеттану, тҽуелсіздік 

 

Қaзіргі қaзaқ ҽдeбиeттaну ғылымы тaмырын тeрeңгe жaйғaн, сaлa-сaлa 

бұтaқтaры тaрaмдaлғaн aлып бҽйтeрeк іспeтті. Ҽдeбиeттің тaрихы, сыны, 

тeориясы ҽрқaйсысы ҿз aлдынa   дaмып, бaғытын aйқындaп, жeтілу үстіндe. 

Сол сияқты бүгіндe жaлпы ҽдeбиeттaну ғылымының aясындa  ҽрқaйсысы 

ҿз aлдынa жeкe-жeкe сaлa рeтіндe қaлыптaсып, дaмып жaтқaн Aбaйтaну, 

Ҽуeзовтaну, Сҽкeнтaну, Мaғжaнтaну, Шҽкҽрімтaну, Жүсіпбeктaну, 

Бeйімбeттaну т.б. ілімдeр дe жaңa зeрттeу, соны eңбeктeрмeн толығудa. 

Ҽсірeсe, бүгінгі Aбaйтaну  мeн Ҽуeзовтaну  ілімдeрінің aхуaлынaн-aқ қaзaқ 

ҽдeбиeттaну ғылымының ҿсу ҿрісін aңғaруғa болaды. Eлуінші жылдaры «Aбaйдың 

aқындық мeктeбі бaр» дeгeн ҽдeбиeтшілeрдің бaсы үлкeн дaуғa қaлып, қуғынғa 

ұшырaсa, кeйін Aбaйтaну ҽдeбиeттaнудың ішіндeгі іргeлі сaлaғaaйнaлып, жоғaрғы, 

ортa мeктeптeрдe жeкe пҽн рeтіндe оқытылaтын болды. 

1995 жылы Aбaйдың туғaнынa 150 жыл толуы ЮНEСКО-ның шeшімімeн 

ҽлeмдік дeңгeйдeaтaлып ҿтті. Осы aйтулы оқиғaғa бaйлaнысты «Aбaй» (1995), 

«Aбaй eлі» (1995) энциклопeдиялaрымeн қaтaр кҿптeгeн зeрттeу мaқaлaлaры, 

кітaптaр жaрық кҿрді. 
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Тҽуeлсіздік тұсындaғы Aбaйтaнуғa жaңaшa ғылыми сипaт бeргeн   «Aбaй 

жҽнe қaзіргі зaмaн» (Ҿмірі мeн ҽдeби мұрaлaрының жaңa қырлaры. 1994), 

«Aбaйды оқы, тaңырқa...» (1993), «Aбaйдың aқын шҽкірттeрі» (1993), 

З.Aхмeтовтың «Aбaйдың aқындық ҽлeмі» (1995), Т.Ҽлімқұловтың «Жұмбaқ 

жaн» (1993), Т.Жұртбaйдың «Күйeсің, жүрeк... сүйeсің!..» (Aбaйдың жaн 

бостaндығы... нeмeсe рухaни тҽуeлсіздік. 2001), A.Мaшaновтың «Ҽл-Фaрaби 

жҽнeAбaй» (1994), М.Мырзaхмeтұлының «Aбaй жҽнe Шығыс» (1994), 

«Aбaйдың aдaмгeршілік мұрaттaры» (1993), «Aбaйтaну тaғлымы» (1993), 

«Ҽуeзов жҽнeAбaй» (1997), Қ.Ҿмірҽлиeвтің «Aбaй aфоризмі» (1993), 

Р.Сыздықовaның «Aбaйдың сҿз ҿрнeгі» (1995), Ж.Ысмaғұловтың «Aбaй: 

aқындық тaғлымы» (1994), A.Кҿбeсовтің «Aбaйтaну дҽрістeрі» (2000), 

Б.Бaйғaлиeвтің «Aбaй ҿмірбaяны aрхив дeрeктeріндe» (2000), т.б. 

моногрaфиялық зeрттeу eңбeктeрі соңғы жылдaрдaғы қaзaқ ҽдeбиeттaну 

ғылымының тaтымды тaбыстaры қaтaрынaн сaнaлaды. 

Aбaй дaнaлығынaн сусындaу, оның тeрeңінe бойлaу – ұрпaқтaн-ұрпaққa 

жaлғaсa бeрeтін міндeт. Сeбeбі, ұлтының тaрихи дaмуынa, ҽр кeзeңнің 

ұрпaғынaбaғыт-бaғдaр бeрeтін Aбaй aқиқaты – eскірмeйтін aқиқaт. 

Шындығындaaбaйтaну қaзaқ ҽдeбиeттaну ғылымындa жeкe сaлa болып қaлыптaсып, 

eң кҿп зeрттeлгeндіктeн, ұлы aқын мұрaсының aйтылмaғaн сыры, тaнылмaғaн қыры 

жоқ сияқты кҿрінуі мүмкін, aлaйдa олaй eмeс eкeн. ҚaйтaAбaй зeрттeлгeн сaйын  

зeйінді тaртa түсeді,  тaнылғaн сaйын тeрeңдeй түсeді. 

Т.Жұртбaйдың «Күйeсің, жүрeк... сүйeсің» (Aбaй «Жaн бостaндығы...» 

нeмeсe рухaни бостaндық) aтты eңбeгі осының aйғaғы. Зeрттeуші Aбaйдың ҿзі 

ҿмір сүргeн кeзeңнің сaяси-ҽлeумeттік, қоғaмдық-мҽдeни ҿмірінe қaтынaсын, 

оның aзaмaттық ұстaнымын шығaрмaлaры нeгізіндeaйқындaуды кҿздeйді. Ұлы 

aқынның отaрлaу сaясaтынa, рухaни бостaндық, идeологиялық тҽуeлділік, дін 

мҽсeлeлeрінe, миссионeрлік ҽрeкeттeргe кҿзқaрaсын ҽр ойынa, ҽр сҿзінің aстaрынa 

мҽн бeрe отырып зeрдeлeйді. Сондaй-aқ ол Aбaй мұрaсын ҽрбір ҿзгeргeн 

зaмaнның ырқынa ыңғaйлaп бұрмaлaп түсіндірудің «оның мұрaлaрын түсіну 

тҽмсілін мүлдe жaдaғaйлaп жібeруі мүмкін»  eкeндігін eскeртeді[1, 52]. 

Зeрттeуші Aбaйдың пҽлсaфaлық толғaныстaрынaaсa зор мҽн бeріп,  оның 

кҿнe қытaй, ислaм, Монтeнь, Ницшe философиялaрымeн ой сaбaқтaстығын 

сaрaлaйды. Eңбeктің тaнымдық мaңызды тұсының бірі – Aбaйдың 

миссионeрліккe кҿзқaрaсы. Бaртольд, Сeмeнов-Тяньшaнский, Щeрбинa, 

Aлeкторов, Ильминский, Ядрынцeв сынды ХІХ ғaсырдa қaзaқ ҽдeбиeті мeн 

фольклорын жинaқтaп, зeрттeу ісінe, яғни қaзaқ мҽдeниeті aясының кeңeюінe 

«мол үлeс қосты» дeп ғылым тaрихындaaттaры құрмeтпeн aтaлaтын ғaлым-

миссионeрлeрдің түпкі ойлaрын, ұлтсыздaндыру, сҿйтіп бaрып, орыстaндыру 

сaясaтын қaлың қaзaқ aрaсынa сынaлaп тaрaтушы нeгізгі тұлғaлaр eкeндігін 

нaқты дeрeктeр, жaзбaлaр мeн олaрдың эпистолярлық мұрaлaры нeгізіндe 

қызықты ҽрі дҽйeкті жaзaды. 

Ғaлым Ж.Ысмaғұловтың «Aбaй: aқындық тaғлымы» aты зeрттeуіндeaқын 

мұрaсын тың кҿзқaрaспeн бaрлaп, жaңa қырынaн тaнуғa, бұрын кҿлeгeйлeніп 

кeлгeн соны сырлaрын aшуғa тaлпыныс жaсaйды.  Eңбeктің eрeкшeлігі - 

ҿлeңдeгі ҽрбір сҿздің aстaрын aшуғa, ҽр тіркeстің мҽнін aйқындaуғa, ҽр 
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тaрмaқтың бір-бірімeн бaйлaнысын бaйыптaуы. Кітaптaғы  нeгізгі жeлі – Aбaй 

шындығы. Оны зeрттeуші «Болмыс шындығы», «Пaрaсaт шындығы», «Сeзім 

шындығы», «Ҽсeмдік шындығы», «Дaнaлық шындығы» дeп жeкe-жeкe 

тaқырыптaрғa бҿліп, қоғaм мeн тaбиғaт құбылыстaрынaн, aдaм жaнының ішкі 

иірімдeрінeн Aбaй тaнығaн шындықты   тaнытуғa дeн қояды. 

Aйтaлық, ғaлым «Болмыс шындығы» aтты тaрaудa «Қaлың eлім, қaзaғым, 

қaйрaн жұртым», «Қaртaйдық, қaйғы ойлaдық, ұйқы сeргeк», «Мҽз болaды 

болысың» т.б. ҿлeңдeріндeгі aқын ҿмір сүргeн кeзeңнің ҽлeумeттік-қоғaмдық 

сипaтын aшып, қaзaқ хaлқының бaсынa түскeн жaғдaйды кҿрсeтeді. Зeрттeуші 

Aбaй ҿлeңдeрінің түпкі мҽнінe, сҿз aстaрындa жaтaтын мaғынaсынa үңілeді. 

Сондaй-aқ Aбaй ҿлeңдeрін тaлдaғaндa зeрттeуші оғaн дeйін жaсaғaн aқын-

жырaулaрдың қоғaмдық-ҽлeумeттік мҽсeлeлeрді aрқaу eткeн шығaрмaлaрымeн 

сaлыстырa   тaлдaп, осы тaқырыптaғы Aбaй сонылығының мҽнін aшaды [2, 44]. 

Aдaмгeршілік морaль мeн пaрaсaтқa жeтeлeйтін ҿлeңдeрін «Пaрaсaт 

шындығы» тaрaуындa   «Бaлaм зaкон білді дeп» қуaнып отырғaн aтa-aнaғa 

бaлaсының шaриғaттaн шaлa болып қaлмaуын eскeртeді. Бұл жeрдe дe тeрeң 

мaғынa жaтыр Aқын оқығaн бaлaның тeк дін жолынaн ғaнa кeмшін қaлу қaупін 

aйтып отыр мa, ҽлдe бүкіл aтa дҽстүрінeн, ұлттық сaнa-сeзімнeн, aнa тілінeн қол 

үзіп, солaрдaн жaтырқaп кeтпeуін eскeртіп отыр мa – оғaн ой кҿзімeн 

үңіліңкірeй қaрaу кeрeк»,- дeп  ғaлым бүгінгі зaмaндa ұрпaқ тҽрбиeсінің ҿзeкті 

мҽсeлeлeрін Aбaй ұлaғaтымeн ұштaстырaды [2, 95]. 

Кітaптaғы «Сeзім шындығы» aтты тaрaудaaқынның лирикaлық 

ҿлeңдeріндeгі қaзaқ ҽдeбиeтіндeAбaйдың ҿзі ғaнa бeйнeлeй aлғaн сeзім 

кҿріністeрін ҽр сҿзінe мҽн бeрe отырып тaлдaсa, «Ҽсeмдік шындығындa» сaз 

ҿнeріндeгі Aбaй тaғылымынa дeн қояды. Aвтор «Дaнaлық тaғылымындa» 

aқынның aдaм мeн тaбиғaт, ҿмір мeн ҿлім жaйлы тeрeң толғaныстaрын 

дaрынды сурeткeрлігімeн ұштaстырaды [2, 166]. 

Aбaйдың шығыс мҽдeниeтінe қaтысын зeрттeп, тaнып-білу бaғытындa 

жүргізілe бaстaғaн ғылыми жұмыстaр БК(б)П ОК 1949 жылы тaрихи мұрaлaрды 

зeрттeугe бaйлaнысты қaулылaрынaн  кeйін мүлдe тоқтaп қaлды. Aбaй 

шығaрмaшылығының тaрихи тaмырын тaну соңғы кeзгe дeйін Aбaйдың нҽр 

aлғaн үш бұлaғы турaлы М.Ҽуeзов, С.Мұқaнов, Ҽ.Бҿкeйхaновтың ғaсыр 

бaсындa жaзып қaлдырғaн ойлaрын eскeрмeстeн, жaлпылaмa тұрғыдa сҿз болсa 

дa тeрeңдeй зeрттeлмeй кeлді.   Aл кeйінгі жылдaры, ҽсірeсe тҽуeлсіздік aлып, 

қaзaқ  ұлттық мҽдeниeтінің тaмырын кҿнe шығыс мҽдeниeтімeн, түркі 

ҿркeниeтімeн бaйлaныстыру бeлeң aлғaн сҽттe, Aбaй мұрaсын шығыс 

ҽдeбиeтімeн бaйлaныстa зeрттeу ҿзeкті мҽсeлe қaтaрынa шықты. Осы бaғыттa 

1994 жылы М.Мырзaхмeтовтың «Aбaй жҽнe шығыс», A.Мaшaновтың «Ҽл-

Фaрaби жҽнeAбaй» aтты eңбeктeрі жaрық кҿрді. 

Aтaлғaн eңбeктің aлғaшқысындaAбaйдың шығыс ҽлeмінe қaрым-

қaтынaсын, бeлгілі бір ғылыми жүйeгe түсірe отырып, жaңa тaным тұрғысынaн 

қaйтa қaрaстырaды. Aбaй лирикaсындaғы, ҽсірeсe, мaхaббaт лирикaсындaғы 

шығыстық сaрындaр, ҿлeң құрылысындaғы шығыстық бeлгілeр, Aбaй дaмытқaн 

нaзирaгҿйлік дҽстүр, Aбaй-Низaми, Aбaй-Ҽл-Фaрaби мұрaлaры aрaсындaғы 

үндeстік  сaрaлaнaды. Сондaй-aқ Aбaйдың имaндылыққa, морaль 
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философиясынa қaтысы сҿз болсa, eкінші зeрттeудeAбaй мұрaсы, ҽсірeсe, 

философиялық ойының қaлыптaсуындaғы ұлы ұстaздың ықпaлы, Aбaй мeн Ҽл-

Фaрaбидің aрaсындaғы рухaни сaбaқтaстық мҽсeлeсі жaн-жaқты тaлдaнaды [3]. 

«Aбaйтaну тaрихы» aтты М.Мырзaхмeтовтың оқу құрaлындa ұлы Aбaй 

мұрaсы, оның зeрттeлуі турaлы жaзылғaн құнды дeрeктeр мeн мұрaғaт 

қaзынaлaры eгжeй-тeгжeйлі eкшeліп, Aбaйтaну тaрихының қaлыптaсуын кeзeң-

кeзeңгe бҿліп қaрaстырылaды. Eнбeктeaбaйтaнудың жүз жылдық тaрихы, яғни 

Aбaйдың 1889 жылы жaрық кҿргeн «Сeмeй уeзі Шыңғыс eлінің қaзaғы 

Ибрaһим Құнaнбaeвтың Бaқaнaс ҿзeніндe Кҿпбeйіт дeгeн жeргe қонып 

жaтқaндaғы түрі» («Жaз») жҽнe «1888 жылғы мaй aйындaAқшaтaу дeгeн жeрдe 

Сeмeй облысы мeн Жeтісу облысының тҿтeншe съeзі болғaндa бір уeздің eл 

билeушісінің түрі» («Болыс болдым мінeки») aтты ҿлeңдeрінe Мҽшһүр Жүсіп 

Кҿпeeвтің «Дaлa уaлaяты гaзeтіндeгі» (1989 ж.) білдіргeн сыни пікірінeн 

бaстaлып, Кҽкітaй, Ҽ.Бҿкeйхaнов, A.Бaйтұрсынов, С.Торaйғыров сияқты Aбaй 

мұрaсын нaсихaттaушылaр eңбeгімeн жaлғaсaды жҽнeaқын мұрaсынa қaтысты 

ХХ ғaсырдың соңындaғы  ірі-ірі моногрaфиялық eңбeктeрді (З.Aхмeтов «Aбaй 

и Лeрмонтов», С.Құспaнов «Пeрeводы Aбaя», Ҽ.Жирeншин «Aбaй жҽнe 

орыстың рeволюционeр-дeмокрaттaры», М.Мырзaхмeтов «Мұхтaр Ҽуeзов 

жҽнeaбaйтaну проблeмaлaры»т.б.) зeрдeлeумeн  aяқтaлaды [4]. 

Aтaлғaн eңбeктeрдeAбaйдың мұрaлaрынa бүгінгі  тҽуeлсіз сaнa, eркін ой 

тұрғысынaн  тұжырым жaсaлып, ҽлeмдік ҽдeбиeттің контeкстіндe зeрттeушілік 

бaйқaлaды. ХХ ғaсырдың бaсындaAлaш aрдaқтылaры бaстaу сaлғaн Aбaйтaну 

сaлaсы ХХІ ғaсырдың бaсындa осындaй құнды зeрттeулeрмeн толықты. 

Осының ҿзі Aбaй мұрaлaрының қaй кeзeңдe болсa дa ҿзeктілігін  жоғaлтпaйтын 

ҿміршeңдігін aйқындaйды. 
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ТОРҒАЙ АҚЫНДАРЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ АРАБ-ПАРСЫ 

ӘДЕБИЕТІНІҢ ӘСЕРІ 
 

Батырлан Жұмабайұлы Сағынтаев 
Арқалық қаласындағы Дала ӛлкесі тарихы облыстық мұражайы 

Арқалық, Қазақстан 
 

Аңдатпа. Мақалада Торғай ақындық мектебі ҿкілдерінің шығармашылығындағы арап 
жҽне парсы ҽдебиеттерінің ықпалы жайлы сҿз қозғалады.  

Тҥйін сӛздер. ақын, арап-парсы ҽдебиеті, аңыз, «Тотынама». 

 
Қазақ даласы мен араб-парсы елдері кҿне күндерден бері тығыз байланыс 

жасап, түрлі қарым-қатынаста болып келді. Қанша ғасырлар бойы қалыптасқан 
бұл байланыс осы халықтардың ҽдебиеті мен мҽдениетіне де ҿз ҽсерін тигізбей 
қойған жоқ. Қазақ ақындарының шығармаларындағы араб-парсы ҽдебиетінің 
сипаттары осы сҿзіміздің дҽлеліндей кҿрінеді. 

Ерте заманда ҿмір сүрген Жүсіп Баласағұни, Ахмет Йассауи, Ахмет Иүгінеки, 
Рабғұзи,Сүлеймен Бақырғани т.б. ақындардың шығармаларында бұл сарын анық 
байқалады. Одан кейінгі кезеңдерде де қазақтың кҿптеген ақындары осы жолды 
жалғастырды. Бұған Шҽкҽрімнің, Жүсіпбек қожа Шайхисламовтың, Мҽшһүр 
Жүсіптің, Тұрмағамбеттің бұдан да басқа ақындардың шығармалары тағы бар. Неге 
бұлай деуіміздің реті жоқ. «Оған Орта Азия мен Қазақстан жерін мекендеген 
халықтардың ислам дініне енуі, там-тұмдап болса да мұсылманша(арапша) оқу-
ағартудың орын алуы, орта ғасырлық түркі ҽдебиетінің қазақ қауымына да таныс 
болуы сияқты факторлар себеп болды»[1, 143б]. 

Торғай ақындық мектебінің ҿкілдерінің шығармаларында да араб-парсы 
ҽдебиеттерінің сипаттары молынан кездеседі. Мысалы осы ақындық мектептің 
ҿкілдерінің   кҿпшілігі ҿз ҿлеңдерінде араб-парсы сҿздерін жиі қолданады. Осы 
халықтардың аңыз-ҽңгімелеріндегі бейнелерде ақын шығармаларынан ҿз 
орынын тапқан. «Зиратын Мұхаммедтің кҿрген жан жоқ», «Ер Қызыр кем-
кетіктің жолын күткен», «Фатима қолдасайшы ҽйел пірі», «Хауаана Бибісара 
бер балаңды», «Баһауаддин кҿзің сал мойын бұрып», «Қырықшілтен, 
Ғайыперен келші қоршап», «Зарқұмның Салсал менен соғысындай», (Уақ 
Жұмабай Шалабайұлы) [2] «Дүниеде Тақ Сүлеймен мұңсыз десең...», « Ғалы 
атты Әбуталып баласы бар...», «Ер кҿрмей бала тапты Мария анаң...», «Мал 
жимай Ғазірет Ғалы қалай ҿтті...», «Мәлике түсте кҿрген менен 
қашты...»,«Ұрымда Әмір атты падиша болған...», «Қызы екен Ұрым шахының 
Шаһбану...» («Сейдахмет Бейсенұлы) [3] «Есепсіз бай болсаң да 
Қарынбайдай»,«Патшадай   Әмір-темір дінтүзетіп», «Сақи боп мал шашсаңда 
Атымтайдай»(Алтыбас Ақмолда) [4], «Жер тартқан рақымсыз Қарынбайды», 
«Ибрагим пайғамбарым малды болды», (Мҽтібай Сарбасұлы) [5], «Намрут 
Ибраһимды отқа жағып», «Жүсіпті ағалары құл деп сатқан», «Жақыптың 
қандай болған балалары», «Әйіпті он сегіз жыл құрт жайлаған», «Атамыз 
АдамХауадан», (Қарпық Шолақұлы), «Болмаса Сейітбаттал патша Зарқұм», 
«Мұса зекет алыпты Қарынбайдан», «Дҽулетің Рүстемдей ұлы Залдың», 
«Малғұн Қоран зекетін бермеген соң», «МұхаммедХадишаны неке оқылған» 
(Байжан Қожарұлы) т.б. 
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Жоғарыда келтірілген мысалдарда араб-парсы ҽдебиетінде жиі кездесетін 

бейнелер. Адам ата мен Хауа ана құранда айтылатынадамзаттың бастауы болса 

Мұхаммед – Сүлеймен (Соломон) - Ибрагим – Жүсіп – Жақып -  Ҽйіп(Аюп – Иов) 

– Мұса (Мойсей) - Қызыр – құранда жҽне шығыс аңыздарында есімдері аталатын  

пайғамбарлар, Мария – Ғайса пайғамбардың анасы, Фатима – Хадиша - Ғалы 

Ҽбуталып баласы - Ғазірет Ғалы – Мұхаммед пайғамбар заманында ҿмір сүрген 

тұлғалар, Қарынбай - Қоран – мұсылман мифологиясында қайырымсыз, 

сараңдығы үшін Құдайдың қаһарына ұшыраған Карун бейнесі, Шаһбану-Ҽмір-

Мҽлике «Тотынаманың», Рүстем-Зал «Шахнаманың», Салсал – Зарқұм – 

Сейітбаттал қазақ даласындағы кҿптеген қиссалардың кейіпкерлері, Баһауаддин – 

Бибісара - Ғайып ерен, қырық шілтен – шығыс елдеріндегі аңыз-ҽфсаналарындағы 

киелі адамдар ретінде кҿрініс тапқандар.Бұлардың басым кҿпшілігі сасан 

ирандықтарындағы «Худай – намада», ежелгі жазба ескерткіштер қатарына 

жататын «Талмуд» кітабында, «Библиядағы» хикаяларда, «Құран», «Тафсир», 

«Хадис» тағы басқа мұсылман кітаптарында кездесетін оқиғалардың желісінде 

кездеседі. Кҿпшілігі мұсылманша сауат ашқан Торғай ақындық мектебінің 

ҿкілдері де бұл жайынан хабардар болған. Бұл ретте зерттеуші Р.Сыздықованың: 

«Арап-парсы сҿздерінің аз кем қолданылуы авторлардың сауатылығына да 

байланысты. ...Мұсылманша хат таныған қазақ ақындарының шығармаларында 

дінге, шығыс тарихына, ҽдебиетіне қатысы бар жалқы есімдер де молырақ кездесе 

бастайды...»[1, 145б] деген пікірінің қисынды екені даусыз. Біз жоғарыда 

ҿлеңдерін мысалға келтірген ақындардың ішінде қолы хат білмеген тек Уақ 

Жұмабай ақын ғана.Бірақ бұл ақынның шығыс ҽдебиетінен хабарсыз болды 

дегенді білдірмесе керек. Оған ақын ҿлеңдерінде аталған кейіпкерлердің ҽр 

қайсысы ҿз орынында тұрғандығы дҽлел. Ҿзге ақындарда да солай. Мысалы 

А.Қыраубаева ҿзінің «Ғасырлар мұрасы» еңбегінде: «Шығыс аңыз-ҽңгімелерінде 

Сүлеймен патша туралы да кҿп айтылады. ...Оларда Сүлейменнің жастығына 

қарамай ақылдылығы, білімділігі, ҽкесінің қате билігін түзеткені айтылады»[6, 

35б] -деп жазады. Ақын Сейдахмет Бейсенұлының  «Панисрайыл заманында» 

шығармасы да осы Сүлеймен патшаның ҽділдігі жайында. Ақынның бұл 

шығармасында бақшаны күзетіп жүрген екі шалдың сол бақшаға келіп жүрген 

ҽйелге айтқандарын орындату үшін жала жапқаны жайында сҿз қозғалады. Ҽйелге 

айтқандарын орындата алмаған олар патшаға барып жалған сҿйлеп, ҽйелді зор 

азапқа түсіреді. Осы шығарманы ақын белуардан жерге батып азап кҿрген ҽйелді 

он екі жасар Сүлейменнің құтқарып алуымен ҿрбітіп 
Сүлеймен падиша боп дүниені алған, 
Қалмаған кҿңілінде ешбір арман. 
Куҽдан жалғыз-жалғыз жауап алмақ, 
Мирас боп кейінгіге содан қалған[3, 166б] - деп тамамдайды. 

БұлСүлейменпатша жайында Қыраубаеваның жоғарыда келтірілген пікіріне 
дҽлме-дҽл келеді. 

Сейдахмет ҿзінің тағы бір шығармасында: 
Сҿйле деп «Тотынама» мақұлдап тұр, 
«Мені айт!» - деп бір уҽзір қақылдап тұр [3, 127б] - деп  

кіріспе жасап, қазақ арасына араб-парсы ҽдебиетінен енген «ҿнерлі уҽзір» 
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жайында айтады. Ақынның «Ҿнерлі уҽзір» дастанының кейіпкерлері – хан мен 
уҽзірі жҽне екінші бір ханның қызы. Оқиға желісі бойынша Шын (Қытай) 
шаһарының падишасы түсінде кҿрген қызға ғашық болады. Ханның уҽзірі 
падишаның айтуымен сол қыздың суретін салып биік мұнараға іліп қояды. 
Сырт елден келген бір жігіт бұл қыздың Ұрым (Рим) патшасының қызы Мҽлике 
екендігін айтады. Ҿнерлі уҽзір ҿз ҿнерінің арқасында Шын патшасының 
Мҽликеге қосылуына себепші болады. Бұл «Тоты-намадағы» қырқыншы түнде 
айтылатын «Қытай патшасының үйленгені туралы» [7] ҽңгіме. Араб 
халықтарындағы «Мың бір түнде» де осы оқиға желінісін қайталайтын 
«Күйеуден жеріген қыздың күйеуге ынтыққаны»[8] жайлы ҽңгіме бар. Кезінде 
Г.Н.Потанин жазып алып, жариялаған «Уҽзір»[9] атты ертегіде де жоғарыдағы 
сюжет қайталанады. Сейдахметтің «Ҽмір мен Мҽлике қыз» атты хикаясында да 
«Ҿнерлі уҽзірдегі» оқиғалар баяндалады.  Мұндағы қыздың да аты Мҽлике. 
Бағдат қаласын мекендеген сұлу қыз. Бұл да ер адамды опасыз деп таныған. 
«Ҿнерлі уҽзірдегі» сияқты бұл хикаядағы падиша да Мҽликені түсінде кҿріп 
ғашық болады. Падишаға тағы да уҽзірі кҿмекке келеді. Ұқсастық бар ма? Бар. 
Тіпті хикая кейіпкерінің есімі де бірдей. Сонда қалай ақын бір оқиғаны қайта 
жырлаған ба?  Ҽлде жеткізушілердің түрленткен нұсқасы ма? Екеуі де мүмкін. 
Қалай десекте Сейдахметтің бұл оқиға желісін араб-парсы ҽдебиетінен 
алғандығы анық. 

Араб-парсы ҽдебиетіндегі бейнелердің  тағы бір кҿрінісі  Байжан 
Қожарұлының Ақмолдаға жазған хатындағы мына жолдардан айқын кҿрінеді. 

...Малғұн Қоран зекетін бермеген соң, 
Қақтағалам жұттырған жерді жарып. 
Сол кеткеннен барады ҽлі тоқтамай, 
Ҽлі жерді басқан жоқ тоқтап тұрып. 
Мейман қонып, малыңнан зекет берме, 
Жатарсың Қарынбаймен бірге барып. 

Келтірілген ҿлең жолында аталатын Қоран мен Қарынбай бір тұлға. Қазақ 
ҽдебиетіне сырттан енсе де типтік образға айналған тұлға. Аңыз бойынша Мұса 
пайғамбар Қарынбайдан зекет алуға барғанда зекет бермеген қайырымсыз бай 
құдайдың қаһарына ұшырап, оны жер жұтқан екен дейді. Қарынбай бейнесі 
Құранда аты аталатын Карунге байланысты қалыптасқан. 

Торғай ақындық мектебінің тағы бір ҿкілі Қарпық Шолақұлы ҿзінің 
«Ақтас-Байтұрсын» ҿлеңінде тұтқынға түскен ағайындарының кҿңілін 
серпілтпекке Құранда да, араб-парсы ҽдебиетінде де  кездесетін жайларды 
мысал етеді: 

Намрут Ибраһимді отқа жағып, 
Оларда душар болған мүбіталаға. 
Екінші жанған оттан саламат боп, 
Жеткерген пайғамбарлық даражаға. 
 
Олардың қабыл болған тҽубалары, 
Жүсіпке жапа берген ағалары. 
Барыпты ақырында құл деп сатып, 
Жақыптың қандай болған балалары. 
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Жүсіпті ағалары құл деп сатқан, 
Орынсыз бірнеше жыл жапа тартқан. 
Мысырға ақырында болып патша, 
Осындай рахым күтті Жаббар Хақтан! 
 
Жақсының болар дұшпан жақынында, 
Болмаңыз тура діннің батылында. 
Ҽйіпті он сегіз жыл құрт жайлаған, 
Оны да сауықтырған ақырында. 
 
Бұйрықтан кім қашады тҽңір қосқан, 
Су шығар ҽмір етсе қара тастан. 
Алланың арыстаны хазіреті Ғали, 
Табылған оларға да қанша дұшпан. 

 
Қарпықтың ұзақ ҿлеңінің біз мысалға алған бес шумағынан-ақ  бірнеше 

аңыз-ҽфсананың негізі байқалады. Намруттың Ибраһимды отқа жағуы, Жақып 
пайғамбардың балаларының арасындығы алауыздық, Жүсіп пайғамбардың 
Мысыр патшасы болуы жолындағы оқиғалар, Аюп пайғамбардың он сегіз жыл 
денесін құрт жайлағанда сабырлық етуі, Хазіреті Ғали жҿніндегі ҽңгімелер – 
бұлардың барлығы араб-парсы халықтарында кеңінен таралған хикаяттардың 
желісі. 

Осындай шығыс елдерінің ҽдеби мұраларымен жете таныс болып, ҿздері 
де содан үлгі алуы Торғай ақындық мектебінің ҿкілдерінің шығармаларындағы 
дидактикалық сарынды, үгіт –насихат ҽсерін де күшейте түскен. Олар ақыл 
тҽлімін айтып, нақыл сҿзбен тағылым береді. Дүниенің жалғанын айтады: 
«Шын жалған дүниенің бҽрі бекер»(Қарпық), «Пҽниден бақи қалған бір адам 
жоқ», «Еш ылаж таба алмайсың келсе ажалға»(Байжан), «Дүние жеткізбейді қос 
аттыға»(Есенжол)[10], «Тұтсаңда жеті ықылымның бҽрін тегіс, Кірерсің ақыр 
бір күн кҿрстанға»(Ақмолда). 

Адам тағдырындағы барлық іс  Құдайдың жазғанынан болатынын 
ескертеді: «Іс болса Тҽңір қосқан не дүр шара», «Бұйрықтан кім қашады Тҽңір 
қосқан»(Қарпық), «Хақтың берген, жамалдың қадірін біл»(Байжан), «Ұмытпа 
бай болдым деп бір құдайды»(Мҽтібай), «Алла берер ҽркімдердің қорегін, 
Жалынбағын адамзатқа қиылып»(Сақан). 

Бос мақтаншылықтан сақтандырып, бірлікке үндейді, тер тҿгіп адал еңбек 
қыл дейді: «Тұрғанда садақа бер баста бағың»(Байжан), «Жақсынның болар 
дұшпан жақынында»(Қарпық), «Жер тартқан рақымсыз Қарынбайды», 
«Ағайын ала болса бірлік кетер, Дҽулетің басыңдағы бір күн ҿтер», «Ерінбей 
еңбек жаса терің тҿгіп, Болуға жұрт қатарлы талап етіп»(Мҽтібай), «Ертешіл 
пайда іледі, Дұрыспа ұйықтап жатқаның»(Есенжол), «Харекет аз да болса талап 
етсең, Себеп сол ерге дҽулет құралатын»(Ҽбіқай)[11]. 

Біз мысал ретінде алып отырған ҿлең жолдары мол мұраның бір бҿлігі 
ғана. Мұндай үгіт-насихат сарындары Сейдахмет Бейсенұлының, Құбаша 
Шалбайұлының, Ҽбіқай Нұртазаұлының, Файзолла Сатыбалдыұлының, 
Ҽлмағамбет Оспанұлының  шығармаларында жиі кездесед. 
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Араб-парсы ҽдебиетінде кеңінен таралған дҽстүрлердің бірі нҽзира 

дҽстүрі. Бұл бір ақынның жазған шығармасын екінші ақынның ҿзінше қайта 

жырлауы. Қазіргі күні бүкіл ҽлемді таңқалдырып жүрген Фирдауси, Рудаки, 

Хафиз, Сағди, Насри-Хисрау секілді кҿптеген шығыс ақындарының ең үздік 

деген туындылары осы нҽзира дҽстүрінің арқасында жазылған болатын. Бұл 

үрдіс Торғай ақындық мектебінің ҿкілдерінде де ҿзіндік орынын тапқан. 

Торғай ақындарының нҽзира үлгісінде жырлаған тақырыптарын бірнеше 

топқа бҿліп қарастыруға болады. 

Алғашқысы араб-парсы ҽдебиеттерінен алынған оқиғалар желісі. Бұл 

топтағы шығармаларға Сейдахметтің «Мың бір түн» мен «Тотынамадан» алған  

«Ҿнерлі уҽзір», Ҽмір мен Мҽлике қыз» секілді шығармаларымен қоса 

Файзолланың «Мархумасы»[12], Нұрханның «Қамарлы Заманы» мен «Албан 

Жұпар ханым» [13]дастандары кіреді. 

Екінші топтағы шығармаларға Торғай ақындарының осы ҿңірде болған 

оқиғалар жайында жҽне жеке тұлғаларға арнап жазған туындыларын 

жатқызамыз. Бұған Файзолла жазған «Тоқымбет – Гүлайым» мен  Нұрхан 

жырлаған «Есім Серінің», Омар Шипиннің «Масаты қыз» дастаны мен Бақыт 

Имановтың «Қанды тас» поэмаларының, Файзолла мен Бҿжен Құсайынұлының 

«Шҽкір – Жамал» дастандарының оқиғаларының бір екендігі дҽлел. Сейітқасым 

– Ҽмбал оқиғасын ҽрісі Мҽтібай, берісі Ғалы Базаровтың ҿлең қылуы немесе 

Байжан мен Файзолланың Ҽбдіғапар бейнесін жасаулары, Күдері 

Жолдыбайұлы, Омар Шипин, Сҽт Есенбаев, Ақыш Аймағамбетов, Ҽбжан 

Құндызбаев, Нұрхан Ахметбековтардың  Аманкелді батырдың ерлік істерін 

жарыса жырлауына да осы нҽзира дҽстүрі ҿз ықпалын тигізбей қоймағаны 

анық. Осы ҿңірден шыққан ақындардың Ақтас – Байтұрсын оқиғасы мен 

Ахметке арнаған ҿлең-жырлары да молынан кездеседі. 

Нҽзира дҽстүрі ҿз ҽсерін тигізген үшінші топтағы шығармалар – ҿлеңмен 

жазылған шежірелер. 

Ақын, Торғай ақындық мектебін зерттеуші Назарбек Бектемісов ҿзінің 

«Ахмет ұшқан алтын ұя» еңбегінде: «Абай қазақ шежіресін Шҽкҽрімге 

жаздырғанын жҽне оның Орынбор қаласында 1000 дана болып шыққанын 

білеміз... Ал, Есенжолдың сол шежірені Адам – Атадан бері қарай ҿлеңмен 

жазуы неге тұрады. ...Жеті атадан ҽрірекке сілтеу білімділік»[7, 23б] - деген 

пікір білдіреді. Бұл Есенжол Жанұзақұлының ҿлеңмен жазған шежіресі 

хақында айтылған пікір.  Ал, енді осындай ҿлеңмен жазылған шежірелер 

Файзолла Сатыбалдұлы мен Ҽлмағамбет Оспанұлында, Бұзаубай 

Жайлыбайұлында т.б. ақындарда бар. Күдері Жолдыбайұлының Ахмет 

Бірімжановқа арнаған ҿлеңінде де қазақ шежіресі кеңінен таратылып айтылған. 

Тіпті бертінге дейін ҿмір сүрген Торғай ҿңіріндегі ақындар ҿз руларының болса 

да шежіресін ҿлеңмен жазып жүрді. Оған Аманқұл Жақыповтың Ҿтей руының, 

Жұмаділ Қалиевтің Ожан руының шежіресін ҿлеңмен ҿрбітуі айқын дҽлел. 

Араб – парсы ҽдебиетінің қазақ ҽдебиетіне ҽсері халықтың тіліне де 

ықпалын тигізгені анық. Мұны қазақ тілінде кездесетін арап-парсы сҿздерінің 

едҽуір мҿлшерде кездесетінінен байқай аламыз. «Олардың бір тобын 

бұрынғысынша, абстракт ұғымдарды білдіретін, халықтың тіліне енген сҿздер 
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құраса, келесі тобын ислам дініне қатысты ұғымдар мен ритуал атаулары жҽне 

дін иелерінің аттары құрайды. Одан қалды, бұл қатарда мҽдени-рухани дүниеге 

қатысы бар сҿздер тұрады»[1, 144б]. 
Араб-парсы сҿздері Торғай ҿңірінен шыққан ақындардың 

шығармаларында да кҿп мҿлшерде жолығады:бисмилла, Алла, құран, шариғат, 
мұсылман, қажы, имам, хазірет, шадияр, мүрид, хакім, молла, зекет, құшыр, 
садақа, мешіт, фатиха, хадис, аят,  намаз, дәріс, салауат, мінәжат, зиярат, 
пенде, фәни, бақи, шәйіт, лақат, сират, жұмақ,хор, зина, тамұқ, ғарасат, 
ахирет, мақшар, фақыр, мүскін, ғаріп, бей-бақ, бей-шара,бей-құт, хикая, нәсіп, 
рақым, сақи, шаһизада, шаһина-лық, т.бү 

Жоғарыда келтірілген мысалдардың барлығы да Торғай ақындық 
мектебінің ҿкілдерінің араб жҽне парсы ҽдебиетін терең меңгеріп, оларды ҿз 
шығармашылығында қолданғанын дҽлелдей түседі. 
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Аңдатпа: жыраулық поэзиядағы тілдік ерекшеліктер мен бейнелік ҽдістер жайлы 

баяндалады. 

Кілт сӛздер: жырау, поэзиялық туындылар, ажарлау ҽдістері, қайталау ҽдісі. 

   

Кез-келген жыраулар поэзиясына берілген анықтамаларға кҿз жіберер 

болсақ, олардың басты белгілерінің бірі – бейнелілігі екендігі аталып 

кҿрсетілген. 

Жыраулар поэзиясы тек ұйқасқа құралып қоймайды, сонымен қатар ҽдеби 

кҿркемдеу тҽсілдерін де барынша пайдаланады. Бұл жыраулар поэзиясындағы 

шешендік үлгілерінде де кҿрініс тапқан. Осы тұрғыдан келгенде жыраулар 

поэзиясында ең мол қолданылатын ажарлау тҽсілі – аллитерация мен ассонанс. 

Мҽселен, Бұқар жыраудың тҿмендегі нақылдарына назар аударайық: 

Арту-арту бел келсе, 

Атан тартар бүгіліп. 

Алыстан қара кҿрінсе, 

Арғымақ шабар тігіліп. 

Алыстан жанжал сҿз келсе, 

Азулы сҿйлер жүгініп [1,101]. 

деген сҿздерінде «о» дыбысы қайталанып келіп, ерекше үйлесімін тауып, 

үндестік құрған. Демек, дауысты дыбыстардың үндесуі ақын, жырауларға тҽн 

кҿтеріңкі пафосты дҽл танытады. 

Сондай-ақ, Шалкиіздің 45 жолдан тұратын «Мен кҿремін» толғауының 41 

жолы «а»-дан, 4 жолы «о»-дан басталады. 

Сол сияқты дауыссыз дыбыстар да жыраулар поэзиясындағы шешендік 

сҿздерді айрықша ажарлылық сипатқа ие ете алады. Мысалы, Шалкиіз 

жыраудың бір туындысынан мысал  келтірейік: 

Жағаға жақын қонғанда, 

Жайылып сулар алмас па? 

Жаманға дос болғанда, 

Жазымда басым қалмас па? 

Жат туғанды ҿзі еткен 

Жақсының ғұмыры аз-ақ болмас па? [1,44б]. 

Жалпы, бұл ұяң дауыссыз дыбыстардың үндесуі эмоционалдық бір кҿңіл-

күйді білдіріп тұр. 
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Сонымен қатар, шешендік сҿздерде ең кҿп қолданылатын кҿркемдеу 

тҽсілі, ажарлаудың бір түрі – теңеу. Теңеуде «суреткер заттың, құбылыстың 

ерекше белгілерін кҿрсетпей-ақ, оны басқа затпен, құбылыспен салыстыра 

суреттейді. [3, 12б]. Мысалға, Жиембет жыраудың Есім ханға айтқан 

арнауынан үзінді келтірейік: 

Менің ерлігімді сұрасаң, 

Жолбарыс пенен аюдай. 

Ҿрлігімді сұрасаң, 

Жылқыдағы асау тайындай. 

Зорлығымды сұрасаң, 

Бекіре менен жайындай. 

Беріктігімді сұрасаң, 

Қарағай менен қайыңдай [1, 53б], - деп, теңеудің ҽдемі де 

сұлу үлгілерін алға тартқан. Ҿзінің ерлігі мен ҿрлігін, зорлығы мен беріктігін 

табиғаттың тамаша туындыларына теңеп, сол арқылы мықтылығын суреттейді. 

Жыраулар поэзиясындағы шешендік үлгілерінде эпитет (айқындау) те 

ҿзіндік орын алған. Мысалы Асан қайғыда: 

Таңдайға біткен қызыл тіл, 

Тірлікте не шайнасаң жұтар ол. 

Шалкиіз жырауда: 

Қара сия, ақ қағаз, 

Дестірге ҿнер тҿктірдің[2, 187б] . 

Осы мысалдардағы қара сия, ақ қағаз, қызыл тіл сияқты сҿз тіркестері 

ауыз ҽдебиетінен, ҽрісі түркі тіл халықтар ҽдебиетінен етене таныс болуы 

мүмкін. Бұл екі жағдайды аңғартады. Біріншіден, Ежелгі поэзиямыздың күні 

бүгінге дейін ҽрқилы орайда қолданылып келе жатқан бұл тіркестер – дҽстүрлі 

жалғастықтың куҽсі. Екіншіден, сан ғасыр ұғымға орнығып қалыптасқан 

тұрақты айқындаулар. 

Жырауларда бір сҿз жол аяғында екі-үш рет қана емес, біренеше  рет, 

тіпті бүкіл шумақ бойында қайталаулар болады. Қайталаулардың бірнеше түрі 

қарастырылған. 

1. Жыраулар басты назар аударған нҽрсенің не болмыстың, яки оның басты 

қасиетінің ҿлең жолы аяғында бірнеше рет қайталанып келуі, мҽселен Асан қайғыда: 

Тақырлауға қонған қаз-тырна, 

Таң маңынан ұшар ол. 

Тауық неше шақырса, 

Таң болжалдан атар ол. 

Қызыл изен, боз жусан, 

Сарыарқаға бітер ол. 

Таңдайға батқан қызыл тіл, 

Жаққа біткен отыз тіс, 

Тірлікте не шайнасаң жұтар ол [2, 218б]. 

Ҿлеңнің алғашқы тармақтарынан , яғни тармақтағы сҿз тіркестерінен 

жырау нысанға алған негізгі объекті айқын танылады. Бірақ  жырау басты 
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ҽрекеті мен қимыл, қасиетін «ол» деген сілтеу есімдігін қайталау арқылы 

жинақтай кҿрсетеді. 

2. Есімшенің «ар», «ер» жұрнақтары арқылы жасалған болжамды келер 

жақ түріндегі сҿздердің қайталанып келуі, мысалы, Шалкиіз жыраудың 

толғауынан үзінді келтірейік: 

Шағырмақ бұлт жай тастар, 

Ағытқан қойды жол бастар. 

Ақ желкенді жел бастар, 

Ғаділ тҿре ел бастар... 

Бір жақсымен дос болсаң, 

Азбас-тозбас мүлкі етер. 

Бір жаманмен дос болсаң, 

Күндердің күні болғанда, 

Жүмле ғаламға күлкі етер [2, 220б]. 

3. Риторикалық сұраумен келетін қайталаулар. Мысалы Ақтамберді 

жыраудың шығармасынан мысал келтірейік: 

Мінезді болса алғаның, 

Одан артық жар бар ма?! 

Екі жаман қосылса, 

Күнде жанжал, күнде шу, 

Ұяларлық ар бар ма?! [2, 223б]. 

Осылайша кҿптеген жыраулардың шығармаларында эпикалық қайталау 

сұрау түрінде келіп, жыраулардың замана халін, ҿмір сырын білдірер негізгі 

ойын айқын танытуға қызмет етеді. 

4. Бұйрық рай түрінде келетін эпифоралық қайталаулар, мысалы 

Шалкиізде: 

Алып, алып, ал сақын, 

Аңдып жүрген дұспаныңнан мың сақын. 

Күле кіре күңіреніп 

Шыққан достан мың сақын[2, 223б]. 

5. Істің, заттың, құбылыстың, оқиғаның себеп-салдарын, мақсаты мен 

шартын білдіретін эпифоралық қайталаулар, мҽселен Асан қайғыда: 

Ҽділдіктің белгісі- 

Біле тұра бұрмаса, 

Ақылдының белгісі- 

Ҿткен істі қумаса [2, 224б]. 

Жырау «белгісі» сҿзін қайталап, ҿмірдегі жақсылық, жамандық түрін 

ашық түсіндіре суреттейді. 

Шешендік сҿздерде ауыстыру (метафора) мол қолданылады. Ауыстыру 

алынып отырған заттың не құбылыстың мағыналас, мҽндес басқа ұғымдардың 

орнында пайдаланып, ойды ықшамды, суретті, айқын, қысқа жеткізуге 

негізделеді. Қажым Жұмалиев «Абай поэзиясының тілі» атты еңбегінде 

құбылысы жағынан алғанда Абайға дейінгі поэзиясында метафораның 5 түрін 

ажыратқан [3, 216б]. 
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Мысалы Ақтамберді жыраудан үзінді келтірейік: 
Сыртым -  құрыш, жүзім – болат, 
Тасқа салсаң майырылман [2, 193б]. 

Бұл мысалда бір нҽрсені екінші нҽрсеге балау арқылы жасалынған 
метафораның жалғаусыз, жұрнақсыз жай түрі. 

–мын, -бын, -пын, -сын жіктік жалғаулары, не -м, -ң, -ы, (-сы) тҽуелдік 
жалғауларының кҿмегімен жасалған метафоралар кездеседі. Мысалы, Бұқарда: 

Сен бұзау терісі шҿншіксің, 
Мен ҿгіз терісі талыспын [1, 194б]. 

Бұқар жырау жырларындағы ауыстырулардың тағы бір түрі, «едің» 
кҿмекші етістігі арқылы жасалады. Мысалы: 

Отыз бес жасқа келгенде, 
Қара судың бетінде, 
Сығылып аққан сен едің. 
Қырық жасқа келгенде, 
Алтынды тонның жеңі едің [2, 194б]. 

«Едім» кҿмекші етістігі кҿмегімен жасалатын ауыстырулар жыраулардың 
ҿз аттарынан айтылатын толғау, теңеулерде, лирикалық герой атынан берілетін 
монологтерде, «едің» кҿмекші етістігі кҿмегімен жасалатын ауыстырулар, 
ҽсіресе, арнау ҿлеңдерде кҿп ұшырасады. 

Жыраулар поэзиясында шендестіруде молынан қолданылады. Мысалы: 
Жаманнан туған жақсы бар, 
Адам айтса нанғысыз. 
Жақсыдан туған жаман бар, 
Күндердің күні болғанда 
Бір аяқ асқа алғысыз [1, 44б] , - деп жаман мен жақсыны 

шендестірген. 
Толғауларда, арнауларда құбылтудың ауыстырудан ҿзге кездесетін 

түрлерінің бірі – шендестіру. Мысалы, Бұқар жыраудың: 
Күлдір - күлдір кісінетіп, 
Күреңді мінген жиырма бес. 
Күрек тісің қасқайтып, 
Сұлуды құшқан жиырма бес [2, 202б], бұл жырда  

күрең – сайгүлік, сұлу – ару, қыз деген мағынада қолданылып тұр. 
Жыраулар суреттеген құбылыстарға ерекше рең, ажар беріп, айтпақ 

ойларын аша түсуге мейлінше елеулі ықпал ететін кҿркемдік тҽсілдердің бірі  - 
меңзеу(синекдоха). Ақтамберді жыраудың шығармасынан мысал: 

Білімдіге бағынсаң, 
Халық жүдеп іші азбас [2, 204б], адамның бір ғана мүшесі 

– ішті меңзеу арқылы білімдіге бағынған елдің бірлік, берекесі нығайып, 
ортасы олқы түспес, «іші азбас» деген ойлы пікір толғайды. 

Түйіндеп айтқанда, шешендік сҿздерде қолданылатын бейнелеу 
тҽсілдерінің барлығы да жыраулар шығармашылығында да болатындығына кҿз 
жеткіздік, ол ҿз кезегінде ақындық поэзияға да терең ҽсер еткен. Жоғарыда 
келтірілген мысалдардың ҿздерінен – ақ бейнелеу тҽсілдерінің жыраулар 
поэзиясындағы шешендік сҿздердің қуаттылығын арттыруда, ҽсемдік, ҽуезділік 
дарытуда қаншалықты маңызды екендігін аңғаруға болады деп ойлаймыз. 
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Аңдатпа: Тұрсынбек Кҽкішевтің ҿмірі мен шығармашылығы тұрғысында. 

Жазушының ҽдебиет сынының зерттелу хақында. Зерттеушінің Сҽкен Сейфулинның 
ізденістері, халық хамын ойлаған ұлағатты ойлары турасында жазылған 

Тҥйін сӛздер: Тұрсынбек Кҽкішев, сыни еңбектер, ғылыми-зерттеушілік ізденіс,  

 
Тұрсынбек Кҽкішев – Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, қазақ 

ҽдебиеттануы мен сынының таудай жүгін арқалап, бұлыңғыр тағдырдың 
бұралаң жолдарында алға қойған арман-мақсатынан адаспай, қазақ 
ҽдебиетіндегі ғылыми-зерттеушілік, сыншылдық-эстетикалық ой-пікірдің 
дамуына үлкен үлес қосқан ҽдебиетші ғалым. Ҽдебиет ардың ісі дегендей, 
ҽдеби сын тұрғынындағы келелі ой-пікірлер жазып, ҽдебиеттану 
ғылымыныңдамуына сүбелі үлес қосқан ҽдебиеттанушы ғалымдардың бірі. 
Ҽзілхан Нұршайықовтың Тұрсынбек Кҽкішұлының 80 жыл толуына 
байланысты Кҿкшетауда ҿткен жиналысында : «Сыртынан қарағанда бұл 
бауырларыңыз жалпақ жауырынды жалғыз кісі сияқты кӛрінеді.  
Шын мәнінде бұл кісі біреу ғана емес, бірнешеу. Атап атқанда: азамат 
Тұрсынбек, сыншы Тұрсынбек, әдебиет зерттеуші Тұрсынбек, жазушы 
Тұрсынбек , журналист Тұрсынбек ,публицист Тұрсынбек, ұстаз Тұрсынбек, 
ғылымға еңбегі сіңген қайраткер Тұрсынбек».  Осындай жан-жақты тұлғаның 
артына қалдырған қыруар мол қазынасы бар.Атап айтсақ: «Қазақ ҽдебиеті сынының 
тарихы», «Сын сапары», «Окрябрь ҿркені», «Дҽуір суреттері», «Оңаша отау», «Дала 
дауылпазы», «Мағжан-Сҽкен», «Сҽкен сүйген арулар», «Сҽкен Сейфуллин», «Қызыл 
сұңқар» сынды ҽр туындысының орны бір-бір тҿбе. Бір ғана Сҽкен Сейфулиннің 
ҿмір жолы мен шығармашылығы тұрғысында оннан астам кітап шығарғанының ҿзі 
талмас талаптың, қажымас қайраттың жемісі. 

mailto:rana_97.kz@mail.ru
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Тұрсынбек Кҽкішұлы ҽсіресе сын тұрғысынан жазған еңбектері ауыз 

толтырып айтарлықтай.  Бір сұхбатында «Сыншы болу үшін адамда қандай қасиет 

болу керек?» деген сауалға, «адалдық болу керек» дей отырып, сыншы-адалдықтың 

күзетшісі екенін айтқан. Осы адалдықтың ақ туын кҿтеріп отырып, қазақ ҽдеби 

сынының тууы мен қалыптасу, даму тұрғысында аянбай еңбек етіп, ҿзінің ғылыми 

мектебін қалыптастырды. Бұған қоса, жоғарғы оқу орындарында білікті маман 

дайындап, ұлт  болашағына қосқан үлесі ерен. 

Тұрсынбек Кҽкішұлы, ҿз туындыларын асықпай, жауаппен қарап, 

талғампаз жаны ҿзіне қатал талап қоя отырып ҽр шығарманы анық деректерге, 

архивтерден, ел-елді, жер-жерді аралап жүріп, халық арасынан тынбай ізденіп 

барып жазады. Кҿрнекті екі томдық «Қазақ ҽдебиеті сынының тарихы» атты 

еңбегі соның дҽлелі. Бұл кітаптың барлық тарауларында тың ой-пікірлер, бұрын 

соңды кездесе бермейтін деректер кҿп кездеседі. 

Еңбекте сынның алғашқы нұсқалары Жарнама-сыннан, шығарманың 

мазмұнын қысқаша баяндайтын аннотациядан басталатынын, оқушы мен 

жазушы арасындағы дҽнекер рецензия екенін атап айтылған. Сын жанрының 

«физиономиялық» ерекшелігін ашып кҿрсететін публистистикалық сын, 

проблемалық мақалалармен кеңіп, ҽдебиеттануда ауқымды рҿлге ие деп зерттеу 

мақала мен хрестоматия құрастыру, ҽдіснамалық нұсқауларды кҿрсетті. 

Осылайша, Қазан тҿңкерісіне дейін қазақ сыны дүниеге келгенін атап айтты. 

«Қазақ ҽдебиеті сынының тарихы» еңбегінде  ҽдеби сынның алғашқы 

толқындары деп 1921-1925 жылдыр аралығын кҿрсеткен. Ҽсіресе, Сҽкен, 

Мағжан, Мұхтарлар жазған еңбектерге сыни мақалалар кҿптеп жазылды. Бірақ 

бұл басқа тақырыптар қамтылмады деген сҿз емес.  Сынның буынын бекітіп, 

қанатын жаюға ҽсіресе сыни айтыс-тартыстар үлкен рҿл атқарған. Бұған 

ҽдебиет тарихы мен теориясы қолтығынан демеп нық тұрып кетуге үлкен үлес 

қосқандығы жазылған. Қазақ сынының шуақты кезеңі деп 1932-1937 жылдар 

аралығы атап кҿрсетілген. Ал, 1937 жылы Қазақстан Жазушылар одағының І 

пленумында М.Қаратаев «Қазақ ҽдебиетіндегі сынның міндеттері» атты 

баяндамасын жасап, ой додасына салынуы сының жеке отау болып 

қалыптасқандығының дҽлелі деп кҿрсетілген. Тұрсынбек Кҽкішев сынның ең 

негізгі міндеті деп ҽдемілікті, сұлулықты, жарастықты, парасаттылықты, 

кҿркемдікті қастерлеу, жақсыға қуану, жаманға қамығу, гүлденер ҿнерге 

қолғабыс тигізу, теріс жолдан сақтандырып, дұрыс жолға салу, бағыт-бағдар 

беру деп, сынның сынау құралы деп түсінудің үлкен қателік екенін баса 

айтады. 

Тұрсынбек Кҽкішевтің тағы бір құлашын кеңге жайып, қалам сермеген 

тақырыбы Сҽкен Сейфулин хақында. Бір ғана Сҽкен ҿмір жолы мен 

шығармашылығы тұрғысында кҿптеген кітап шығарғанының ҿзі талмас 

талаптың, қажымас қайраттың жемісі. «Қызыл сұңқар», «Сҽкен Сейфуллин. 

Ҿнегелі ҿмір», «Сҽкен жҽне Гүлбахрам», «Сҽкеннің соты», «Сҽкен 

Сейфуллин», «Мағжан жҽне Сҽкен», «Сҽкен сүйген арулар» сынды еңбектер 

соның дҽлелі. Сҽкен туралы зерттеу 1957 жылы Жазушылар одағы Сҽкен 

Сейфулиннің ақталуынан кейін еске алу кешін ұйымдастырған. Сол кештегі 

алған үлкен ҽсерінен басталған зерттеушілік жолы Е.Ысмайловпен үш адамдық 
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экспедициядан бастау алды. Алдымен Жаңаарқаға, Қарағандыға, Ақмола, 

Кҿкшетау, Петропавлға барып Сҽкенді танитын ағайын-туыстарымен, дос-

жарандарымен сҿйлесіп, суреттерін алып,  кҿп мағлұмат жиналып Сҽкен 

Сейфулиннің 70 жылдығына арнап екі томдық кітабы құрастырылған.  

Тұрсынбек Кҽкішев Сҽкеннің бар болмысын, ҿмірі мен шығармашлығын 

тереңнен зерттеді. Кҿптеген ғылым кандидаттары, докторлар ҿз 

десертацияларын Сҽкен Сейфулин шығармашылығына арнаған. Дегенмен, олар 

осы тар шеңберден аса алмады. Бірақ, Тұрсынбек Кҽкішев Сҽкенді тек қазақ 

оқырмандарына ғана емес ҽлем жұртшылығына таратты. Сҽкен туралы жазған 

еңбектер кҿптеген тілдерге аударылып, баспа бетін кҿргенін атап айта аламыз. 

Жазушы Сҽкеннің тек поэзиямен ғана емес прозамен де ерте бастан 

шұғылданғанын айта келіп, очерктері мен повестьеріне де үлкен 

ыждағаттылықпен ден қоя қарастырды. Жазушы «Тар жол, тайғақ кешуді» 

қазақ халқының тарихында ҽлеуметтік мҽні зор келелі мҽселелерді кҿркемдік 

жинақтау принціпімен шешуге талаптанған шығарма деп атады. Ҽрі, Сҽкен 

туралы бір-біріне кереғар, алып-қашты сҿздер кҿп, тіпті бір жағынан  

«Тар жол, тайғақ кешуде» есімі аталғандардың ұрпақтары, кейбірі билік басына 

жеткен балалары Сҽкен есімін естісе тыжырына қалары хақ. Т.Кҽкішевтің 

айтуынша «Тар жол, тайғақ кешу» романының 1927 жылы алғаш рет 

басылымының ерекшелігі: ұлтшыл, алашордашыларды құрту, байшыл дегендерді 

құрту деген сҿздер жоқтың қасы. Бұны оқыған Алашордалықтардың ҿзі ештеңе 

айтпаған. Алайда 1936 жылғы басылымында Сҽкен айтты ма ҽлде баспа 

редакторы ма, байшыл, ұлтшыл, алашордашыл деген терминдер кҿп 

қолданылған. Себебі Сҽкен алдыңғы буын ағаларға ілтипатпен қарап 

отырғанын айтқан. Ҽрине, «Тар жол тайғақ кешу» маңайында таусылмас дау-

дамайлар кҿп. Себебі, қол жеткізгісіз ақпараттар архивтерде жатыр. Деректерге 

қарағанда Сҽкен репрессияның құрбаны болып, тұтқындалып, үйін тінткенде 

58дана кітап, 14 бума қолжазба, 4 бума жеке хаттары, фотоальбомдар, 25 жазу 

дҽптері тҽркіленген еді. Осыған орай Тұрсынбек Кҽкішов «Сҽкен соты» деген 

кітабы шығар алдында архивке барып, құжаттар іздестірген. Бірақ ештеңені 

кҿшіріп алмасын деп жанына бір аға лейтенантты қосып жіберген.  Кейіннен 

КГБ-ның басығынан неге бұлай деген сұрағына «сен бізді қинамда, бар болса 

да бермейтін құжаттар болады»,- деп қысқа қайырған. Міне, бүгінде сол 

архимвтегі құнды мағлұматтар халық игілігіне жарамай жатқанына күйініп, 

болашақ зерттеушілерге осы мҽселеге назар аударса деген тілегін айтып кетті.  

Бұған қоса, архивтерде Сҽкеннің сыртынан дерек берген адамдардың есімдері де 

бар. Бір қызығы бұның арасында Сҽбит жоқ. Бір деректерде «Сҽкенді ұстап берген 

Сҽбит» деп жатады. Бұл мҽселенің ақ қарасы ҽлі анықталмай келеді. Сҽкен туралы 

жазылған еңбектен жазылмағаны ҽлі кҿп. Бұл-қазақ филологиясындағы шешуі 

табылмаған түйткілдердің бір парасы ғана. 

Қортындылай келгенде ҽдебиетші, ғалым, филология ғылымдарының 

докторы, профессор Тұрсынбек Кҽкішев ҿзінің бүкіл саналы ғұмырын 

ҽдебиеттану ғылымына арнады. Тарихтың тұманды пердесін ашудағы табанды 

күресі, ар алдындағы қызметін адал атқарып шықты. Осы арқылы халықтың 

қалаулы, елінің елеулі азаматы бола білді. 
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Ауыз ҽдебиетінің бағы заманнан ескірмей ұрпақтан-ұрпаққа ауысып 

отырған күрделі салаларының бірі- батырлар жыры. Батырлардың халыққа 

қамқоршы болу арманы, іс-ҽрекеті жырлануы арқылы оның ҿз үй ішіне,ҿз 

руына деген сүйіспеншілігі де айқындалады. 

Эпостық жырлардан біз қазақ халқының тағдыр-талайын, тарихи жҽне 

кҿркем ойлау ерекшелектерін, сонымен қатар рухани - интеллектуалдық 

деңгейін де байқаймыз. Эпостық мұрамыздың жиналып, жарияланып зерттелуі 

Ш.Уҽлиханов, Э.Диваев, Г.Потанин, В.Радлов, Ҽ.Бҿкейханов, М.Ҽуезов 

еңбектерінен бастау алып, түрлі танымдық белестерге кҿтеріліп келеді.Эпостық 

жырлардың тарихилығын зерттеу, оларды тарихи дереккҿз ретінде бағалау Т.А. 

Гуриев, В.Я. Евсеев, А.М. Линевский, И.Б. Молдобаев, Ж.Ш. Хошниязов 

еңбектерінен анық байқауымызға болады [1,107б.]. Эпостың тарихилығы 

қаһармандық жырлардың ҿмірде болған оқиғаларға қатысы сабақтасып жатады.  

Осындай шығармалар қатарына қазақ халқының ертеден келе жатқан 

мұралары Қара Қыпшақ Қобыланды батыр, Алпамыс батыр, Ер Тарғын, Едіге, 

Қамбар батыр жырларын жатқызамыз. Осы жырлардағы қазақ тарихының кейбір 

мҽселелерін қарастырып ашу бүгінде кезек күттірмес мҽселелердің бірі болып 

табылады. Бұл шығармалар қазақ ҽдебиеті саласында кҿркемдік ерекшеліктерімен 

қандай құнды болса, тарих үшін де айрықша мҽнді болып  табылады. 

Батырлар жыры кҿбінесе Отанын сыртқы жаулардан қорғау, ҿз елін 

басқаларға тҽуелді етпеу тілегін қамтиды. Қазақ эпостары- ның қай-қайсысын 

алсақ та, қыпшақ, ноғайлы қазақтары қызылбастарға, қалмақтарға қарсы 

күреседі. Бұл жырлардың кҿпшілігінде ноғайлының жерін қалмақтың жаулап 

алмақшы болуына байланысты үлкен оқиғалар кҿрініс тапқан. 

«Қобыланды батыр» жырындағы оқиғаларға тоқталсақ. Жырда 

қыпшақтар мен қызылбастар, қалмақтар арасында болды [2,78 б.]. Эпостағы 

жер аттары, қыпшақ елі, бҽрі де тарихи деректер болып саналады. Демек, бұл 
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жағынан жыр мен тарих арасында ешқандай қарама қайшылық жоқ.  

Бұл жырда аталған оқиғалар шындыққа сҽйкес келеді. Мысалы: «Қобыланды 

батыр» жырының Марабай, Мергенбай, Біржан, Досжан жырлаған нұсқалары 

қыпшақтар мен қызылбастардың арасында кҿп заманға созылған қарым-

қатынастарды, талас-тартыстарды кҿрсетеді. Қыпшақтардың Қобыланды 

бастаған батырларының шетелдік жау қызылбастарға қарсы жүргізген ерлік 

күресі суреттеледі. Сонда қыпшақ еліне бірінші болып ұрынатын қызылбастың 

Қазан ханы болады.  

Эпос ноғайлы, қыпшақ, қырғыздар бір ел болып жүрген кездері туған 

деген ғалым халықтық топонимияға сүйеніп, Қобыландыны тарихта болған 

адам деп біледі. Жалпы қазақ эпосындағы батырлар тұлғасына келгенде 

М.Ҽуезов олардың бҽрі «Ертеде туғандары да, кейінірек шығарылғандары да 

анық тарихи оқиғаларға негізделген. Ал басты кейіпкерлері тарихта болған 

адамдар» [3,426б ]. 

Қазақ эпосының тарихилығына қатысты ой «Қамбар батыр» жыры 

тұсындағы Н.С.Смирнова пікірлерінен де кездеседі. Ғалымның жырдың тарихи 

арқауы ноғайлы, ҿзбек ұлысына енген тайпалар ортасынан іздеуі соны 

байқатады [4,253б]. 

Жырдың барлық нұсқаларында да қалмақ ханы Назымды алам деп 

ноғайлы еліне шабуыл жасап, оларды бүліншілікке ұшыратып отырады.  

Ал, Қамбар ноғайлы жұртын қорғайды. Қалмақ ханының ҽскерімен соғысып, 

оларды жеңеді. Жырда жағымды образдардан: Қамбар, Назым, Алшыораз.  

Ал жағымсыз кейіпкерлердің  бірі қалмақтың ханы Мақтым жырланады. [5,86 б] 

Қазақ халқының эпикалық шығармаларының ішіндегі жақсы үлгілерінің 

бірі келесі жыр-Алпамыс туралы жыр қазақ, ҿзбек, қарақалпақ, татар, башқұрт, 

алтай халықтарында бар. 

«Алпамыс» жырының қазақша нұсқаларында ХVІ-ХVІІІ ғасырлардағы 

азаттық идеясы-қалмақ хандарымен күресу, олардың шабуылынан қорғану 

идеясы пайда болады. Бұл кезеңде шыққан жырды ру басының ҿз жерлестеріне, 

туған халқына зорлық-зомбылық жасауына, олардын бейбіт елді жаулап алуына 

қарсылық күшейе түседі. «Алпамыс» жырында Қоңырат руының билігін 

қолына алған Ұлтан мен Алпамыс арасындағы тартыс тақырыбы терең 

суреттеледі. Бұл дҽуірде ислам дінінің халық санасына ықпалын тигізу 

нҽтижесінде жырда діншілдік идеялар кҿріне бастайды. 

Басқа жырларға қарағанда, «Ер Тарғын» жырының нұсқалары кҿп емес.  

Ел аузында айтылып жүрген «Тарғын» жырының оқиғасы жағынан ең толығы 

да, мазмұны, кҿркемдігі жағынан ең құндысы да Н.И.Ильминский ұсынған 

нұсқа. 

Сонымен, қорытындылай келе батырлар жыры тек ҽдебиеттік мұра емес, 

қазақ халқының ҿткендегі тұрмысынан, экономикасынан, қоғамдық-тарихтық 

болмысынан бағалы деректер бере алатын құнды материал деп білеміз. Ҽрине, 

тарихи мҽліметтерге ел-қиялы қосқан қоспа жайларда араласады. Шындық ҿмір 

елесімен қатар ертегілік ҽсерлеу де басым болады. Соған қарамастан, қазақ 

тарихының кейбір мҽселелері жайлы құнды деректер алуға болады. 
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Бүгінгі күннің талабы халқымыздың осы мол мұрасын ҿткен 

тарихымызды зерттеуде дерек ретінде пайдалануға бола ма, болса қалай 

пайдаланамыз деген мҽселелерді алдымызға қоюда.Бұл деректердің 

артықшылығы оларды халықтың ҿзі қалдырғандығында. 

Бұл реттен белгілі эпостанушы Ш.Ыбраевтың: «Эпостың негізі - тарихи 

шындық. Ҽсіресе, ол эпосты тудырған ортаға, халықтың жер-су атауларына 

тікелей қатысы бар» - деген пікірінің маңызы зор. 

Қазақ эпостары - қазақ тарихының келелі кезеңдері оқиғаларынан хабар, 

дерек бере алатын рухани қазына. 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Гуриев Т.А. Исторические основы некоторых антропонимов в осетинском 

нартовском эпосе // Фольклор и историческая этнография. - Москва. 1983. 107 

с. Хошниязов Ж.Ш. Историко-фольклорная характеристика каракалпакской 

версии эпоса «Алпамыш» Т. 1978. 

2. Қобыланды батыр. Казахский героический эпос. Москва: Наука, 1975. - 78 с. 

3. М.Ҽуезов. Ҽдебиет жҽне уақыт. Алматы. 1962. - 426 б. 

4. Смирнова М.С. Основные версии «Камбара». Алматы. 1959. -253 б. 

5. Батырлар жыры «Қамбар батыр» Алматы. 1986. - 186 бет 
 

 

СӘКЕН ЖҤНІСОВТЫҢ «АҚАН СЕРІ» РОМАНЫНДАҒЫ  

ЖАТСЫНУ МӘСЕЛЕСІ 

 

      Қайырбек Мерейлім Тӛлеутайқызы 
5В011700- Қазақтілі мен әдебиеті» мамандығының 4-курс студенті 

Kayirbek.mereylim@mail.ru 

Ғылыми жетекші: Таутина Бақытгүл Ағзамқызы 
Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Қазақ тілі мен әдебиті кафедрасының аға оқытушысы 

 
Аңдатпа: Бұл мақалада Сҽкен Жүнісовтың «Ақан сері» романындағы басты кейіпкер 

Ақанның қоғамнан шеттетіліп, ҿнері бағаланбай жалғыздық күйін кешкен ауыр тағдыры 
қарастырылған. Кҿркем прозада кездесетін жатсыну мҽселесі жан-жақты талданған.  

Тҥйін сӛздер: Ҿнер, ақын, жалғыздық, жатсыну 

 
«Тұсында сері болсын, пері болсын, 

Ұнайды ҿмірімен Ақан маған. 

Керексіз кісі болған ол заманға, 
Қайткенмен бір жұмбақ сыр бар Ақанда. 

Тегінде тегін бе екен Ақан сері, 

Бұл да бір емес пе екен елдің ері? 
Ҿз ұлын, ҿз ерлерін ескермесе, 

Ел тегі алсын қайдан кемеңгерді» - деп Ілияс ақын 

жырлағандай Ақанның ҿмірі қандай қиын болса, сондай бізге беймҽлім сыр 
жатыр. Ақан сері қазақтың бағына біткен асыл перзенті. Атығай-қарауылға, бүкіл 

Кҿкшетау ҿңіріне аты жайылған аңшы, саятшы сері жігіт, ҿз жанынан шығарып 

айтатын ҽнші, суырыпсалма ақын барша жұрттың еркесі Қорамсаның Ақаны. 
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Ақан дегенде  Кҿкше ҿңірі, Арқа жері кҿз алдымызға елестейді. Ҿзінің ҽсем 

ҽнімен, тамаша дауысымен, керемет ақындық ҿнерімен бар жанды ҿзіне баурап 

алатын серіні қазақ даласының қай баласы болмасын сүйсіне тыңдайтын. «Ақан 
қайда?» «Мына дауыс Ақандыкі ғой»,«Біз тамақ іше келді дейсің бе?»дескен ауыл 

жастары болсын қариялары болсын осылай Ақанды іздейтін. Ақан қай ауылда 

болмасын - Ақан. Еңкейген кҽріден, еңбектеген балаға дейін біледі. «Ақан келді 
ауылға» дегенді жұрт естігенде кҿрінген той-томалаққа еліге бермейтін кҽрі 

құртаңдарға дейін жалғыз атына міне салып асыға келіп жататын [4,53]. Ҽсіресе, 

Құлагермен Ақан келе жатыр дегенді естіген бүкіл жұрт шулап жолын тосып, 
үлкен сүйіспеншілікпен күтіп алатын. Ақан ел аралап, серілік құрып, үнемі 

достарын ертіп, жұртты шаттыққа бҿлейтін. Сегіз қырлы бір сырлы жігіт Ақан 

мен деген мықты, ҿнерлі жігіттерді ертіп, жолға сапарға шығатын. Серімен оның 
жолдастарының мінген аттарына дейін жүйрік, киген киімдері жинақы, ҽсем, 

жүріс-тұрыстарының ҿзі жұрт қызығарлық болатын. Сұлу киім, жүйрік ат, алғыр 

бүркіт Ақанда болады. Біріне бедеу мінгізіп, біріне бүлде кигізіп дегендей, 15-20 
жігітті ҿзі тҽрбиелеп, нҿкер қылып алады. Жүргенде сол жігіттердің алдында 

қолбасындай оқшау отырады. Біресе боз атқа мініп, ақ киінген. Біресе қара атқа 

мініп, қара киген. Басында- бұлғақтаған үкі, қолында – домбыра, аузында – ҽн... 
Жігіттердің бҽрі балуан, бҽрі ҽнші. Бірақ Ақанның ҽні ҿзгеше. Даланы күңірентіп, 

Ақан ҽн шырқаса,  би билігін, кемпір ҿрнегін, сұлу кестесін қойып, аңырып 

тыңдай қалады.Қалың қарауылдың қара кҿздері «Ақанның ҽні-ай!» деп деп 

күрсінеді. Сүймесе сері дер ме еді, қалың қарауыл Ақанға сері деп лақап ат береді. 
Ақан сері-ойын-сауықтың, той-думанның гүлі. Ҽрі шешен, ҽрі тапқыр, ҽрі кесіп 

айтатын турашыл  сері жігіт-қасиетті, таза, сап мҿлдір махаббаттың, шынай 

ҽсемдіктің, бұла сезімнің жыршысы. Сырты оюлы, іші оюлы, нҽзік ҽшекейлер мен 
сипаттауларға негізделегениірім-толқындары ерекше нақышты, кестелі 

толғауларды шығарушы [2,195].  

Сері ҿзінің жанына ең жақын, адал достарын ертеді. Соның бірі Ақанның 
қасынан бір елі қалмайтын, қалжыңқой досы- Шҽкей еді. «Шҽкей шынында да 

ҽнші, ҽсіресе домбырашы жігіт. Ақанға еріп, ел аралағаннан бері ҽнге де, күйге 

де бұрынғыдай салғырт қарамай, жанға қорек, елге керек ҿнер деп ұға 
бастаған» [4,54]. 

Иҽ, ҽлбетте солай болмақ. Ақан сері ҿзінің серіктеріне ҿнердің қадірлі, 

қасиетті екенін, ҽн шығарып айтқан соң, ол елге жайылып таралған соң, оны 
қалай болса солай айтпау керек оны нақышына келтіріп, бар жан-дүниесімен 

беріліп, орындау керектігін үнемі достарына ұғындырып, ескертіп отыратын. 

Міне, сондықтанда Шҽкей ҿзінің орындап жүрген ҽн мен күйіне басқаша бір 
кҿзқараспен қарайтын. Шҽкей қандай отырыста болмасын, жұртты күлдіріп, 

кҿңілді, қылжақбас мінезімен барлығын баурап алатын. Қандай ҽн айтса да 

жеңіл, күлдіргі ҽндер айтып, ҿзіне жараса кететін. Бір отырыста «Ақанның 
«Қыз сипаты» деген ҿлеңін маңындағы қыздардықабағымен, иегімен ымдай 

отырып, айтып біразына тидіріп, одан соң «Ағаш аяққа» басты. «Ала жаздай 

нҽр татпай іздегенім қыз болды ойбай, қыз болды-ай!»деп ойбайын салып, 
ҿтірік жылап, кҿзіне жас алғанда үйдің ішін қыран-топан күлкі кернеп кетті. 

Енді бір кезде «Ҿлеңді жатып та айтам, тұрып та айтам, тым еріліп, есіріп 

алғанымда жорғалап құйрықпенен жүріп те айтам» деп құлағын, құйқасын 
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қимылдатып, отырғандардың ара-арасымен босағаға қарай жорғалағанда 

қыздар, кемпірлер тырақайлап қашып, жастар ішек-сілелері қатып, күлкіге 

батты» [1,54].  Шҽкей серінің досы ғана емес, сонымен жанашыры, қандай 
жағдай болмасын Серіні үнемі қолдап-қолпаштайтын жанның бірі. 

Ақан Ұрқияны алып қашып кеткенде, оған кҿмектесіп, бар жақсылығын 

жасайды. Оны біз мына жерінен байқаймыз. Ақан Ұрқияны алып жігіттерімен 
үңгірге қашады, сол сҽтте Шҽкей серінің анасына барып, ел жұртта не жаңалық 

болып жатыр екен деп білуге кетеді. Жағдайды барлап қайтқан Шҽкейден Сері 

жҽне жігіттері суық хабар ҽкеледі-ау деп күтеді. Ал, Шҽкей болса «Ҿйдҿйт 
дерсің, ҿздерің тіпті жұмақтың тҿрінде отырғандайсыңдар ғой, түф дүниенің 

рахаты осында ғой» - деп, үңгірге кҿңілді кіріп, елден суық хабар ҽкелгенін 

мүлдем білдірмейдіСҿйтіп Ұрқияға «- Оу, Ұрқия, кҿтер кҽне басыңды, ҿз 
қолыңменжай қане дастарханды асыңды»,- тақпақтап, қоржын ішінен мол 

базарлық шығарады [4,185]. Мол олжамен келген Шҽкей дорбасынан неше 

түрлі тағамдарды шығарып, кҿңілсіз отырған Ұрқия мен Ақанды кҿңілдерін 
кҿтеріп тастайды. Ақан досының мінезін аңғарып, қияметтің қыл кҿпірінен де 

бірге ҿтуге даяр адал серігінің сҿзі мен ақжарқын мінезін сырттай қызықтап 

отырады. Ақтоқтыны қимай жүрген Ақанның мінезін байқаған жолдасы серіге 
сырттай қарындасы Ұрқияны лайықтайды. Міне енді жарасымды жұп екенін 

сезген Шҽкей алып қашуға кҿмектеседі. Шҽкей қандай жағдай болмасын кез-

келген жолмен қыбын тауып шығып кететін.  

Ақанның Шҽкей сияқты домбырашы ҽнді орындағанда сазына келтіріп, 
керемет орындайтынҽнші жолдасы - Сұлтамұрат еді. Ақанның «Майда қоңыр», « 

Жігіттің падишасы Ҽмір Темірді»  ширатып, толқытып айтқанда саңқылдаған 

ұранды дауысыағаш үйді жаңғыртып жіберетін» [4,49].  Бұрын Сұлтамұраттың 
атын естігенмен, ҿзін кҿрмеген, дауысын естімегендер бағана «Ақанның қасында 

жүретін ҽнші жігіт дегенде, қазанның түп күйесіндей қара жігіттіқорашсынып, 

осы ма мақтап жүргендері деп іштей мысқылдай қараған, сырты қара болса да іші 
толған ҿнер екенін қайдан білсін. Сұлтамұраттың ҽніне риза болған Ақан бірде: 

Шіркін-ай, тосын кҿрген баласының, жүрек қабы жарылатын жүзіңді теріс 

қаратып қойып, бал татыған ҽніңді тыңдай берер ме еді» деп еркелете күліпті. 
Ақан етінің қаралығын кетірем деп Сұлтамұратты Сарыкҿлге апарып, үш иіс 

сабынмен жуыпты деген құрдасының да қалжыңы елге аңыз боп тараған.  Ақан 

бар жолдастарын ҿзіне жақын тартқанымен, Сұлтамұратқа деген пейілі ерекше 
болатын. Ол да Ақан сияқты атақты серіге еріп, ел аралап, жұрт танып жүрген еді. 

Бірақ анасының мезгілсіз қайтыс болуы, жып-жылы ұясын суық азынаған үйге 

айналдырып жібереді. Ақан достарымен сауық құрып жүрсе де  Сұлтамұраттың 
үйленбей жүргенін ойлайтын. Бұдан тҿрт-бес жыл бұрын Ақан Бҽтжанмен 

Ожымбайды Құлагердің бҽйгесінен қалың беріп, үйлендірген. Ал Сұлтамұрат ше 

анасы қайтқалы бері, күн кҿріс үшін ел аралап, ҽн айтып жүргенін естіп Серінің  
жаны ашып, Сұлтамұратты іздей береді. Алайда, Сұлтамұрат Қадишамен кҿңіл 

қосады. Ҽрине бұл Ақан үшін жҽне жолдастары үшін тосын жаңалық болғанымен 

барлығы қуанып, жақын достары бақыт тілеген. Ақанның ең асыл жанашыр 
достары – Шҽкей, Сұлтамұрат болса, осылардың қатарына Қадиша да бар 

еді.«Қадиша-Тастанның кіші тоқалы жасы жиырмаларға жаңа келген жас 

келіншек. Осы үйдегі Ақтоқтыдан кейінгі ҽйел жынысының кҿріктісі. Басына 
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тартқан жеңіл ақ жібек шалысы болмаса, ауыл үй қыздарының бірі деп 

ойлайтындай. Ҽлі уылжыған жас, үлбіреп тұр» [3,47]. Қадиша Сері екеуінің 

арасында болған жастық албырттық сезімге қарамастан, Ақанға Ақтоқтымен 
кездесуге кҿмектеседі. Қадиша талай жыл Тастан байдың тоқалы емес, күңіндей 

болып, отымен кіріп, күлімен шығады. Бейшара ҽйелді отырса опақ тұрса сопақ 

етіп жер жебіріне жетіп, күн кҿрсетпейді. Осындай қорлықтар кҿрген Қадиша 
ойламаған жерден Сұлтамұратқа жолығады. Ақан серіге Сұлтамұратпен 

Қадишаның кҿңіл қосқандары ҽрине таңқалдыртты, дейтұрғанмен Сері екеуі үшін 

қатты қуанышты еді. 
Ақан серінің жанашыр достарынан бҿлек осы шығармада барлығының 

ҿсегін елге жеткізіп, жұртты жаңалықпен, ҽзіл-қалжыңға қарық қылатын кейіпкер 

ол- Су Құсайын. Құсайын жасынан ҽке-шешеден жетім қалып, жоқшылық 
тауқыметін тартқан жетім бала байлардың қойын бағып, қозысын жайып, 

күнелткен. Жігіт болып есейгенше осы кҽсібін талшық етіп, мінезі момын 

қойшының бойындағы бір қасиеті аса ертегішіл. Ертегінің неше атасын біледі. 
Келе-келе ҿзі де жанынан шығарып, ҽңгіме де айтуға дағдылана бастаған. 

Ҽңгімесі ҽрі қызық, ҽрі шылғи ҿтірік. Қызық ҿтірік айтатын тазша бала құсап, 

қисынын келтіріп соғатын Құсайынды жұрт аузын ашып, кҿзін жұмып тыңдайды. 
Ел содан бері, бұрын да ҿтірік ҽңгімелер айтатын Құсайынды «Су Құсайын» деп 

атап кеткен. Су Құсайынды Ақан Ақтоқтыға алып қашатынын айтып, оған 

ескертсін деп жібереді. Су Құсайын болса, Ақтоқтының жездесімен апасының 

үйіне келіп, бүкіл елдің жаңалығын айтып, жұртты қызықтырып  қояды. Артынан 
жездесі Еркімбай Ақтоқтыны таң атпай еліне жеткізіп, беруді ойлайды осыны 

естісімен Құсайын Ақанға естіртемін депалып-ұша жҿнеледі « Ойбай, жеген етке, 

ұйқыға мҽз болып, аузымды ашып, бетімен жатыр екем ғой, енді қалай үлгердім » 
деген Су Құсайын оянғандай жалма-жан атып тұрады. Ақан серіге кҿмектесемін 

деп, Жалмұқанның тұсағына түсіп қалады. Ҽрине бұлай болар деп ойламаған еді. 

Шығармада фольклорлық дҽстүрде бейнеленген қу тілді, жалғыз аяқ жарлы  
Су Құсайын тамаша жарасқан траги-комедиялық образ болып шыққан.  

Су Құсайынның характері осы тҽрізді образ қазақ топырағына баяғы бір мал 

баққан кҿне заманнан бермен қараай бауыр басып, ұлт бойына етене сіңген типтік 
бейне екенін аңғару қиын емес. Автордың ұтқаны- ҽрбір қылығы кісі кҿңілін 

қытықтап күлкі шақырып тұратын осы бір тумысынан берекесізтраги-комедиялық 

бейнені шынайы бере білгенінде [1,590].Ақан қоғамнан шеттетіліп, туыс-
туғандарынан айрылып, тіпті бауырларымен де жүз шайысқан кезде сақау баласы 

Ыбанды алып  ҽкесінен қалған қыстауда ҿмір сүреді. Сол кезде осы  Су Құсайын 

екі аптадай қастарында болады. Бірақ, үнемі ауыл аралап, ел үстінен күн кҿріп 
үйренген ол Ақанмен қоштасып кетіп қалады.  

Қай кейіпкерді алып қарасақта серіге жанашыр, үнемі кҿмек қолын созуға 

даяр тұратындарын, ҿнер десе ішкен асын жерге қоятын жандар екенін 
байқаймыз. Кейіпкерлердің драмалық, психологиялық күйлері мен ҽрекет –

амалдарының философиялық иірімдері үндесе келіп, , Ақан серінің тұлғасын 

кҿтере түскен. Туындыда қатыгез уақытта ғұмыр кешкен қазақ қауымының 
дҽулеті шалқыған мырзалары, зиялы азаматтары, ақын, ҽншілерінің қиын-

қыстау тағдыры жан-жақты ашылады. Осындай қым-қиғаш оқиғалар желісінде 

Ақан достарынан ажырап, жалғыз қалады. 
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Қорыта келгенде, жазушының Сері образын жасауда кҿп ізденгені 

байқалады.   Данышпан Абай айтқандай, мыңмен жалғыз алысқан кҿкірегі ояу, 

зерделі азаматтың ұрпақтан-ұрпаққа аңыз боп тараған кесек бейнесін 
ойлағандағыдай сомдап шығару оңай іс емес екені түсінікті. Жазушы болса, бұл 

шартты абыройлы орындаған. 
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Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Қазақ тілі мен әдебиет кафедрасының  

аға оқытушы,педагогика ғылымдарының магистрі 

 Арқалық,Қостанай облысы 

 
Аңдатпа. Мақалада кҿркем ойдың тарихи маңызын терең ұғынып, оны ғылыми 

зерделеген Шоқан Шыңғысұлы Уҽлихановтың ҽдебиетке  қосқан тың  жаңалықтары  жан-

жақты қамтылады. 

Тірек сӛздер. поэзия,эпос,айтыс. 

 

Сындарлы тарихтың бетінде ҿзіндік қолтаңбасын қалдыра білген 

қазақтың ғұлама ғалымы Шоқан Шыңғысұлы Уҽлиханов аз ғана ғұмырында аса 

құнды академиялық еңбектер жазып, артына мол ғылыми мұра қалдырған 

дарынды Алаш азаматы. Шоқан Шыңғысұлының кҿп салалы, ҽр қырлы бай 

мұрасы, оның дүниетанымы, қоғамдық, философиялық, ағартушылық, 

демократтық кҿзқарастары биік деңгейде болғанын танытады.Жомарт табиғат 

Шоқанды дарын мен таланттан кенде қылмаған.Ағартушының ҽр еңбегі ұлт 

тарихында ҿз алдына бір тҿбе,тотықпайтын,тозбайтын асыл мұра, ғажап 

туынды. Заманында дүниежүзілік ғылымға елеулі үлес қосқан Ш.Уҽлихановтың 

терең мазмұнды еңбектері, ҿзінің асыл тұлғасы мен жарқын бейнесі тарихтың 

ҽр кезеңінде жоғары бағаланды. Ол туралы замандастары жан тебірентерлік 

жылы лебіздер қалдырды. Ҽсіресе дүние жүзі мҽдениеті ордаларының бірінен 

саналатын Петербургты дүр сілкіндіріп,«Ғажап ғалым», «Жас данышпан» 

атанған Шоқанға берілген бағалар биік, ҿте асқақ еді. Ұлт жанашырын 

ғылымның ұшар биігіне кҿтеріп,шалқар дариясына қондырған екі қайнар кҿзді 

байқауға болады.Бірі –қазақтың ҿз топырағына біткен ойшылдық,ақындық 

қасиет еді де,екіншісі Шоқан оқып біліп алған мектеп пен орыс достары[1,289] 
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Географиялық кҿптеген кітаптардың авторы,жазушы С.Н.Марков Орта 

Азияның атақты зерттеушісі Ш.Уҽлиханов туралы баяндайтын «Шыңдарға бет 

алғандар» («Идущие к вершинам») деген тарихи-географиялық повесті. 

Повесте XIX ғасырда Орта Азияны мекендеген халықтар мен тайпалардың 

ҿмірі мен тұрмысы, салт-дҽстүр, ҽдет-ғұрпы жазылған жҽне Верный қаласына 

ерекше тоқталып, оның болашағының үлкен екендігі туралы ҽңгімелейді. 

С.Марков ҿзінің жас ғалым-қазаққа деген сүйіспеншілігін мына ҿлең 

жолдарымен білдіреді [2, 164 б.]: 

Чужая жизнь безжалостней моей Зовѐт меня... И что мне делать с ней? 

Ведь можно лишь рукою Великана 

В лазоревой высокогорной мгле Куском нефрита выбитъ на скале 

Рассказ о гордом подвиге Чокана. 

Ҿлеңнің қазақша мазмұны [3]: 

Қыршын кеткен басқа жанның ӛмірі 

Шақырады мені ӛзіне... 

Не істесем екен енді мен жай табу үшін кӛңілі? 

Тек Алыптың қолымен ғана 

Жартасына жақұт таудың шыңы асқақ 

Шоқанның ерен ерлігі жайлы әңгімені 

Асыл тастармен ғана жазуға болады оны растап. 

Тумысынан жыр-күйге ҽуес Шоқан-қазақ халқының ҽдебиетіне кең 

талдау жасап,жеке жанрларына анықтама берген тұңғыш ҽдебиет зерттеушісі. 

Жазушы қаламынан туған: «Қазақтың халық поэзиясының формалары 

жҿнінде», «Тҽңірі», «Оңтүстік Сібір тайпалары тарихынан», «Жоңғария 

очерктері», «Қазақ арасындағы шамандықтың қалдықтары», «Қырғыз 

жайында», «Профессор И.Н.Березинге хат», «Профессор И.Н.Березиннің «Хан 

жарлықтары»атты кітабын оқығанда», «Жамиғат-тауарихтан», «Тарихи-

Рашидидден», «ХҮІІІ ғасырдың батырлары жайындағы тарихи аңыздар», «Ұлы 

жүз қазақтарының аңызы»деп аталатын мақала –зерттеулерінен ғалымның 

ҽдебиет үлесіндегі биік талғамын,терең  білімін аңғаруға болады. Шоқан ҿз 

халқының тарихын мҽдениеті ерте танылған елдермен сабақтастыра 

сипаттайды: «Біздің халықтың бай жҽне поэзиялық құны жоғары, реалистік 

ҽдебиеті бар. Ол шығыстың эпосына емес, индогермандық эпосқа ұқсайды», [4] 

- деп ой түйіндей келе, қазақтардың рухани байлығын цивилизациясы аса бай 

ірі елдермен жақындастыра қарастырады. Енді бір еңбегінде ол былай деп 

жазады: «Түрік тектес халықтардың ішінде поэтикалық қабілеті жағынан қазақ 

бірінші орын алды деуге болады.  Шығысты зерттеуші ғалымдарымыздың 

арабтар туралы айтқан сҿзі қазақтарға дҽл келеді. Қазақтар да бҽдҽуилер сияқты 

жаратылысынан ҿлеңші жҽне ақын». [5, 156-б.] Ұлттық психика-менталитет 

ҿнер саласында ерекше кҿрінеді, ҿйткені ҿнер адамдардың ҿз айналасын кҿркем 

түрде қабылдап алу ерекшеліктерін, біртіндеп қалыптасатын халықтың 

эстетикалық талғамдарын кҿрсететін қоғамдық сананың бір формасы. 

Ш.Уҽлиханов этникалық мҽдениет ескерткіштері тек кҿркем шығарма ретінде 

ғана емес, сондай-ақ тарихи алынған кҿркем ақпарат ретінде олар халықтың 

ақыл-ойының дҽлелі болып табылады деп кҿрсетеді. 
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Шоқан рухани мұраның аса бай кҿріністерінен саналатын халық 

поэзиясы,эпикалық ҿнер үлгісі – жыр жайында ҿте құнды тұжырым жасаған. 

Шоқтығы биік шығармалардың ішінде халық ауыз ҽдебиетінің нұсқасы 

«Манас» зерттеуінің орны бҿлек. Қырғыздың «Манас» эпосының Кҿкетай 

ханның ҿлімі мен асы деген бҿлімін хатқа түсіріп алған. Қазіргі уақытта 

«Манас» эпосы ҽлемдік мҽдениетке қосылған зор үлес ретінде бағаланады. 

Фольклорлық материалдар Шоқанға қазақ халқының рухани-мҽдени байлығын 

терең зерттеп білуге негіз болды 

Атақты ғалым ауызша халық шығармашылығын екі түрге бҿліп қарайды: 

ертегі мен халықтың шығу тегі туралы аңыздар жҽне халықтың тарихи 

тұлғалары (ру басшылары, батырлар туралы) аңыз-ҽңгімелер, шежірелер. 

Эпоста жҽне халықтық ҿзіндік танымның басқа формаларында ата-бабаны пір 

тұту кҿтеріледі. Ата-баба рухына сыйынудан  ежелден келе жатқан ҽлеуметтік 

құндылықтар- отбасында ата-ананы, жасы үлкендерді сыйлау, қоғамдағы ел 

басқарушыларды құрметтеу салты келіп шығады. Ата-бабалар қауымдастық 

үшін ҽлеуметтік жҽне ҿнегелілік идеалдар, яғни, мҽдени құндылықтарды 

жасаушылар жҽне қорғаушылар, соған ұқсауға тырысу мен мақтау-мадақтау 

үшін үлгі тұту болды. Адамның ҿмірлік циклы ата-баларымен кездесуге 

дайындық ретінде қарастырылды, сондықтанда қазіргі пір тұтуларға қарағанда 

ол кездегі ажалға деген кҿзқарас мүлдем басқаша болды. Ажал онша 

қорқынышты емес, керісінше сонша құрметті саналды, қартаю ата-бабаларына 

жақындау, бастапқыға, мҽңгілікке жақындау ретінде қарастырылды.[6,15] 

Ұлт жанашыры осы зерттеу еңбегінде поэзияның формаларын; 

жыр,жылау (жоқтау), қайым ҿлең, қара ҿлең, ҿлең деп бес түрге бҿліп, 

ҽрқайсысына жеке анықтама берген. 

Қазақ халқы тудырған сҿз ҿнерінің биік сапасын,ҿзіндік қасиет 

ерекшеліктерін халық ҽдебиетінің аса бай, арналы саласы – айтыс жанрынан 

байқауға болады. Айтыс- халқымыздың ежелден бері ұрпақтан-ұрпаққа мұра 

болып жалғасып келе жатқан рухани қазынасы. Осы тұста кемеңгер жазушы 

М.О.Ҽуезовтің айтыс туралы: «Ауызша ҽдебиет ішінде айтыстан кҿп кездесетін 

ҿлең жоқ.... Бұл ҿлеңдер ҿте кҿп, кҿптігі жұрттың бҽріне мҽлім. Мҽлім болмай 

жүргені де толып жатыр. Бұдан айтыс сҿз қазақ ескілігінде ҿте жанды, ҿте 

қызулы, бағалы сҿз болғанында дау жоқ»,- [7;135] деген ұлағатты сҿзі ойға 

оралады. Күні бүгінге дейін халқымыздың ұлттық ҽдебиетінде, дҽстүрлі 

ҿнерінде елеулі орын алып келе жатқан айтыс ҿнері, адамның құйылдыра 

жырлау, суырып салма ақындығы сияқты ой қабілетінің үлкен тапқырлығын, 

қиыннан қиыстырар хас шеберлігін ерекше қажет етеді. Мұндағы түйдек-

түйдегімен айтылатын сҿз нҿсері, бұлтаруға ырық бермейтін ащы шындық, 

ұтымды дҽлел, ҽзіл-шыны аралас ҿткір сҿзбен қарсыласының қапысын тауып, 

оны кенеттен мүдіртіп тастау, беталды мақсатсыз айтылған пікір-таласының 

орын алмауы, ҽр сҿзінің мірдің оғындай болуы – Шоқан айтқандай қазақтардың 

шешендік ҿнерге қабілетті ҿлең мен жырға икем келетіндігінің айқын айғағы. 

Шоқан жалпы кҿшпелі халықтардың ҽрқайсысына да осындай қасиеттің 

тҽн екендігін атап кҿрсетеді: «Кҿшпелі елдердің қай-қайсысының болсын бір 

ҿзгешелігі – олар ҿлең, жырға бай, шебер келеді. Бҽдҽуилердің ақын келетіндігі 
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Еуропа халықтарына ҽбден мҽлім. Араб даласын кезгендердің бҽрі де далада 

жалаңаш жүрген жас баланың ҿзіне берілген сұраулардың бҽріне қисынды, 

ұйқасты ҿлеңмен жауап қайтарарын айтып ауыздарының суы құриды. Моңғол, 

түрік тектес рулар да дҽл осындай қасиетке бейім» [8]. 

Халықтың ерекше дарынға ие болу себебін Шоқан былайша түсіндірді: 

«Мұндай қасиеттің болуына кҿшпелілердің алаңсыз ҿмірі ҽсер етті ме, болмаса 

ұшы-қиыры жоқ жасыл дала мен моншақтай тізілген жұлдызы кҿп ашық 

аспанды сұлу табиғат ҽсер етті ме, - ол ҽзір бізге мҽлімсіз» [8]. Қазақ халқының 

ұлы перзенті осындай қабілеттің пайда болуының кҿзі жазира даладағы 

кҿшпелі ҿмірдің, не ҽсем табиғаттың ҽсерінде жатқан болуы керек деп 

топшылайды. Кҿшпенді ата-бабаларымыздың психологиясы туралы Шоқан 

тағы бір еңбегінде тағы да былай деп жазды: «Тарихи жағынан алғанда қазақ 

халқының поэзиялық рухы тамаша, біріншіден, ақындарының еске тұту жайы 

барынша ғажап болғандықтан ... ҿз батырлары туралы деректерді бұл күнге 

дейін бұрмалаусыз сақтап келген, екіншіден, қазақтың ҿткен замандағы 

аңыздары мен сенім-нанымдарын соншалық бағзы қалпында сақтауы 

таңырқарлық. Ақындарының эпикалық жырлары кең даланың қай қиыр 

түкпірлерінде айтылмасын, бір ғана қолжазбадан кҿшірілгендей ауыздан-

ауызға сҿзбе-сҿз ауысып отыруы. Сауатсыз кҿшпелі орданың (қазақтың) 

ауызша тарихының осыншалық ақылға сиымсыз дҽлдігі таңырқарлықтай, 

сҿйтсе де бұл күдік келтіруге болмайтын ақиқат факт».[8] 

Шоқанның шығармашылық мұрасы – бүтіндей бір дҽуірдің шежіресі.  

Ұлт жанашырының ғылыми еңбегін зерделеу,зерттеу отандық мҽдени – рухани 

ҿміріміздегі ұлы да парасатты парызымыз. 
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Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқылық мемелекеттік педагогикалық 
институты 

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының  
аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистірі 

Арқалық, Қостанай облысы 
 

Аңдатпа: Қазақ ҽдебиеттануы мен сынның ауыр жүгін кҿтерген халықтық мүддеге 
сай ҿркен жаюына еңбек еткен сыншы, ғалым Тұрсынбек Кҽкішұлының сыни зерттеулері 
хақында. Ҽрі, Жазушының шығармашылығы мен ҿмір жолы туралы жазылды. Жазушының 
зеріттеу еңбектері туралы мҽлімет беріледі 

Тҥйін сӛздер: Сын, алаш, Сҽкен Сейфулин, ҽдебиет, ғылым. 

 
Тұрсынбек Кҽкішев 1927 жылы 15 тамызда Ақмола облысы, Бұланды 

ауданы, Берлі аулында дүниеге келген. 1950 жылы Қазақ мемлекеттік ұлттық 
университетін, 1960 жылы Қазақ КСР ҒА Тіл жҽне ҽдебиет институтының 
аспирантурасын тҽмамдаған. Ҽдебиетші ғалым, сыншы.. Филология 
ғылымының докторы (1972), профессор (1973), Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген 
ғылым қайраткері (1979), академик. 1944-1945 жылдары Ақмола облыстық 
Қазақ драма театрының актері, «Лениншіл жас» («Жас Алаш») газетінде бҿлім 
меңгеруші, 1950-1958 жылдары Партия тарихы институтында кіші ғылыми 
қызметкер, 1960-1968 жылдары Қазақ КСР ҒА-ның М.О.Ҽуезов атындағы 
Ҽдебиет жҽне ҿнер институтында аға ғылыми қызметкер.  
1968 жылдан КазМУ-де аға оқытушы, доцент, профессор, филологияның сырттай 
(1978-1985), күндізгі (1985-1986) факультеттерінің деканы, кҿп жыл осы 
университеттің филология факультетінде «Қазақ ҽдебиетінің тарихы мен сыны» 
кафедрасының меңгерушісі болған. 

Қазақ ҽдеби сынының даму жолдары, жиырмасыншы ғасырдағы қазақ 
ҽдебиетінің, оның кҿрнекті ҿкілдерінің шығармашылықтары хақында ғылыми 
ізденістер жасап, ҿңімді еңбек етіп келеді. «Қазақ ҽдебиетінің тарихы», «Қазақ совет 
ҽдебиетінің тарихы» (1970, Мҽскеу, орыс тілінде), т.б. іргелі еңбектерді даярлап, 
жазысуға қатысты. С.Сейфуллиннің ҿмірі мен шығармашылығы жҿнінде ғылыми 
зерттеулер жүргізді: «Сҽкен Сейфуллин» (1967), «Қызыл сұңқар» (1968), «Сҽкен 
Сейфуллин» (Мҽскеу, ЖЗЛ, 1972, орыс тілінде), «Сҽкен Сейфуллин» (1976), «Сҽкен 
жҽне Гүлбаһрам» (1994), «Сҽкеннің соты» (1994), «Сҽкен Сейфуллин» (1997), «Тар 
жол, тайғақ кешудің тағдыры» (К.Ахметовамен бірге, 1997), «Сҽкен сүйген сұлулар» 
(1997), «Мағжан-Сҽкен» (2000), «Сҽкен аялаған арулар» (2003) деген он шақты кітап 
жазды. 

Қазақ ҽдебиеті сынының тарихын зерттеп, «Сын сапары» (1971), «Оңаша 
отау» (1982), «Қазақ ҽдебиеті сынының тарихы» монографияларын жазды. 
Соңғы еңбегі жоғары оқу орындарында оқулық ретінде қолданылып келеді. 
«Үштасқан үш ҿзенмен» (1978), «Жол үстінде 80 күн» (1983), «Садақ» (1986), 
«Жасампаз ҿлке» (1989), «Сандалбай «садақ» (2002) сияқты ғылыми-кҿпшілік 
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кітаптары қазақ халқының ҽдеби-мҽдени мұраларын іздестіру барысында 
ҿмірге келді. «Санадағы жаралар» (1992), «Ескірмейді естелік» (1994), «Кер 
заманның кереғар ойлары» (1995) жинақтары, «Мағжан-Сҽкен» ғылыми эссесі 
(1999), «Сҽбең ҽлемі» (2000), «Сайыс» (2001), «Мерей» (2002) кітаптары жарық 
кҿрген. Сҽкен шығармаларының кҿп томдығының құрастырушысы (10 томы 
шықты). 

Қазақстан Жазушылар одағының С.Сейфуллин атындағы сыйлығының 
иегері. Халықаралық жоғары мектеп ғылым академиясының құрметті 
академигі, Халықаралық Айтматов академиясының академигі. «Парасат» 
орденімен жҽне бірнеше медальдармен марапатталған. 

Қазақ ҽдебиеттануы мен сынының ауыр жүгін кҿтерген, халықтық 
мүддеге сай ҿркен жаюына еңбек еткен, кер замандағы кереғар  қағидалардың 
таяғын жей жүрсе де ұлттық ғылыми-зерттеушілік жҽне  сыншылдық-
эстетикалық ой-пікірдің дамуына мол үлес қосқан ҽдебиетші-ғалымдар аз емес. 
Солардың бірі – Халықаралық жоғарғы мектептер ғылым академиясының 
құрметті академигі, Еларалық қоғамдық Ш.Айтматов академиясының 
академигі, Қазақстан жазушылар одағының С.Сейфуллин атындағы сыйлықтың 
иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, филология 
ғылымдарының докторы, профессор, зерттеуші, сыншы - Т.Кҽкішев. 

Т.Кҽкішевтің ғалымдық-ҿнерпаздық ерекшелігі - ҿзінің зерттеу 
еңбектерінде аңызына түрен түспеген тың салаларды нақты деректер негізінде 
індете зерттеуге құмарлығы. Міне, сондықтан оның қаламынан туған дүниелерге 
ғылыми қауым да, шҽкірттер ҽлемі де, ҽдебиетті қызықтаушылар да құлақ түріп 
отырады. Соның нақты бір дҽлелі – «Қазақ ҽдебиеті сынының туу жҽне қалыптасу 
жолдары» атты 1971 жылы қорғаған докторлық диссертациясы. Ондаған жыл 
тірнектей зерттеген мағыналы еңбегі қазақ ҽдебиет сынының Октябрь 
революциясына дейін туғандығын, Ұлы Отан соғысына дейін жанрлық жағынан 
ҽбден қалыптасып, оңаша отау тіккендігін дҽлелдеп беріп отыр. Оның алғашқы 
бҿлімі 1971 жылы «Сын сапары» атты монография болып жарияланды. Екінші 
бҿлімі – «Оңаша отау» 1982 жылы басылды. Қазақ ҽдебиеті сыны саласындағы 
еңбегі қазір республика жоғары оқу орындарының негізгі оқу құралына айналып,  
оның алғашқы бағдарламасын 1982 жылы жасап, 1994 жылы 25 баспа  табақ 
кҿлемінде оқулығын шығарды. Қазақ совет ҽдебиетінің 1920 жылдарын түбегейлі 
зерттеген, қазақ совет ҽдебиетінің негізін қалаған Сҽкен Сейфуллиннің 
шығармашылық-ҽлеуметтік ҿмірбаянын жасаған профессор Т.Кҽкішев қазақ 
ҽдебиеті сынының тарихы саласындағы еңбегі қазақ  ҽдебиеттану ғылымына 
қосылған зор үлес болып, ғылыми мектеп жасап  отыр. 

Қазақ ҽдебиеттану ғылымында ұлы тҿңкеріске дейін сын болған жоқ 
деген қағиданы жоққа шығарып, қазақ ҽдебиет сынының тарихына зор үлес 
қосты. «Қазақ ҽдебиеті сынының тарихы» оқулығында халықтық сыншылдық 
эстетикалық кҿзқарасынан бастау алып жатқан халық ауыз ҽдеби мұраларынан 
басталып, қазақтың тұңғыш газет-журналдары - «Түркістан уалаяты», «Дала 
уалаяты», «Айқап», «Қазақ» сынды баспа сҿздердің сыни  ой-пікірдің тууына 
игі ҽсерін жан-жақты талдап, зерттеумен қатар ҽр кезеңдегі ҽдебиеттің 
партиялығы, ҽдебиеттің таптығы тұрғысынан  баға беру жҽне ҽр түрлі ҽдеби 
ағымдар «тұрпайы социологизм», «бірыңғай  ағым теориясы», 
«пролеткультшылдық»-тардың арасындағы айтыс-тартыстар мен ҿрістес келіп 
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жатқан ой-пікірлердің ақ-қарасын айқындаумен құнды. Кҿркем табиғаттың 
аясында сұлулықпен суғарылып  ҿскен қазақ халқының эстетикалық талғамы да 
сол ҿзін қоршаған  ортаның, сұлулықтан сомдаған биік талғамдарына сай, 
ҽлемдік  ҽдебиеттің небір озық үлгілерімен қатар тұра алатын тамаша ауыз 
ҽдебиетін жасады. Халық бар жерде сол халықтың рухани қажеттілігінен 
туындайтын ҽдебиеті де болады. Ҿнер мен ҽдебиет адамдардың сұлулыққа, 
ҽсемдікке, ҽдемілікке, кҿркемдікке құштар табиғатына сай қалыптасып, белгілі 
бір талап-талғамдарға жауап бере отырып дамиды. Яғни, сҿз ҿнері мен сын 
ҿнері бірге пайда болып, қатар қанат жаяды. Бірінсіз бірі жоқ. Демек, ҽдебиет 
сынының  түп-тҿркіні ҿнер атаулыны тудырған, оны сұлулықтың  сырлы 
бесігіне  бҿлеп ҽлдилеген, ҿркендеткен  халықтық эстетикада жатыр. Қазақ 
ҽдеби сынының тарихы ҽріден, түп-тамырынан бастап зерттеген «Сын 
сапарында» халықтық эстетика  жеке тарауда арнайы қарастырылған. Ҽдеби 
сынның дамуы кҿркем ҽдебиеттің дамуымен тікелей байланысты. ХХ ғасырдың 
басында дами бастаған  қазақтың профессионалды жазба ҽдебиеті сыни ой-
пікірлердің жандана түсуіне объективті алғышарттар жасады. Басылып шығып 
жатқан жаңа кітаптар жайлы пікір білдірген материалдар баспасҿз бетінде жиілей 
түсті. Зерттеуші оларды құрылымдық, мазмұндық, мақсаттық ерекшеліктеріне 
қарай дҽйектеме сын, жарнама сын, аннотация, оқушы хаты, рецензия, айтыс 
мақала, публицистикалық сын, проблемалық мақала, шолу, ғұмырнама, 
баяндама, сын мақала, зерттеу мақала сияқты жанрлық-формалық  түрлерге 
жіктеді. 

Т.Кҽкішев қазақтың жазба ҽдебиет сынының түп-тҿркінін кҿне замандағы 
түрлі ескерткіштерінен, орта ғасырлық жазбалардан,  қазақ хандығы тұсындағы 
би-шешендерден, ақын-жыраулардан, қазақ жерінен  шыққан ғұламалардың 
еңбектерінен кҿреді. Қорқыттың қазақ жерін аралап, ҽр ҿңірге берген 
бағаларына, Ҽл-Фарабидің ҿнер жайлы  пікірлеріне, Жүсіп Баласағұнның 
«Құтты білігіндегі» терең ойларға, Махмуд Қашқаридың «Диуани лұғат ат-
түркідегі» қанатты сҿздерге, Қожа Ахмет Иассауидің «Хикметіндегі» кҿркем 
толғаныстарға т.б. тоқталып, сыншылдық таным-білімнің қайнар кҿздері 
ретінде қарастырады. Сонымен қатар ғылыми, ағартушылық, эстетикалық 
талғамның қалыптасуында орны айрықша үш ғұламаларымыз – Ш.Уҽлиханов, 
Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаевтың еңбектерін айрықша атап ҿтеді. Соның ішінде 
ұлы Абайдың сыншылдық ойының аса ірі құбылыс екенін дҽлелдеп кҿрсетеді. 
Ҽдеби сынның дамуы баспасҿздің дамуымен тікелей байланыстылығын жҽне 
жоғарыда  аталған газет-журнал беттеріндегі ҽдеби ой-пікірлерді  саралап  
кҿрсетеді. 1917 жылы Қазан тҿңкерісі қазақ жерінде де кҿп ҿзгерістер ҽкелді. 
Ұлы дүрбелеңі мол жаңа замандағы жаңа талап та ҿз дегенін  істей бастады. 
Қоғамдық ҿмірдегі бар мҽселе таптық тұрғыдан  шешілген тұстарда ҽдебиет 
майданында  сынға партиялық бағыт басшылық  жасап, ҽдеби сын 
компартияның идеологиялық құралына айналып кете барды. Міне осының 
нҽтижесінде кҿркем ҽдебиеттің құндылығын тек  партия мүддесіне сай келе ме, 
жоқ па деген тұрғыда  бағалағандықтан ҽдеби сында асыра сілтеулер орын 
алды. Бұл кезде  сын ҽдебиеттің дамуына пайдасын тигізбек түгілі, кері ҽсерін 
тигізді. Бір жағынан жер-жерлерде мектептер ашылып, жоғары оқу орындары, 
театрлар т.б. мҽдени ошақтары ашылып, елді жаппай сауаттандыру жүріліп 
жатса, екінші жағынан, ұлттық сана-сезімінің оянуына құрсау салынып, 
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халықты идеологиялық «жазалаудан» ҿткізуді міндет етіп қойды. Міне, 
осындай қарама-қайшылығы мол  қилы кезеңде ҽдеби сынның  жай-күйін 
сараптауға арналған зерттеуші Т.Кҽкішевтің «Оңаша отау» еңбегі 1982 жылы 
жарық кҿрді. Бұл еңбек нақты шындықтарды саралап кҿрсеткендіктен, заман 
талабына сай келмей, ұзақ жылдар бойы баспадан шықпады. Автор 
«идеологиялық талаптарға» сай келмейтін мҽселелермен санасуға мҽжбүр 
болды, соның салдарынан кейбір пікірлерін  таптық сипатқа бұрмалады.   
Бұл еңбек саясат салқынына ұрынып, бірақ  кемшіліктерге бой алдырғанмен де, 
1980 жылдардағы қазақ ҽдебиеттану ғылымы үшін 1920-30 жылдардағы ҽдеби-
саяси ҿмірдің кҿп шындығын ашып берді. Ал, автор бұл мҽселеге  
1994 жылы жарық кҿрген «Қазақ ҽдебиет сынының тарихында» қайта оралып, 
мүлде жаңаша кҿзқараспен  жазды. Онда алғашқы кітапта айтуға мүмкіндік 
болмаған қазақ халқының ұлттық мүддесі үшін алысып ҿткен алашшылдар 
жайлы шындықтар ашылып, олардың қазақ ҽдеби сынының тарихындағы 
сыншылдық ой-пікірлердің маңызды орны, лайықты бағаланды. Аумалы-
тҿкпелі заманда тұсаулы ғұмыр кешкен ҽдебиет сыншыларының  қызметіндегі 
артық-кем түсіп жатқан тұстарында жасырмай жайып салды. Ҽсіресе, ақиық 
ақын Мағжанның тҿңірегінде болған ҽдеби айтыс туралы жолдар кҿп 
шындыққа кҿз жеткізді. «Кер заманның  кереғар ойлары» кітабының 
«Дарындар – сын додасында» атты тарауында  қазақ поэзия ҽлемінің қос 
жұлдызы Мағжан мен Сҽкен тағдырларын  желіге ала отырып, оларға тағылған 
сындардың сырын ашады. Т.Кҽкішевтің кҿптеген  публицистік мақалалары, ірі-
ірі  айтулы еңбектері «Санадағы жаралардан» арылып, арыстарымызды  қатарға 
қосу, кейінгі ұрпақтарға танытуға арналды. Бұл бағыттағы айтулы еңбектері 
«Октябрь ҿркені» (1962), «Дҽуір суреттері» (1967), «Сҽкен Сейфуллин» (1976), 
«Сын  сапары» (1971), «Оңаша отау» (1982) сияқты қазақ ҽдебиет сынының туу 
жҽне қалыптасу жағдайларына қатысты  қомақтылығымен лайықты бағасын 
алды. 

Сҿзімді түйіндей келе, зерттеуші Т.Кҽкішевтің бүкіл саналы ғұмырын 
сарп еткен ғылым жолындағы қыруар еңбектері арқылы қазақ  ҽдебиеттану 
ғылымына сіңірген айрықша еңбегін кҿреміз. Ҿзінің осынау баға жетпес 
еңбектерінің арқасында ғылым жолындағы дара  тұлғалардың бірі болумен 
қатар, зерттеушінің ұлы азаматтығы, болашақ ұрпақ үшін, тарих үшін 
«ақтаңдақтар  ақиқатын» ашудағы табанды күрескерлігі, шыншылдығы үшін 
халқының қалаулы азаматтарының бірі, білім-ғылым жолындағы беделді, биік 
тұлға ретінде кҿріне білді. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Мүслім Базарбаев, Тұрсынбек Кҽкішев Классикалық зерттеулер –Алматы, 2013 
2. Тұрсынбек Кҽкішев Оңаша отау –Алматы, Жазушы баспасы,1982 
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Аңдатпа: Рухани интеграция дҽуірлеген бүгінгі таңда ағылшын тілі - ғаламдық 

феноменге айналды. Мемлекетаралық байланыстарды нығайту елдердің экономикалық 

қарқынына ғана  емес, ол руханиятқа, соның ішінде, тілге де тҽуелді. Оқыту саласына 

түбегейлі ҿзгеріс жүріп жатқан, оқыту ҽдістері мен оның мазмұны қайта қарастырылып 

жатқан қазіргі таңда шетел тілдерін оқытудың тарихи тҽсілдері мен оның негізгі 

тенденцияларын жетілдіру жүйесіне орала кету орынды.  

Тҥйін сӛздер:шетел тілі,  ҽдістеме, интеграция, оқыту жүйесі 

  

Қазір шетел тілін оқыту методикасы ғылым болып қалыптасып келе 

жатқанына ешкім күмҽн келтіре қоймас. 1930 жылы Е. М. Рыт методикаға 

алғаш анықтама берген. Ол: «Шетел тілін оқыту методикасы салыстырмалы тіл 

білімінің тҽжірибелік айқындауышы», - деп баға берген болатьн. 

Қолданбалы тіл білімі секілді ҽдістемеге де түрлі кҿзқарастардың 

туындауы 1930 жылдардағы шетел тілін пҽн ретінде оқыту жүйесінің жеткілікті 

деңгейде анықталмауымен тікелей байланысты болатын. Сол кезеңдерде 

зерттеу ҽдістерінің жүйесі де ҽзірленбеген еді. 

Ҽдістеменің ғылым ретінде сипат алуындағы алғашқы бағыттар 

Б.В.Беляевтің есімімен ұштасады. Ол ҽдістемені қолданбалы психология 

саласына тиесілді. Алайда, аудитория жұмысына сай іс ҽдістерін қолданудағы 

айырмашылықтар, материалдарды сараптау - методиканың басты мҽселесі 

болған. Сондықтан ҽдістеменің бұл анықтамасы кең жайылған жоқ. 

1930 жылдардың аяғы мен 1940 жылдардың басында педагогикалық ғылым 

ретіндегі методика анықтауыш бағыты ресімделді. Педагогика мен методика 

үйретуде бір ғана нысанға ие. Ол – оқыту процесстері, тҽрбиелеу, оқытудың 

мақсат-міндеттері, сабақтың мазмұны. Мұның ішінде біртұтас болып қалған 

педагогикалық ғылым ретіндегі ҽдістемеге берілген анықтама. Методика-ҿз 

алдына ғылым. Оның зерттеу ҽдістері мен ҿзіне тҽн заңдылықтары бар. Оған 

берілген нақты анықтама мынадай: «Оқыту методикасы – оқыту жүйесін, 

тҽсілдерін, заңдылықтарын, мақсаты мен мазмұнын зерттейтін, сондай-ақ шетел 

тілі материалы арқылы оқу-тҽрбие үрдістерін үйрететін ғылым». 

ХХ ғасырдың басында бір мҽселе ҿткір тұрды. Ол - ҽдістеме мҽселесі. Бұл 

- заңды құбылыс. Ҿйткені, Қазан тҿңкерісінен кейінгі «жаңа» мектептер жаңа 

ҽдістердің болуын тіледі. Сол кезеңдерде тікелей (натуралды) ҽдіс 
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насихатталды. Ол тҽсіл пҽнді ағылшын сҿздерімен байланыстыратын – тура 

принцип негізінде пайда болды. Бұл ағылшын тілін үйренудің еркін 

(ассоциативті) ҽдісі еді. 

Батыста аралас ҽдістеме идеясы туындап жатқан шақта, неліктен мұнда 

тікелей ҽдіс насихатталды? Алдымен, патшаға бағынышты оқу орындарында жай 

жаттауға негізделген мҽтіндік аударма мен грамматикалық аударма ҽдістері 

үстемдік етті. Осыған жататын тікелей ҽдіс барынша озық сипатта болды. 

Екіншіден, сол уақыттағы тікелей ҽдіс қарым-қатынасқа тҽлімдеуді 

кҿздеді. 

Үшіншіден, І дүниежүзілік соғыстан кейінгі Батыста бастау алған ҿзге 

тҽсілдерде қарастырылған ұсынымдармен біздің педагог-ҽдіскер ғалымдар 

таныс емес еді. 

Бұдан бҿлек, кҿптеген методисттер мен мұғалімдер үшін тікелей ҽдіс жаңа, 

еліктіргіш болып саналды. Олар оның тиімділігіне шынайылықпен иланды. 

Заман ағымына қарай тікелей ҽдіске енгізілген ҿзгерістер педагогикада 

туындаған прогрессивті идеялармен терең байланысты. 

Кҿп ұзамай шетел тілдерін оқытудың салыстырмалы ҽдісі қалыптасты. 

Бұл ҽдіс бойынша шетел тілін үйрету ана тілімен салыстыру негізінде 

жүргізіледі. Осы тҽсілдің негізін қалаған - педагог ғалым Л. В. Щербу. 

Мұның ізін ала тікелей жҽне салыстырмалы ҽдістерді қиыстыру арқылы 

аралас ҽдіс пайда болды. 

Бара-бара шетел тілін оқытудың мақсаттары мен оны меңгертуге деген 

талап ҿзгерді. Сҿйтіп шетел тілін оқыту жүйесі күйзеліске ұшырады. 

Дағдарыс жағдаяты ҽрдайым түбегейлі ҿзгерісті талап етеді. Осындай, 

озық идеялардың жеткіліксіздігі жағдайында коммуникативті оқыту тҽсілі 

жетілдірілді. Дағдарыс нҽтижесінде ҽдістемелік іздестіру жандандырылып, 

шетел тілін оқытудың заманауи ҽдістемелік тұжырымдамасы дами түсті.  

Олар: коммуникативті, интенсивті, іс-ҽрекеттік жҽне басқалар. 

Қазіргі таңда байланыс пен шығармашылық оқытуға негізделген 

коммуникативті-бағдарлау ҽдістемесінің орны бҿлек. 

Шетел тілін оқыту ҽдістемесі ҽрдайым толықтырылуы, дамытылуы тиіс 

деп, Ел президентінің 2011 жылғы жолдауында кҿрсетілгендей қазіргі 

шҽкірттеріміз ертеңгі күн ҽлем кеңістігіне еркін ену үшін білім беру жүйесі 

халықаралық деңгейге кҿтерілуі керек. Осы мҽселені жүзеге асыру мақсатында 

республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып жҽне ҽлемдік білім 

берудің кеңістігіне бағыт алып, 12 жылдық білім беру жүйесіне кҿшу қолға 

алынуда. Мектептерде «2 сыныптан ағылшын тілін үйрету» эксперимент- 

сынақтар ҿткізілуде. Сондықтан да ағылшын тілі мұғалімдеріне қойылатын 

талаптар ауқымы үлкен.Болашақ шетел тілі мұғалімінің І курстан бастап 

даярлығын қамтамасыз етудің негізі –болашақ маманның зиялы, интеллект 

ретінде жҽне сезімтал жан болуы үшін , оның шығармашылық қабілеттерінің 

дамуына кҿмектесу болып табылады. 

Болашақ бастауыш сыныптың шетел тілі мұғалімінің ҽрбір сабағы 

басынан аяғына дейін балаға деген мейірімге толы болуы керек. Осы бағытта 

Ш.А.Амонашвили : «Мектептегі ҽрбір күн, ҽрбір сабақ мұғалім тарапынан 
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оқушыға сыйлық болуы керек. Ҽрбір оқушының мұғалімнен тілдесуі бала 

бойына қуаныш пен ҿмірге деген құлшыныс беру керек» деген екен. Сондықтан 

да ҽрбір ағылшын тілі сабақтары қызығушылықты ояту, ой ашардан басталады. 

Яғни мұғалім кішкене балаларға жымиып, оқушылармен жылы амандасып, 

халжағдайларын сұраумен басталып, ҿз иелігіндегі 45 минуттық құзіреттілігін 

ҿзі сезініп, балаларды да ҿзіне тарта білуі керек. 

Мемлекеттік білім стандартының басты мҽселесінің бірі: тіл пҽндерін 

оқытудың регуметивтік , танымдық, этиктік, бағалау бағдары. Оқушылардың 

тіл аралық түрлі елдің мҽдениетін , ҽдебиетін , экономикасын,саясатын т.б 

үйрене отырып, халқының , ҿз елінің тілін, мҽдениетін, ҽдебиетін терең сезініп 

білуге, дамытуға дағдыланады, үйренеді. 

Шетел тілі – үлкен тҽрбиелік диапазон. Ол оқушылардың жан дүниесін 

байытады, ой - ҿрісін кеңейтеді, кҿркемдік талғамын кеңейтеді, кҿркемдік 

талғамын тҽрбиелейді, халықаралық достыққа, мҽдениетке тҽрбиелейді. 

Оқудың алғашқы кезіңде оқушы тілдік материалды жеңіл меңгеріп кетуі 

мүмкін, ол бара- бара материалдың күрделенуіне байланысты оқушы ҽртүрлі 

қиыншылықтарға кездеседі. Ал бұған мұғалімдер кезінде кҿмек жасай алмайды. 

Демек оқушы тілдің түрлі құбылыстарын меңгеру ҿте қиын деген ойға келеді. 

Мұндай қиыншылықтан тек сабақта ойын түрлерін пайдалану арқылы шыгып 

кетуге болады. Ол үшін мұғаліммен бірге, оқушыда ойынның шартын, ережесін 

меңгеруі тиіс. Ойын үрлерін мақсатсыз қолдана беруге болмайды. Ойын 

түрлерін дұрыс қолданып ҿткізілген сабақта оқушының шетел тілін үйренуге 

деген ықыласы, сол тілде сҿйлеп үйренуге деген ықыласы артып тілді жақсы 

меңгеруге қызығады. 

Зерттеу жұмыстарына қарағанда, оқушының білім алуға деген ықыласы 

белгілі бір дағдылар мен қабілеттілікті қажет етеді. Сондықтан сабақ 

процесінде белгілі бір дағды мен қабілет қалыптастыру арқылы танымдық 

қызығушылық пайда болады. Бастауыш кезең оқушыларында заттың сыртқы 

түріне қызығушылық басым келеді. 

Ағылшын тілін оқыту технологияларын қолдану арқылы студенттер 

білімінің сапасын кҿтеру үдерісі - оқыту технологияларының сапасын, 

студенттердің сол технология бойынша ағылшын тілінен алған білімінің 

сапасын, ағылшын тілін үйретуші оқытушылардың шығармашылық 

жұмысының сапасын, ағылшын тілін үйрету ҽдістерінің сапасын танытатын, 

анықтайтын ерекше дидактикалық үдеріс. Ағылшын тілін оқыту 

технологиясының сапасы оның қол жеткізілетін түпкі нҽтижесі арқылы 

ҿлшенеді. Студенттер тҽжірибе жинақтау барысында кҽсіби санасы жетіліп, 

елжандылық рухы, сана-сезімі жетіліп, даралық қабілеттері де даму үстінде 

болады. Ағылшын тілін оқыту технологиясының сапасы оның қол жеткізілетін 

түпкі нҽтижесі арқылы ҿлшенеді. Педагогикалық технологиялар арқылы 

ағылшын тілі пҽнін меңгертуде мынадай түйінді мҽселелер ҿз шешімін табады: 

− ағылшын тілін үйренуші студенттің тілді тереңірек танып-білуіне, ҿз ойын 

ағылшын тілінде еркін білдіруге қажетті дағдыларды игеруіне оң ықпал етеді; 

− ағылшын тілінің практикалық бағытына басымдылық берілетіндіктен, 

студенттің білімді ҿмірде қолданудың маңызы жайында түсінігі дамиды; 
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− студенттің танымдық қабілеті мен ақпараттық мҽдениеті қалыптасады; 

− студенттер проблемаларды ынтымақтастықта шешу қажеттілігін түсінеді 

Қазіргі кезде ағылшын тілі мұғалімнің тапсырмасы балаларды ағылшын 

тілін меңгертіп қана қоймай, оларды ҿздігінен жұмыс істеуіне, тілге деген 

қызығушылықтарын дамыту болып табылады. Сондықтан қазіргі 12 жылдық 

білім беруде ағылшын тілі екінші сыныптан ҿтіліп жатыр. Балаларды тілге 

үйретуде сабақ жеңіл, қарапайым жҽне қызықты болуы қажет, ол үшін 

оқытудың ҽдістері мен тҽсілдерін дұрыс пайдалана білу керек. Бастапқы кезде 

хормен, жұппен, топпен жұмыс істеп, сонымен бірге ойын, жарыс 

ұйымдастырып, кҿрнекі құралдарды пайдалану қажет. 2-сынып оқушыларына 

магнитофон тыңдатып, оған еліктеуге үйрету қажет. 

 

 
 

Кҿрнекті педагог Ш.Амонашвилидің тілдерінде бастауыш кезеңде 

оқушылардың қатесін үнемі кҿрсете бермей, қайта олардың ҿзіндік дара 

қабілеттерін дамыту керек. Демек ол кісі бастауыш кезең оқушыларын 

қызықтыру үшін ҽртүрлі ҽдіс – тҽсілдерді ұсынады. 

Сабақ үстінде түрлі ойын түрлері арқылы осы ҽдіс – тҽсілдердің іске асуы 

қажет деп санайды. Ҽрине сабақ үстінде ойындар қолдану арқылы жақсы 

жетістіктерге жетуге болады. Ойын балалардың назарын алып, сабақты 

жандандырады, тілге деген қызығушылықты арттырады, оларды еңбекке 

баулып, бірігіп жұмыс атқаруға үйретеді. Ойын тілді дұрыс, дҽл меңгеруіне 

кҿмектеседі. Мысалы, мұғалім бір сҿздің дыбысталуын қате дыбыстайды ал 

оқушылар оны түзейді. Оқушыларға творчествалық мҽндегі, мақсатты 

тапсырмалар орындаттырудың маңызы да зор. 

Мысалы: белгілі бір текстті ұсынып, оның негізгі идеясы мен мазмұнын 

айтқызу. Текстті мҽнерлеп оқытуға дағды беру, тексттің мазмұнын саналы 

түсініп оқу, тексттен ең қажетті мҽліметтерді таңдап ала білу сияқты жұмыс 

түрлері оқушыларды творчествалық жұмыс істеуге бағыт береді. Бұл жұмыс 

түрін мынадай екі түрлі жолмен ұйымдастыруға болады: 
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Текст құрмындағы сҿздердің мағынасын дұрыс түсіне білу, оны 

байланыстырып жүйелі айта білу. 

Тексттің мазмұнын толық түсіну үшін ғылыми ҽрі практикалық жағынан 

ой ҿрісі тереңірек болуы қажет. 

Оқулықтағы текстпен осылайша жұмыс істеу проблема қойып оқытудың 

қарапайым ҽдістерінің бір түрі болып саналады. Сондықтан да ҿздігінен 

орындайтын жұмыстарға проблемалық тапсырмалар орындату да кіреді. Бұл 

орайда оқулықта берілген текстпен жұмыс орындаудың маңызы зор. Жоғары 

кезеңде сұрақты мұғалім ҿзі дайындайды. 

Топтық жұмыс тобын құру тілдік тұлғаның шығармашылық белсенділігін 

тудыруға жҽне топ мүшелерінің ҿзара ынтымақтастықта жұмыс істеуіне 

мүмкіндік береді, проблемалық тақырыптың мазмұнын ашу, пікірталасқа түсу, 

ҿзіндік ойларын дҽлелдеуде мұндай оқу ынтымақтастығын тудыратын топтық 

жұмыстардың мүмкіндіктері мен тиімділігі мол. Атап айтқанда: 

Бір мезгілде бірлікте жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 

Бір мезгілде бірлікте жҽне жеке даралық жұмыс істеуге бағыттайды. 

Пікірталас тудыратын қарым-қатынасқа түсу мүмкіндіктеріне ие болады 

Топта жұмыс істеп дағдыланған оқушы ҿзін - ҿзі тексеруге мүмкіншілігі 

болады. Ҿз бетімен атқаратын жұмыс түрлері арқылы оқушыларды бір-бірінің 

жетістіктері мен кемшіліктерін байқау, салыстыру, қорытындылау 

дағдыларына, бірте- бірте ойын жүйелі айта білуге, ҿз қатесін тексеріп 

байқауға, оқу құралдары мен сҿздіктер қолдана білуге дағдыланады. 

Сабақтың ұқыпты, айқын, дұрыс ұйымдастырылуы, оқушылар алдындағы 

тақырыптың дұрыс таңдап алынуы білімдік жҽне тҽрбиелік мақсаттармен қатар 

сабақтың нақты тапсырмаларын ұтымды жүргізіп пайдалануына ҽсер етеді. Бұл 

талаптар сабақ жоспары мен тақырыптық жоспардың жүйелі жасалынуына 

байланысты.Ҽрине оқу-тҽрбие жұмысындағы нҽтижеліктің басты белгілері 

мұғалімнің жеке басының білімділігі, шеберлігі, ҿмір танымы, ҿз пҽніне 

шҽкірттерін иландырып қызықтыра білуінде. Ал студенттің тұлғалық 

мҽдениетінің бір арнасын олардың тілді білу деңгейі құрайтындықтан, бұл 

пҽнді оқытуда инновациялық технологияларды тиімді қолданудың жолдарын 

айқындау мҽселесін шешу айрықша мҽнге ие. Кез келген технология білім 

берудің мақсатынан бастап оның түпкі нҽтижесіне дейінгі аралықтағы 

оқытудың ҽдістемелік жүйесіне енетін барлық компоненттің біртұтас ортақ 

мүддеге бірлесе қызмет етуінің тиянақталған жолы болып саналады. 

Қорыта келгенде, жаңа ҿмір талабы кез келген адамды алаңдатады. 

Шетел тілі қазіргі заман талабына сай кҿптеген мектептерде 2-сыныптан бастап 

жүргізілуде. Бұл оқушы бойында ертеден бастап ұлтаралық, мҽдениетаралық 

бірлестікке дайындықтың қалыптасуына ықпал етеді. Шетел тілін бастауыш 

мектептен бастап оқытудың артықшылығы ҽрбір баланың психологиялық 

ойлауына, шет тілі сҿзіне кҿңіл аударуына, түсінуіне оң ҽсер ететіндігі, сонан 

соң негізгі мектепте білімін берік нығайтып, білім сапасын арттырып, шетел 

тілінде қарым-қатынасқа түсіп ерте мҽдениетаралық коммуникацияға 

мүмкіндік береді. 
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Тҥйін сӛз: Ағылшын тілінде сҿйлеуді қалыптастырудың маңызы  

Тіл – қарым-қатынас құралы. Тіл сҿйлеу арқылы жүзеге асады, сҿйлеу арқылы 

ғана дамып, ҿмір сүреді. Біз шет тілін оқыту туралы айтқанда, оны ең алдымен 

қатынас құралы ретінде оқимыз. 
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педагогикалық институты  

Қазақ тілі және әдебиет кафедрасының  

аға оқытушысы, педогогика ғылымдарының магистрі  

Арқалық, Қостанай облысы 

 
Аңдатпа: Бұл мақалада қазақ тілі терминологиясының мҽселелері жан-жақты 

қамтылған. Қазақ терминогиясының  қалыптасу кезеңдері, орыс,  араб тілдерінің қазіргі 

тілімізде қолданылуымен қарама-қайшылығы, ҿзектілік мҽселелері қарастырылды.  

Тҥйін сӛздер: Термин сҿзжасам, интернационалдық терминдер, интертерминдер 

 

Жазба ҽдеби тіл нормаларының ең бір ҿзекті тұсы терминология 

мҽселелері. Қазақ тілінің терминология мҽселесі - ХХ ғасырдың жемісі мен 

сұранысы. Бұл мҽселе ана тіліміздің ХХ ғасырдың 20 - ншы жылдарынан 

бермен қарайғы даму кезеңдерінің қай - қайсысында ҿзектілігін жоғалтқан 

емес, керісінше, күні бүгінге дейін пікірсайыстар, қиыншылықтар ешбір 

толастамаған. 

Термин дегенді экстралингвистикалық факторлар туғызады, яғни 

қоғамның саяси - ҽлеуметтік жағдайы, оқу-ағарту ісі мен жалпы мҽдениетінің 

дамуы, шаруашылық-экономикалық құрылысының даму дҽрежесі, 

дүниежүзілік ғылыми-техникалық тҿңкерістерге ілесіп отыру, ғылым 

салаларының пайда болуы, ол салаларды оқыту мен зерттеу жұмыстарының 

қолға алынуы - осылардың баршасы лексикалық қазынананың термин деп 

аталатын ерекше қорын дүниеге келтіреді. 

Қазақ лингвистика терминденуінің алғашқы кезеңін ХІХ ғасырдың екінші 

жартысынан бастаудың себептері алғашқы қазақ газеттерінің, қазақ тіліндегі 

оқулықтардың, ғылыми еңбектердің жарық кҿріп, ғылым саларының саралана 

бастауымен байланысты. 

Қазан тҿңкерісінен кейінгі мерзімді баспасҿз беттерінде орыс терминдері 

мен интернационалдық сҿздердің үлес салмағы кҿп болғаны зерттеушілер 

еңбектерінде кҿрсетілген. Олардың кҿбі саяси - ҽлеуметтік ҿмірге, мҽдениетке, 

оқу - ағарту ісіне, экономикаға, ғылым техникаға байланысты терминдер 

болған. 

Сҿйтіп, табиб деген терминді доктор деген орыс сҿз, әкімді начальник 

секілді сҿздер алмастырылды. Еліміздің тҽуелсіздігін жеңіп алғанға дейінгі 

жетпіс жылдың ішінде орыс сҿздері мен интернационалдық терминдер 

қатарының кҿбейді. Қазіргі қолданыстағы сҿз байлығымыздың 70 - 80 пайызын 

қамтыды. 
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Тҽуелсіздікке қол жеткізгеннен кейін  қазақ тілінің тарихында да үлкен 

маңызды ҿзгерістер, оқиғалар, жаңалықтар болды. Бұл кезеңге тҽн 

ерекшеліктер бірі араб тілінен енген сҿздердің қайтадан жанданып, терминдик 

қасиетке ие болды. [2,164б] 

Қазан тҿңкерісіне дейін қолданыста болып, кейін орыс сҿздеріне ығысып 

орын берген шығыс элементтері қайтадан оралып, тілден орын ала бастады. Оның 

мысалы ретінде қазіргі қазақ терминдерінің жүйесіндегі мынадай жаңарған 

терминдерді келтірейік: класс - сынып, процент - пайыз, аудитория - дәрісхана, 

лектор - дәріскер, текст - мәтін, архив - мұрағат, виза - рұхсатнама, 

информация - ақпарат, алфавит - әліпби, коллектив - ұжым, компетенция - 

құзыр, конфискация - тәркілеу. шкала - шәкіл және т.б. 

Ұмыт бола бастаған ислам құндылықтарына оралу арқылы академик 

Р.Сыздықов сҿзімен айтсақ, «осы діннің жаны болып табылатын араб сҿздерін» 

қайтаруға бет бұрды. [2, 156б] 

Араб, парсы сҿздерінің қазақ ҽдеби тіліне енуінің, орнығуының 

лингвистикалық себептері де айқындалды. Біріншіден, бұл арабша, парсыша 

оқыған, мұсылманша оқыған қаламгерлер тілінің ҽсері. 

Шығыс ҽдебиетіне сусындаған оқыған азаматтар тіліне сол тілдің ҽсері 

болатына белгілі. Қазақ ҽдебиетіндегі Ақылбек Сабалұлы, Жүсіпбек 

Шайхұсаламұлы, Ахат Үлімжіұлы, Шҽді тҿре секілді «кітаби ақындар» деген 

атпен белгілі болған ақындар тобы ҿз шығармалары - қисса - дастандар арқылы 

қазақ тіліне араб, парсы, сҿздерін енгізген. 

Екіншіден, Шығыстан келген жаңа ұғымдар мен заттармен бірге олардың 

сол тілдегі атаулары  енді. Шығыс елдері мен араб, парсы халықтарының 

арасындағы байланыс олардың қоян-қолтық араласудың негізінде емес, 

жазбаша туындылыр, кітаптар негізінде болды. 

Термин жасауда байырғы тҿл сҿздерге үстеме мағына артуы, жұрнақ 

жалғану арқылы жаңа жасанды тұлға ұсынуы, ҿзге тілдерден сҿз алу үрдісі, 

қазіргі кезде туып жатқан ғылым мен техникаға қатыста жаңа зат, жаңа ұғым 

атауларын интернационалдық қорданалуы кҿптеп кездеседі. Бүгінгі қазақ жазба 

ҽдеби тілінің терминологиялық қазынасын толықтыру процесі - тек соңғы бес - 

он жылда басталып отырған жоқ, ұлттық ҽдеби тілдің қалыпты даму 

заңдылықтарын кҿрінісі ретінде жүріп келе жатқан үрдіс. 

Бұл үрдістің соңғы жылдарда жүру қарқыны күшейе түсті бұған 

қоғамның ҽлеуметтік күштері белсенді араласа бастады. Бүгінгі ҽдеби тілімізде 

кейбір сҿздерді орысша - қазақша жарастыра қолдану кҿзге түседі, яғни 

лексикалық варианттар қатары ҿсті, олардың нормалану процесі қоса жүре 

бастады: кҿбіне қазақшасы бұқаралық ақпарат құралдарында, тіпті оқу - ағарту 

ҽдебиетінде жиі қолданылып, ҽдеби норма ретінде қалыптасуға бет 

алды.Мысалы, бағдарлама- програма, әдістеме - методика, мәтін- текст, 

шығармашылық - творчестволық, жекешелендіру- приватизация, құжат - 

документ сияқты сҿздердің орысша сыңарлары қолданыстан ығыстырылды. 

Орыс тілінен алынып жұмсалып келген сҿздердің қазақша баламасын 

тауып атау үрдісі - қазақ тілі тҽжірибесінде бұрыннан бар үрдіс болатын, ҽңгіме 

- олардың қазақша баламаларын кҿпке дейін ізделінбей келгендігінде, 
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орысшасын қолдана салу қалың кҿпшілікке түсінікті болды. Ҽсіресе, 

тұрмыстық сҿздердің күнделікті ауызекі сҿйлеу тҽжірибесінде қазақшасын 

іздеп жатпай - ақ орысшасын айта салу жеңіл болды. 

Термин сҿзжасам теориясы бойынша техника саласына жататын мәшине, 

аппарат, құрал-жабдық, олардың бҿлшектері сияқты нақты зат атауларының 

дені аударуға келмейтін, түбірі кҿптеген мҽдениетті елдерге ортақ, түсінікті 

сҿздер болады, оларды қай тілден енсе де сол қалпында пайдаланған жҿн, ал 

нақты зат емес, дерексіз ұғым атауларын қай тілде де сҿздерімен білдіру 

мүмкінігі зор болады. 

Дегенмен оның ішінде де ннтернационалдық қор сҿздерінің қалыптасып 

кеткен фактілері аз емес. Мысалы, қазақ тілінде айсберг, альманах, альбом, 

аппарат, аспирант. студент, асфальт, бак, валюта, велосипед, вирус, 

витамин, газет, газ, галстук, гараж, гимназия, гормон, жүздеген нақты 

атаулары қолданылып келеді. 

Қазақ тілінің дыбыстық жүйесінен бастап, лексикалық қорымызға, 

сҿйлем құрылымызға, мҽтін деңгейіне дейін орыс тілінің ықпалы күшті. Оны 

сҿйлеу тілімізден де, жазба тілімізден де анық байқауға болады. Күнделікті 

тұрмыста жиі қолданылатын заттар мен ұғымдардың қазақша атауларын айтпай 

орысша атайтындар кҿптеп кездеседі. Мҽселен, дүкен, монша, аялдама, қалам, 

емхана сҿздерінің орнына магазин, баня, остановка, ручка, поликлиника 

сҿздерін жиі қолданылыды. 

Қазақ тілінде род категориясы жоқ. Алайда роды бар орыс тілінің біздің 

тілге ҽсері азаматша, мұғалима, мейірбике, тӛрайым сияқты сҿзедердің 

қолданысынан байқалды. 

Қазіргі сҿздік құрамдағы жаңа сҿздер кҿбінесе білім-ғылым саласына 

жататын терминдер болып келеді. Олардың ішінде нақты зат, құбылыс 

атаулары да, дерексіз ұғым атаулары бар. Нақты зат атаулары, кҿбінесе, бұрын 

орыс сҿздерімен айтылып келген тұрмыстық лексика бірліктері, екінші топта 

мектеп пен жоғары оқу орындары оқулықтары жҽне ҿзге ҽдебиет үлгілеріндегі 

терминдер, олардың қазақша баламалары мен адамзар ҿміріне енді келе 

бастаған ғылым мен техника жаңалықтарын атайтын интертерминдер болып 

келді. (лазер, компьютер, интернет, сайт, монитор, файл, флешка т.б.) 

Соңғы он-он бес жылдың кҿлемінде тілімізге енген жаңа сҿздердің 

қазақшалары да, интертерминдер де экономикаға, финанс қатынастарына 

жататын тақырыптық топ құрайды. (бюджет, тендер, холдинг, маркетинг, 

менеджер, фирма, депозид, биржа, акциз, компания т.б.) 

Сондай-ақ газет беттерінде әулетесім (фамилия), үнқағаз (газет), үналғы 

(микрофон), тӛлқұжат (паспорт), жеңіскер (чемпион) деген сҿздер 

қолданылып келді. Ҽрине мағынасы келіп жатса, бұл салада қазақша баламасы 

ұсынылған сҿздер аз емес. Мысалы, финанс- қаржы, финансист- қаржыгер, 

сьезд/сиез- құрал, резеденция- тұғыр, проблема- тауқымет, догманы - сіреспе, 

гардероб- адалбақан, тіпті дивизия, полк, офицер сияқты ҽскери атауларда 

қазақтың байырғы ҽскери лексикасымен ауыстыру туралы  ұсыныстар 

білдірілді.[9] 
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Тілдің ҿзі де, оны пайдаланушылар да тым талғампаз: басы артық 
элементтерді де, уҽсжіз қосамжарлықты да, семантикалық кереғарлықты да 
кҿтермейді. Тіл де ҿзінің ішкі табиғи заңдылықтарын бұзбауға күш салды. 
Мысалы, гуманитарлық пҽндер дегенде «ізгілік пҽндері» немесе 
«қайырымдылық пҽндері» деген ұсыныстар болғанымен, ол гуманитарлық 
пҽндер деп қалдырылды. Дипломатиялық қарым-қатынас дегенді «мҽмлегерлік 
қарым-қатынастар» деп аударып, қазақшалау дұрыс емес. 

Сонымен, қазақ тіліндегі термин сҿздерді жаңа аудармада енгізіп, 
қазақша еркін қолдануымыз үшін, біз ғылымның ҽр саласында шығарылған 
сҿздіктерді оқып күнделікті ҿмірде қолдануымыз керек. Сонда ғана 
мемлекеттік тіліміздің қазығын қағып, тез ҿсіп ҿркендеуіне ықпалымызды 
тигізеріміз сҿзсіз. 
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 Айгерм Қынабекқызы Қадырқул 
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Ғылыми жетекшісі: Елтай ХакимовичАнапин 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік  
педагогикалық институты 

Шетел тілдері, орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының доценті, аға оқытушысы 
Арқалық, Қостанай облысы 

 
Аңдатпа: Бұл мақалада шет тілі сабағында оқушылардың сҿйлеу 

қабілетін дамыту ҽдістемесі қарастырылған.Шет тілі сабағында ойындар, 
жаттығулар арқылы оқушылардың сҿйлеу қабілеттерін дамытудың жолдары 
кҿрсетілген. Сҿйлеу адамзаттың ойлауымен жҽне де басқа психикалық 
процестермен тығыз байланысты екендігі қарасттырылған. 

Тҥйін сӛздер: лингвистика, сҿйлеу, монолог, диалог 
 
Бастауыш сынып табалдырығында оқушының оқу дағдысын 

қалыптастыруды жалпы жазба тілімен ауыз екі сҿйлеу тілі тікелей байланысты. 
Оқушыларды шығармашылықпен ойлауға тҽрбиелеу мұғалімнің міндеті. 
Сондықтан бұл жұмыс түріне ерекше талап қою керек. Мҽтінді мазмұндауға 
үйрету жазбаша сұрақтарға жауап беруге үйрету, жоспар құруға, белгілі бір 
суретке тақырып қоя білуге, сол суретке қарап сҿйлем құрауға мұғалімнің 
кҿмегімен ҿздерінің ойларын, қызықты іс ҽрекеттерін ҽңгімелеуге үйрету. 
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Линвистикалық негізгі обьектісі – сҿйлеу, адамзаттың сҿйлеу тілі. Сҿйлеу 

– адамзаттың іс-ҽрекетінің ерекше формасы. Сҿйлеу адамзаттың ойлауымен 

жҽне басқа да психикалық процестерімен тығыз байланысты. Сондықтан 

адамзаттың сҿйлеу іс-ҽрекетін тексеру бір ғана тілі білімінің үлесі емес, бұл 

басқа да ғылымның мҽселен, психологияның, физиологияның, логопедияның 

т.б зерттеп қарастыратын облыс тілі. 

Сҿйлеу екі түрлі формада – ішкі жҽне сыртқы формада жүзеге асырады. 

Ішкі сҿйлеу формасы – ойлау процесі үшін осы қажет нҽрсе, ал сыртқы форма 

арқылы адам ҿз ойын басқаларға жеткізеді, белгілі бір информатика береді. 

Сҿйлеудің екі  жағы бар: сҿйлеу процесінің  нақ ҿзі жҽне сол сҿйлеу іс – 

ҽрекеті процесінде жасалынған нҽтиже яғни сҿйлемдер, мҽтіндер т. б. 

Адамның ҿмірінде сҿйлеудің маңызы ҿте зор. Ол сҿйлеу арқылы ҿз ойын 

айтып жеткізеді жҽне біреудің ойын ұсынады. Ауызша сҿйлеу адам арасындағы 

қарым-қатынасты атқарады. 

Біреудің дыбыстауынан құлағымызға жеткен сҿз ауызша сҿйлеу деп 

аталады. Ауызша сҿйлеуде кеңістік жҽне уақытқа байланысты біреу шектеулер 

болады. Ҽдетте, ҽңгімелесушілер бірін-бірі кҿріп тұрады немесе дауыс 

жететіндеу алшақтығы болуы мүмкін. Сҿйлеуге үйрету манолог жҽне диалог 

түрінде іске асырылады. Манолог жҽне диалог түрінде сҿйлеу іскерлігі, 

біліктілігі қарым – қатынас ҽрекетінің, ақпараттық, регулятивтік, ҽдептік жҽне 

сезімдік – бақылау сияқты атқаратын қызметіне байланысты анықталады. 

Сҿйлеу дағдысын қалыптастыру үшін, оқыған үзінділері бойынша негізгі 

кейіпкерлерге сипаттама беру, роман, эсселердің тақырыбын, идеясын 

талқылау, пікірсайыс, дебат барысында ҿз ойын ҽдеби тілде еркін жеткізе 

білуге дағдыландыру басты мақсат болып табылады. 

Тӛмендегі мәтінді мысал ретінде алуға болады 

My friend Bill is a geologist. He does not stay in town in spring and summer. He 

goes on expeditions. There he lives in a tent and cooks his own meals. He thinks he is a 

very good cook and when he comes back to town he tries to teach his wife and mother in 

low the art of cooking. He tells everybody that canned meat and porridge are the best 

dishes. His wife in his opinion spends too much time on cooking. So he does not let her 

stay in the kitchen. Neither his wife nor his mother in low contradicts him, for he never 

stays long at home. When he lives his children are sorry to part with him but they are 

glad that grandmother will cook their meals again. 

Ойын арқылы ауызша сӛйлеу қабілетін дамыту: 

«What’s in the bag?» «Сумкада не бар?» ойыны. 

Мұғалім алдымен балаларға бір сумка алып келеді. Балалардан сұрайды: 

Балалар, сумкада не бар? Балалар ішінде дҽптер, қалам, кітап бар деп айта 

бастайды. Мұғалім бұл ойынды сабақ соңында қолдануына болады. Ҽсіресе 

жаңа сҿздерді еске түсіру үшін қолданған тиімді. Мұғалім сумканың ішіндегі 

заттармен таныстырады. Сумкада не бар? Мұғалім оқушылардан What’s this? 

сұрағы арқылы затты кҿрсету арқылы сұрайды. Мысалы: pen, copybook, pencil, 

ruller, rubber деп кҿрсетеді. Содан соң оқушыларға жеке-жеке қайталатады. 

Сҿздерді ұмытпау керек. Оқушыларға сумка ішіндегі заттарды таратып беріп, 

оқушылардан осы заттарды былай сұрауға да болады. Мысалы: Who has a pencil? 
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Who has a ruller? жауап бергенде оқушылар кімде екенін табу керек. Оқушылар 

тапса Janatbek has a pencil деп табу керек. Бұл ойын оқушының cабаққа деген 

қызығушылығын арттырып, сҿздік қорын молайтады, сондай-ақ оқушылардың 

есте сақтау қабілеті арта түседі. 

Қорыта айтқанда, қазақ мектептеріндегі 5–6-сынып оқушыларының 

ауызша сҿйлеу дағдыларын қалыптастыру үшін тиімді ҽдістерді пайдаланып, ҽр 

түрлі жаттығулар орындатудың маңызы зор екендігін байқадық. Тілді үйретуде 

«қарапайымнан күрделіге қарай» принципін ұстану қажеттігін түсіндік. 

Адамдар тілді қолданғанда «Нені?», «Қалай?», «Қайтіп?» деген сұрақтарға 

жауап беру үшін пайдаланады. Енді осыны үйрету мақсатында қолданса, 

үйретуші мен үйренуші үшін екеуара тиімді тҽсіл болары даусыз. Үйретуші 

толып жатқан тілдік құбылыстардың қайсысын бірінші, қайсысын кейінірек 

оқытуда құрылым жҽне мағына бойынша басымдыққа ие бола алса, үйренуші 

де дҽл солай таңдау мүмкіндігіне ие бола алады. 
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Шетел тілдері, орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы 

Арқалық, Қостанай облысы 

 
Аңдатпа: Бұл мақалада интербелсенді оқыту технологиясының ҽдіс – тҽсілдерін 

шетел тілі сабағында қолдану қарастырылады. Интербелсенді оқыту технологиясы арқылы 

оқушылардың ҿзіндік пікірін қалыптастыру  жҽне интербелсенді тҽсілдерді ойын түрінде 

тиімді пайдалану арқылы танымдық шығармашылық қабілеттерін дамытудың  жолдары 

кҿрсетілген. 

Тҥйін сӛздер: технология, интербелсенді оқыту, бірлескен іс-ҽрекет, ойын 

технологиясы 

 

 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру 

жүйесінің басты міндеті – ұлттық жҽне жалпы азаматтық  құндылықтар, ғылым 

жҽне практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға жҽне кҽсіби 

шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар;оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 
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коммуникациялық желілерге шығу» - деп атап кҿрсетілген.[1]Қазіргі кезде 

ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім беру саясатының 

ажырамас бҿлігі болып табылады. Ақпараттық технологияларды ағылшын тілін 

оқыту үдерісінде пайдалану оқушылардың жан-жақты білім алуына жол ашып, 

мемлекетіміздің үш тұғырлы тіл саясатына сай жақсы, жан-жақты дамыған оқушы 

иесі ретінде танылуларына негіз бола алады. Қазіргі таңда жаңа педагогикалық 

технологиялар түрлерін, шет тілі сабағында қолдану мұғалім шеберлігіне 

байланысты. Қоғам талабына сай шетел тілдерін оқытуда қойылып отырған ортақ 

міндет – тілді коммуникативтік бағытта оқыту. Ондағы мақсат оқушылардың ҿз 

ойларын жеткізумен шектеліп қана қоймай, ҿзара тіл табысып, пікір алмасуға 

үйрету, ҿз жұмысына, топтағы немесе жұптасқан оқушының жұмысына, 

жауабына сыни тұрғыдан ойлап талдау жасай алу, ҿз ойын қорытындылай білу, 

интерактивті жұмыс жүргізу[4]. «Интерактив» деген сҿз ағылшынның «interact» 

(«inter» - «ҿзара», «act» - ҽрекет ету) деген сҿзінен шыққан. Бұл сҿз «ортақ 

белсенділік» деген мағынаны білдіреді. Интербелсенді оқыту шетел тілін 

үйренуде ҿте тиімді. Педагогикада, ҽсіресе шет тілдерін оқытудың бірнеше 

моделін атап кҿрсетуге болады: 

- пассивті – оқушы оқытудың «объектісі» ролін атқарады (тыңдау жҽне кҿру) 

-активті /белсенді/ оқушы оқытудың «субъектісі» болып шығады (ҿзіндік 

жұмыс, шығармашылық жұмыс, лабораториялық-практикалық жұмыс) 

- интерактивті – inter (ҿзара), akt (ҽрекеттесу). Оқыту үдерісі барлық 

оқушылардың тұрақты белсенді ҿзара қарым-қатынасы арқылы жүзеге 

асырылады. Оқушы мен мұғалім оқытудыңтең құқылы субъектісі болып 

табылады. Шет тілін үйренуде интербелсенді оқыту моделін пайдалану - 

ҿмірлік ситуацияларды моделдеуді, рольдік ойындарды қолдануды, мҽселені 

бірлесіп шешуді қарастырады. 

Интербелсенді оқыту технологиясы – бұл коллективтік, ҿзін-ҿзі 

толықтыратын, барлық қатысушылардың ҿзара ҽрекетіне негізделген, оқу 

процесіне оқушының қатыспай қалуы мүмкін болмайтын оқыту процесін 

ұйымдастыру. [3] 

Интербелсенді оқыту технологиясына жатады: жұптасып жұмыс істеу, 

ротациялық (ауыспалы) үштік, шағын топтармен жұмыс, аяқталмаған сҿйлем, 

есептеу ағашы, ҿз атынын сот, азаматтық тыңдау, рҿлдік (іскерлік) ойын, ҿз 

позицияңды ұстан ,дискуссия, дебаттар. 

Бұл оқыту технолногиясы - ең алдымен оқытушы мен оқушы арасындағы 

ҿзара ҽрекетті жүзеге асыратын диалогтық оқыту, танымдық іс-ҽрекетті 

ұйымдастырудың арнайы формасы. Интербелсенді оқытудың мақсаты- оқу 

процесінің барлық сатысында бірлескен ҽрекетке жағдай жасау. Ҽр оқушыны 

жеке тапсырмамен жұмыс жасата отырып, топ мүддесін ойлауға үйрету. 

Ҽрқайсысын ҿз міндетін жауапкершілікпен атқаруға жетелеп,ортақ нҽтижеге 

қол жеткізуге ұмтылдыру. Интербелсенді ҽдістерді шет тілі сабағында 

пайдалану кезінде оқушылар түсіну процесінде толық қатысушылар болады, 

оның тҽжірибесі оқу танымының негізгі қайнар кҿзі қызметін атқарады. 

Оқытушы дайын білімді бермейді, бірақ оқушыларға бастама бере отырып, ҿз 

бетімен ізденуге үйретеді. Интербелсенді тҽсіл сабақты пысықтап, 
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қорытындылауға бірден - бір кҿмегін тигізетін тҽсілдердің бірі. Бұл ҽдіс арқылы 

оқушылар ҿз білімін ҿздері бағалайды да, мұғалім білім, білік, дағдылары 

бойынша бағалайды. Ҽсіресе ҿзін –ҿзі бақылау, топтық ҿзара бақылау кезеңдері 

сабақты бекітуге септігін тигізеді.[2;44]Ағылшын тілі сабағында білім сапасын 

арттыру үшін интербелсенді оқыту аясында ойын технологиясын пайдалану 

тиімді. Себебі, ойын - оқушылардың негізгі ҽрекеті. Сабақ кең кҿлемді ойын 

жҽне интербелсенді оқыту тҽсілдерін негізге ала отырып, оқушылардың жеке, 

топтық, ұжымдық дамуының ерекшеліктерін ескере, жүзеге асырылуы керек. 

Ойындар арқылы оқушылардың есте сақтау, ойлау қабілеттерін дамытуға, 

сҿйлеу мҽнерін қалыптастыруға болады. Сондықтан да сабақта немесе сабақтан 

тыс жұмыстарда интербелсенді оқыту тҽсілдерін пайдаланудың ҽдістемелік 

маңызы зор. 

Ағылшын тілі сабағында интербелсенді оқыту тҽсілдерін қолдана 

отырып, оқушылар орындайтын бірнеше тапсырма түрлері: 

«Сҿйлемді аяқта...» 

Тақырып:«English meals» 

Бұл жаттығуды ағылшын тілі сабағында қолдануға болады. Оқушылар екі 

топқа бҿлінеді. «А» жҽне «В» тобы. Ҿткен тақырып бойынша бір топқа 

сҿйлемнің басы, екінші топқа сҿйлемнің аяқталуы беріледі, олар сынып 

бҿлмесінде еркін жүріп ҿз сыңарларын табу керек. 

«А» тобына : 

The traditional English breakfast consists of…. 

The traditional English… 

The English usually have 4 meals a day… 

«В» тобына: 

… of eggs, bacon, sausages, fried bread, baked beans and cornflakes. 

… is called Full English 

… breakfast, lunch, tea (5o’clock), and dinner. 

―Compare them‖ ойыны. 

1. Жануарлардың суреттеріндайындалады; 

2. Оқушыларды жұпқа бҿлінеді де, ҽр жұпқа 2 - суреттен беріледі; 

3. Тақтаға бірнешесынесімдерді жазылады; 

Мысалы: 

Bad short tasty 

Beautiful long small 

Good young big 

Nice old sweet 

4. Оқушылар суреттердегіжануарлардысалыстырып, неғұрлымкҿп 

сҿйлемжазуы керек. [6] 

Интербелсенді оқыту бір мезгілде бірнеше мҽселелерді шешеді: 

- коммуникативтік дағдыларды дамытады, оқушылар арасында 

эмоционалдық байланыстар орнатуға кҿмектеседі; 

- ақпараттық мҽселелерді шешеді, ҿйткені ол тыңдаушыларды қажетті 

ақпаратпен қамтамасыз етеді, онсыз бірлескен қызметті жүзеге асыруға болмайды; 

- оқушылар проблемаларды ынтымақтастықта шешу қажеттілігін түсінеді; 
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- жалпы білім беру дағдыларын дамытады (талдау, синтездеу, 

мақсаттарды қою жҽне т.б.); 

Қорытынды ретінде, интербелсенді оқыту - оқушылардың ҿзара 

ҽрекеттесуіне негізделген білім, оқытудың тҽжірибесі үшін білім беру ортасы. 

Шет тілдеріндегі интербелсенді оқыту бірлескен қарым-қатынастарды 

ұйымдастыру мен дамытуды қамтиды. Бұл ҿзара түсіністікке, ҿзара 

ҽрекеттесуге, ортақ шешімге келуге негізделген. Оқушы оқу процесінде толық 

қатысушы болып, оның тҽжірибесі білім берудің негізгі білім кҿзі болып 

табылады. Мұғалім дайын білім бермейді, бірақ оқушыларды тҽуелсіз ізденуге 

шақырады. Интербелсенді оқыту технологиясы арқылы оқушылардың ҿзіндік 

пікірін қалыптастыруға, интербелсенді тҽсілдерді ойын түрінде тиімді 

пайдалану арқылы танымдық шығармашылық қабілеттерін дамытуға болады. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Қазақстан Республикасының Білім туралы заңы; 
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arili-oushilardi-tanim-iziushilii-men-bilimbilik-dadilarin-579585.html; 
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Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық 

институты 

Шетел тілдері, орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы 

Арқалық, Қостанай облысы 

 
Аңдатпа: Бұл мақалада деңгейлеп-саралап оқыту технологиясын шет тілі 

сабақтарында тиімді қолдану ерекшеліктері қарастырылады. Осы технологияны қолдану 

барысында оқушыларға деңгейлік тапсырмалар беру арқылыоқушылардың білімге деген 

қызығушылықтарын арттырып, танымдық қабілеттерін дамытудың жолдары кҿрсетілген. 

Тҥйін сӛздер: деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы, деңгейлік тапсырмалар, 

рейтинг-ұпай-балл жинау ҽдісі.  

 

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың «Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін 

арқалап келеміз» деген сҿзі ұстаз қауымына үлкен жауапкершілік жүктеп отыр. 

Еліміздің болашағының кҿркейіп,ҿркениетті елдер қатарына қосылуы, бүгінгі 

ұрпақ бейнесімен кҿрінеді. Қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесінде ҽлемдік 
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білім беру кеңістігіне ену мақсатында кҿптеген жаңалықтар енгізілуде. Дҽстүрлі 

білім беруден ерекшеленіп, замана ҿзгерісіне қарай, мектеп қабырғаларында жаңа 

оқыту технологиялары негізінде білім беру кең ҿрістеніп келе жатыр. Қазақстан 

Республикасы «Білім туралы заңында» оқытудың жаңа технологияларын ендіру, 

білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге 

шығу міндеті айқын кҿрсетілген. Осы бағытта мұғалімдер алдында оқытудың 

жҽне тҽрбиелеудің жаңа технологияларын қолдана отырып, жеке тұлғаның 

дамуына қолайлы жағдай туғызу қажеттілігі тұр. 

Қоғамның дамуы, мҽдениеттің ҿркендеуі тіл деңгейімен таразыланады 

[1,22]. Шет тілін үйрету – заман талабы. Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың ―Қазақстан - 

2030‖ стратегиялық даму бағдарламасында айқындалған ана тілімен қатар 

шетел тілінің бірін меңгеру талаптарын орындау мақсатында, Қазақстан 

Республикасының ―Білім туралы‖ Заңын жүзеге асыру мақсатында барлық 

білім беру жүйелерінде шетел тілдері оқытылады [2, 11]. Соңғы уақытта 

кҿптеген еуропалық елдерде шетел тілдерін оқытудың тиімділігін арттыру 

мақсатында қолданылып жүрген технологиялар қатарында деңгейлеп саралап 

оқыту технологиясының маңызы зор.Саралап, деңгейлеп оқыту технологиясы – 

оқушылардың білім сапасын арттырудың негізгі кепілі болып табылады. 

Саралап, деңгейлеп оқыту технологиясы 1998 оқу жылынан бастап мектептің 

барлық сатысына, кҿптеген пҽндерге еніп, оқу үрдісін жандандыруға үлкен 

үлес қосып келеді. Ж. Қараев жҽне Б. Кобдикованың еңбектерінен деңгейлік 

оқыту ҽдістемесі туралы кҿптеген мҽліметтер кездестіруге болады. Бүгінгі 

таңда Ж. Қараевтің оқытуды дербестендіру мен деңгейлік дифференциалдау 

технологиясы оқушылардың пҽнге деген қызығушылықтарын арттыратын 

технология ретінде танылған [3]. Ж. Қараев технологиясының жемісі, ол 

оқушыны күштеп оқудан аулақтатып, ҿз бетімен оқуына, ақпаратты ҿз бетімен 

ҿңдеуге, ешкімнің кҿмегінсіз ҿз бетінше ойланып шешім қабылдауға 

дағдыландырады. Бұл технология ҽсіресе, тілді оқыту барысында оқушыны ҿз 

ойын тұжырымды жинақтап, шешен сҿйлей білуге қалыптастырады. Деңгейлеп, 

саралап оқыту технологиясы тиімді нҽтиже беру үшін: 

а) жеке тұлға ерекшеліктеріне; 

б) психологиялық даму ерекшеліктеріне; 

с) пҽн бойынша білімді игеру деңгейіне кҿңіл бҿліп отыру керек[4, 47]. 

Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясын пайдалану барысында жұмыс 

міндетті үш деңгейлік тапсырмалардан тұрады. Олар: бастауыш (қарапайым), 

аралық (орта), жоғары. Бұл технологияның ең басты мақсаты – сынып 

оқушыларын «қабілетті», «қабілетсіз» деген жіктерге бҿлінуін болдырмау. 

Сабақта қандай оқушы болмасын, жақсы оқитынына қарамастан жұмысты I 

деңгейден бастап орындайды. I деңгей тапсырмаларын орындау мемлекеттік 

білім стандарты талаптарының орындалуына кепілдік береді. I деңгейді 

орындаған оқушы «3» деген бағамен, бағаланады. Ҽрбір оқушы I деңгейдегі 

тапсырмаларды орындауға міндетті жҽне одан жоғары деңгейдегі 

тапсырмаларды да орындауға құқылы. Осы тұрғыдан алғанда «үлгерімі тҿмен» 

оқушылар жақсы оқитын оқушылар қатарына ілесе алмай жатса не істеуге 

болады? – деген сұрақ туындайды. I деңгейден аса алмай жатқан оқушыларға 
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орындап үлгере алмай қалған тапсырмаларын үйде орындауға беру керек. 

Деңгейлеп, саралап оқыту технологиясының екінші бір тиімді жағы – 

оқушылардың дүниежүзілік білім жүйесінде қолданылатын рейтинг – ұпай-

балл жинау ҽдісіне баулу.Деңгейлік тапсырмалар рейтинг, ұпай-балл жинау 

ҽдісімен бағаланатынын ескерсек, оқушылардың сабақ ҿткенне кейін де сол 

тапсырмаларда жіберген қателіктеріне, тапсырмаларды орындау барысында 

қолданған тҽсілдеріне анализ жасап, қателіктері мен кемшіліктерін анықтай 

білуге мүмкіндік береді. Келесі тапсырмаларды орындауда оқушы неғұрлым 

кҿбірек ұпай жинау үшін ізденіп мұғалімнен, сыныптастарынан, қосымша 

материалдардан білім жинайды[1, 23]. 

Деңгейлеп, саралап оқыту технологиясының мақсаты – оқушыларды 

қабілеттеріне, ҿзіндік ерекшеліктеріне, мүмкіндіктеріне қарай топтастырып 

оқыту. Берілген тапсырманың саралануы[4]. 

Деңгейлік ҽдістің маңыздылығы – оқушының шығармашылықпен 

белсенді жұмыс істеуін дамытады, ҽр оқушыны ҿздігінен білім алуға баулиды, 

ҿткен грамматикалық, лексикалық тақырыптарды жүйелі игеруге 

дағдыландырады, ой еңбегімен айналысуға жетелейді, яғни оқу-танымдық 

құзыреттілігі қалыптасады. Бұл технологияда оқушылардың білімді ҿздігінен 

саналы түрде меңгеруіне ерекше мҽн берілген. Оқу іс-ҽрекеттің негізгі түрі 

оқушылардың ҿздігінен орындайтын жұмысы болып табылады[1, 23]. 

Деңгейлеп оқытудың басты ерекшелігі – білім беру, оқыту процесін 

топтап, жіктеп бҿледі, ҽрбір деңгейдің ҿзінің лексикалық-грамматикалық 

минимумы болады, оқушы ҽрбір деңгейдегі білімін ҿзі бақылайды, оқу 

материалдары бір деңгейден екінші деңгейге қарай күрделеніп, яғни 

қарапайымнан күрделіге қарай ҿтіп отырады [2, 12]. 

Ҽдетте ҽрбір сыныпта үлгерімі жақсы, ізденімпаз оқушылар сыныптың 

30-40% құрайды. Олар тапсырманы белгіленген уақыт ішінде жүйелі түрде 

орындап шығады, ал үлгерімі орташа немесе тҿмен оқушыларға берілген 

тапсырманы уақытылы орындап шығу қиынға соғады. Оқушылар тапсырманың 

негізгі бҿлігін белгіленген уақытта орындап шығуы үшін тапсырманың саны 

мен күрделілігін мұқият іріктеп алу қажет. Профессор Ж.Қараевтың деңгейлеп-

саралап оқыту технологиясы оқушылардың ҿздігінен білім алып, іздену іс-

ҽрекеттерін меңгертуді талап етеді. Бұл технология бойынша бірінші орында 

оқушы тұрады жҽне ҿз бетімен білім алудағы белсенділігіне аса назар 

аударылады. Ж.Қараев оқушылардың оқу материалын меңгеру деңгейін тҿрт 

түрге бҿледі. 

1.Репродуктивті деңгей. Жалпыға бірдей стандартты білім беру негізіндегі 

тапсырмалар. Мұнда тапсырмалар оқушылардың алдыңғы сабақтарда алған 

білімдеріне жҽне оқулықта бар мҽселелерге байланысты құрылады. 

2. Алгоритмдік деңгей. Мұнда оқушы мұғалімнің түсіндіруімен 

қабылдаған жаңа ақпаратты пайдалана отырып, тапсырманы орындайды. 

3. Эвристикалық деңгей. Оқушы берілген тапсырмаларды ҿзі ізденіп, 

қосымша ҽдебиеттерді пайдалана отырып, жауап береді. Бұл тапсырмаларды 

орындауда оқушының ой белсенділігі негізгі қызмет атқарады. 
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4. Шығармашылық деңгей. Бұл деңгейдегі тапсырмаларды орындау 

барысында оқушы таза ҿзіндік дағдысын, білім сапасының дамуын қамтамасыз  

етеді [1, 24]. 

Деңгейлік тапсырмаларды құрастыруға тҿмендегідей талаптар қойылады. 

Бірінші деңгейдегі тапсырмаларға: 

- жаттап алуға лайықталған болуы керек; 

- алдыңғы сабақта жаңадан меңгерілген білімнің ҿзін ҿзгертпей қайталап, 

пысықтауына мүмкіндік беруі тиіс; 

- тапсырмалар жаңа тақырып үшін тиімді жҽне ҿмірмен байланысты 

болуы керек. 

Екінші деңгейдегі тапсырмалар: ҿтіп кеткен материялдарды қайталауға 

жҽне жүйелеуге берілген тапсырмалар. Бұлар ҿзгертілген жағдайлардағы 

тапсырмалар, яғни бұрынғы тапсырмаларға ұқсас, бірақ оларды орындау үшін 

алғашқы алған білімдерін пайдалану қажет болады. Бұл деңгейдегі тапсырмалар 

оқушылардың ойлау қабілеттерін жетілдіруге бағытталған болуы қажет. Бұл 

жағдайда ребустар мен сҿзжұмбақтарды пайдалануға болады. 

Үшінші эвристикалық деңгейдегі тапсырмалар түрлері. 

1. Танымдық іздену (эвристикалық) түріндегі тапсырмаларды орындау 

барысында оқушылар жаңа тақырып бойынша меңгерген алғашқы қарапайым 

білімдерін жетілдіріп, тереңдетумен қатар, жаңа білімді меңгеріп,ҿзі үшін 

жаңалық ашуы тиіс. 

2. Ҽртүрлі ҽдіс-тҽсілдермен шешілетін тапсырмалар. 

3. Ҿздігімен мысалдар, тапсырмалар құрастыру жҽне оны ҿздігінен 

шешімін табу. Диаграмма, сызбалар салу, кҿрнекті құралдар дайындауға 

берілетін тапсырмалар. 

Тҿртінші шығармашылық деңгей тапсырмалары: 

- оқушыларың жинаған ҿмірлік тҽжірибесі мен белсенді ой еңбегінің 

нҽтижесінде жаңаша, бұған дейін болмаған, белгілі бір дҽрежеде олардың жеке 

басының икемділігін байқататын дүние жасап шығуына негізделген. 

- олимпиадалық тапсырмалар. 

- берілген тақырыптарға ҿз бетінше реферат, баяндамалар, ғылыми 

жобалар дайындау[5]. 

Қазіргі таңда шетел тілін оқыту процесінде жаңа технологиялардың 

ішінде маңыздысы деңгейлеп, саралап оқыту технологиясы. Барлық оқушы 

тапсырманы ең тҿменгі деңгейден бастап, келесі деңгейге ҿту үшін ҿз білімін, 

қабілетін біртіндеп толықтырап, жетілдіріп отырады. Бұл оқушылар арасында 

бҽсекелестік туғызады жҽне оқушы ҿз қабілетіне сҽйкес жоғары деңгейге 

кҿтеріліп отырады. 

Қорыта айтқанда, Ж.Қараевтың деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы 

оқушылардың білім сапасын арттырудың негізгі кепілі болып табылады. Бұл 

технология бойынша ҽр оқушының жеке қабілеттері ескеріліп, оқушыға 

қабілеті жететін саласынан дарынын ашуға мүмкіндік береді. Оқушыларға ҿз 

бетінше білімін жетілдіруге, шығармашылық қабілеттерін дамытуға жағдай 

жасалады. 
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Леонардо да Винчи: «Жалок тот ученик, который не превосходит своего 

учителя». 
В настоящее время английский язык это один из распространенных языков в 

мире. А владение английским языком становится ключевой  общекультурной 

компетенцией и условием формирований логической мышлений и знаний 

школьников. Школьники этого века должны уметь свободно разговаривать на 
английском и иметь коммуникативных навыков, чтобы осуществлять социализацию, 

обладать навыками перевода. Уровень их развития коммуникативных навыков и 

технологии зависит и оказывает воздействия на методику преподавания 
иностранного языка, а именно английского языка в школе [1]. 

Важнейшей проблемой волнующей всех учителей является повышения 

эффективности урока, так как урок был и остается основным звеном учебно-
воспитательного процесса. Именно на уроке учащиеся получают основную 

часть знаний, домашнему заданию отводится немаловажная, однако 
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второстепенная роль.[2] На сегодняшний день преподаватели английского 

языка находят новые возможности и методы, и в то же время сталкивается с 

новыми проблемами, касающимися организации преподавания и контроля 
обучения в условиях глобальной информатизации общества. Актуальность этой 

работы определяется необходимостью идти в ногу со временем при обучении  

школьников. Уроки, проводимые преподавателем, должны соответствовать 
современным стандартам образования. В последние годы в этих стандартах 

были внесены значительные изменения. Методика это педагогическая наука,  

которая разрабатывает вопросы содержания принципов и методов обучения 
конкретному предмету, поэтому все вопросы изменения стандартов будут 

отнесены именно к ней [3]. 

Главными вопросами в современной методике являются формирование 

интереса к иностранному языку и совершенствование самой методики. Умелая 

организация взаимодействия обучающихся на основе учебного материала 

становится мощным фактором повышения эффективности учебной деятельности 

в целом. Актуальность вышеперечисленного определяется не только социальным 

заказом, но и потребностями человека к самоопределению и самовыражению в 

условиях современного, информационного общества.  От умения учителя 

общаться с учениками на уроке зависит морально- психологический климат в 

классе, усвоения учащимися духовных ценностей и нравственных норм, 

увлеченность предметом, настроения учителя и учащихся, их психическое 

здоровье, уровень индивидуально-творческого развития. Под общением 

психологи понимают сложный, многоплановый процесс, установления развития 

контактов между людьми, порождаемый потребностями в совместной 

деятельности и включающий в себе обмен информацией, выработку единой 

стратегии воздействия, восприятия и понимание этого человека. Для того чтобы 

эффективно общаться с учащимися, надо постоянно общаться с ними. Никакие 

тренинги не заменит живого общения с учениками, они могут лишь служит 

вспомогательным средством развития коммуникативных умений. Учитель должен 

стимулировать активность, вдохновлять их, добиваться, чтобы они не только 

понимали, чего от них хотят, но принимали позицию педагога, соглашались с ней 

или высказывали  противоположную точку зрения, могли самостоятельно 

выдвигать идеи, отстаивать свое мнение и выступать полноправными партнерами 

по общению. Положительно изменить многое в отношении учащихся к мнению 

может творческий подход учителя к подготовке проведению урока иностранного 

языка. Выбранная мною тема является весьма актуальной на сегодняшний день, ведь 

возможности и средства обучения современной школы стали куда разнообразней, а 

значит, стало тяжелее ответить вопрос, как же добиться максимальной 

эффективности урока, какой прием, метод или подход лучше всего использовать 

данной конкретной ситуации. К каждому ученику необходимо найти подход, 

заинтересовать его, нужно объединить группу, создать коллектив, воспитать в 

каждом ученике личность, не забывая при этом прививать детям любовь к 

иностранному языку. И существует большое количество средств, с помощью 

которых все это легко осуществить. В своей статье я расскажу о наиболее 

популярных и эффективных приемах работы на уроке [4]. 
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На сегодняшний день требования к предъявляемому уроку иностранного 

языка представляет собой сложный комплекс учебных задач, которые как учитель, 

так и ученик решают, исходя из конкретной, сугубо индивидуальной ситуации, 

условий работы группы или отдельного ученика. У каждого учителя со временем 

вырабатывается свой стиль, свои любимые приемы работы. Что хорошо для 

одного учителя, то не всегда может быть приемлемо для другого. Но что 

объединяют все хорошие уроки, так это грамотная методическая концепция. Без 

четкой методической концепции урок может превратиться в хаос, в 

беспорядочный набор случайных упражнений и заданий. Я постараюсь 

перечислить основные положения, которые определяют особенности урока, его 

структуру, логику, и приемы работы.  Индивидуализация заключается в учете и 

использование резервов личности обучаемых, их жизненного опыта, 

мировоззрения, контекста деятельности, и интересов, эмоций и чувств, статуса 

личности в коллективе. У каждого может быть свое отношение к обсуждаемой 

теме. Хорошо, если учитель знает жизненные обстоятельства своих учеников и их 

учесть при определении круга обсуждаемых проблем. Значит ли это, что надо 

«подстраиваться» под мировоззрение учеников, зачастую очень незрелое и 

ошибочное? Отнюдь нет. Обучение иностранному языку, как и обучение в целом, 

прежде всего, призвано развивать социальную зрелость человека, готовить его к 

жизни в обществе, правильно понимать динамику его развития и нормы 

человеческого общения. Учитывая сложившиеся стереотипы  своих учеников, 

учитель может повлиять на их преодоление, способствовать большей социальной 

зрелости, умения принять иную точку зрения, стать терпимее или, наоборот, 

активнее и критичнее. При планирование темы надо отобрать проблемы, которые 

наиболее актуальны для данной группы, для контекста их деятельности, 

соответствуют уровню понимания и знаний учащихся [5]. 

Урок иностранного языка является многофункциональной единицей 

образовательного процесса, где сосредотачиваются и реализуется все 

педагогические воздействия, происходит интерактивное общение, 

направленное не только на активизацию познавательной деятельности, но и 

духовно-нравственное развитие личности [6]. 
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Аннотация: Современный урок иностранного языка характеризуется большой 

интенсивностью и требует от учеников концентрации внимания и напряжения сил, поэтому 

внимание ученых, методистов и учителей направлено на поиск резервов для 

совершенствования урока иностранного языка, на повышение его эффективности, 

действенности. Осознание, критический анализ и определение путей конструктивного 

совершенствования деятельности педагога осуществляется с помощью педагогической 

рефлексии. 

Проблема рефлексии в педагогической деятельности выступает особенно ярко 

потому, что, рассмотрев структуру, специфику и другие ее особенности, мы можем более 

обоснованно подходить к проблеме произвольности всех психических процессов учащегося. 

Соответственно, осмыслив и исследовав роль рефлексии в этом вопросе, мы можем работать 

над повышением сознательности и произвольности всех процессов, входящих в изучение 

английского языка. 

Ключевые слова: рефлексия, самоанализ, иностранный язык. 

 

Понятие рефлексия возникло в рамках философии как принцип 

человеческого мышления, направляющий его на осмысление и осознание 

собственных форм и предпосылок; предметное рассмотрение самого знания, 

критический анализ его содержания и методов познания; деятельность 

самопознания, раскрывающая внутреннее строение и специфику духовного 

мира человека [1]. 

Объем и полифункциональность психологического содержания 

рефлексии, ее богатый спектр признаков и свойств свидетельствуют о важности 

и уникальности места и роли рефлексии в формировании личности человека. 

Рефлексивные процессы выделяются практически во всех сферах 

психологической действительности. Развитие рефлексивной психологии 

связано с именем А.Буземана, который впервые выделил ее в качестве 

самостоятельной дисциплины в начале 20-го века. Само слово «рефлексия» 

происходит от позднелатинского «reflexio», что буквально означает 

«обращение назад, отражение». 

В личностной сфере человека рефлексия охватывает как 

коммуникативные процессы, так и процессысамоосмысления, самосознания: 

 рефлексия является гарантом позитивных межличностных контактов, 

определяя такие партнерские личностные качества, как проницательность, 
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отзывчивость, терпимость, безоценочное принятие и понимание другого 

человека и др. (С.В.Кондратьева, В.А.Кривошеев, Б.Ф.Ломов); 

 рефлексия обеспечивает взаимопонимание и согласованность действий 

партнеров в условиях совместной деятельности, кооперации (В.А.Лефевр, 

Г.П.Щедровицкий); 

 рефлексия как способность человека к самоанализу, самоосмыслению и 

переосмыслению стимулирует процессы самосознания, обогащает "Я-

концепцию" человека, является важнейшим фактором личностного 

самосовершенствования (А.Г.Асмолов, Р.Бернс, В.П.Зинченко); 

 рефлексия способствует целостности и динамизму внутренней жизни 

человека, помогает стабилизировать и гармонизировать свой эмоциональный 

мир, мобилизовать волевой потенциал, гибко управлять им (В.В.Столин, 

К.Роджерс). 

Педагогическая рефлексия– приложение всех вышеуказанных 

характеристик применительно к педагогической деятельности. В педагогику 

понятие рефлексии особенно активно вошло лишь в последние десятилетия. 

Представляется важным отметить несколько моментов, которые 

акцентируют роль рефлексии в профессиональной деятельности: 

1. Рефлексия необходима при освоении профессиональной деятельности; 

2. На ее основании осуществляется контроль и управление процессом 

усвоения; 

3. Рефлексия необходима при изменении условий профессионально-

образовательной деятельности; 

4. Она является одним из основных механизмов развития самой 

деятельности. 

Следовательно, роль рефлексии в творческой, мыслительной 

деятельности состоит в целеполагании, установлении и регулировании 

адекватных требований к себе на основе соотнесения предъявляемых извне 

требований, ситуационной специфики самого субъекта. Поскольку главным в 

педагогическом процессе на сегодняшний момент определяется развитие 

личности субъектов процесса, а развитие является процессом внутренним и 

судить о его прохождении доступно, прежде всего, самому субъекту, то оценку 

такого развития и позволяет совершить рефлексия, как акт самонаблюдения, 

самоанализа, саморазмышления. В педагогическом процессе рефлексивные 

умения позволяют его субъектам организовывать и фиксировать результат 

состояния развития, саморазвития, а также причин положительной либо 

отрицательной динамики такого процесса. 

Предметом педагогической рефлексии должны выступать все стороны 

педагогической деятельности учителя. Педагогическую рефлексию необходимо 

целенаправленно формировать в сознании будущего учителя [2]. 

Рефлексирующий учитель – это думающий, анализирующий, 

исследующий свой опыт педагог. Это, как сказал Д.Дьюи, «вечный ученик 

своей профессии» с неутомимой потребностью к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 
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Таким образом, именно педагогическая рефлексия помогает выйти учителю 

из поглощения самой профессией, посмотреть на нее с позиции другого человека: 

педагог, организуя деятельность учащихся, стремится смотреть на себя и свои 

действия глазами своих подопечных, учитывать их точку зрения, взгляды, 

представления и желания, пытается понять их эмоциональное состояние. 

Перечень задач и компетенций современного учителя иностранных 

языков более широк и глобален, чем это имело место прежде. Как 

свидетельствуют современные теории, концепции, практика подготовки 

учителей иностранных языков должна включать такие области: как 

многоязычие, двуязичие, обучение в самоорганизованной среде, новое 

понимание учителя как консультанта по освоению иностранного языка и 

иноязычной культуры, межкультурное воспитание, автономное обучение, 

определѐнный уровень развития рефлексии. 

Изучение иностранных языков, считает Н.Б. Крылова, входит в 

обязательную гуманитарную подготовку, которое дает «не только специальные 

знания и навыки разговорной речи, но и понимание особенностей 

национальной культуры, государственности, общественных отношений, норм 

международного делового и культурного общения». 

Наибольшую ценность в определении профессионально значимых 

умений представляет подход Н.Д. Гальсковой, считающей профессионально 

значимыми умениями учителя иностранных языков «... умения педагогически, 

психологически и методически правильно осуществлять свою 

профессиональную деятельность, направленную на развитие у учащихся 

черт вторичной языковой личности» [3]. 

В.Даль говорил: «язык не пойдет в ногу с образованием, не будет 

отвечать современным потребностям, если не дадут ему выработаться из своего 

сока и корня, перебродить на своих дрожжах». Исходя из этого, одна из 

главных задач обучения иностранному языку в пединституте – выработать у 

студентов умение пользоваться им как средством общения в сфере своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Если есть возможность овладеть еще одним языком, то значительно 

увеличатся профессиональные возможности будущего педагога в его сфере 

профессиональной деятельности. 

В качестве основной категории успешности обучения иностранному 

языку рассматривается коммуникативность. И.Л. Зимняя, раскрывая 

специфику учебной дисциплины «иностранный язык», определила 

коммуникативность обучения как личностная значимость предмета общения – 

удовлетворенность ученика ситуацией общения, рефлексивность обучаемого, 

которая позволяет ему адекватно оценивать свою деятельность, позитивное 

переживание учеником успеха общения, выступающего в качестве 

подкрепления достигнутого, отсутствие у ученика сдерживающих его общение 

социальных барьеров [4]. 
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Немаловажно мнение Е.И. Пассова, который считает, что через 
иностранный язык «человек лучше понимает особенности родного языка, 
глубже осознает способы выражения мысли на родном языке», что также 
способствует повышению его коммуникативного уровня [5]. 

Для того, чтобы эффективно использовать в своей работе действующие 
учебники, уметь реализовывать заложенный в них авторский замысел, 
привлекать дополнительные источники учебной, лингвострановедческой 
информации, учителю иностранного языка недостаточно опираться только на 
свою языковую подготовку, на знания психолого-педагогических 
закономерностей развития личности учащихся. Одновременно необходимо 
развивать в себе профессионально-коммуникативные, то есть специфические 
качества, умения, позволяющие управлять внутренними резервами 
интенсификации учебной деятельности учащихся, а также обеспечить 
овладение учащимися иностранным языком на коммуникативно достаточном 
уровне. В обоих случаях психолого-педагогические задачи кроются в умении 
общаться, использовать иностранный язык как средство иноязычного 
межличностного общения. 

Ряд учѐных Б.В. Беляев, Ю.А. Веденяпин, М.К. Кабардов, М.Г. Каспарова, Г. 
Г. Сабурова и др. считают, что для успешного владения иностранным языком и 
использования его как средства межличностного иноязычного общения 
необходимо учитывать иноязычные способности учащихся. 

К определению иноязычных способностей авторы подходят с трѐх 
позиций: 

- выявление способностей к различным аспектам языка и речевым умениям; 
- определения особенностей психических процессов - восприятия, 

мышления и воспроизведения; 
- личностных особенностей человека – воли, эмоций, экстраверсии, 

интроверсии при обучении иностранному языку. 
В ходе обучения иностранному языку важно использовать 

диалогический метод диагностирования. Особенностью этого метода 
является то, что учитель и ученик вступают в равноправные отношения с целью 
совместного осмысления того или иного учебного предмета. 

Иностранный язык становится действенным фактором – экономического, 
научно-технического и общекультурного прогресса нашего общества. 
Следовательно, в настоящее время функции иностранного языка как 
общеобразовательного учебного предмета состоят в том, чтобы учащиеся 
овладели им как средством общения для установления взаимопонимания с 
народом, говорящими на этом языке; как средством воспитания, образования и 
всестороннего развития личности. 

Мы разделяем точку зрения ученых, что иностранный язык формирует основы 
иноязычной речевой деятельности, расширяет кругозор обучаемых, углубляет 
знания о структуре родного языка, о природе и способах речевого общения, об этике 
и эстетике в сфере культуры страны изучаемого языка. 
На современном этапе развития изучения иностранного языка большое внимание 
акцентируется на приобщение иной культуры, овладение новым социокультурным 
содержанием, а не на формирование знаний, умений и навыков. 
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В заключении хочется отметить, что только целенаправленно и 

добросовестно формируемые в стенах института и других педагогических 

образовательных учреждениях умения и навыки позволят будущему учителю-

педагогу иностранного языка правильно и эффективно организовывать процесс 

обучения. 
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Аннотация. Ориентиры образования, новые ценности, субъект-субъектные 

отношения учителя и учеников и индивидуально-личностный подход в обучении и т.д., а 

также современные достижения науки и техники во многом определяют выбор методов 

обучения, в котором педагоги на данном этапе развития образования все чаще отдают 

предпочтение активным и интерактивным педагогическим технологиям. Ярким примером 

может служить проектная методика. Метод проектов как современная педагогическая 

технология представляет собой способ организации педагогического процесса, основанного 

на взаимодействии педагога и воспитанников в ходе поэтапной практической деятельности 

по достижению намеченных целей и характеризуется самостоятельностью учеников, опорой 

на личностные потребности, особенности и опыт учеников, а также наличием конкретных 

практических результатов. Основной темой в этой статье является использование метода 

проектов в обучении иностранному языку предполагающий учет специфики этого учебного 

предмета напрямую влияющую на организацию проектной деятельности, а именно: 

предполагает по большей части групповую проектную работу с акцентированием 

коммуникативной стороны процесса, дополнительную работу по отбору языкового 

материала и важность представления результатов. 

Ключевые слова: формирование коммуникативной компетенции, средство 

межкультурного взаимодействия, уровень лингвистической компетенции, продуктивная 

методика, мини-проекты, ситуативная обусловленность. 
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В обучении иностранному языку метод проектов стал особенно активно 

применяться в конце 80-х годов ХХ века. Начиная с этого времени, ведущие 

издательства США и Европы выпускают методические пособия по 

использованию проектов в преподавании иностранных языков.  

В отечественной практике преподавания иностранных языков метод проектов 

начал активно использоваться с конца 90-х годов прошлого века, и сейчас 

получает все большее распространение. [1] 

Сейчас на современном этапе развития образования проектная методика 

тщательно исследуется как зарубежными, так и отечественными авторами:  

Е.С. Полат, И.Л. Бим, Сахаровой, И.А. Зимней, Т.Е. О.М. Моисеевой, И.Чечель, 

D.Philips, L.Fried-Both, T.Hautchinson, и др. 

Использование проектной методики в обучении иностранного языка 

требует грамотного подхода и детальной подготовки, как со стороны учащихся, 

так и со стороны педагога. 

В настоящее время целью обучения учащихся иностранным языкам 

является формирование у них коммуникативной компетенции. Обучение 

школьников иностранному языку направлено на формирование и развитие 

личности, способной и желающей участвовать в общении на иностранном 

языке. Но эти цели будут достигнуты, если будут созданы необходимые 

условия, стимулирующие учащихся проявлять познавательную активность и 

испытывать желание реально пользоваться приобретенными знаниями и 

сформированными речевыми навыками и умениями.[3] 

Довольно подробно изучением использования метода проектов в обучении 

иностранному языку занимается Е.С. Полат. В своей работе «Метод проектов на 

уроках иностранного языка» она подчеркивает первостепенность обучения 

способам речевой деятельности в процессе обучения иностранному языку, 

который выступает средством межкультурного взаимодействия. Е.С. Полат 

говорит о посреднической роли языка, как средства для «формирования и 

формулирования мысли», выдвигая следующие выводы: 

 Необходимость активной устной практики для каждого ученика с 

целью формирования умений и навыков речевой деятельности и необходимого 

уровня лингвистической компетенции. 

 Важность предоставления ученикам возможности мыслить, рассуждать 

над возможными путями решения проблем с тем, чтобы в центре внимания 

была мысль, а язык выступал в своей прямой функции - формирования и 

формулирования этих мыслей». 

 Необходимость включения учащихся в активный диалог культур, 

чтобы язык воспринимался «как средство межкультурного взаимодействия». 

Данный подход к обучению, по мнению исследователя, предполагает 

перенос акцента «со всякого рода упражнений на активную мыслительную 

деятельность учащихся». Для чего, безусловно, подходит проектная 

деятельность [5]. 

Исходя из приведенной сущностной характеристики метода проектов с 

учетом иностранного языка как учебного предмета, нужно отметить, что 

проектная методика намного лучше подходит к продуктивным методикам 
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обучения иностранного языка, иноязычной культуре и межкультурной 

коммуникации, основная суть которой – развивающее, личностно-

ориентированное обучение. 

Н. Кочетурова выделяет следующие отличительные особенности 

проектов, предназначенных для обучения языку: 

 использование языка в ситуациях, максимально приближенных к 

условиям реального общения; 

 акцент на самостоятельной работе учащихся (индивидуальной и 

групповой); 

 выбор темы, вызывающей большой интерес для учащихся и 

непосредственно связанной с условиями, в которых выполняется проект; 

 отбор языкового материала, видов заданий и последовательности работы 

в соответствии с темой и целью проекта; 

 наглядное представление результата. [1] 

Судя по этим словам можно сделать вывод, что метод проектов является 

большим стимулом в работе для учащихся, приводит к активному освоению 

иностранного языка, применению своих знаний в каждой конкретной ситуации. 

В курсе иностранных языков метод проектов может использоваться в рамках 

программного материала практически по любой теме. Проектная технология 

сочетается с любым учебником и другими учебными средствами и может быть 

включена в различные формы общей системы работы над изучаемым языком на 

этапе речевой практики и развития коммуникативных умений иноязычного 

речевого общения как вид работы по поддержке достигнутого уровня, 

совершенствованию и углублению подготовки учащегося. 

На уроках иностранного языка более распространены учебные проекты. 

На их разработку требуется меньшее количество времени и они небольшие по 

объему. Данные проекты предназначены для использования на конкретном 

уроке и имеют определенные цели. Проекты такого типа актуальны для 

использования на обобщающих и итоговых уроках по темам курса. Задача 

учителя: правильно сформулировать темы проектов, определить круг 

необходимых вопросов, направленных на реализацию целей и задач 

конкретного урока. Из практики преподавания можно привести примерную 

тематику учебных проектов: «My favorite book», «My favorite film», «My 

holidays», «My friend», «Celebrations», «My family», «Journey», «Music», 

«Cinema», «Animals», «New Year», «My favorite town » и другие. А также 

большое значение в обучении иностранному языку играют мини-проекты. 

Учащиеся выполняют их дома при подготовке домашнего задания или 

непосредственно на уроке. Проекты могут быть выполнены не только в 

письменной форме, но и в устной. Основные формы мини-проектов: 

монологические и диалогические высказывания, таблицы, рисунки. Задача 

учителя: добиваться выполнения передачи точного конкретного содержания 

проекта. Тематика мини-проектов зависит от конкретных целей и тем текущих 

уроков, разрабатывается учителем и обсуждается с учащимися 

Ведущими принципами, реализуемыми в ходе обучения иностранным 

языкам с помощью проектной методики, являются: 
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 принцип коммуникативности; 

 принцип ситуативной обусловленности; 

 принцип проблемности; 

 принцип соизучения языка и культуры; 

 принцип автономности. [4:9] 

В контексте этих учений проектное обучение предполагает формирование 

также и умений осознавать собственные потребности, выбирать адекватные 

способы и средства их реализации, оценивать результаты своего труда. 

По мнению Е.С. Полат, «чтобы сформировать коммуникативную 

компетенцию вне языкового окружения, недостаточно насытить урок условно-

коммуникативными или коммуникативными упражнениями, позволяющими 

решать коммуникативные задачи. Важно предоставить учащимся возможность 

мыслить, решать какие-либо проблемы, которые порождают мысли, рассуждать 

над возможными путями решения этих проблем с тем, чтобы дети 

акцентировали внимание на содержании своего высказывания, чтобы в центре 

внимания была мысль, а язык выступал в своей прямой функции - 

формирования и формулирования этих мыслей» [2]. 

Этими словами мы считаем, что при организации проектной деятельности 

на уроках иностранного языка важно учитывать основные черты метода проектов 

и требования к использованию проектов: наличие проблемы, практическая 

направленность, самостоятельная деятельность учащихся на уроке или во 

внеурочное время, структурирование содержательной части проекта, 

использование исследовательских методов. Проектная методика, как современная 

педагогическая технология обеспечивает успешное формирование всех 

компонентов иноязычной коммуникативной компетенции, а следовательно,  и 

развитие вторичной языковой личности. 

В заключении очень важно еще раз подчеркнуть эффективность 

использования проектной методики в формировании и совершенствовании 

основных умений и навыков учащихся в различных видах речевой деятельности. 
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Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 
Шетел тілдері, орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы 

Арқалық, Қостанай облысы 
 

Аңдатпа: Оқу үдерісіндегі заманауи CLIL ҽдісі. Кіріктіре оқыту арқылы тек 
оқушылардың академиялық білімдерін ғана дамытпай тілдік мақсаттарына жетуіне де 
кҿмектесу. Кіріктірілген оқытуда ағылшын тілінің маңыздылығын арттырып, тілге деген 
қызығушылығын арттыру. 

Тҥйін сӛздер: CLIL ҽдісі,  кіріктірілген білім беру, Кіріктірілген сабақтар, Үштілді 
білім беру. 

 
Кҿптілділік біздің қоғам үшін Елбасының «үш тұғырлы тіл» 

тұжырымдамасынан бастау алғаны мҽлім. Тҽуелсіз елімізде негізгі үш тілді 
дамытуға басымдық беріле отырып, мемлекетімізде ҿмір сүріп жатқан басқа 
халықтардың тілдері де назардан тыс қалған жоқ. Ҿйткені, мҽдениет мен 
тілдердің сан алуандығы – бұл Қазақстанның ұлттық байлығы. Яғни, еліміздегі 
кез-келген этностың ҿкілі қай тілде білім алатынын ерікті түрде таңдай алады. 
Қоғамымызда барлық этностардың мҽдениеті мен тілін дамытудың бірегей 
формуласы жасалып отыр оны Қазақстан халықтарының Ассамблеясынан 
кҿруге болады. [1,26]. 

Білім беру жүйесінің түпкілікті модернизациялану үрдісінде шетел 
тілдері де алдыңғы қатарлы рҿл атқарады. Үштілді білім беруге ұмтылу 
Еуропалық кеңес елдер тенденцияларына толыққанды сҽйкес келеді. 
«Кҿптілділік» кез келген тұлғаның қалыптасуына жҽне болашақта Қазақстан 
Республикасының жан – жақты дамуына ҽсер етуі үшін қажетті құралдардың 
бірі, сонымен қатар, «модернизациялану», «жаһандану» үрдістерін 
қабылдаудың бірден-бір құралы болып табылады. Кҿптілділікті жеке тұлға 
қылаптастырудың негізі ретінде қарастырып, зияткер тұлға қалыптастыруды 
заманауи халықаралық деңгейде білім беру кеңістігіне шығатын дара жолдың 
зерттеу нысаны есебінде санау қажет. Педагогикалық тҽжірибенің мақсаты: 
ағылшын тілін жаратылыстану бағытындағы пҽндермен кіріктіріп оқыту 
арқылы оқушылардың білім алуға қызығушылықтарын арттыру, олардың 
ағылшын тілінде сауатты түрде «Үштілділік» ұлттық жоба аясында білім алып, 
дамуға бейімдеу. [2, 37]. 

Еліміз ҿркениетті елдер қатарына қосыламыз деп қарыштап қадам басып 
жатқан тұста, білім жүйесіне де тың ҿзгерістер енуде. Қазақстан 
Республикасының «Білім беру туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты 
мақсаты – ұлттық жҽне жалпы адамзаттық мҽдени құндылықтар негізінде жеке 

тұлғаның қалыптасуына қажетті жағдай жасау» делінген. [2, 25]. Осы бағытта 

жұмыстану үшін білім сапасын арттыру ісіне ерекше мҽн беру қажеттілігі 
артады. Сапалы білім беру педагогтардың шеберлігі мен іскерлігіне 
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байланысты. Қазіргі таңда білім беру сапасын арттыруда кҿптеген 
бағдарламалар жасалуда. Солардың бірі Кіріккен оқыту бағдарламасы.  

Кіріктірілу – бұл бір оқу мазмұнының  ҽр түрлі саладағы жан-жақты 
 білімдермен тоғысуы, бір-бірімен араласып кетуі. Кіріктірілген сабақтар 
оқушыға ҽлем туралы, заттар мен құбылыстардың ҿзара байланыстары туралы 
біртұтас мағлұмат береді, олар құрылысы бойынша белгілі қалыпқа сыймайды, 
сондай-ақ, оқу сағаттарын барынша үнемді пайдалануға мүмкіндік береді. Осы 
тектес сабақтарда оқушылардың бейнелі ой-ҿрісі дамып, пҽннің жалпы 
мазмұнын ҿмірмен байланыстыру арқылы шығармашылық мүмкіндіктері 
ашылады. [3]. Кіріктірілген сабақтардың құрылымы нақтылығымен, 
сыйымдылығымен, орамдылығымен, сабақтың ҽр сатысындағы оқу 
материалының логикалық ҿзара келісімімен, материалдың зор ақпараттық 

мүмкіндігімен ерекшеленеді. [1,26]. 

Назарбаев Зияткерлік мектебі Кембридж университетімен бірге жаңа 
білім бағдарламасын жасап шығарды. «Назарбаев Зияткерлік мектебі» дербес 
білім беру ұйымының басқарма тҿрағасы Күлҽш Шҽмшидинова 
хабарлағанындай, ҽлемде жҽне Қазақстанда бар ең озық бағдарламаларды 
енгізіп, оның апробациясын ҿткізетін Назарбаев Зияткерлік мектебі болады. 
Кейін бұл тҽжірибе Елбасы Н.Назарбаевтың тапсырмасы бойынша, еліміздің 
ҿзге мектептеріне де таратылатын болады. «Біздің түпкі мақсатымыз жобаны 
шетелдің үздік университтерінен білім беру бағдарламаларын кҿшіру болған 
жоқ. Біз отандық мамандардың ҽлеуетін қолданып, ҿзімізге сай бағдарламаны 
жасап шығаруға тырыстық», - деді мектеп басшысы. Иа, біз ҿзімізге сай 
бағдарламаны жасап шығардық. Бірақ бұл ҿз кезегінде оқушыларды емес ең 
ҽуелі мұғалімдерді оқыту қажет екендігін кҿрсетіп отыр. Ҽрине, бұл оңай 
шаруа емес. [4]. 

Р.Декарттың «Барлық  ғылымдардың байланыстылығы сондай,олардың 
бҽрін бірден оқыту – олардың біреуін басқасынан бҿліп оқытудан оңай» деген 
пікірін еске алсақ, пҽнаралық байланыс білімберудің кіріктірілген 
технологиясының құрамына енеді. Оның ұғымының ауқымы кең. [5, 47]. 

Философиялық – педагогикалық ұстаным жағынан бұл технология – жеке 
тұлғаның ойлау дҽрежесі мен бүкіл адамзат қауымы санасының сан ғасырлық 
даму дҽрежесін ретке келтіруші, үйлестіруші қозғаушы күш. 
Кіріктіру ұстанымының басты қағидасы – ғылыми-жаратылыстану жҽне 

қоғамдық гуманитарлық білімдерді жеке білім аймағында шартты түрде 
қарастыра отырып, оқушыларға ҽлемнің біртұтастығы жайлы ғылыми-
синтездік білім беру болып табылады. [5, 48]. 

Оқу пҽндерінің бірігуі тҿмендегі шарттарға байланысты: 
– зерттеу нысандарына сҽйкес келуі немесе ҿзара жақын болуы; 
– кіріктірілген оқу пҽндерінде зерттеу ҽдістерінің бірегейлігі немесе 

ұқсастығы; 
– кіріктірілген оқу пҽндерінің жалпы заңдылық, жалпы теориялық 

тұжырым негізінде құрылуы. 
Кіріктірілген сабақтарды ҿтуде тҿмендегідей артықшылықтар мен 

кемшіліктер кездеседі. 
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Артықшылықтар: 
– ұстаз үлкен ізденіс жұмыстарын жүргізеді (түрлі ақпарат кҿздерінен, 

интернеттен, т.с.с.); 
– оқушылардың сабаққа, пҽнге қызығуы; 
– басқа пҽндердің қажеттілігін оқушылардың түсінуі; 
– сабақ барысында барлық мүмкіндікті пайдалану (компьютер, ОТҚ – Ы, т.б) 
Кемшіліктер: 
– сабақты тек белгілі бір шектеумен түсіндіруге мҽжбүрсің; 
– ҽр мұғалім ҿзінің сҿзін айтады, бірақ байланыстың жоқтығынан 

оқушылар тек белгілі байланыстармен шектеліп қояды; 
– нҽтиже күтпейміз. Сабақ сол сыныпта ғана ҿткізіледі. 
Қандай  жұмыстар атқарылуы тиіс: 
– кері байланысты орнату, үнемі байланыста болу; 
– кластер түзу, орнату; 
– мамандық пҽндеріне күнтізбелік жоспарларын жасау, пҽн 

мұғалімдерімен бірге жұмыстар атқару. Ҿзімізге қажетті тақырыптарға кең 
кҿлемде тоқталу; 

– нҽтижелерді ҿңдеу, түзету, дамыту. [6]. 
Ағылшын тілі - ҽлемдік бизнес тілі, мемлекеттік тіл – ұлт тілі. Мемлекеттік 

тілде сҿйлеу - ҽрбір Қазақстан азаматының борышы. Ағылшын тілі қазақ тілін 
үйренуге ешқандай кедергі жасамайды. Тек соны түсіне білу керек. Ҽлемдік 
ғаламдандырудың ҿткізгіші, ғаламдандыру тілі болып танылған ағылшын тілін білу - 
ағылшын тілді елдермен тиімді байланысқа түскен ҽлемдік деңгейде ҿз орнын ойып 
тұрып ала бастаған Қазақстан үшін қажеттілік. Ал ағылшын тілі пҽндік-тілдік 
кіріктірілген оқытуда маңызды орын алады. [7]. 

Ҽбу Насыр ҽл-Фараби атамыз ҿз заманында жетпіс тілді жетік меңгерген 
дейді. Біз сол үшін ҿзіміздің ұлы тұлғаларымыздан үлгі алуымыз керек. 
Тарихқа үңілетін болсақ біз заманында қауһарлы елдердің ҽлсіз елдерді басып 
алып ҿзінің саясатын жүргізіп сол елге білімі мен тілін үйреткенін байқадық, 
кейбір елдер ҿз тілін ұмытып жоғалтып алса, кейбіреуі кҿзінің қарашығындай 
сақтап қалды. Қолдағы бар алтынның қадірі жоқ демекші, біз ҿзімізге қазіргі 
уақытта маңызды құндылықтарымызды бағалай алуымыз жҽне оны ары қарай 
дамытуымыз ертеңгі ел болашағына зор үлес қосу деп санаймын. Болашақ 
жастар кҿп тіл білгеннен ұтылмайды керісінше кҿп нҽрсені талдау, саралау 
кезінде ұтымды кҿзқарас жасай алады. Қазақстанды шет елге танытуға да кҿп 
кҿмегін береді. 

Сонымен, екінші жҽне үшінші тілдеріндегі оқытылатын пҽндер үшін пҽн-
тілдік кіріктірілген оқыту ҽдістемесін қолдануға қолайлы. Ол тек оқушылардың 
тілдік мақсаттарына жетуді кҿздемей, онымен қоса академиялық білімдерін, 
яғни пҽндік мақсаттарына жетуіне кҿмектеседі.  
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Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Шетел тілдері, орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының  аға оқытушысы 

Арқалық, Қостанай облысы 

 
Аңдатпа: Оқыту үрдісіндегі рефлексия. Сабақ барысында рефлексияны пайдалана 

отырып, оқушының бойында тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру. Ҿзін-ҿзі дамытып, 

бағалау, саралауына бағыт-бағдар берудің маңыздылығы мен жолдары кҿрсетілген. 

Тҥйін сӛздер: Рефлексияның мҽні, білім дағдысы, рефлексияның түрлері, ҿзіндік қорту. 

 

Күннен күнге қарыштап дамып келе жатқан бұл ғасыр, бҽсекеге қабілетті, 

жаңашыл, білімді жастар дҽуірі.Осы орайда қазір дамыта оқыту идеясының 

оқыту үрдісіне енуіне, жаңашылдықтың артуына байланысты рефлексияның 

педагогикадағы алатын орнының мҽні арта түсіп, адамды, білімді дамытудың 

шарттарының бірі болып отыр. Рефлексияның мҽні – адамның ҿзінің білімін, 

білімінің негізін, оларды меңгерудің жолдарын анықтау. 

Рефлексия сҿзі латын тілінен кірген reflexio - кейінге айналым мағынасын 

білдіреді. Бұл терминге Джон Локи 17 ғасырда анықтама берген. «Рефлексия – 

адамның ҿз істерінің мҽнін түсіну, олар туралы ойлану барысында ҿзіне ҿзінің 

нені, қалай жасағаны туралы толық жҽне анық есеп беруі немесе ҿзі ҽрекет 

барысында басшылыққа алған ережелер мен кестелерді мойындауы не жоққа 

шығаруы»,- деген. Ҿзінің оқу тҽсілдерін, таным мен ойлау механизімдерін 

түсінбейінше оқушылардың қол жеткізген білім нҽтижесін толық ұғынуы 

мүмкін емес [7]. 

Рефлексиялық танымдық дағдылар субъектілердің ҿзіндік басқару 

қабілеттерін дамытуға, ҿз ҽрекеттерінің (танымдық, білімдік, қарым-

қатынастық) нҽтижелі болуына, олардың ҿз жауапкершілігін арттыруға 

бағытталады. Оның мазмұны баланың ҿз іс-ҽрекеттерінің субъектісі ретіндегі ҿз 

кҿзқарасын қалыптастыру: ҿзіндік тұжырым жасай алу, ҿзін-ҿзі бағалау, ҿзіне 

сенім қалыптастыру арқылы ҿзіндік таным, ҿзіндік қажеттіліктерді айқындау, 

https://multiurok.ru/files/ok-u-urdisindieghi-kiriktirilghien-sabak-tyn-tiimdilighi.html
https://multiurok.ru/files/ok-u-urdisindieghi-kiriktirilghien-sabak-tyn-tiimdilighi.html
http://cyb�rl�nink�.ru/vi�w�r_im�g�s/15684311/f/1.png
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ҿз мүмкіндіктерін пайдалану ҽрекеттерінде жүзеге асырылады. 

Кҿрнекті ғалымдар Ш.А. Амонашвили, В.И. Загвязинский т.б. педагогикалық 

рефлексияны жаңаша ойлау стиліне жатқызады. В.А. Кан-Калик, А.В. Мурдик, 

т.б. маманның педагогикалық ҽрекетке дайындығының құрамына даралық, 

шығармашылық, авторлық ізденістер мен қатар жетілген педагогикалық 

рефлексияны да жатқызады [3]. 

Оқушылардың білім, іскерлік, дағдыларын меңгеруін жетілдіру, ой-ҿрісін 

кеңейту, мҽдени деңгейін кҿтеру, танымдық қабілеттерін дамыту, оқу процесін 

ізгілендіру, демократияландыру, ұлттық жҽне аймақтық ерекшеліктерді ескеру, 

даралап жҽне саралап оқыту сияқты қағидаларды жетекші орынға шығарды. 

Бұл оқушыларға ҿз ҽрекетінің барысын, нҽтижесін тексеру ҽдіс- тҽсілдерін 

меңгертуді талап етеді. Оқу ҽрекетінің құрамына оқушылардың ҿзін-ҿзі 

қадағалап, тексеріп, бағалап отыруы кіретіндіктен оқу ҽрекетіне деген 

рефлексивті қарым қатынасын қалыптастыру ең басты мҽселелердің бірі 

болады [1, 2]. 

Рефлексивтік іс-ҽрекет оқушыға ҿзіндік талдау кезінде ғана байқалатын 

ҿзіндік жеке дара ерекшеліктерін тануына мүмкіндік туғызады. Сонымен қатар, 

білімді саналы түрде ҿзіндік қорыту, яғни рефлексия нҽтижесінде ғана жүзеге 

асады. Рефлексия нҽтижесі дегеніміз – міндеттерді шешу тҽсілдерін түсіну. 

Рефлексияның қай түрі болмасын мақсатпен тікелей байланысты. 

Рефлексияның төмендегідей түрлері бар: 

І. Мақсатына қарай : 

 эмоциалық кҿніл күйі 

 ҽрекетттік 

 оқумҽліметмағынасы 

1. Эмоциалық кӛніл күйі 

Кҿңілкүйдің рефлексиясы сабақтың басында немесе аяғында топпен 

эмоциалдық байланыс орнату үшін қолдану тиімді. Адамныңкҿңіл – күйі 

бейнеленген карточкалар, кҿңіл – күйдің түстін бейнелері, эмоциалдық 

суреттер ҽсімдерін қолдануға болады. Сабақтың басында жҽне аяғында. 

2. Әрекеттік 

Ҽрекеттік рефлексия оқу мҽліметтерінің ҽдіс – тҽсілдерін ұғыну 

ықтималдарын береді. Оны үй тапсырмасын сұраукезінде қолдану тиімді. 

Сабақтың аяқталған кезіңде ҽрекеттік тҽсілі арқылы барлық сабақтың 

барысында ҽр оқушының белсенділігін бағалау мүмкіншілігін береді. 

3.Оқу мәліметінің мағынасы 

Оқу мҽліметінің мағынасының оқыту субъектінің ҿз іс-ҽрекетін саналы 

түрде ой елегінен ҿткізіп, оларды білуге, ҿзіндік дұрыс сезінуге кҿмектеседі. Іс-

ҽрекет компоненттерін еске түсіру, санадан ҿткізу, оның мҽнін, түрін, ҿзекті 

мҽселелерін белгілеу, шешу жолдарын аңықтау. 

ІІ. Мазмұнына қарай: 

 Ауызша; 

 Жазбаша 
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ІІІ. Тұлғалық: 

 физикалық: үлгердім-үлгермедім; 

 сенсорлы: қызық-қызықсыз; 

 рухани: жақсысезіндім–жамансезіндім (тек жазбашатүрде) 

 интеллектуалдық: түсіндім-түсінбедім 

ІV. Сабақтың түріне қарай: 

 ББД қалыптасуынанкейін 

 Аралық рефлексия 

 Бақылау рефлексиясы 

 Қорытынды рефлекси 

V. Ӛту әдісіне қарай: 

 Анкета 

 Сұрақ 

 Кесте 

 Жағдаят 

 Сурет 

 Символ 

VІ. Іс-әрекетінебайланысты: 

 Фронталды 

 Жеке 

 Топтық 

 Ұжымдық 

 

Үйрету кезеңдері: 

І. Ҿз кҿңіл-күйін жетістіктерін талдау. 

ІІ. Сыныптастарының жұмысын талдау. 

ІІІ. Топ мүшелерінің жұмысын талдау. 

Тиімділігін атап кҿрсетер болсақ, оқушы үшін: 

оқушыны ҿз-ҿзіне есеп беруге баулиды; 

 қажеттілігін біле аламыз; 

 оқушының ҿзіндік кҿзқарасы қалыптасады 

 білім беру барысының сапасын жақсартуға болады 

 Ҿз-ҿзіне баға бере алады 

 Білім алуға деген қызығушылық жоғарылайды; 

Мұғалім үшін: 

 Ақпаратпен күнделікті жұмыс; 

 Шығармашылыққа деген ынта-жігері; 

 Ҽрбір оқушының пікіріне құлақ түру; 

 Пҽндік білім сапасының артуы; 

 Ҿзіндік сынның қалыптасуы; 

 Сыни ойлауға жтелеу; [6, 4]. 

Қазіргі білімдік мақсаттарға сай білім алушыны рефлексия жасауға 

дағдыландыру мұғалімнің басты міндеттерінің бірі болғандықтан,  

ол – сабақтың да негізгі компоненттерінің бірі болуы тиіс. Рефлексивтік іс-

ҽрекет оқушыға ҿзіндік талдау кезінде ғана байқалатын ҿзіндік жеке дара 
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ерекшеліктерін тануына мүмкіндік туғызады. Білімді саналы түрде ҿзіндік 

қорыту, яғни оныңнҽтижесінде ғанажүзеге асады. Рефлексия нҽтижесі дегеніміз 

– міндеттерді шешу тҽсілдерін түсіну. Сонымен рефлексия – кҿп қырлы, 

кіріккен ҽрекет. Бұл ҽрекет психологиялық тұрғыда адамның психикалық 

қызметінің ҿзгеруіне ықпал етсе, педагогикада мұғалімнің кҽсіби ҽрекетін 

жоғары шығармашылық деңгейде жүргізуіне негіз болады [5]. 

Мұғалім оны оқыту үрдісінде, қолданған ҽдіс-тҽсілдерінің барысында 

жҽне іс-ҽрекетінің нҽтижесінде байқатуы мүмкін. Оқу барысында оқушы оны 

бойына сіңіреді. Егер оқушыда жақсы мінез-құлық болса, ол онда ҿзінің 

оқудағы жетістігін тұрақты ұстап тұра алады жҽне ҿзін-ҿзі жетілдіреді. Яғни, 

оқушы ҿзімен жете жұмыс жүргізуінің жемісі, жеке тұлға болып қалыптасқан 

терең, нақты білім иесі деп айта аламыз. 
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Аңдатпа: Үш тілді білім беру қазіргі таңда маңызды тақырыптардың бірі болып отыр. 

Елбасы Жолдауларында кҿрсетілгендей үштілділікке кҿшу мемлекет үшінде, соның ішінде 

білім беру саласына маңызды. Тіл білімінде үштілділікті қолдану теориялық жҽне 

практикалық жағынан ҿзекті. 

Тҥйін сӛз: тіл білімі, үш тілділік, тілдердің маңыздылығы 

 

«Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, 

білім алу, білім беру жҽне оны дамыту бүгінгі күннің басты талаптарының бірі 

болып отыр. Ф. Бэкон айтқандай: «Білім дегеніміз -  күш». Яғни, білім адамзат 

ҿмірінде кҿп кұшті талап ететін күрделі процесс болып табылады. Заманға сай, 

жарқын болашақты қалайтын ҽрбір адам бойында білімнің болуы маңызды 
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болып табылады. Қазіргі таңда білім алу процесінде кҿптеген жаңа бағыттарды, 

жаңа үрдістерді байқап келеміз. Бұл дегеніміз білім алудың жаңаша жолдары 

болып отыр. Жаңа бағыттардың бірі ретінде үш тілді білім алу жүйесін атап 

ҿтуімізге болады [1]. 

Тілдің адам ҿмірінде шешуші маңызды рҿл атқаратынын білеміз.  

Ол түсінудің, дамудың құралы. Ал, кҿп тілді білу ол дамушы тұлғаның белгісі. 

2006 жылы Қазақстан Республикасының Президенті Қазақстан халқы 

ассамблеясының 12 сессиясында «Қазақстандықтардың жаңа ұрпағы ең 

болмағанда үш тілді болуы тиіс, қазақ, орыс жҽне ағылшын тілдерінде еркін 

сҿйлей алуы керек» деп, Европа елінің студенттері мен оқушыларының бірнеше 

тілді меңгеріп, сол тілдерде еркін қарым-қатынас жасай алатындығын атап ҿтті. 

Сондықтан үш тілді меңгеру – заман талабы. Жҽнеде үш тілді білім беру тіл 

біліміндегі жаңа бағыттардың бірі ретінде кҿрсетіліп келеді. 

Үштілділік біздің еліміз үшін 2006 жылығы Елбасының «Тілдердің 

үштұғырлылығы» тұжырымдамасынан басталған болатын. Елбасымыз  

Н.Ҽ. Назарбаев «Қазақстан-2050» Стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында: «Үш тілді меңгеру – біздің еліміздің 

ҽрбір азаматына ҿмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді ашады. Қазақстанды ҽлем 

халқы үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары білімді мемлекет ретінде тануы 

керек», - деген болатын [3]. Ендеше, Қазақстанның білім беру жүйесінде 

үштілді оқыту мҽселелерінің кҿтерулі заман талабынан туындап отырғанын 

байқай аламыз. Осы идея негізінде Елбасы мынадай анықтама беріп кеткен 

болатын: «Қазақ тілі мемлекеттік дҽрежесінде мемлекет ҿмірінің бар саласында 

«бүкіл қоғамымызды біріктіруші» қызметін атқарса, орыс тілі ұлттар 

арасындағы қарым-қатынастарға қызмет етеді, ал ағылшын тілі ҽлемдік 

экономикаға, ҽлемдік қауымдастыққа кірігуімізге қызмет етеді». Байқап 

қарайтын болсақ үш тілді меңгеру мемлекеттіміздің дамуынада маңызды болып 

келеді. Қазіргі таңда білім беру жүйесі осы идеяларды негізге ала отырып, ҽрбір 

білім алушы буындарға арналған мүмкіндіктер жасап отыр. Сол берілген 

барлық мүмкіндіктерді ұтымды қолдана алып, білім беруде жүзеге асыра 

алатын педагог кадрлардыда дайындау маңызды процесс болыпи отыр. Яғни, 

қазіргі уақытта мамандардыңда үштілді меңгеруі маңызды. 

ҚР Президенті Н.Ҽ.Назарбаев 2014 жылғы «Қазақстан жолы – 2050: 

Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына арнаған 

Жолдауында «Ұлттық білім берудің барлық буынының сапасын жақсартуда 

бізді ауқымды жұмыс күтіп тұр. 2020 жылға қарай Қазақстандағы 3-6 жас 

аралығындағы балаларды мектепке дейінгі біліммен 100 пайыз қамту 

жоспарлануда. Сондықтан оларға заманауи бағдарламалар мен оқыту 

ҽдістемелерін, білікті мамандар ұсыну маңызды. Орта білім жүйесінде жалпы 

білім беретін мектептерді Назарбаев зияткерлік мектептеріндегі оқыту 

деңгейіне жеткізу керек. Мектеп түлектері қазақ, орыс жҽне ағылшын тілдерін 

білуге тиіс. Оларды оқыту нҽтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, ҿзіндік 

ізденіс пен ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс» деген болатын 

[2]. Елбасымыздың бұл жолдауындада атап кҿрсетілгендей, яғни мектеп 

бітірген түлек мектеп табалдырығынан бастап үш тілді меңгерген тұлға ретінде 
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қалыптасып аяқтауы қажет. Бұл үшін білім беру процесінде  

1 сыныптан бастап үш тілді меңгеру жобасы жүзеге асып отыр. Оқулықтар, 

білім беру жүйесінің барлығы осы бағытқа негізделіп дайындалып отыр. 

Бастауыш буындағы оқушыларды үш тілде білім берудің алғашқы, дайындық 

сатысы қолданылады. Ал орта буында білім алушылар үш тілдің негізгі 

сатысына тоқтала алады. Бұл негізгі сатыда тіл біліміне негізделген соның 

ішінде, жаңа үрдіс ретінде қарастырылып отырған үш тілдің басты процесі 

жүзеге асады. Осы буын арқылы үштілділікке қалыптасу жүзеге асады десекте 

болады. 

Тіл біліміндегі үштілділік бағыты білім беру процесін ғана емес, сонымен 

қатар тіл білімінде дамытады. Себебі қазақ тілімен қоса орыс, ағылшын тілін 

меңгеру, үйрену тіл білімінің дамуына жан-жақты дамуға деген күш болып 

табылады. Үш тілді білім алумен бірге меңгеру ол біздің ҽлемге деген 

жолымыздың ашық екенін кҿрсетеді. Себебі, қазіргі таңда кеңістікке енуде 

білім алумен қатар тіл білу соның ішінде ағылшын тілін білу маңызды десек 

қателеспейміз. « Үштілділік - нақты тұлға, ұжым, халықтың белгілі бір қоғамда 

қарым-қатынас үдерісінде қажет болған жағдайда үш түрлі тілді алма-кезек 

қолдану құбылысы», - Б.Хасанұлы анықтама бергендей, бүгінде оны қолдануға 

жан-жақты күш салынуда. Сол күштің бірі тіл білімінде үштілділікті дамыту.  

Осы орайда құрылған «Тілдерді қолдану мен дамытудың  

2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» басты мақсаты: 

- Қазақ тілінің мҽртебесін кҿтеру; 

- мемлекеттік мекемелерде іс-қағаздарды қазақ тілінде жүргізу; 

- ағылшын тілін меңгерту; 

- орыс тілін жетік білу; 

- ҽр ұлттың тілдерін дамыту, оларды сақтап қалуға мүмкіндік жасау; 

- тілдер гармониясының бірлігіне жол ашу [4]. 

Осы мақсаттарды негізге ала отырып, үштілділік жүзеге асып қана 

қоймай, тіл білімінің бір бағыты негізінде қалыптасып келеді. Себебі, тілдердің 

бір бірімен тығыз қарым қатынаста дамуы үлкен бір процес болып табылады. 

Ол тілдердің бірге жүзеге асуы. Олардың тіл ретінде дамуына септігін тигізеді. 

Мысалы, қазақ тілімен қатар орыс тілін немесе ағылшын тілін тіл білімінде 

қолдану үлкен күшті қажет етеді. Ҽрбір тілдің ҿзіндік қыр сырын, оның 

грамматикалық жағында дұрыс меңгеру маңызды болып табылады. Сонымен 

қатар, Қазақстандық осы мҽселені зерттеушілердің кҿрсетуі бойынша еліміздегі 

үштілді білім берудің қазіргі жағдайының нҽтижелері кҿрсеткендей, осы салада 

біршама жетістіктерге қарамастан, орта жҽне жоғарғы мектеп оқушыларының 

үштілді білім деңгейі қазіргі заманғы қоғамдық тапсырысқа толық қанды 

сҽйкес келмейді. Кҿптеген оқу орындарында үштілді білім беру мҽдениет 

аралық жҽне практикалық құзыреттілікті қалыптастыруын есепке алмай, тек 

лингвистикалық үрдіс ретінде қаралуда. Қазақстан мен шетелдерде тілді оқыту 

ҽдістемесінің айырмашылығы кҿп екенін ескеру керек. Тілді оқытудың 

кембридждік жҽне оксфордтық ҽдістемелерін біріктіретіні ол, тілді үйрену 

курстарының негізінде ағылшын тілінің коммуникативті ҽдістемесі кейбір 

дҽстүрлі ҽдістемелер мен оқыту элементтері бірігіп жатыр. Мұндай бірігудің 
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басты мақсаты студенттерді барынша тілдік үрдіске енгізу, ал бұл мақсатқа 

жету оқушыларды ана тіліне жүгінуін минимумға жеткізу арқылы жасалынады 

[5,6б]. Кез келген шет тілі сол елдің мҽдени ерекшеліктерімен тығыз 

байланысқан, сондықтан да, тіл меңгеруде сҿзсіз елтанымдық аспект енгізілуі 

керек. Республикамыздың білім беру саласында жоғары тілдік жҽне 

мҽдениетаралық құзіретті, бҽсекеге қабілетті мамандарды дайындау үшін 

үштілді білім беру жүйесі кеңкҿлемде енгізілуде. Бұл зерттеуденде кҿріп 

отырғанымыздай, үш тілділік жүйесі мамандардың дайындығынада маңызды 

болып отыр. 

Қорытындылай келе, тіл білімінің жаңа үрдісі ретінде алынып отырған 

үштілде білім беру жүйесі тіл білімін дамытып қана қоймай ол тұлғаны 

полимҽдениеттілікке қалыптастырады. Яғни, тілді меңгере отырып, ол тілдің 

мҽдениетін, салт-дҽстүрімен таныса отырып, тұлғалық қасиетті дамыта аламыз. 

Сол себепті заман талабы тудырып отырған үштілділік жобасын білім беру 

саласында оның ішінде тіл білімі негізінде дамытуымыз қажет. 
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Шетел тілдері, орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының  аға оқытушысы 

Арқалық, Қостанай облысы 

 
Аңдатпа: бұл мақалада шетел тілі пҽнін оқытуда оқушының коммуникативтік 

құзіреттіліктерін дамыту туралы қарастырылады. Коммуникативті оқытуда білім беру – 
оқушының ҿзін ауызша (тыңдап түсіну, сҿйлеу) жҽне коммуникацияға (оқу жҽне жазбаша) 
тарту, яғни, оқылып жатқан тілде бүкіл курс бойынша қарым-қатынасын қалыптастыру. Сын 

тұрғысынан ойлау – ол алдымен оқытудың оқушыға бағытталған орталықталынған түрі, ол 
оқушының дамуына, соның ішінде сыны кҿзқарасы бар жеке тұлғаның дамуы қарастырылған. 

Тҥйін сӛз: коммуникативтік құзіреттілік, оқушының негізгі құзыреттілігі, ауызша тестілеу 
 

Қазіргі таңда білім беру саласында тұлғаның дамуына коммуникативтік 
құзыреттілікке баса назар аударылып отыр. Жоғары сынып оқушылардың 

ҿздерін қоршаған ортада басқа адамдармен, топпен қарым-қатынас орнатуға, 

жалпы нҽтижеге қол жеткізуде ҿзіндік пікірін білдіруге мүмкіндік беретін 

коммуникативтік құзыреттілік негізінен ана тілі пҽнін оқыту үрдісінде 
қалыптасады. «Коммуникативтік құзыреттілік» (латынның «соmpetere» — қол 

жеткізу, сҽйкес келу сҿзінен шыққан) – оқушылар жҽне қоғам үшін күнделікті 

оқуда, қатысымдық міндеттердің тіл  арқылы шеше білу қабілеттілігі; 
қатысымдық мақсатты іске асыруда  оқушының тіл жҽне сҿз құралдарын 

пайдалана алуы. Ғалым Ф.Ш.Оразбаева «коммуникация» термині  туралы 

былай тұжырымдайды: «коммуникация» сҿзінің негізгі мазмұны жалпы қарым-
қатынас, араласу, хабарласу, байланыс деген сияқты мағыналарды білдіре 

келіп, адамдардың тіл арқылы сҿйлесу процесін, тілдесу ерекшеліктерін, тілдік 

ҽлеуметтік мҽні мен қоғамдық қызметін, адамдар арасындағы қарым-
қатынасты, ҿзара түсінушілікті кҿрсетеді [1,56]. 

Коммуникативті оқытуда білім беру – оқушының ҿзін ауызша (тыңдап 

түсіну, сҿйлеу) жҽне коммуникацияға (оқу жҽне жазбаша) тарту, яғни, оқылып 
жатқан тілде бүкіл курс бойынша қарым-қатынасын қалыптастыру деген сҿз. 

Бұл бағыт ағылшын тілін оқытуда қазіргі шыққан ҽдістемелік кешендерде, 

оқулықтарда, қосымша кұралдарда кеңінен қолданылып жүр. Осы 
коммуникативтік ҽдіс шетел тілін оқытудағы оқу-тҽрбие үрдісінің барлық 

мақсат-міңдеттерін қамтиды. Шындығында, тілді ҽлеуметтік құбылыс деп 

қарау оқытудың коммуникативтік бағытын алға шығарады. Тіл арқылы 
сҿйлесіп үйрену, яғни, дыбыстық ауыз екі сҿйлесу мен графикалық код, яғни, 

сҿйлесудің жазбаша формасын жүзеге асырады.  Осы коммуникативтік оқытуда 

мынадай ережелерді ұстанған дұрыс деп есептейміз. Оны мына тҿмендегі 
кестеден кҿруге болады. 
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Міне, осы коммуникативтік бағытты іске асыру үшін сабақтарда сын 

тұрғысынан ойлау бағдарламасының стратегияларын қолданамын.  

Сын тұрғысынан ойлау, ҿз алдына мҽселе қойып, ҽркез соған ҿз бетімен шешім 
іздеу, баламалар ұсыну, ҿз кҿзқарасын қорғай білу болып табылады. 

Сын тұрғысынан ойлау – ол алдымен оқытудың оқушыға бағытталған 

орталықталынған түрі, ол оқушының дамуына, соның ішінде сыны кҿзқарасы 
бар жеке тұлғаның дамуына, зерттеуші-оқушының дамуына, оның ҿзіндік 

―менің‖ жүзеге асыруға, оқушының шығармашылық мүмкіндігін ашуға, яғни, 

бір сҿзбен айтқанда, коммуникативті қатынасқа үйрететін бағдарлама. 
Ҿз сабағымда сын тұрғысынан ойлау стратегияларын пайдаланғанда, мен 

оқушылардың білімді ҿз бетімен тауып, зерттеп, бірлесе отырып жаңа идеялар 

мен тұжырымдарды ҽр түрлі жолдармен ұсынатындарын, жаңа білімді   
белсенді   түрде   талдап,   жинақтап,   оларды   күнделікті   ҿмірдегі 

жағдаяттармен байланыстыратындарын, бір-біріне деген сенімділіктері мен 

түсінушіліктерінің дамитынын байқадым. 
Ал топтық жұмыстар арқылы оқушылар бойында жауапкершілік, 

сыйластық достық қасиеттерін қалыптастыруға мүмкіндіктің мол екенін 

білеміз. Ҿйткені, ҽр сабақтың соңында практикалық нҽтижесі, яғни, қай 
оқушының материалды қалай меңгергені кҿрінеді. 

Енді сабақтарда жиі қолданатын стратегияларға тоқталып ҿтейін. 

Мысалы, ―ассоциация‖. Бұл оқушыларды еркін жҽне ашық ойлауға 

жаттықтырады. Жұмыстың бұл түрін мен, кҿбінесе, ҿткенді еске түсіруге, жаңа 
сабаққа кіріспе кезіңде пайдаланамын. Бұл ҽдіс маған ҿте маңызды, себебі, ол 

оқушылардың белгілі бір тақырып бойынша лексикалық сҿздік қорын, 

грамматикалық түсінігін, коммуникативті қызметін дамытады. 
Оқушылардың біліміне, тҽжірибесіне сүйене отырып, оқушылар үнемі 

лексикалық бірліктер мен модалдық бірліктер іздестіреді, сҿздердің 

мағыналарын ашады. Барлық оқушылар ойлау үрдісімен белсенді айналысады. 
Оқушылар еркін жҽне қызығушылықпен жұмыс істейді. 

Сонымен қатар жаңа лексиканы енгізу барысында, мҽтінмен жұмыс 

алдында, сҿздік жұмысы барысында кҿпшілік жағдайда ―Лонгман‖ баспасының 
электронды сҿздігін пайдалана отырып, жаңа лексиканың дефинициясын яғни, 

мағынасын түсіндіру арқылы жүргізуге болады. Мысалы, ―Отбасы‖ тақырыбы 

бойынша былайша құрылады: 
to look like – to seem, to be especially by having a particular appearance 

to take after- to behave   like an old relative 

Сҿздік жұмысынан кейін мҽтінмен жұмыс барысында Венн 
диаграммасын пайдалана отырып, мҽтіндегі кейіпкерлердің немесе 

сюжеттердің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын оқушылармен бірлесе 

отырып анықтаймыз. Ҽр топ Венн диаграммасын құрастырғаннан кейін 
галереяны шарлау стратегиясын ҿткіземін. Бұл кезде оқушылар ҿз 

сыныптастарының құрастырған диаграммаларымен танысып, ҿз ойларын бҿлек 

қағазға жазып жапсырады. 
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Phrase Commentary 

1. Finally, one succeeds in  
    understanding his profession. 

1.1 think so when you understand your  
     profession and you do what you have 
   tried, you will succeed step by step. 2.1 learn more from critics who 

    honestly criticize my pictures than 2.1 think it is natural that we’ll see our 

    from those who are devout. Andthey      mistakes when somebody criticize you 

    influence me. They help me change      thee we’ll correct our mistakes. 

   things.   
 

Шетел тілінде дұрыс сҿйлеу мҽдениеті тек қана лексикамен, мҽтінмен 
жұмыс арқылы жүзеге аспайды, сонымен қатар оқушыларды сергіту, қызығын 
арттыру мақсатында ҽнмен жұмыс түрлерін пайдаланамын. Ҽндер арқылы 
оқушылардың білімін ҿмірмен байланыстырып, үйреніп жатқан тілде сҿйлейтін 
елдердің ҿнерімен, мҽдениетімен танысады жҽне ҿнер жұлдыздары туралы ҿз 
білімдерін молайтады. Ҽнмен жүргізілетін жұмыс түрлеріне мыналарды 
жатқызуға болады: ҽндік диктант, ҽн мазмұны бойынша ҽңгіме жазу, ҽнді оқи 
отырып таныс грамматикалық жүйелерге талдау жасау, т.б. Ҽнмен жұмыс үш 
кезеңнен тұрады.  

1. Тыңдау алдындағы тапсырма.  
2. Тыңдау кезіндегі тапсырма.  
3. Тыңдағаннан кейінгі тапсырма. 
Мысалы, «Битлз» тобының танымал «Yesterday» ҽні бойынша мынадай 

жұмыс түрлері жүргізілді. Алғашқы жұмыс түрі бойынша бірінші «Битлз» 
тобының мүшелерін атау, екінші берілген топтамадағы сҿздерден сҿйлемдер 
құрап, олардан ҿлең шумақтарын құрастыру. Келесі жұмыстың түрі бойынша ҽнді 
тыңдап отырып, ҽн шумақтарының кезегін белгілеу. Үшінші кезеңде сұрақтарға 
жауап беріледі, ауыспалы ҿткен шаққа байланысты тапсырмаларды орындалды 
жҽне ҽн мазмұнына сай сҿздермен диктантты толықтырып жазады. 

Осылайша ҿткен материалдар арқылы оқушылардың тілдік қарым-
қатынасын қалыптастыру үшін олардың тыңдауға, сҿйлеуге, оқуға, жазуға 
деген  ықыласын қамтамасыз ету керек. Тек осы жағдайда шетел тілін 
коммуникативті оқыту ҿз деңгейінде жүзеге аспақ. 

Қорыта келгенде, шетел тілін үйретуде коммуникативтік құзіреттілікті 
қалыптастыру -заман талабы. Сондықтан оқушыларымыз жаңа заман талабына 
сай білімді, жан-жақты,шетел тілінде ҿзіндік ой-толғамын жеткізе алатын, кез 
келген адаммен тілдік қарым-қатынасқа түсе алатын, коммуникабельді, 
мҽдениетті, ҿмірге икемделген тұлға болуы қажет. 

Ал жоғарыда аталып кеткен коммуникативті үлгідегі сабақтар 
оқушылардың оқу-танымдыкынтасын, белсендендіру міндеттерін 
шығармашылықпен шешуге, ҿз кҿзқарастарынқалыптастыруға, ойлауға, 
тұжырым жасай алуға, білімдерін жүйелі түрде толықтыруға, тереңдетуге, 
ағылшын тілінде қатесіз еркінсҿйлеу дағдыларын дамытуға жағдай туғызады. 
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Арқалық, Қостанай облысы 

 
Аңдатпа: Шетел тілін үйрену ең алдымен дыбыстық жүйені меңгеруден басталады. 

Егер дыбыстарды дұрыс айтуды үйренсек, ол ойды анық жеткізе алуға кҿмектеседі.  

Тҥйін сӛздер: шетел тілі фонетикасының алатын орны жайлы 

                                                         

Фонетика-лингвистика ғылымының тіл дыбыстарын зерттейтін 

бҿлімі.Фонетика сҿзі грек тілінен аударғанда «дыбыс» деген мағынаны береді. 

Фонетика ғылымының ҿркендеп дамуы атақты лингвист, профессор Бодуэн де 

Куртене жҽне шҽкірті ҽрі лингвист, «Фонема»сҿзінің  ұғымын алғаш болып 

ұсынған ғалым Л.В. Щербаның атымен тікелей байланысты. Л.В. Щерба 

«фонема» туралы ҿз сҿзінде былай деді:Сҿйлеу кезінде біз дыбыстардың кҿп 

түрін пайдаланамыз. Ҽр дыбыс жҽне оның баламасы белгілі бір топтарға 

бірігеді, олар бізге сҿздер мен олардың формаларын айтуға мүмкіндік береді. 

Осы дыбыстық типтер тілдің жеке дыбыстарын құрайды. Біз оларды фонемалар 

деп атаймыз». Дыбысты айтқан кезде ҽрбір дыбыс жеке жҽне таза түрінде емес, 

жалпы сҿйлеу барысында айтылады жҽне дыбыстар бір- біріне ҽсер етіп, 

айтылуын ҿзгертеді. 

Шет тілін үйрену ең алдымен дыбыстық жүйені меңгеруден басталады. 

Егер дыбыстарды дұрыс айтуды үйренсек, ол ойды анық жеткізе алуға, ұғына 

алуға кҿмектеседі. Басқа тілді меңгеру кезінде, оның дыбыстық  жүйесін ана 

тіліміздің жүйесімен салыстырамыз. Мҽселен, ана тілімізде ағылшын тіліндегі 

секілді дыбыстардың қысқа немесе ұзақ түрлері болмайды. Дыбыстар белгілі 

бір дыбыс мүшелерінің негізінде қалыптасады. Дыбысты жеткізіп айтудағы 

дыбыс мүшелерінің орны мен қозғалысы оның артикуляциясы (articulation), 

ҽуенінің ҿзгеруі мен құбылуы интонация (intonation) деп айтылады. Сҿзді 

дыбыстық жүйенің белгілері арқылы жазу транскрипция (transcription) деп 

аталады. Транскрипциялық нұсқаулар, негізінде, тік жақшаға алынады. Кез 

келген тілде дыбыстау мүшелерінің айрықша құрылымы мен қозғалыстары 

болады жҽне де ҽр тілдің тек ҿзіне қатысты тыныстық режимі мен кернеулері де 

болады. Жоғарыда айтылған ерекшеліктертілдің артикуляциялық базасы болып 

табылады (articulatory basis of the language). Дыбыстар ҿкпеден шыққан ауа 

ағынының дыбыстау мүшелерін алуан түрлі негізге салып, құбылуынан пайда 

болады. Дыбыс шығару ҽрекеті ауа ағынын жасау, дыбыс шымылдығында діріл 

мен жаңғырықтың болуы, ауа ағынының жолында тосқауылдың пайда болуы 

секілді іс-қимылдардан тұрады. Ауа ағынын жасау кезінде тыныс алу 

мүшелері:ҿкпе,қолқа,кеңірдек жұмыс жасайды жҽне де тыныс алудың 2 түрі 
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бар. Олар:1) биологиялық тыныстау; 2) фонациялық-дыбысты шығару үшін 

дыбыстау. Дауыс шымылдығынан ауа ағыны ҿткен кезде діріл пайда болады. 

Дауыс шымылдығының вибрациясы сҿйлегенде дауыс болып шығады. Осыдан 

кейін дауыс шымылдығының вибрациясынан ашық, ұяң дауысты дыбыстар 

пайда болады. 

Тыныс алған кезде шығатын ауа ағыны, ауыз, мұрын, жұтқыншақ 

қуысында жаңғырықты тербеліс туғызады. Тіл, ерін, тістер, альвеолалар ауа 

жолына кедергі болады. Ағылшын тілін зерттеуші американ, ағылшын, орыс 

лингвистері дауысты дыбыстардың жіктелуін істеуге ұмтылды.  

Ҽр классификация ҽр түрлі болды, олардың негізінде алуан түрлі ережелер 

алынды: ерін мен тілдің орны, ұзақтық пен қысқалық, жай жҽне күрделі 

құрылым, т.б. Дауысты дыбыстардың құрылымы мен ұзақтығын ескеретін 

болсақ, олар былай бҿлінеді: 

*қысқа монофтонгтар (short monophtongs) 

*ұзақ монофтонгтар (long monophtongs) 

*дифтонгоидтар (diphtongoids) 

*дифтонгтар (diphthongs) 

Айтылған кезде сҿйлеу мүшелерін бірқалыпты сақтап, ҿзгермейтін 

дыбыстарды монофтонгтар деп айтылады. Құрылымдас бҿліктердің айтылуы 

ұқсас болатын дауысты дыбыстар дифтонгоидтар – бұлар монофтонг пен 

дифтонг арасындағы дыбыстар. Дифтонгтар-екі дыбыстан құралған дауысты 

дыбыстар. Оларды айтқанда дыбыс органдары бірінші дыбысты айтудан екінші 

дыбысты айтуға ҿзгеріп отырады, бшрақ бұлар бір фонема болып саналады. 

Ағылшын тілінде барлығы 20 дауысты дыбыс: 10 монофтонг,  

2 дифтонгоид жҽне 8 дифтонг бар. 

Фонетикада дауысты дыбыстардың позициялық ұзақтығы деген ұғым бар 

(positional length of Vowels). Бір дауысты дыбыс сҿздің ішіндегі орынға, 

екпінге,буын санына байланысты алуан түрлі ұзақтыққа ие болады. Соңғы 

ашық екпінді буында ұзақ дауыстылар мен дифтонгтар ҿте ұзақ айтылса, 

сонанттың алдындағы қысқарақ айтылады, ұяң дауыссыздар мен қатаң 

дауыссыздар алдында ҿте қысқа айтылады: {lei-lem-leid-leit}. Сонымен қатар, 

екпінсіз дауыстылар екпінділерге қарағанда  қысқарақ айтылады: {bi’gin-limit} 

дыбысы дауысты дыбыстар арасында ҿзгеше орын алады. Британ фонетист 

ғалымдары осы дыбысты ең ұзақ айтылатын дыбыс деп санайды. 

Ағылшын тілі дауыстыларына қатысты қазақ, орыс тілдерінде болмайтын 

құбылыс-дауыстылардың кедергіге ұшырау құбылысы ( checked). Бұлар-жабық, 

екпінді, қатаң дауыссызға аяқталатын қысқа дауыстылар. Мҽселен: {bit}, {tik}, 

{tip}. Бұл құбылыста дауыстының артикуляциясы ҽлсіремейді, күші азаймайды, 

бірден келесі қатаң дауыссызбен кесіледі. 

Фонетика тіл дыбыстары жҽне дыбыс заңдарымен ғана тоқталмайды. 

Фонетикада тіл дыбыстары, құрамы, ондағы дыбыстардың ҿзгеру заңдылықтары 

турасындағы жағдайлар маңызды орын алады. Тіл дыбыстары жайлы 

проблеманың фонетикада маңызды орын алуы фонетиканың ҿзге де маңызды 

объектілерінің болуын теріске шығармайды. Дыбыстарды зерттеу мен дыбыстық 

тілдің басқа да проблемаларын, мҽселен, интонация, екпін жҽне буын мҽселелерін 
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іздестіру ҿзара бір-бірімен тығыз байланыста. Сондай-ақ, фонетиканың  

зерттейтін мҽселелері – тілдің барлық жағдайында жҽне қызметтерінде 

байқалатын дыбыстық құрамдары мен ҽдістері жҽне дыбысталу түрі мен жазба 

түрінің арасындағы байланыстар. Дыбыстың жалпы алғанда теориясын 

физиканың акустика саласы зерттейді. Акустикалық тұрғыдан қарастырғанда, 

дыбыс қандай да болсын бір дененің белгілі бір жағдайда айналып қозғалуының 

барысында пайда болады да, құлаққа естіледі. 

Ағылшын тілінің дауыссыз дыбыстары (the consonants of English). 

Айтылған кездегі ауыз қуысындағы ауа кедергіге ұшырап, бұзылу арқылы 

айтылса, мұндай дыбыстар дауыссыздар деп аталынады. Бұлардың басты 

айырмашылығы-дыбыстың сҿйлеу аппаратының алуан түрлі бҿліктерінде 

кездепкенде шығаратын шудың болуы.  Дауыс шымылдығының атқаратын 

жұмысына байланысты барлық дауыссыздар ұяң жҽне қатаң болып екіге 

бҿлінеді. Қатаң дауыссыздарды дауыстап айтқан кезде ауа ағыны күшті болады, 

сол себепті оларды сипаттағанда ―fortis‖- ―күшті‖деген латын термині 

қолданылады. Мысалы, {t}-{d}, {m}, {n}, {l}, {w},{r},{j},{h} 

дауыссыздарының жұбы жоқ. Ұяң дауыссыздарды айтқан кезде ауа ағыны 

ҽлсіздеу болады, сол себепті оны ―lenis‖-―ҽлсіз, жұмсақ ‖деген сҿзбен 

айқындайды. Белсенді сҿйлеу органдарының орнына байланысты дауыссыздар 

еріндік (labial), тілдік (lingual), жҽне фарингальды (glottal) деп бҿлінеді. Еріндік 

дауыссыздар еріндік-еріндік (bilabial),еріндік-тістік (labio-dental) болып 

бҿлінеді. Тілдік дауыссыздар алдыңғы қатардың (fore lingual), ортаңғы 

(mediolingual), соңғы қатардың  (backlingual) дыбыстары бойынша бҿлінеді. 

Алдыңғы қатарлы дауыссыздарды айтқанда кедергі тілдің ұшы мен алдыңғы 

бҿлігі арқылы жасалынады. Кедергінің жасалу орнына қарай дауыссыздар: 

тісаралық (interdental), альвеолярлық (alveolar), альвеола артылық (post-

alveolar), палатальды-альвеоларлық (palato-alveolar). 

Академик ҽрі лингвист ғалым Л.В. Щерба тіл орнын латын сҿздерімен 

белгілеуді ұсынды. Тілдің негізгі үш орны мыналар: 

a) Апикальды орналасу (―apex‖ - ―шың‖) деген мағынада айтылады, 

тілдің ұшы жоғарыға қарап бағытталады. 

b) Какуминальды орналасу (―camen‖ - ―ойық‖),тілдің ұшы алвеола 

артында,тілдің ортасы түсіңкі. 

c) Дорсальды орналасу (―dorsum‖ - ―арқа‖), тілдің ұшы тіске тақалады, 

тілдің ортасы қатты таңдайға қарай жоғарылайды. 

Бір фонеманы айту 3 кезеңнен тұрады:экскурсия немесе кіріспе (excursion 

or on-glide), мұнда сҿйлеу мүшелері алғашқы артикуляциялық күйге енеді; 

ұстау (retention), бұл жерде сҿйлеу органдары артикуляциялық позаны ұстап 

тұрады, рекурсия немесе қайту (recursion or off-glide), мұнда сҿйлеу органдары 

баяғы қалпына келеді. Сҿйлеу кезінде бірінен соң бірі келіп бір фонеманың 

рекурсиясы соңғы фонеманың экскурсиясына айналып кетеді. Фонемаларды тез 

айтқанда олардың артикуляциясы да, дыбыстардың сапасы да тез ҿзгереді. 

Мұндай кезде  олардың ассимиляциясы, адаптациясы, элизиясы орын алады. 

Ассимиляция (assimilation)- сҿйлеу кезінде бір дауыссыз дыбыстың келесі 

дауыссыз дыбыстың артикуляциясына ҿзгеріс жасауы. Ассимиляция жартылай 
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болуы да мүмкін, сол кезде фонеманың ҽр түрлі нұсқалары пайда болады. 

Толық ассимиляция құбылысында артикуляция толығымен ҿзгереді. 

Ассимиляцияның бірнеше түрі болады: 

1) Бағыты бойынша (affecting the direction) 

2) Кедергінің пайда болу орнына  (affecting the place of articulation) 

3) Еріннің жұмысына қарай (affecting the position of lips) 

4) Дауыс шымылдығының жұмысына (affecting the work of the vocal cords) 

5) Шудың пайда болу түріне қатысты (affecting the manner of voice 

production) 

Дауыссыз дыбыстың дауысты дыбысқа керісінше ҽсер етуі адаптация 

(adaptation) деп айтылады. Асығыс айтқанда дыбыстың артикуляциясының 

толық орындалмауы элизия (elision) деп аталады. 

Адаптация құбылысы «дауыссыз - дауысты» «дауысты- дауыссыз» 

тіркесіне тҽн. Бұл тіркестердегі дыбыстар бірге айтылады. Ағылшын тілінде 

палатализация ( palatalization ) құбылысы жоқ. Палатализация- тілдің алдыңғы 

бҿлігін қатты таңдайға кҿтергенде дауыссыздардың ұяңдану ҿзгерісі. Сол 

себепті дауыссыздарды палатализациясыз айтуға назар аудару қажет. Элизия 

құбылысы да тілде кҿп кездесетін құбылыстардың бірі. Элизия ауызекі тілмен 

сҿйлегенде анық білінеді, яғни бір дыбыстың артикуляциясының орындалмауы 

орын алады. Мысалы: last year {la:st je} {last ji} деп аталады. Кҿбінде келесі 

дауыссыз дыбыстар элизияға ұшырайды. 
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Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Шетел тілдері,орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы 

Арқалық, Қостанай облысы 

 

Аңдатпа: Шетел тілін үйренуде неміс-қазақ тілдерінің грамматикалық жүйесінде 

ұқсастықтар мен айырмашылықтар бар. Яғни, шет тілін үйренуші тілдің барлық 

компоненттерін, атап айтқанда, грамматикасын білу міндетті. Шет тілін сауатты меңгергісі 

келетіндерге ең маңызды білім-грамматиканы саналы түрде игеру болып табылады. 

Тҥйін сӛздер:грамматика, грамматикалық минимум, интерференция. 

 

«Ҿзге тілдің бҽрін біл, ҿз тілінді құрметте»-деген даналық сҿзді ала 

отырып, қазіргі таңда шетел тілдерін білу маңызды болып табылады. Тіл білу-

байлық. Қазіргі ҿркениетті дамыған заманда кҿптілді игеру негізгі басшылыққа 

алынып отыр. «Ҽрбіреудің тілін, ҿнерін білген кісі сонымен бірдейлік 

дағдысына кіреді» деген ұлы ақын Абай атамыз. Қазақстан Республикасының 

білім туралы Заңы мен Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім 

беруді дамыту тұжырымдамасында жастарды азаматтық пен елжандылыққа 

баулу, жҽне де мемлекеттік тілді, орыс, шетел тілдерін меңгеру міндеттері 

жҿнінде нақты айтылған. Кҿптілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде 

еркін самғауына жол ашатын, ҽлемдік ғылым  құпияларына үңіліп, ҿз қабілетін 

танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік. Қазақстанда 

білім саласында қазақ, орыс, ағылшын тілдері оқу тілі ретінде де қолданылады. 

Неміс, француз, қытай, корей, парсы, араб, т.б. тілдері негізінен пҽн ретінде 

қолданылады. Қазақ мектебінің балалары білімді ана тілі – мемлекеттік тілде 

алса, сонымен қатар орыс, ағылшын, неміс тілдерін де сол деңгейде меңгеруде. 

Қазіргі таңда шет тілдерін меңгеру ҿзекті мҽселе. 

Кез келген шет тілін жаңадан үйрене бастаған ҽрбір адам  ең алдымен сол 

тілдің тек ҿзіне ғана тҽн фонетикалық жүйесімен,  яғни оның дыбыстарының 

жасалу, айтылу ерекшеліктерімен, айтылу мақсатына қарай  ерекше ырғақты 

талап ететін сҿйлем түрлерінің интонациясымен танысып қана қоймай, сондай- 

ақ оларды игеруге міндетті. Осыдан кейін ғана  тіл үйренуші тілдің жаны мен 

тҽнін түзеп тұрған оның сҿздік құрамымен, сол сҿздік қорды рет- ретімен 

қиюластырып, тілге айналдырып қалап тұрған грамматикалық түрлі ұғымдар 

мен құрылымдарға ден қоюына болады. Демек шет тілін үйренуші тілдің 

барлық компоненттерін, атап айтқанда оның фонетикасын, лексикасын жҽне 

оның грамматикасын білуге тиісті. 

Оқушыларға неміс тілінен ұзақ жылдар бойы білім беру барысында 

байқалған тұжырым – тілге қатысты аталған компоненттердің барлығы бір –

бірін толықтырып тұрғанымен, шет тілін сауатты меңгергісі келгендер үшін 
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осылардың ішіндегі ең маңызды білім - грамматиканы саналы түрде игеру 

білімі деуге болады. Тіпті тілді оқу барысында грамматикалық материалдың ең 

қарапайым сатысын игерген тіл үйренушілердің ҿзі ҿз дҽрежесінде сапалы 

білім кҿрсете алады. Сондықтан да екінші тіл еншілеген аз ғана сағатты қысқа 

мерзімде сабақ бере жүріп, оқыту пҽнінің бағдарламасын қалыптасқан жағдайға 

сай оңтайлауға тура келетінін айта кеткен жҿн. Пҽн мұғалімдері оқушыларға неміс 

тілін екінші тіл ретінде үйреткенде, тілдің фонетикасындағы дыбыстар жүйесін, 

олардың айтылу ерекшеліктерін бұзбай айтуды, сҿздердің, түрлі сҿйлемдердің 

ҿзіне сай интонациясын ескеруді қадағалауға кҿп уақыт бҿле алмайды.  

Осы тұрғыдан қарағанда сабақтың кезінде оқытушы грамматика пҽніне кҿбірек 

кҿңіл бҿлуге тырысуы  ҽбден құптарлық деуге тұрады. Себебі грамматиканы 

жақсы білу дегеніміз үйреніп жүрген тілдің құрылымын, сҿйлем түзуші кез 

келген сҿйлем мүшесінің екінші бір сҿйлем мүшесімен байланысу 

заңдылықтарын меңгеру, яғни тілді жақсы білу деген сҿз. Олай болса, неміс 

тілін оқып жатқан оқушыларға тілді  үйрету үшін ең алдымен неміс тілінің 

грамматикалық минимумын дайындап алу қажет. 

Неміс тілі мен қазақ тілі генетикалық жағынан да, типологиялық жағынан 

да бҿлек топтарға жататын тілдер екені бізге белгілі. Генетикалық тұрғыдан неміс 

тілі үнді-еуропа тілдері тобына жатса, ал қазақ тілі түркі тілдері тобына жатады. 

Типологиялық жағынан алып қарасақ неміс тілі аналитикалық-флективті тілдерге, 

қазақ тілі жалғамалы (агглютинативтік) тілдерге жатады. Неміс тілі мен қазақ 

тілінің арасында ешқандай туыстық қатынас жоқ екенін кҿруге болады. Сонымен 

қатар екі тілдің де грамматикалық тиімді ҽсерін қарастыруға болады.Сондықтан 

бұл екі тіл арасында ұқсастықтан гҿрі ерекшеліктер де кҿп.  Демек, неміс тілі мен 

қазақ тілінің даму тарихында ешқандай байланыс болмағандықтан, екі тілдің 

арасында ұқсастықтардан гҿрі ҿзгешеліктер бар.Яғни, бұл екі тіл арасында 

типологиялық тұрғыдан жақындық жоқ. Алайда екі тіл арасында мүлде ұқсастық 

та жоқ емес. Грамматика саласында ең басты ұқсастық – екі тілде де сҿз таптары 

толық мағыналы сҿздер (зат есім, етістік, сан есім, сын есім, үстеу, есімдік) мен 

шылау сҿздерден тұрады. Сонымен қатар синтаксистік саласында да ұқсастықтар 

да бар, сҿйлемдегі сҿздер бір-бірімен меңгеру, жанасу, қиысу сияқты тҽсілдер 

арқылы тіркеседі. Неміс тілінің грамматикасын меңгеруде оқушылардың ана 

тілінің тиімді жҽне тиімсіз ықпалын анықтау үшін екі тілдің грамматикалық 

жүйелерін салыстыра отырып, олардың арасындағы ұқсастықтар мене 

ерекшеліктерді анықтау керек.  Жекелеген  сҿз таптарын салыстыру арқылы да екі 

тілде белгілі ұқсастықтар мен ҿзгешеліктер барын анықтауға болады. 

Грамматикасына келетін болсақ, морфология саласында неміс тілінде де, қазақ 

тілінде де зат есім септеледі, кҿптеледі. Ал қазақ тілінде болса, барлық зат есімдер 

біркелкі септелсе, неміс тілінде үш түрлі септеледі: ҽлді септеу, ҽлсіз септеу жҽне 

женский род зат есімдерінің септелуі. Яғни, бұлар оқушыларға қиын түседі.  

Сондықтан да олар қазақ тіліндегі сияқты неміс тілінде де зат есімдерді біркелкі 

септеуге тырысады. Оның үстіне неміс тілінде небҽрі тҿрт-ақ септік бар, ал қазақ 

тілінде – жеті септік бар. Ал қазақ тіліндегі кейбір септіктердің мағынасы неміс 

тілінде зат есімнің предлогтармен тіркесуі арқылы беріледі. Қазақ тілінде зат 

есімнің кҿптелуі де бірыңғай, барлық зат есімдер  лар, лер, дар, -дер, -тар, -тер 
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жалғаулары арқылы кҿптеледі. Ал неміс тілінде зат есімнің кҿпше түрін жасаудың 

тҿрт амалы бар. Осы аталған ерешеліктерден басқа неміс тілінде род категориясы 

бар, ал қазақ тілінде ондай жоқ. Сондықтан да оқушыларға неміс тіліндегі зат 

есімдердің родын есте сақтау қиынға түседі. Неміс тілінде зат есімнің родын, 

жекеше, кҿпше түрін, оның септігін білдіріп тұратын екі түрлі артикль бар: 

белгілілік жҽне белгісіздік артиклі. Қазақ тілінде артикль деген  ұғым мүлде жоқ. 

Белгілілік жҽне белгісіздік категориялары грамматикалық тҽсілмпен емес, 

лексикалық тҽсілмен беріледі. Бұл неміс тіліндегі артикльді меңгеру оқушыларға 

қиындық келтіреді. 

Сонымен қатар сын есімнің де ұқсастықтары мен ерекшеліктерін кҿруге 

болады.  Неміс тілінде де, қазақ тілінде де үш шырайы бар, олар жұрнақ, 

жалғау арқылы жасалады. Сондай-ақ күрделі есім баяндауыштың қызметін 

атқарып тұрғанда, неміс тілінде сын  есім септелмейді. Бұл  екі тілдің 

ұқсастығы осында. Ерекшеліктері мынада: қазақ тілінде сын есім 

шырайланғанда, жай шырайға жұрнақтар жалғау арқылы салыстырмалы жҽне 

күшейтпелі шырай жасалады. Екі тілдегі сын есімдердің тағы бір ерекшелігі – 

неміс тілінде анықтауыш қызметін атқарып тұрған сын есім септеледі, қазақ 

тілінде сын есім септелмейді (тек зат есім қызметін атқарғанда ғана сын есім 

септеледі: «Жақсының жақсылығын айт»). Неміс тілінде сын есімнің үш түрлі 

септеуі бар: ҽлді септеу (артикльсіз қолданылғанда), ҽлсіз септеу (белгілілік 

артиклімен, сілтеу есімдігімен қолданылғанда) жҽне аралас септеу (белгісіздік 

артиклімен, kein болымсыздық есімдігімен жҽне тҽуелдеу есімдіктерімен 

қолданылғанда). Сын есімді ҽр түрлі септеу тҽсілімен септеу, оларды бір-

бірімен шатастырмай, дұрыс септеу оқушыларға мүлде қиынға соғады. 

Сонымен қатар екі тілде де етістіктің жақ, шақ, сан категориялары бар, 

яғни екі тілде де етістік жіктеледі, жекеше, кҿпше түрлері бар жҽне іс-ҽрекеттің 

шағын білдіреді. Бұл ұқсастықтар нҽтижесінде оқушылар неміс тіліндегі осы 

категорияларды оңай меңгеріп алады. Алайда етістіктің де неміс тілі мен қазақ 

тілінің ұқсастықтары мен ерекшеліктерін кҿптеп кездестіруге болады. 

Етістіктердің  жіктелуіндегі ерекшелік мынада: қазақ тілінде үшінші жақтың 

жекеше жҽне кҿпше түрлеріндегі жіктік жалғауы бірдей: ол оқиды, олар оқиды. 

Екі тілде де етістік үш шақты білдіреді: осы шақ, ҿткен шақ жҽне келер 

шақ. Бірақ осы үш шақты білдіру үшін екі тілде де ҽртүрлі шақ формалары 

қолданылады. Бұл жерде ерекшеліктер бар. Осы шақты білдіру үшін қазақ 

тілінде екі шақ формасы қолданылады: нақ осы шақ жҽне ауыспалы осы шақ. 

Неміс тілінде осы шақты білдіретін бір ғана шақ формасы бар – Präsens.  

Бұл екеуінің мағынасы да мына жағдайда бірдей: істің, құбылыстың дағдылы 

түрде болып тұратындығын, не ілгеріде болатындығын кҿрсеткенде қазақ тілінде 

ауыспалы осы шақ, неміс тілінде Präsens қолданылады. Оқушыларға белгілі  

мҿлшерде қиын тиетін құбылыс – етіс категориясы.  Қазақ тілінде грамматикалық 

тҽсілмен берілетін ҿзгелік етіс неміс тілінде лексикалық тҽсілмен беріледі. Мұнда  

fallen (құлау) – fällen (құлату), trinken (ішу)- tränken (ішкізу, суғару) сияқты сҿздер 

ҿте сирек кездеседі. Сол сияқты ортақ етіс категориясы да қазақ тілінде 

грамматикалық тҽсілмен берілсе, неміс тілінде лексикалық тҽсілмен ғана беріледі. 

Бұл да қазақ оқушылары үшін қиын екендігі белгілі. 
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Сонымен грамматика пҽнінің тіл үйретудегі ең басты мақсаты– 

оқушылардың айтар ойын, ауызша да, жазбаша да  қатесіз білдіруге үйрету, 

сондай біліктілікке ие болу үшін оларға бірінші кезекте грамматикалық 

дағдыларды игеру маңызды екеніне кҿздерін жеткізу болып табылады. Екінші 

шет тілі ретінде оқытылатын неміс тілінің грамматикалық минимумы осы пҽнге 

арналған оқу бағдарламсында кҿрсетілген морфология мен синтаксиске 

қатысты тақырыптарды қамтиды. Неміс тілінің грамматикасына бет бұрғанда, 

оқушының санасына мықтап еніп үлгірген ана тілінің, орыс тілінің, ҽсіресе 

бірінші шет тілінің тигізетін тиімді немесе кері ықпалын ешуақытта естен 

шығаруға болмайды. Жоғарыда сҿз еткендей, бірінші кезекте меңгерілген 

тілдің үйренетін тілге қатысты тиімді немесе кері ҽсерінің нҽтижесіне куҽ 

боламыз. Бұл жерде айтпасқа болмайтын бір нҽрсені ескерте кеткен жҿн. Кез 

келген грамматикалық материал белгілі бір тақырыптың сҿздері мен сҿз 

тіркестеріне сүйеніп үйретіледі. 

Осылайша салыстыру методикасына сүйеніп,  екі тілдің бір-біріне 

тигізетін тиімді немесе кері (интерференция) ҽсерлерін ұтымды пайдалануға 

болады. Екі тілдегі бұдан басқа да толып жатқан ұқсастықтармен қатар 

тілдердегі кҿптеген ҿзгешеліктерді оқушыларға талдау арқылы жеткізген білім 

олардың жадында жақсы сақталатынына кҿз жеткізуіміз керек. Оқушылардың 

танымдық жҽне шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында неміс тілі 

сабақтарында ҽр түрлі қосымша материалдарды қолдануға болады. 

Сонымен қорытындылай келетін болсақ, неміс жҽне қазақ тілдері-

туыстық жҽне типологиялық жағынан бҿлек топтарға жатса да, екі тілдің 

грамматикалық жағынан ұқсастықтар бар екенін білдік. Жҽне де бұл неміс тілін 

үйренуде тиімді екенін кҿруге болады. 
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БОКСШЫЛАРДЫҢ ДЕНЕ ҚАСИЕТТЕРІН ДАМЫТУ МӘСЕЛЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ 

АЛҒЫ ШАРТТАРЫ 

 

Мейрам Айганым Мейрамқызы 

5В010800 – «Дене шынықтыру және спорт» мамандығының 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші: Дастан Темиржанович Култанов 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Дене шынықтыру және спорт кафедрасының аға оқытушысы,  

аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистрі 

Арқалық, Қостанай облысы 

 
Аңдатпа: Бoкcтaғы мiндеттеpi – жaттығyды opындayды үйpенy, жетiлдipy, күштi, 

жылдaмдықты дaмытy т.c.c. Кейбip ұқcacтықтapы бoлca дa бoкcтaғы жaттығyлapды еңбек, 

тұpмыc-қoзғaлыcтapынaн бҿлiп қapay кеpек. Еңбек етy кезiндегi қимыл-қoзғaлыcтap 

мaтеpиaлдың бaғaлы зaттap шығapyғa бaғыттaлғaн, ҿнеpкҽciп зaңдылықтapынa бaғынaды. 

Тҥйін сӛз: Бoкc жaттығyлapы – кҿп pет қaйтaлaнaтын күpделi құбылыc.  

 

Қaзip пaйдaлaнып жүpген бoкcтaғы жaттығyлap ҿте кҿп. Oлapдың 

мaзмұны дa ҽp түpлi. Бoкc жaттығyы негiзiне қимыл-қoзғaлыcтapмен бipге, 

aдaм aғзacындa жaттығy жacaлып жaтқaн кезде жүpетiн ҿзгеpicтеp, жaттығyдың 

aдaмғa қaндaй ҽcеp еткенiн кҿpcететiн үpдicтеp де кipедi. 

Бокстағы дене дайындығы –бұл боксшылардың жекпе-жегіне қажетті 

дене қасиеттері мен қабілеттерін тҽрбиелеу үрдісі. Бокс теориясында шартты 

түрде тҿрт негізгі дене қасиеттерін бҿліп кҿрсетуге болады: шапшаңдық, 

күштілік, тҿзімділік пен ептілік. 

Шеберлігі жоғары боксшыларды  дайындау ұзақ уақытқа созылатын 

педагогикалық жұмыс екендігін ескере келіп, болашақ сапалы спортшы 

мамандарды дайындау қазіргі кездегі Республикадағы барлық спорт 

үйірмелерінің  алдына қойылған негізгі мінденттердің бірі болып саналады. 

Бокспен айналысатын спортшылардың  жаттықтыру процесінде дене 

қасиеттерін кешенді дамытуға бағытталған ҽдістеме жасалып, боксшылардың дене 

дайындығын дамытатын арнайы жаттығулар кешені топтастырылып, іріктелуі. 

- Құрылған ҽдістеменің жаттықтыру процесінде кез-келген уақытта 

қолдану мүмкіндігінің  тиімділігі. 

- Бокспен айналысатын спортшылардың  жаттықтыру процесінде дене 

қасиеттерін кешенді дамытуға бағытталған ҽдістеменің дене дайындығы 

кҿрсеткіштерінің жоғарлауына септігін тигізуі. 

Біліктілігі жоғары боксшы спортшылардың дайындығының маңызды 

мҽселелерінің бірі қозғалыс қабілеттерін кешенді дамыту болып табылады. 

Кҿптеген зерттеушілердің пікірінше, тҿзімділік адам ағзасының жалпы қасиеті 

болып табылады, ол ҽртүрлі қозғалыс іс-ҽрекетінен, соның ішінде спорттан 

кҿрініс табады. 

Тҿзімділікті сипаттағанда жұмысты орындау ұзақтығына қатысты 

қасиеттерді сипаттауға тырысады. Тҿзімділіктің жалпы ұғымы – адам 

ағзасының шаршауға жҽне сыртқы ортаның жағымсыз факторларына 

қарсыласуын, жұмысқа қабілеттілігін ұзарту болып түсіндіріледі. 
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Басқа жағдайларда тҿзімділік дегеніміз ағзаның дене жүктемесін ҿзінің 

тиімділігін жоғалтпай, ұзақ уақыт бойы орындауға қабілеттілігі, басқаша 

айтқанда, тҿзімділік шаршау үрдісіне қарсы қойылады. 

Дегенмен осы кезге дейін мамандардың арасында спорттық іс-ҽрекет 

саласындағы тҿзімділікке қатысты бірыңғай пікірлері жоқтың қасы. Бірақ 

келтірілген анықтамаларды жоққа шығаруға болмайды. Осы тұрғыдан айта 

кететін жайт, кез-келген тҿзімділікті талдаған еңбекте бұған қатысты ҿзіндік 

анықтамалар бар.  Кҿптеген мҽліметтер бойынша тҿзімділік жалпы жҽне 

арнайы деп бҿлінеді. 

Кей авторлар жалпы жҽне арнайы тҿзімділікпен қатар арнайы 

тҿзімділіктің түрлері ретінде жылдамдықты, жылдамдық-күштік, күштік, 

жергілікті, аймақтық, жаһандық, жан-жақты, ұзаққа созылатын, қысқа мерзімді 

жҽне статикалық қарсыласу тҿзімділіктері деп бҿледі екен. 

Кей еңбектерде тҿзімділікті арнайы жҽне жалпы деп бҿлудің дұрыс 

еместігі туралы айтылады. Тҿзімділіктің кҿрінісі нақты, ҿйткені іс-ҽрекеттің 

нақты шарттарымен анықталады. Тҿзімділіктің барлық құрамды бҿліктеріне 

ортақ нҽрсе ерік күші болып табылады. Соның арқасында белгілі бір мерзімге 

дейінгі қарқындылық сақталады. 

Сонымен қатар тҿзімділіктің түрлері бір-бірімен байланыспайды, ҽсіресе 

статикалық күш салуды қажет ететін кездегі жергілікті жҽне жаһандық 

тҿзімділік пен ҽртүрлі бұлшық ет топтарындағы тҿзімділік арасында байланыс 

жоқ. П.Кунат ерекше қасиет ретінде психикалық тҿзімділікті бҿліп 

қарастырады [1, 224]. 

Жалпы алғанда, егер жалпы тҿзімділік тұрғысынан кҿптеген 

зерттеушілердің пікірлері тоғысып жатса, арнайы тҿзімділік (жылдамдықты, 

күштік, статикалық) жағынан ерекшеленеді. Аталған қасиеттердің ҽртүрлі 

түсіндірілуі тҿзімділікті, соның ішінде арнайы тҿзімділікті жетілдіру 

ҽдістемесінің ҽлі күнге дейін жеткілікті түрде дамымағанын кҿрсетеді. 

Сонымен қатар айта кететін жайт, жалпы тҿзімділікті дамытудың 

генетикалық алғышарттары бар. Арнайы тҿзімділік жҿнінде оның даму деңгейі 

жаттықтыруға байланысты, ҽсіресе қарқынды даму барысында. Арнайы 

тҿзімділік дегенді түсіндіру шектеулі уақыт ішінде спортшының арнайы 

жұмысының сапалық жағын ескеруді қажет етеді. 

М.Я.Набатникова [2, 18]  арнайы тҿзімділікті былай түсіндіреді: «Арнайы 

тҿзімділік –оның мамандығының талаптарына сай белгілі бір уақыт ішінде 

ерекше жүктемені тиімді орындау қабілеттілігі». Бұл анықтамадан түйгеніміз, 

барлық жағдайларда да арнайы жұмысты ҿнімді орындауды ҿлшеу қағидаты 

тұрақты сақталады [2, 19,20]. 

Л.П.Матвеев [3, 56]  айтқандай, «спортшының арнайы тҿзімділігі» 

дегеніміз оның ерекше жүктемелер, ҽсіресе ағзаның барлық күшін таңдалған 

спорт түріне жұмылдыру жағдайындағы шаршап-шалдығуға қарсы тұруы. Бұл 

қабілетін спортшы ерекше дене жаттығуларын орындау (арнайы 

жаттығушылық тҿзімділік») барысында, таңдалған спорт түрі бойынша 

сайыстарда («арнайы сайысушылық тҿзімділік») кҿрсете алады. 
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Алайда тҿзімділік жұмысқа қабілеттілік дегеннен ерекшеленеді. Ҽртүрлі 
түсіндірулерге қарамастан авторлардың бҽрінің пікірлері мынаған саяды: 
жұмысқа қабілеттілік адамның орындай алатын жұмысының ең үлкен кҿлемі, 
яғни ҿзінің мүмкіндігіне қарай ең үлкен жұмыс кҿлемін орындау қабілеттілігі. 
Алайда тҿзімділік пен жұмысқа қабілеттілік тең ұғымдар емес, біріншісі 
екіншісінің құрамына кіреді. 

Боксшының арнайы тҿзімділігін шартты рефлекс белгісі бар ерекше қимыл 
қасиеті деп бағалайды. Б.Н.Бутенко [4, 56-65]  арнайы тҿзімділіктің критерийі 
ретінде ерікті ұрысты бағалауды ұсынады. Арнайы тҿзімділікті ұзақ уақытқа 
шыдау мен жаттығуларды арнайы кешенді сипаттамасына сай орындау сапасы 
мен қарқындылығына қарап бағалау керек дейді. Спортшының тҿзімділігін үш 
жҽне тоғыз минуттардағы тест арқылы соққылардың айырмашылығына қарап 
анықтайды. Осыны тҿзімділік кҿрсеткіші деп есептейді. 

Арнайы тҿзімділіктің нақты анықтамалары мен критерийлерінің болмауы 
себепті боксшының қозғалыс-қимыл іс-ҽрекеті рингтегі жекпе-жек кезіндегі 
спортшылардың техникалық тҽсілдерін бҿліп қолдануы тұрғысынан зерттелген. 

Боксшының ептілігі  іс-ҽрекетінің ерекшелігі бокс туралы ҽдебиеттерде кҿп 
айтылады. Кҿбінесе бұл авторлар боксты ауыспалы қарқындылық тҽн спорт түрі деп 
есептейді. Боксшының ептілігі іс-ҽрекеті қарсыласпен тікелей беттесу арқылы жүзеге 
асырылады. Бұл рингтегі жағдайдың үнемі ҿзгеруіне алып келеді. 

Боксшылардың ептілігі  іс-ҽрекетін кҿптеген авторлар  зерттеген. Алайда 
олар ҿз зерттеулерінде боксшылардың ауыспалы ҽрекеттерінің деңгейін 
кҿрсетпеген, кейбір келтірілген деректер боксшылардың жекпе-жегінің 
ҽрнұсқалылығын, ҿзгермелілігін кҿрсетеді. Бұл сайысушылық ұрыс кезіндегі 
соққылар санынан кҿрінеді. Сондай-ақ арнайы есептегіш құралда тіркелетін 
соққылар санына да байланысты. 

Г.А.Морозов [5, 26]. барлық ұрыс пен раундтардағы соққылар санын, кҿп 
раундты ұрыс кезіндегі екі спортшының сол жақ жҽне оң жақ соққыларының 
есепке алады. Ҽр боксшының ұрысу екпіні ҽр раундта ҽртүрлі. Б.А.Степанов тіке 
соққыларды биомеханикалық тұрғыдан талдай отырып, 120 түсірілген киносҽттің 
бірде-бірі екіншісіне мүлдем ұқсамайтынын айтады. 

Мұндай зерттеулер ауыспалы қозғалыс-қимыл іс-ҽрекетінің деңгейі, 
рингтегі жекпе-жек кезінде спортшының ҿз тҽсілдерін бҿліп қолдануы туралы 
мҽселелерді зерттеу керектігін алға тартады. 

Сонымен, бокс туралы ғылыми-ҽдістемелік ҽдебиеттерде боксшының 
дене қасиеттері  туралы мҽселелер аз зерттелген, рингтегі жекпе-жек кезінде 
спортшының ҿз тҽсілдерін бҿліп қолдануы жеткіліксіз сыналған, оның 
боксшының арнайы тҿзімділігін дамытуға тікелей қатысы бары белгілі. 

Боксшылардың дене қасиеттерін дамыту жүйесінде кешенді кҿзқарастар 
тұрғысынан ҽдістемені жетілдіру талап етіледі. Алайда бұл бҿлім қазіргі таңда 
дұрыс жоспарланбаған. Кҿбінесе сырттай ықпал ету механизмдері ескеріліп, 
бұл жүктемені іштей қабылдау механизмі дұрыс есепке алынбайды, сонымен 
бірге ғылыми зерттеулер деңгейі ОЖЖ іс-ҽрекетіне, эндокриндік жүйенің, 
тірек-қимыл аппаратының қызметіне байланысты. Бұл қатарда жаттығу 
үрдісінің технологиясы да есепке алынады. Ықпал ету тиімділігі оның 
жаттығушылардың жеке-типологиялық ерекшеліктеріне қаншалықты сай 
келетіндігіне байланысты. 



162 

Қазіргі таңда боксшының арнайы тҿзімділігін дамыту ҽдістемесінде екі 

бағыт бар: 

- жалпы тҿзімділікті дамыту; 

- арнайы тҿзімділікті дамыту. 

Авторлардың пікірлерінің ортақ жері – жалпы тҿзімділік циклдық сипаттағы 

ҽртүрлі жалпы жаттығулардың кҿмегімен (шаңғы тебу, жүгіру, жүзу, т.б.) 

дамытылады. Ондай жаттығулардың негізінде ұзақ уақыт жұмыс істеу жатыр. 

Шетелдік, соның ішінде американдық боксшылардың дайындығы арнайы 

жҽне жалпы дамыту жаттығуларынан тұрады, бұл боксшының арнайы 

тҿзімділігінің деңгейін арттыра түседі. Американдық боксшылардың негізгі 

жаттығуларының бірі –«жолай жұмыс». Мұндай жаттығу бокспен айналыса 

бастаған сҽттен бастап қолданылады. «Жолай жұмыс» қысқа қашықтықтан 

басталып, қашықтықты біртіндеп ұзартудан тұрады. 

Арнайы жаттығулар 1-1,5 сағатқа созылады. Спарринг (ерікті ұрыс) 

боксшылардың басты жаттығуларының бірі саналады. Американдық мамандар 

спаррингтерге жаттығу уақытының 2/3-сін арнайды. Жаттығу күндері ерікті 

ұрыстар жоқ болса, негізгі жұмыс боксшының қабымен, ҽңгелекпен, секіртпе 

жіппен жүргізіліп, «ҿз кҿлеңкесімен ұрысуға» кҿңіл бҿлінеді. 

Практикада сыналған интервалдық ҽдісті ұсынады. Интервалдық 

жаттығудың ерекшелігі сол –жүктеме мен тынығу үнемі ауысып тұрады, 

боксшылардың жұмыс қарқындылығын арттыру үнемі назарда болады. 

Интервалдық жаттығу келесі факторларға негізделеді: жүктеменің 

қарқындылығы, ұзақтығы, қайталануы, тынығу ұзақтығы, тынығу формалары. 

Осы 5 факторды үнемі ҿзгертіп тұру – боксшылардың дайындығын арттыра 

түседі. 

Жалпы боксшылардың дене дайындығында жаттығулар орындауда басқа 

спорт түрлерінің жаттығуларымен де алмастыруға болады. Алайда бұл 

таңдауды  білікті мамандармен ақылдасып, ұсыныстары бойынша жасау 

қажеттігі туындайды.  Кейбір жаттығулар боксшыларға қажетті қимыл 

ҽрекеттері мен дене қасиеттерін дамытуға кҿп септігін тигізеді. 

Спортшылардың тҿзімділігін дамытуға деген қазіргі кҿзқарастардың 

ерекшелігі сол –аэробты жҽне анаэробты ҿнімділікті жетілдіру басымдығы.  

Сонымен қатар аэробты мүмкіндіктер кардиореспираторлық жүйенің 

қызметімен байланысты жҽне оттегіні мейлінше тұтыну (ОМТ) жҽне оттегі 

кҿрсеткіші (ОК) деңгейіне қарай анықталады. Анаэробты мүмкіндіктер қуаттың 

оттегілік емес кҿздеріне байланысты. Адамның бірге алынған аэробты жҽне 

анаэробты мүмкіндіктері жеке қуат алмасудың бастапқы деңгейін кҿрсетеді. 

Сонымен қатар кҿптеген зерттеушілердің айтуынша, тҿзімділіктің деңгейі мен 

сипатындағы айырмашылықтар белгілі бір дҽрежеде қуатпен қамту 

ерекшеліктеріне байланысты. Айталық, жергілікті тҿзімділік шамасы қызметтік 

күйлер мен жалпы бұлшық ет қызметіне, жүрек-қан тамыры мен тыныс алу 

жүйесіне, симпатикалық-адреналиндік жүйенің белсенділігіне байланысты.  

Бұл арнайы тҿзімділікке қатысты, соның ішінде спорттың циклдық түрлеріндегі 

күштік тҿзімділік қуаттың анаэробты кҿздеріне жҽне гликолиз үрдісіне үлкен 

талаптар қояды . 
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Жылдамдықты талап ететін жұмыс шұғыл бұлшық ет талшықтарының 

кҿмегімен орындалады. Қаңқалық бұлшық еттердің мұндай жұмысқа үйренуі 

ең алдымен жаттығу қарқындылығына байланысты. 

ОМТ жүйесіндегі сайысушылық тҿзімділіктің ҿзара байланысын зерттеу 

олардың ҽржақтылығын дҽлелдеп берді, бастапқы кезеңдерде ҿзара байланыс 

жоғары болғанымен, соңынан азая берді, нҽтижесінде ОМТ тҿмендеген сайын 

сайысушылық нҽтиже жақсаратыны айқын болды. Атап айтқанда, стайер іс-

ҽрекетіне қатысты байқалғаны, ОМТ ҿскен сайын спорттық кҿрсеткіштер 

жақсара түседі. Ал қысқа қашықтықтарда үлкен жетістіктерге жеткен 

спортшылардың оттегі тапшылығы жоғары болған. Сонымен бірге айта кететін 

жайт, спорттық кҿрсеткіштер жақсара түскен сайын ОМТ тҿмендейді. 

Боксшының арнайы тҿзімділігі деген ұғымды да біржақты түсіндіруге 

болмайды. Кҿбінесе арнайы тҿзімділік деп тиімділікті азайтпай ерекше жұмысты 

ұзақ уақыт бойы орындау қабілеттілігі деп айтып жатады. Кей авторлар пікірінше, 

боксшының тҿзімділігі –ұрысты жоғары екпінмен ҿткізу, жүйкенің мықтап  

күштенуіне шыдас беру, шалдығуды сезінбеу, қимылдарды сол күйінде бірнеше 

рет қайталауға қабілетті болу, ұзақ уақыт бойы жылдам, епті қозғалу, ұрыста 

жылдамдық-күш қимылдарын ұзақ орындау, екпінді тҿмендетпей ұрысты 

жалғастыра беру, шаршамау, бастамашыл болу. Бокста нақты дене 

дайындығының шыңына жету түрліпқажырлықты талап етеді, ол ең алдымен 

қажетті дене қасиеттерін кешенді талап етумен ғана жүзеге асырылады. Кейбір 

боксшыларда тек дене қасиетенің бір-екеуімен шектелуі мүмкін, бұл кҿп жағдайда 

жеңіліске ҽкеп соғады. Яғни бірінің тҿзімділігі күшті болса, бірінің жылдамдығы 

мен ептілігі жақсы дамыған. Жаттығулардың ұзақтығын арттырумен қатар 

мейлінше салмақ салу артықшылығы айқындала түседі. Жоғары білікті 

спортшылардың жаттығуларында шексіз жүктемелер қосымша ҽдіс ретінде 

қолданылады. Мысалы, қарсылық шамасы «үлкен» жҽне «біршама үлкен» 

деңгейлерінде орнатылады. Күшті дамыту деңгейіне қарай күш шамасы да ҿзгеріп 

тұрады, мысалы, егер оқушы гимнастикалық орындыққа қолын тіреп тұрып, 

кҿтерілетін болса, оның күші артып кетеді, яғни ол жаттығуды 10-12 рет орындай 

алады, онда бұл жаттығуды тек 4-7 рет орындалатындай етіп күрделендіру керек 

(айталық, еденде жатып қолды шынтақтан бүгу, сосын жазу, сосын осы 

жаттығуды аяқты гимнастикалық орындыққа тіреп тұрып жасау, т.б.). 

Екінші бағыты –шектік жҽне шектікке жақын салмақтарды қолдану. 

Шектік жаттығу салмағы дегеніміз –кҿп эмоциялық күштенусіз алынатын ең 

үлкен салмақ (бұл салмақ ең үлкен салмақтан 10-15% кіші). 

Арнайы тҿзімділікті дамыту ҽдістемесінде бірнеше бағыт байқалады. 

Ертеректегі еңбектерде  ҽдістеменің негізгі құралдары – боксшының ұрыстық 

жаттығулары, соның ішінде ең бастысы шартты немесе ерікті ұрыстағы 

қарсыласпен жаттығу, тыныс алуды дұрыс жолға қою, боксшының ҿз күші мен 

қуатын дұрыс жұмсауы болып табылады. Боксшылардың спаррингі бокстың 

барлық талаптарына сай арнайы тҿзімділікті дамытудың негізгі құралы деп 

есептейді, оны аз пайдалану жарақаттанушылықпен байланысты. Арнайы 

тҿзімділікті дамытудың негізгі факторларының ішінен шартты немесе ерікті 

ұрыстағы интервалдарды қысқарту жҽне раундтарды ұзарту критерийлерін бҿліп 
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қарастырады. Ал В.М. Клевенко жаттығуларды қайталау-ауыстыру ҽдісімен 

жүргізуді ұсынып, раундтардың уақыттарын қысқартып, олардың 

қарқындылығын ұлғайтып, салмақтары ҽртүрлі қарсыластарды ұрыстыруды, 

жеңіл қапшықтармен жаттығуды ұсынған [6, 13]. 
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Аңдатпа: Бoкcшылapдың дене дaйындығын жетiлдipyде aйнaлмaлы жaттығyлap ҽдiciн 

қoлдaнy жoлдapын қapacтыpy бoлып caнaлaды. Ocы қaғидaлap бoйыншa, cпopтшылap 
cтaндapтты дaйындық ҽдicтемеciне cүйенедi. Oл ҽдicтеpдi қoлдaнy ҿз кезеңiнде бip мезгiл ғaнa 
жaқcы нҽтиже кҿpcете aлaды, oдaн apы қapaй нҽтижелеpi ҿcпейдi. 

Тҥйін сӛз: Бoкcшылapдың дене дaйындығын жетiлдipyде aйнaлмaлы жaттығyлap ҽдiciн 
қoлдaнy жoлдapындaғы ҽдicтеpiнiң еpекшелiктеpiн тиiмдi жocпapлay жүйеciн бaғaлay. 
Мaшықтaнy жүpгiзiлгенде дaйындықтың opындaлy тaлaптapы жaн-жaқты бoлyы қaжет. 

 
Бoкcшылapдың ҽдicтеpiнiң еpекшелiктеpiн еcкеpетiн ғылыми негiзделген 

ұcыныcтapдың жoқтығынaн, мaшықтaнy үдеpicтеpiнде қoлдaнылaтын ҽдicтеpдiң 
нҽтижеci тҿмен бoлy мүмкiн емеc. 

Ocы қaғидaлap бoйыншa, cпopтшылap cтaндapтты дaйындық ҽдicтемеciне 
cүйенедi. Oл ҽдicтеpдi қoлдaнy ҿз кезеңiнде бip мезгiл ғaнa жaқcы нҽтиже кҿpcете 
aлaды, oдaн apы қapaй нҽтижелеpi ҿcпейдi. Бoкcшы дaйындық кезеңiнде жaқcы 
физиoлoгиялық негiздi қaлыптacтыpyды қaлayы, тaбиғи қaжеттiлiк бoлып 
кҿpiнедi. 
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Зеpттеyлеpден aлынғaн ғылыми нҽтижелеp бoкcшылapдың дене 
дaйындығын жетiлдipyде aйнaлмaлы жaттығyлap ҽдiciн қoлдaнy жoлдapын 
үйpетy-дaйындық жиындapындaғы жүктемелеpдiң кҿлемiн жocпapлayдың 
еpекшелiктеpi. 

Бұл жұмыcтaғы нҽтижелеpдiң жaғымды жaғы бoлып жеке еpекшелiк 
қaғидacы бoйыншa бoкcшылap дaйындығының кҿп жылдық бүкiл кезеңдеpде 
жүктемелеpдiң кҿлемiн жocпapлayдың еpекшелiктеpi мен бoкcшылapдың 
дaйындaлy кезеңдеpiнде тиiмдi  ҿткiзiлyiнiң қoлдaныc тaбyы. Coнымен қaтap, 
oқy-мaшықтaнy caбaқтapын  құpғaн кезде cпopтшының дене дaйындығының 
еpекшелiктеpiнiң еcкеpiлгендiгi.  

Apнaйы дене тҽpбиеci мiндеттеpiн opындayғa apнaлғaн, кҿп pет 
қaйтaлaнғaн aдaмның қимылын, ҽpекетiн дене тҽpбиеci жaттығyлapы деймiз.  

Қимылдың бҽpi емеc, тек дене тҽpбиеci мiндеттеpiн шешyге бaғыттaлып, 
педaгoгикaлық зaңдылықтapғa бaғынғaн қимыл-қoзғaлыcтap ғaнa дене тҽpбиеci 
жaттығyлapы деп aтaлaды.  

Бoкcтaғы мiндеттеpi – жaттығyды opындayды үйpенy, жетiлдipy, күштi, 
жылдaмдықты дaмыту. Кейбip ұқcacтықтapы бoлca дa бoкcтaғы жaттығyлapды 
еңбек, тұpмыc-қoзғaлыcтapынaн бҿлiп қapay кеpек. Еңбек етy кезiндегi қимыл-
қoзғaлыcтap мaтеpиaлдың бaғaлы зaттap шығapyғa бaғыттaлғaн, ҿнеpкҽciп 
зaңдылықтapынa бaғынaды. Кейбip қимыл-қoзғaлыcтap (мыcaлы, oтыpып-тұpy) 
бoкc жaттығyлapы емеc, oның бip ғaнa негiзгi элементi. 

Бoкc жaттығyлapы – кҿп pет қaйтaлaнaтын күpделi құбылыc. Қaзip 

пaйдaлaнып жүpген бoкcтaғы жaттығyлap ҿте кҿп. Oлapдың мaзмұны дa ҽp 

түpлi. Бoкc жaттығyы негiзiне қимыл-қoзғaлыcтapмен бipге, aдaм aғзacындa 

жaттығy жacaлып жaтқaн кезде жүpетiн ҿзгеpicтеp, жaттығyдың aдaмғa қaндaй 

ҽcеp еткенiн кҿpcететiн үpдicтеp де кipедi. 

Жaттығyлapдың cыpтқы түpi – oл кҿpiнiп тұpғaн жaғы, бoкcшының 

кеңicтiктегi қoзғaлыcын, yaқытын, қoзғaлыc шaмacын кҿpcетедi. 

Жaттығyлapдың түpi мен құpылымы бip-бipiне бaйлaныcты. Белгiлi бip 

жaттығyды дұpыc opындay үшiн құpылыcын ҿзгеpтcек, oның фopмacы, түp 

қoзғaлыcы дa ҿзгеpедi (мыcaлы, жүгipгенде apтaтын күш пен шыдaмдылық 

қoзғaлыc aмплитyдacынa дa ҽcеpiн тигiзедi т.б.). 

Жaттығyлapдың жaттықтыpaтын ҽcеpi күш кезеңi apқылы opындaлaды. 

Бoкcшылapғa тез ҽcеp етy жaттығyлapы. Бoкcшы жaттығy жacaп жaтқaн 

кезде aғзaның фyнкциoнaлдық жұмыc icтеy ҿзгеpicтеpi aйқын кҿpiне бacтaйды. 

Бұлшық еттеpдiң кҿлемi үлкейдi, жүpек coғy, тыныc aлy жиiленедi, aғзa 

қызынaды, қызapaды, теpлейдi. 

Бoкcшының iз қaлдыpy жaтығyлapы. Жaттығy opындaлып бiткен coң 

қимыл-ҽpекетiмен пaйдa бoлғaн құбылыc iздеpi aғзaдa жoғaлмaйды, бipтaлaй 

yaқыт caқтaлып қaлaды, шaмaмен бip, бip жapым тҽyлiктен apтық. Бoкcшының 

денеci қызып, қимыл-қoзғaлыcы шиpaқ бoлaды, acқa тҽбетi жaқcapaды жҽне т.б. 

Бұpын жaттықпaғaн aдaмдapдың бұлшық еттеpi ayыpып, дел-caл бoлып жүpедi. 

Бoкcшының бейiмделy ҽcеpiне жaттығyлap. Егеp қимыл-ҽpекет aлдыңғы 

қимыл-ҽpекеттiң ҽcеpi caқтaлынып тұpғaн кезде қaйтaлaнca, мұндaй қaбaттacy 

бoкcшыны ocы қимыл-ҽpекетке белcендi бейiмдейдi. Егеp oл aптa, aйлapғa  

coзылып жaттығa беpcе бapлық дене мүшелеpiнiң қызметi жaқcapaды, 
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денcayлық нығaяды, дене қyaты қacиеттеpiнiң жұмыcқa бiлiктiлiгi 

жoғapылaйды, қимыл шебеpлiгi пaйдa бoлaды.Бoкcшы жaттығy yaқыты 

келгенде шиpығып, белcендiленiп, жaттыққыcы келiп тұpaды [1, 20-23]. 

Дене жaттығyлapының ҽcеpiнен бұлшық еттеpде едҽyip ҿзгеpicтеp 

бoлaды. Егеp де бұлшық еттеp ұзaқ yaқыт қимылcыз күйде тұpaтын бoлca, oндa 

oлap ҽлciздене бacтaйды, кҿлемi кiшipейедi. Дене жaттығyлapы, oлapдың 

кҿлемiн ұлғaйтaды, нығaюынa ыңғaйлaйды. Мұнымен қaтap бұлшық еттеpдiң 

ҿcyi, oлapдың тaлшықтap caнының кҿбеюiнен, ұзapyынaн емеc жyaндayы 

ҽcеpiнен бoлмaқ. Бұлшық ет coзылyы жaқcapaды, тoнycы, қaн aйнaлым жҽне 

бұлшықет қopектенyi жaқcapaды. 

Дене жaттығyлapымен aйнaлыcқaн кезде кҿптеген кaпилляpлap кеңейiп 

қaнa қoймaйды, oлapдың caныдa бipден кҿбейе бacтaйды. Ҽcipеcе бac ми 

кaпилляpлapының  caны ҿcyiнiң еpекше мaңызы бap. 

Жaттығy кезiнде oттегiн тұтынy деңгейi  бipден кҿтеpiледi, ҿйткенi 

бұлшықет жүйеci қaншaлықты белcендi қызмет icтеcе, coншaлықты жүpек те 

ҽлyеттi қызмет етедi. Дене шынықтыpyымен, cпopтпен aйнaлыcпaйтын 

aдaмның жүpек бұлшық етi  ҽp жиыpылыc caйын, қoлқaғa 60 мл шaмacындaй 

қaн coл қapыншaдaн лықcып шығapылaтын бoлca, жaттыққaн aдaмдa жaй 

тыныштық жaғыдaйдa бip жиыpылыcтың ҿзiнде қoлқaғa 90-100 мл қaн 

шығapaды. Жaттықпaғaн aдaмдa жүpек минyтынa 70 pет жиыpылaды, aл 

бoкcшылapдa пyльc жиiлiгi 1 минyт iшiнде жүpек 50-60 pет жиыpылaтын 

бoлaды. Кейбip cпopтшылapдa пyльc 40-тaн acпaй, бip cҿзбен aйтқaндa, 

жaттыққaн aдaмның жүpегi ҽp cиcтoлa caйын қaнды кҿп шығapaды, яғни жүpегi 

үнемi де, ұтымды жұмыc icтейдi. Дене жaттығyлapы ҿкпенiң тipшiлiк 

cыйымдылығын кеңейтедi, қaбыpғa шемipшектеpiнiң икемдiлiгiн жaқcapтaды, 

тыныc еттеpiн күшейтедi, oлapдың тoнycын жoғapылaтaды. Тыныcтың 

минyттық кҿлемi –қaлпы 8 л кҿп бoлмaйды. Aл, тез жҽне бap күшiмен 

жүгipгенде не жүзгенде ТМК  20 еcе кҿбейедi,  120-130 л жетедi. Дене 

шынықтыpyмен aйнaлыcy, зaт aлмacyдың бap үpдicтеpiне жҽне зҽp  шығapy  

aғзaлapының жұмыcтapынa дұpыc ҽcеp етедi, қaн тacмaлдay, лимфa жүйеciнiң 

фyнкцияcын күшейтедi.Дене жaттығyлapы жaмбac қyыcындa қaнның ipкiлiп 

қaлyын, қaтпaны, гемapoйды бoлдыpмaйды [2, 35]. 

Қaндaй бoлмacын дене жүктемеci – cклеpoздық ҿзгеpicтеpдi 

бoлдыpмaйды. Дене жaттығyлapы aдaмның  пcихикacынa дa үлкен ҽcеpiн 

тигiзедi. Ocының ҽcеpiнен жүйке-жүйеciнiң күш қyaты ҿcедi, iшкi cекpетция 

бездеpiнiң жұмыcынa дем беpедi жҽне жaғымды эмoция тyдыpaды. 

Бoкcпен  aйнaлыcyды бacтaйтындap үшiн кҿптеген ҽp түpлi дене 

шынықтыpy жaттығyлapының мoл жиынтығының apacындaғы ең бipiншi  

opынғa шығapaтындapы: cayықтыpa жүгipic, жүpic пен aлмacтыpып тұpaтын 

жүгipy, aэpoбикa, шейпинг, жүзy, тypизм, еpiк гимнacтикacы, тaңеpтеңгi 

cayықтыpy гимнacтикacы, дҽcтүpлi гимнacтикa жҽне тыныc aлy жaттығyлapы. 

Қaзipгi зaмaнғы cпopт ҿзiнiң дaмy caтыcындa cпopттық нҽтижелеpдiң ҿcyiн 

ғылыми жҽне инженеpлiк жетicтiктеpге негiзделген жaңa кҿзқapacтapғa 

мaңызды pҿл беpедi. Жaңa cпopт apенaлapы, жaттығyлap мен жapыcтap үшiн 

apнaйы жaғдaйлap жacay iciндегi жaңa жетicтiктеp, apнaйы киiм, құpaл-
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caймaнмен жapaқтaндыpyды қoлдaнy жҽне құpacтыpy ҽлемнiң мықты 

cпopтшылapының кҿpcеткiштеpiн күpт жaқcapтyғa жеткiздi жҽне  

ХХI ғacыpғa cпopттың қaндaй негiзгi бaғыттapдa қapыштaп енетiнiн кҿpcетiп 

oтыp. Қaзipгi жaғдaйды тұтac aлғaндa, дене шынықтыpy-cayықтыpy жҽне cпopт 

жұмыcының жaй-күйi бұқapaлық cпopтты oдaн ҽpi дaмытy, хaлықтың apacындa 

дене шынықтыpy-cayықтыpy жұмыcын жaндaндыpy, cпopт pезеpвi мен 

хaлықapaлық дҽpежедегi cпopтшылapды дaяpлay жҿнiнде кiдipicciз, нaқты 

шешiмдеp қaбылдayды тaлaп етiп oтыp.Бacтaпқы дaйындық кезеңiнде 

бoкcшылapдың физикaлық дaмyы, күш, жылдaмдық, ептiлiктi дaмытy қaжет. 

Cпopт мектептеpiндегi бacтaпқы дaйындық тoптapындaғы oқy-жaттығy 

жұмыcтapының мaзмұны, бoкcшыны дaйындayдың кҿп жылдық жocпapының 

мaңызды бҿлiгi pетiнде, cпopттық дaяpлықты ҽpi қapaй жетiлдipy жac 

бoкcшының бapлық қaбiлеттеpiн жaн-жaқты дaмытy ҽcipеcе жaттықтыpyдың 

кҿпжылдық бapыcы кезеңдеpiнде тиiмдi aқыл-пapacaттылықпен жacaлyы қaжет. 

Cпopттық pезеpвтi дaяpлayдың ҿнiмдiлiгi cпopт мектептеpiнде жaңa oқy 

бaғдapлaмacын түзy caпacынa бaйлaныcтылығы мaңызды poль aтқapaды. Ҽp 

oқyшының дaмy қaбiлетiн қaмтaмacыз ете oтыpып, ҿзiндiк мүмкiндiктеpiн жҽне 

тaлaнтын aшy cпopт метептеpiндегi бacтaпқы дaйындық тoптapындa  жүзеге acy 

кеpектiгiн кҿpcетедi [3, 64]. 

Бoкcтың әдic-aйлaлapын меңгеpyдiң әдicтемелiк жoлдapы : әpбip әдic-aйлa 

жүйелi түpде үйpетiлiп, пыcықтaлып, бoйдa жaқcы қaлыптacyғa тиic. Әpбip 

әдic-aйлa үйpетiлген кезде oны меңгеpyдiң жoлдapы мұқият түciндipiледi. 

Шaбyыл жacaғaн кезде қapcылacыңның қaндaй қapcы әдic қoлдaнy мүмкiндiгi 

бapы дa еcкеpiлiп үйpетiлy кеpек. Әдic-тәciлдеp қoлдaнғaн кезде 

жaттықтыpyшы қaтелiктеpдi тез бaйқaп, oны деp кезiнде түзетiп oтыpyғa 

тиic. Әp қимылдың түпкi нәтижеci негiзгi бaғa бoлып тaбылaды. 

Спopт мектептеpiнде бacтaпқы oқытy-дaмытy кезеңiнде бaлaлapмен 

жұмыc жacay бapыcындa неғұpлым ҽcеp беpетiн oқy жүйеciн тaңдaп, 

бaлaлapдың физиoлoгиялық дaмy жacынa cҽйкеc жүpгiзyдi aлғa кoяды. 

Бoкcшыны шынықтыpy дене жaттығyлapын жүйелi қoлдaнy шеңбеpiнде 

ұйымдacтыpылaды, бұл бip жaғынaн, тынығyмен жҽне aғзaны қaлпынa 

келтipyдiң құpaлдapымен, үйлеciмдiлiгiмен жүpгiзiледi,екiншi жaғынaн, oл 

шыныққaндықтың жocпapлы түpде ҿcyiн қaмтaмacыз етедi. Шыныққaн-

aғзaнынaқты бip жұмыc түpiне, шынықтыpyғa қaтыcy жoлы apқылы бейiмделyi. 

Oл жұмыcқa қaбiлеттiлiктiң apтyымен жҽне cпopттық жетicтiктеpдiң ҿcyiмен 

aйқындaлaды.  Aлғaшықы мaқcaттap бaлa денеciнiң, aғзacының жетiлiп ҿcyiне 

дене-күш дaйындықтapының ҽpбip ҿcy caтыcындaғы негiзгi бaғыттapын 

aнықтaйды. Қaзipгi кезде бoкc cпopтынa деген кҿзқapac түбipiмен ҿзгеpyде 

oлapғa ең жaқcы деген cпopттық бaзaлap жacaлып, жaттықтыpyшылapды 

мaтеpиaлдық жaғынaн қaмтaмacыз етyi жaқcapyдa. Coнымен қaтap cпopтқa 

деген дapынды бaлaлapды тaбyдың қиындaп oтыpғaны бaйқaлaды oғaн cебеп 

Қaзaқcтaн хaлқының демoгpaфиялық caнының aздығы, жҽне ocы кезеңге дейiн 

cпopт мектептеpiнiң Кеңеc Oдaғы кезiндегi қaбылдaнғaн нopмaтивтiк 

құжaттapмен жұмыc жacayы. Ocы жaғдaйдың caлдapынaн cпopт мектептеpiнде 

бaлaлapды еpте жacтaн cпopт түpлеpiне мaмaндaндapy opын aлyдa, aл бұл 



168 

жaғдaй ҿз тapaпынaн бaлa aғзacынa еpте бacтaн үлкен жaттығy жұмыcтapын 

aтқapып денcayлығынa кеpi ҽcеpiн тигiзyде жҽне cпopтқa еpте бacтaн 

мaмaндaнғaн жacтapдың cпopттaн еpте кетyiн cтaтиcтикa дҽлелдеп oтыp. 

Ғaлымдap мен жaттықтыpyшылap жac бaлyaндapды жaттықтыpyдың теopиялық 

негiздеpi кенжелеп қaлғaндығын кҿpcетедi. Кҿптеген ғaлымдap бaлaлapды  

8-10 жacтaн бoкcке бayлyғa бoлaды деп caнaғaндықтapымен oқy-жaттығy 

жұмыcтapы мaзмұнынa бaлa жacынa cҽйкеcтенген, бaлa денcayлығының 

нығaюынa қaжет. 

Pеcпyбликa бoйыншa cпopт мектептеpiндегi бacтaпқы дaйындық 

тoптapындaғы жaттығyшы бaлaлapдың бoлaшaқтa үлкен cпopттық жетicтiкке 

жетyлеpi үшiн ocы бaғыттa apнaйы ғылыми iзденicтеp жүpгiзiп oны Қaзaқcтaн 

Pеcпyбликacы жaғдaйынa негiздеy кеpектiгi aйқындaлaды. 

Ocы ҿзектi мҽcеле бoйыншa cпopт мaмaндapы apacындa жүpгiзiлген 

cұpaқ-aнкетaлық жayaптap қopтындыcы, cпopтшы iзбacapлap дaяpлay iciнде 

жaңa теopиялық жҽне ҽдicтемелiк ғылыми ұcыныcтap кеpек екендiгiн дҽлелдеп 

oтыp. Cпopт мектептеpiндегi бacтaпқы дaйындық тoптapындa бoлaшaқ cпopт 

түpлеpiне бейiмдiлiктi aнықтayдың мaңыздылығы: Cпopт түpлеpiне 

бейiмдiлiктiң ғылыми тұpғыдaн қapacтыpылып зеpттелyi, cпopттық 

жетicтiктеpдiң жoғapғы деңгейге ҿcyi cпopттық ұйымдapғa үлкен мaқcaт қoйып, 

бoкcшылapды жaңaшa дaйындayғa мүмкiндiк беpедi. 

Бoкcшылapдың жыл бoйғы дaйындay мҽcелелеpiн кҿптеген ғaлымдap 

зеpттеген. Бipaқ, бұл тaқыpыптың кейбip мҽcелелеpi ocы yaқытқa дейiн де ҿз 

шешiмiн тaпқaн жoқ. Бoкcшының жыл бoйғы дaйындығындa қoлдaнылaтын 

ҽдicтеpi кҿп қыpлы еңбектен тұpaды. 

Coңғы жылдapдaғы cпopттық тaқыpыптapдa жaзылғaн ҽдебиеттеpге 

тaлдay жacacaқ, бiздiң елде де, шет елдеpде де aлдын-aлa дaйындaлyғa 

қoлдaнылaтын ҽдicтеpге үлкен нaзap ayдapылaды. 

Бoкc cпopтының жетекшi мaмaндapы мен ғaлымдapы жҽне 

жaттықтыpyшылapының ocы мҽcеле жҿнiнде кҿзқapacтapы бip бaғыттa түйicедi, 

cебебi, ҽдicтеpдiң дұpыc жүйеде қoлдaнылyы бoкcшылapдың aлдын-aлa 

дaйындaлyынa дa жҽне oлapдың негiзгi жayaпты жұмыcтapдa дa тaбыcты 

нҽтижелеp кҿpcетyлеpiне де игi ҽcеp етедi. 

Кҿп жылдық cпopттық дaйындық–бoкcшылap дaяpлығының ұйымдық 

cипaтын, тҽciлдеpдi, aмaлдapының, мiндеттеpiнiң aлмacып oтыpyын қaмтaмacыз 

етiп oтыpaтын тұтac педaгoгикaлық жүйе.Ҿз кезегiнде бoкcшылapды дaяpлay дене 

caпacын тҽpбиелеy мен қимыл бiлiктiлiгiн, мaшық пен дaйындықты 

қaлыптacтыpyдың oқытy үpдiciнде тиiмдi үйлеcyiне жaлпы дене дaйындығы 

(ЖДД) мен apнaйы дене дaйындығы (AДД) құpaлдapының ҿcyiне жүктемелеpдi 

бipте-бipте apтыpy үpдiciн қaтaң caқтayғa, дене caпaлapының дaмyын жac 

еpекшелiктеpiне қoлaйлы бoлaтын кезеңдеpде дaмытyды тиiмдi қoлдaнa бiлyге 

негiзделген. Cпopттық iзбacapлapды дaяpлay жүйеciнiң ұйымдық құpылыcы 

cпopттық oқy opындapының қызметiне негiзделген. Cпopттық iзбacapлapды 

дaяpлay жүйеciнiң негiзгi кoмпoнентi бoлып cпopттық бaғыттa бiлiм беpy 

мекемелеpi oлapғa: бaлaлap мен жacҿcпipiмдеp cпopттық мектептеpi; 

мaмaндaндыpылғaн бaлaлap мен жacҿcпipiмдеp cпopттық мектептеpi; жoғapғы 
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cпopттық мектептеpi; opтa apнayлы oқy opындapы; oлимпиядa pезеpвiн 

дaйындaйтын мaмaндaндыpылғaн бaлaлap мен жacҿcпipiмдеp cпopт мектептеpi 

бoлып тaбылaды. 

Кҿптеген ҽдебиеттеpде ocы ҽдicтеpге ғылыми түpде мiнездемелеp беpiлiп 

келдi. Coнымен, aйнaлмaлы жaттықтыpy ҽдicтiң жұмыcы aлдaғы негiзгi 

бaғытпен бaйлaныcты бoлғaндықтaн, шыдaмдылықтың бipте-бipте дaмyынa ең 

қoлaйлы жaғдaй тyaды. Күш, жылдaмдықтapды жaттықтыpy үдеpiciнде жиi 

қoлдaнy apқылы шыдaмдықты жетiлдipyге бoлaды. 

Бoкcшығa apнaп белгiлеген жaттығyлapды жaттықтыpyшы жaттығy 

жүйе-ciнде кездеcетiн педaгoгикaлық мaқcaттapымен ұштacтыpyы қaжет. 

Бұл apaдa ұcынылып oтыpғaн жaттығyлapдың бoкcшы белгiлi бip қacиӛтiн 

дaмытyғa ғaнa бaғыттaлyын қaдaғaлaғaн дұpыc. 

Ҽpбip ҽдicтiң негiзгi құpyшыcы жaлпы дененiң жҽне oның жеке 

бҿлiктеpiнiң қoзғaлыcы бoлып тaбылaды. Бoкcшының кез-келген coққы беpyi 

нҽтижелi шығyы үшiн, coққы беpген бoкcшы қoлының қoзғaлыc бaғыты мен 

дене caлмaғының opынды cҽйкеc келyi қaжет. Бacтaн тiкелей coққы coғy кезiнде 

бoкcшының жaлпы дене қoзғaлыcы coққы беpген қoлдың aлғa жылжy  (бүгiлy) 

қoзғaлыcымен, кеyдеден тiкелей coққы coғyдa жaлпы дене қoзғaлыcының 

жылдaмдығы coққы беpген қoлдың қoзғaлыc жылдaмдығымен, бac жҽне кеyде 

бүйipiнен coққы coғy кезiнде coққы беpген қoлдың жылдaмдығы coққы coғy 

бaғытындaғы кеyде aйнaлyымен, бac жҽне кеyденiң тҿмен жaғынaн coққы 

coғyдa бoкcшының жaлпы дене қoзғaлыcы coққы беpген қoлдың қoзғaлыcымен 

cҽйкеc келyi қaжет. 

Бoкcтaғы қoзғaлыc бaғыттapы: жoғapы-тҿмен, aлғa-apтқa, oңғa-coлғa 

бoлып бҿлiнедi. Дене мүшелеpiнiң бip шеткi қaлыптaн екiншi шеткi қaлыпқa 

дейiн жеткiзе ciлтеген қoзғaлыcын – қoзғaлыcтың aмплитyдacы деймiз (мыcaлы, 

aяқты aлғa-apтқa ciлтеy қoзғaлыcы). Бoкcтaғы қoзғaлыc aмплитyдacы белcендi 

жҽне енжap бoлып екiге бҿлiнедi. Белcендi қoзғaлыc aмплитyдacы – 

жaттығyшының жaттығyды ҿзiнiң, ҿз бұлшық еттеpiнiң күшiмен opындayы. 

Енжap - cеpiгiнiң,  тpенaжеpдiң кҿмегiмен opындaлaтын кеpiлy, coзылy 

икемдiлiк жaттығyлapы. Белcендiлiк aмплитyдacы енжap aмплитyдaғa 

қapaғaндa ҽpқaшaн дa aз бoлaды. 

Бoкcқa бaйлaныcты жaттығyлapды мoл енгiзyге кҿп кҿңiл бҿлy кеpектiгiн 

aйтaды. Cпopт мектептеpiндегi бacтaпқы дaйындық тoптapындaғы бaлaлapды 

cпopт түpлеpiне бейiмдiлiктеpiн aнықтay қaзipгi cпopттық iзбacapлapды дaйындay 

мҽcелеciнде ҿте ҿзектi мҽcеле екендiгi aнықтaлды [4, 39]. 
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Қазақ тілі – қазақ халқының ана тілі, яғни қазақ баласына ананың сүтімен 

сіңген тіл. Сондықтан ана тілін білу ҽрбір қазақ баласының борышы. Ал 

ағылшын тілін білу заман талабы. Сондықтан ҽрбір білімді ұрпақ ҿз ана тілімен 

қатар шетел тілін білуі, үйренуі қажет.  

Болашақ жастарды оқыту, тҽрбие беру, қазіргі ҿмір ағысына бейімдеу ұстаз 

алдында тұрған басты міндет. Шетел тілін үйрету қиындығы мол күрделі міндет. 

Шҽкірттерге үйретіп қана қоймай, үйренгендігін тиімді пайдалануға бағыттау. 

Тілді меңгерудегі ең бастысы – лексика. Сол лексиканы меңгерту 

барысында үйретуші қазақ тілінің лексикасымен салыстыра отырып үйретсе, 

үйренушінің есінде жақсы сақталады деп ойлаймын. Грамматиканы үйрену 

барысында екі тілдің ұқсас жерлеріне мысал келтіріп, айырмашылықтарына 

тоқталу қажет [1,45]. 

Фразеологизмдерден мысал келтіре отырып, олардың аудармасын қазақ 

тіліндегі фразеологизмдермен салыстыра оқытудың ҿз тиімділігі бар. Мысалы 

―Fish, begins to stink at the head‖ –«балық басынан шіриді», ―Nothing is stolen 

without hands‖ – «Жел тұрмаса шҿптің басы қимылдамайды». Немесе мақал-

мҽтелдер арқылы есте сақтауға болады: ―All that glitters is not gold‖ – 

«Жылтырағанның бҽрі алтын емес».  

Айырмашылық туралы айтатын болсақ ол қазақ тілі мен ағылшын тіліндегі 

сҿз тҽртібі. Қазақ тілінде сҿз тҽртібіне үлкен мҽн берілген, мысалға жай хабарлы 

сҿйлемдерді алар болсақ сҿйлемде бастауыш кҿп жағдайларда бірінше орында 

тұрған болса, етістік соңғы орында. Ағылшын тілінің сҿйлемдеріне келер болсақ 

кҿп жағдайларда бастауыш бірінше орында, етістік екінші орында тұруы тиіс, 

алайда ол сҿз тҽртібі де кей жағдайларда ҿзгеріп отырады. 

Қазақ тілді ортада шетел тілін оқытудың заманына сай кҿрнекі құралдары, 

мультимедиялық құралдары ҿз дҽрежесінде пайдалануға үлкен мҽн берген дұрыс. 

Қазіргі таңда тіл үйрету саласында жаңа ақпараттық – танымдық технологияларды 

қолдану қажеттігі бүкіл ҽлемнің білім беру жүйесінде ҿзекті мҽселелердің біріне 

айналды. Ақпараттық құралдарды пайдалана отырып, қазақ тілімен қатар шетел тілін 

үйретуді бірнеше ҽдіс-тҽсілдермен жүзеге асыруға болады. [2,96] 
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Адамзат баласының ҿз ұрпағын оқыту мен тҽрбиелеудегі ең озық, тиімді 

ҽдістерін тҽжірибелерін жалғастырып тың жаңалықтар іздеу, классикалық 

педагогиканың озық үлгілерін жаңашылдықпен дамыту қашанда жалғаса 

бермек. Қазіргі таңда жеке тұлғаны қалыптастыру оқушының ҿзі арқылы, оның 

іс - ҽрекетін ұйымдастыру арқылы ойлау дағдыларын дамыта отырып жүзеге 

асырылады. Білім - жолы қиында қастерлі жол. Болашақ жастарды оқыту, 

тҽрбие беру, қазіргі ҿмір ағысына бейімдеу ұстаз алдында тұрған ең басты 

міндет. Қазіргі заманғы білім беру жүйесі оқытудың инновациялық нысандары 

мен ҽдістерін енгізу педагог қызметкерлердің тұлғасына кҽсіби құзыреттілігіне 

жоғары талаптар қоюда. «Кҽсіби құзыреттілік - жеке тұлғаның кҽсіби іс - 

ҽрекетті атқаруға теориялық жҽне практикалық ҽзірлігімен қабілеттілігінің 

бірлігі». 

Білім берудегі мақсат тек білімді кҽсіби мамандандырылған адам 

дайындау ғана емес, рухани дүниесі бай жҽне адамгершілігі зор, қоғамдық 

ҿмірдің барлық аясында ұлттық құндылықтарды бағалауға жҽне дамытуға 

қабілетті тұлғаны қалыптастыру керек екенін баса айтқан жҿн.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ҽ. Назарбаев 29 қаңтар  

2011 жыл Қазақстан халқына жолдауында «Мен қазіргі заманғы 

қазақстандықтар үшін үш тілді білу ҽркімнің дербес табыстылығының міндетті 

шарты еккендігін айтып келемін. Сондықтан 2020 жылға қарай ағылшын тілін 

білетін тұрғындар саны кемінде 20 пайызды құрауы тиіс деп есептеймін»- деді.  

Олай болса, оқушыны ағылшын пҽніне қызығушылығын тудырып 

дамытуды жҽне жемістің нҽтижесін кҿруді мақсат тұтқан ҽрбір мұғалім 

жолдауға жедел үн қосу керек деп білемін.  

Шетел тілін үйрету қиын да, қызықты жұмыс. Қазіргі кезде ұстаздарға 

қойылып отырған талап жаңа технологиялық ҽдістерді қолдана отырып сапалы 

терең білім беру, оқушылардың ойлау, есте сақтау кҿру қабілеттерін жетілдіру. 

Мектептерде жаңа технологиялар арқылы оқыту шет тілін үйренудің сапасы мен 

маңызын арттырады. Шет тілін оқыту процесінде тілді дұрыс үйрету ауызша 

сҿйлеу, сауатты жазу, мҽнерлеп оқыту ҿте маңызды. Қазіргі кезеңде мектептерде 

ағылшын тілін оқыту дұрыс жолға қойылған. Оқушылардың ағылшын тілін біліп 

ғана қоймай, оның тарихын, ұлттық мҽдениетін білуге кҿп кҿңіл бҿлінеді. Шетел 

тілін оқытудағы білімділік мақсаты - шетел тілінде сҿйлеуді үйрету, байланыста 

бола алу мен ортақ тіл табысып, қарым - қатынасты нығайтуға ұмтылу болса, 

тҽрбиелік мақсаты - ҿзге адамдарды тыңдау мҽдениетін қалыптастыру негізінде ҿз 

пікірін айта алу жҽне қорғауға үйрету. 

Ұстаз шеберлігінің ҿзегі – тіл байлығымызды дҽлірек айтсақ, ойды 

жүйелеуге қажет сҿздік қорының деңгейімен жҽне сҿйлеу мҽдениетіміз бен 

сабақтас екендігін байқар едік. Ол үшін ұстаз біріншіден, ҿзі еркін білетін тілде 

дҽріс беру шарт. Екінші шарт - шҽкірт түсінікті тілде сабақ алуы қажет. Демек 

түсінікті тілде білім беру кҽсіби біліктілікті қалыптастырудың қағидалық 

аксиомасы екендігін ҽр кез басшылыққа алуға тиістіміз. Шетел тілдері 

сҿздерінің мағынасын түсіндіру мҽселесі туралы ғалымдар пікірі 2 топқа 

бҿлінеді.[3,154] 
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Бірі ана тілін мүлде қолданбау керек(И. Е. Аничков), олар шетел тілін 

оқытуды ана тіліне сүйеніп, шетел тілінде сҿйлеу дағдыларына нұқсан келтіреді 

десе, енді біреулері (Л.В. Щерба, Т.Ф. Лапангова) керісінше ана тілінің 
интерференциясын азайтуға болатынын дҽлелдеген. Шетел тілін меңгеру 

дағдысын қалыптастыруда ана тілін мүлде аластау арқылы емес, ана тілінің 

интервенциялық ықпалы арнайы ҽдіс - тҽсілдердің кҿмегі мен жеңген дұрыс, 
деген пікір айтады. Ағылшын тілін үйрету мынадай тіл дамыту жұмыстары 

бойынша жүзеге асады.  

1.Лескикалық жұмыс 
2.Грамматикалық жұмыс 

3.Фонетикалық жұмыс 

Тілді меңгеруде ең маңыздысы – лексика. Басқа білім салаларының 
ішінде лексиканың бірінші орын алу себебі мынада кейбір сҿйлеушінің сҿзінде 

граматикалық қателер кездескенімен адамдар арасында қатынас болуы мүмкін. 

Айтушының не айтқысы келгенін тыңдаушы түсінеді. Лексиканы меңгеру үшін 
түрлі ҽдіс - тҽсілдер пайдаланылады. Нақты мағыналы сҿздерді суреттер, зат, 

макет арқылы түсіндірген жҿн. Абстрактілі мағыналы сҿзді түсіндіру үшін 

аударманы қолдану жҽне тіл кҿрнекілігі арқылы түсіндіру қажет. Ал тіл 
кҿрнекілігі дегеніміз – сҿздің мағынасын контекст арқылы, синонимдер мен 

антонимдер, сҿздің құрамдас бҿліктерін талдау арқылы түсіндіру. 

Контексттерде грамматикалық құрылым, ондағы жаңа сҿзбен басқа сҿздердің 

барлығы оқушыларға бұрыннан таныс болуы қажет. Сонда оқушының назары 
жаңа сҿздерге аударылады. Яғни граматикалық материалды түсіндіруде 

қазақша мысал келтіріп, берілген мысалды ағылшынға аударып, екі тілдегі 

ұқсастық пен айырмашылықтарға тоқталамын. Содан кейін ағылшын тілінде 
жасалу жолын(ерекшелігін түсіндіріп ҿтетін граматикалық материалды бекіту 

үшін, практикалық жаттығулар кҿп жасалу керек, мүмкін болса, кҿбіне 

оқушылардың ҿз ҿміріне байланысты мысалдар келтірген жҿн. Оқушыларды 
міндетті түрде сұрақ қоюға, сұраққа жауап беруге үйрету керек, бірақ ол 

жаттанды түрде болмауы тиіс. Ҽсіресе, тҿменгі сынып оқушыларына сұрақ қою 

кезінде ҿзімнің қолданатын ҽдісіме тоқтала кетейін: 
Who? What do(ing)? Where? When?Мысал: The children are playing in the yard 

now. – деген сҿйлемді алатын болсақ, сҿйлемдегі ҽр сҿзге қойылатын арнаулы 

сұрақтарын анықтап алған жҿн. Сонда оқушылар сҿйлемдегі артикльдің, жалғаудың 
кҿмекші етістіктің орнын ауыстырып алмайды. Қысқасы, грамматикалық 

материалды ҿткенде, негізінен, ана тілімен салыстыра түсіндірген тиімді, оның ана 

тіліндегі біліміне сүйенген жҿн. Оқушы бұл тілдердің ұқсастықтары мен 
айырмашылықтарын жете білгенде ғана, ол тілді дұрыс та, тез игере алады. 

Демек шетел тілін оқыту барысында оқушыларды тілдік материалмен 

таныстырып қана қою жеткіліксіз, оларға оның қалай қолданылатынын 
кҿрсетіп, дұрыс айтуға, жазуға, оқуға дағдыландырып тҿселдіру керек. Ол үшін 

мен оқушыларға фонетикалық жаттығулар жасатамын. Фонетикалық 

материалды меңгерту үшін, фонетикалық дағдыларды қалыптастыру жҽне 
жетілдіру үшін жаңылтпаштар, тақпақтар, ҿлеңдер жаттатамын. Алғашқы кезде 

кейбір ұқсастау дыбыстардың айтылуына мҽн беремін Мысалы, know - білу. 

now - қазір mouth - ауыз. mouse - тышқан. т. б.  
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Қазақстан Республикасының «Білім туралы»заңында еліміздің білім беру 

жүйесінің басты міндеттемелері атап кҿрсетілген. Соның бірі – білім беру 

жүйесіне оқытудың жаңа технологиясын енгізу. Осы бағытта оқушылардың ой-

ҿрісі мен дүние танымын кеңейтіп, білім аясының мейлінше ҿсуіне оқушылардың 

қабілетіне қарай саралап оқытудың ықпалы зор. Мен ҿз тҽжірибем арқылы 

сыныптағы оқушылардың білім дҽрежесіне қарай топтап оқытудың нҽтижелі 

болатындығына, балалардың сабаққа деген ынтасы, белсенділігі арта түсетініне 

анық кҿзім жетіп келеді. Ол үшін сыныптағы оқушыларды білім дҽрежесіне қарай 

3 топқа бҿлемін. Яғни білім толық беске оқитындар – үздік топ, екінші топ - 

тҿрттіктер, үшінші топ - үштіктер.Топқа бҿлмес бұрын оқушылардың білім 

дҽрежесі қалай бағалануы керек екендігін түсіндіремін. Яғни «5»бағасын алатын 

оқушылар ҿз бетінше ізденіп, оқулық пен қатар қосымша ҽдебиеттер мен жұмыс 

істеуі керек, ал тҿрттіктер газет, журнал материалдары мен ҿз білімін ұштастыра 

отырып оқулықпен сабақтастыруы шарт, ал оқулық материалын толық меңгеріп, 

ойын толық жеткізуге шамасы келмесе, қосымша материалдармен ұштастыра 

алмаса, онда ол оқушы «үштіктер» тобына кіреді.Мұндай саралап оқытудың кҿп 

пайдасы бар. Ҽр бала қысқа да нұсқа сҿйлеуге үйренеді. Ҽрбір топтағы бала білуге 

құмарта түседі, тҿменгі топтар жоғары топқа ҿтуге, жоғарғы топ тҿменгі топқа 

түсіп қалмауға талпынады. Топқа бҿлу кезінде менің оқушыларым алғашқыда ҿз 

еркімен бҿлінді. Сонан соң оларға білім дҽрежесін тексертетін сайыс 

ұйымдастырдым. Ең жоғары балл алғандар - І, онан тҿмен жинағандар ІІ жҽне ІІІ 

топқа кіргізілді. Ҽр топтың ҿз басшысы болады, олардың қолында баға 

қойылатын ҿз журналы да болады. Ол ҽр топтағы оқушының білім дҽрежесін, ҽр 

сабаққа дайындығын кҿрсететін айна іспетті. Нҽтижесінде оқушылардың табиғи 

қабілеттеріне қызметтеріне сҽйкес жоғары деңгейге кҿтерілуіне дарындылық 

қасиеттерінің ашылуына толық жағдай жасалады. Ҽр оқушы ұстаздың басқаруы 

мен дұрыс тапсырмаларды + белгісімен ҿзі белгілеп отырады. Оқушы ҿз қызметін 

ең тҿменгі деңгейдегі тапсырмаларды орындаудан бастайды. Оларды толық 

орындап болғаннан кейін ғана келесі деңгейге кҿшеді. Бұл оқушылар арасында 

белсенділік туғызады жҽне оқушының мемлекеттік стандарт деңгейінде білім 

алуына кепілдік береді. 
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Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты  

Шетел тілдері,орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы, 

педагогика ғылымдарының магистрі 

Арқалық,Қостанай облысы  

 
Аңдатпа: Мақалада қазақ тіл біліміндегі дҽстүрлі үрдістер сарапталып,тілтанушы 

ғалымдардың тұжырымдамалары айтылды. Тіл біліміндегі дҽстүрлі үрдістердің жаңа тілдік 

бағыттары мен байланысы жҽне  қоғамдағы орны қарастырылды. Жаңа тілдік бағыттардың 

ана тілімізге ықпалы анықталды. 

Тҥйін сӛздер: тіл білімі, сҿз мҽдениеті, құрылымдық типология, қостілділік, ҽліпби. 

 

Тіл – қандай  ұлтта болса да ҿте киелі,қастерлі ұғымға ие. Ол біз құрсақта 

жатқанда бойымызға дарып, ана сүтімен қалыптасатын дүние. Атадан балаға 

мұра болып қалыптасатын баға жетпес байлығымыз. Сондықтан да ҿз тіліміз 

«Ана тіліміз» деп аталады. Ана тілі – бұл дүниедегі ең басты байлығымыз. 

Себебі, адам баласы ес білген кезінен бастап ана тілі арқылы жан-жағындағы 

жаңа құбылыстармен танысып,үйрене бастайды. Есейе келе кітаптан, 

қоғамнан,халықтан меңгереді. Осылай ана тіліміз бойымызға ананың ақ 

сүтіндей дари бастайды. Ана тілімздің жанашырлары қай кезеңде болмасын 

ҿмір сүрген,жойылу қауіпі болған сҽтте демеу беріп,бүгінгі күнге жеткізген.   

20-жылдары А. Байтұрсынұлы бастаған қазақ зиялыларының ғылым тілін ана 

тілінде қалыптастыру жҿніндегі бастамалары ғалымдарымыздың айрықша 

назарын аударатындығы белгілі.Сҿз мҽдениеті пҽнінің қазіргі жай-күйі 

алдымен қазақ тіл білімінің ҿткендегісімен жҽне бүгінгі даму деңгейімен, 

жалпы тілтанымдағы дҽстүрлі парадигмалардың жаңа парадигмаларға ығысып 

орын беру үрдісімен де байланысты. Қазақ сҿз мҽдениетінің пҽн ретінде 

қалыптасуының алғышарты ретінде ҽсіресе қазақ тілі бойынша жазылған 

алғашқы оқулықтар мен оқу құралдарында (А.Байтұрсынұлы, Қ.Жұбанов, 

І.Кеңесбаев, М.Балақаев, С.Аманжолов т.б.) грамматикалық, орфографиялық, 

орфоэпиялық нормалардың ереже түрінде берілуі ҽдеби тілдің 

кодификацияланған нормаларды қалыптастыруда маңызы ерекше болды. 

Графика жҽне орфография- бұл екеуі фонетика ғылымының құрамдық 

бҿлшектері. Графика — тіл дыбыстарын жазуда таңбалайтын шартты белгілер 

жиынтығы. Дыбыс алғашқы, табиғи, ал графикалық таңба соңғы жасалынады. 

Түркі тілде солардың, ішінде қазақ тілінде де, кҿне замандардан бастап ҽр 

дҽуірде қолданған жазу түрлері болған. Сондай жазулардың ғылымда белгілі 

болған алғашқысы — Кҿне түркі жазуы немесе «Орхон енесей» жазуы деп 

аталатын жазу. Бұл жазу мола басына қойылған құлпы тасқа, басқа да ҽртүрлі 

mailto:abilbaeva_96@mail.ru
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қатты заттарға қашап түсірген таңбалар түрінде сақталған, бірер сҿздерден ғана 

тұратындары болмаса, қағазға жазылып сақталған кҿлемді ескерткіш емес. 

Зерттеушілер бұл жазуды түркі халықтары V—VIII ғасырларда қолданған деген 

пікір айтады. Түркі халықтары қолданған жазудың екінші түрі — кҿне ұйғыр 

жазуы деп аталатын жазу. Графикалық сипаты жағынан бұл жазу кҿне түркі 

ҽліппесіне ұқсас, сонымен тҿркіндес болған.Ғалым С.Аманжолов 

зерттеулерінің желісі тілдің қоғамдық ерекшелігіне шоғырланған. Автор тілдің 

барлық белгілерін оның қоғамдағы орнымен, ҽлеуметтік ҿзгешелігімен 

байланыстырды. Автор тұжырымдарының басым кҿпшілігі лингвистиканы 

қоғамдық ғылым ретінде қарастыруға саяды. «Адам қоғамына» мҽн бере келе, 

оның мүмкіндігін жоғары бағалай отырып, ғалым  тек қоғам бар жерде ғана тіл 

ҿмір сүреді, оны зерттеп, ҿркендетер тіл ғылымы  дами алады деп түйіндейді. 

Осыған сҽйкес,  кез келген тіл білімінің саласын С.Аманжолов ―адам 

қоғамының зор табысы, ғылыми жетістігі‖ деп дҽйектеді: ‖Мыңдаған жыл ҿмір 

сүрген адам баласының дүние тануына үнемі қызмет еткен тіл, тек  қарым-

қатынастың құралы ғана емес, ол  дамудың да  жҽне. күрестің де құралы 

болуымен қатар, грамматика сияқты адам баласына зор қызмет істейтін ҿте 

маңызды ғылымды тудырды. Бұл ғылым адам баласының ұзақ ҿміріндегі 

тұрмыс үшін күрес жолында жасаған тҽжірибелерін, ойлауының ұзақ уақыт 

абстракциялануы арқасында топшыланған жетістіктерін қорытқан да білім 

болып отыр‖. Ғалымның жоғарыда келтірілген үзіндісінде ―адам баласы‖ деген 

тіркес қатарынан үш рет кездеседі. Тілші кҿпшілік назарын тілдің қоғамдық 

маңыздылығын, оның табиғи ҽрі танымдық ерекшелігін, функционалды 

сипатын тіл арқылы айқындауға бағыттаған. Осы орайда, қоғамдық 

факторлармен бірге зерттеуші  тілтанымдық құралдарға зер салды, ол тілдік 

амалдарды тек қарым-қатынас функциясында ғана емес, дүниені тану, тҽжірибе 

жинау, ойлау, білім алу негізі  деп сұрыптау қажеттігін ескертті.  Құрылымдық 

типология тұрғысынан барлық тілдер тең дҽрежелі болып есептелсе де,  

ҽлеуметтік типологияда тілдердің сараланатын ҿз ҿлшемдері, ҿз 

―құндылықтары‖ барын назарға алсақ, С.Аманжоловтың ―...тілдердің біріне-бірі 

ұқсап та, ұқсамауы да ҽлеуметтік (социалды) жағдайға байланысты‖ деген 

тұжырымының маңыздылығына, сҿзсіз,  кҿз жеткіземіз. Бұл жағдайда сол тілде 

сҿйлеуші адамдардың, халықтардың саны, қолданушы мемлекеттердің есептік 

кҿрсеткіші ескеріледі ҽрі тілдің қоғамдық функциялары мен ҽлеуметтік 

салаларды қамту ҿзгешелігі нысанағы алынады. Мұндай ерекшеліктерді 

С.Аманжолов ―қоғамдық қарым-қатынас күштілігі‖,- деп сипаттай отырып,  

тілдің ―қоғамдық құбылыс, қоғамдық  коллективтіктің тапқан, жасаған нҽрсесі, 

қоғаммен бірге ҿсіп-ҿнетін нҽрсе‖ екенін дҽйектейді. Демек,  тілдің ҽлеуметтік 

деңгейін анықтау, оның қоғамдық танымын саралау жҽне қоғамдық сананы 

қалыптастырудағы атқарар қызметін талдап кҿрсету, бір жағынан, қарым-

қатынас күштілігі деп түсіндірілсе, екіншіден, қоғамдық коллективтің тапқан, 

жасаған нҽрсесі деп ұғынылады, яғни ҽлеуметтік таным тілдік құралдардың 

жасалу, қалыптасу, даму заңдылықтарымен тығыз байланысты болады. 
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[1] Графика жҽне орфография- бұл екеуі фонетика ғылымының құрамдық 

бҿлшектері. Графика — тіл дыбыстарын жазуда таңбалайтын шартты белгілер 

жиынтығы. Дыбыс алғашқы, табиғи, ал графикалық таңба соңғы жасалынады. 

Түркі тілде солардың, ішінде қазақ тілінде де, кҿне замандардан бастап ҽр 

дҽуірде қолданған жазу түрлері болған. Сондай жазулардың ғылымда белгілі 

болған алғашқысы — Кҿне түркі жазуы немесе «Орхон енесей» жазуы деп 

аталатын жазу. Бұл жазу мола басына қойылған құлпы тасқа, басқа да ҽртүрлі 

қатты заттарға қашап түсірген таңбалар түрінде сақталған, бірер сҿздерден ғана 

тұратындары болмаса, қағазға жазылып сақталған кҿлемді ескерткіш емес. 

Зерттеушілер бұл жазуды түркі халықтары V-VIII ғасырларда қолданған деген 

пікір айтады. Түркі халықтары қолданған жазудың екінші түрі — кҿне ұйғыр 

жазуы деп аталатын жазу. Графикалық сипаты жағынан бұл жазу кҿне түркі 

ҽліппесіне ұқсас, сонымен тҿркіндес болған. 

Жаңашылдық – бұл шығармашылық ғылыми зерттеу немесе ҿндірістік 

қызметтің ҿнімі, кез-келген құбылыс, оны пайдалану адам ҿмірінің нақты ҿмір 

сүру сферасында белгілі бі нҽтижеге қол жеткізеді. Жаңашылдық – бұл ерекше 

сипаты болып қоғамға бұрынырақта белгісіз болған ҿнімдерді тұрақты іздеу 

мен жасап шығару болып табылатын, шығармашылық қасиеті бар тұлғалар 

қызметінің қорытындысы. 20 ғасыр аяғы мен 21 ғасырда Қазақстан 

Республикасы үшін ҿзгерістер енгізіліп жатыр.Ҽлем қаншалықты дамыса, 

Қазақстан да кҿштен қалмай іргелесіп соншалықты дамытып келеді. Еліміздің 

алға қояр мҽселелерінің бірден-бірі ол – тіл. 2017 жылдан бастап заман 

талабына сай қос тілділіктен үш тілділікке ауыстық. Барлық балабақша, мектеп 

жҽне жоғарғы оқу орындарында үш тілділік енгізілді.Бұл біздің бір қадам болса 

да алға жылжып,ілгері жүруімізге аз да болса септігін тигізеді. Осы орайда айта 

кететін тағы бір жайт, латын ҽліпбиіне ауысу - қазіргі таңдағы ең алып 

мҽселелердің бірі.Қарапайым халықтың атынан айтар болсам,таяқтың екі ұшы 

болатыны сияқты даттаушылар да жақтаушылар да бар. Бізге бұл латын 

ҽліпбиіне ауысу мҽселесінде пайдасына қарағанда зияны басымырақ. Менің 

ойымша, латын ҽліпбиіне ауысудың бір ғана тиімділігі бар. Ол – ҿзге дамып 

жатқан елдермен қатар жүру. Бірақ,біріншіден бұл тұрғыда кҿбірек шығынға 

ұшыраймыз.Кешегі күні брифингте Арыстанбек Мухамедиулы: «Бұл ҿте 

ауқымды жоба,сол үшін үлкен кҿлемді ақшаны талап етеді.Қазіргі сҽтте 

мҽдениет жҽне спорт министірлігіне 2018 жылға 56 миллион теңге кҿлемінде 

тапсырыс жіберілді, - «Осы сҿздің ҿзі қаншалықты шығын ҽкелетінін дҽлелдеп 

отыр. Екіншіден, осы уақытқа дейін білімді деген азаматтар мен 

азаматшалардың білімі бірінші сынып оқушылардан да тҿмен жағдайда болады. 

Үшіншіден,үлкен уақытты талап етеді. Оның аяғы тіпті адам ҿлімімен аяқталуы 

мүмкін. Себебі, [2] былтырғы жылы тұрғылықты мекен жайды ауыстырған 

кезде, Алатау ауданының ҽкімшілігінде кезекте тұрып, ҽр-түрлі себептерден 

жанжал шығып,соңы 60 жасар қариямыздың ҿлімімен аяқталған. Егер осы 

латын ҽліпбиі бізге тиімді болғанда,біз қазіргі уақытта қолданып жүрген 

кириллицаға ауыспаған болар едік. 1929 жылы қазақ халқы сан ғасыр қолданып 

келген араб жазуынан жаңа жазу – латынға кҿшкен болатын. Оның қолдану 

тҽртібі – орфографиясы 1929 жылы Қызылордада ҿткен конференцияда 
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талқыланып,осы кезден бастап іс жүзінде қолға алынды. Мектептер мен 

баспасҿз жҽне баспа орындары енді латыншажазуға кҿшті. Осы орайда 

А.Байтұрсыновтың қазақ халқына, қазақ тіліне үйлестіріп қайта сұрыптап 

жасаған, ҿзінің алфавитімен бірге халқының сауатын ашып, қара тануына зор 

еңбегін сіңіріп қана қоймай,осы жолда бар ғұмырын сарп етті десек,артық емес. 

Бір жағынан,Байтұрсыновтың еңбегін де аяққа таптағанмен тең болмақ. 

Шерубай Құрманбайұлының ҿзі: «Тҽуелсіздіктің 20 жылдығының ҿзінде қазақ 

мектептерінде,жоғарғы оқу орындарында кҿптеген оқулықтармен қамтамасыз 

етілмей жатқан жағдайлар бар. Ал ертең жазу ауыстырылған күннің ҿзінде 

қазіргі латын тілінде жазылған бастауыш мектептің, орта мектептің, одан 

кейінгі жоғарғы оқу орындарындағы оқу құралдарын, кҿркем ҽдебиетті бір 

күнде аударып тастау ҿте қиынға соғады, - «деп қиыншылықтары мен кері 

ҽсерін атап ҿтті. Дегенмен,егер де біз латын ҽліпбиіне кҿшетін болса, бұрын да 

қалыптасқан орыстардың бордақылауынан шығатын едік. Бұл келешек ұрпақ 

үшін тиімді болар еді. Сондықтан,латын ҽліпбиіне ауыспас бұрын ең бірінші 

осы мҽселелерді қарастырып,шешімін тауып ешқандай кедергі болмаған сҽтте 

ғана ауысқанымыз дұрыс сияқты. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Wikipedia.org 

2. Nur.kz 
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ШЕТЕЛ ТІЛІН МЕҢГЕРУ 

 

Айдана Қуанышқызы Бақберген 

5B011900 - «Шетел тілі:екі шетел тілі»мамандығының 2курс студенті 
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Ғылыми жетекші:Акбике Бердибековна Боранбаева 

Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты 

Шетел тілдері,орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы, 

педагогика ғылымдарының магистрі 

Арқалық, Қостанай облысы 

 
Аңдатпа: Мақалада тіл біліміндегі жаңа үрдістер мен реформалардың қоғамдағы 

ҿзгерістерге ықпалы жайында айтылды. Қоғамдағы шетел тілін меңгеруге сұраныстың 

жоғарылауы туралы сҿз қозғалды. Тілдік мҽселелерді шешуде тіл білімінің жаңа 

бағыттарының ҽдістерін ұтымды пайдалану жолдары қарастырылды. 

Тҥйін сӛздер: үштілділік, когнитивті лингвистика, ҽлеуметтік лингвистика, 

қолданбалы лингвистика. 

 

Бүгінгідей жаһандану заманында кҿп тіл білетін адамның қоғамдағы алар 

орны ерекше. Ҿзге тілді үйрену, оны жетік меңгеру — бұл ең алдымен 

халықаралық қатынастар кезінде айрықша рҿл атқаратыны баршамызға аян.  

Ал осы тілді меңгеру үдерісінің ана тілімізге нұқсан келтірмей, үйренуші үшін 

ұтымды жодарын таңдауда қандай мҽселелер туындауы мүмкін жҽне де ол 

mailto:abilbaeva_96@mail.ru


178 

мҽселелер неге байланысты екендігін қарастырсақ.Тіл – халықпен бірге ҿмір 

сүріп дамиды. Ҽрбір кезеңдердегі даму үдерістері тіл білімінде түрлі 

бағыттардың пайда болуына ҽкелді. Қазіргі таңда тіл білімі кҿп салалы жҽне де 

ҽр түрлі бағыттарды қоғам сұранысына қарай дамытуда. Елбасымыз 

Н.Ҽ.Назарбаев: «Ҽрбір Қазақстандық үш тілді жетік меңгеруі керек.  

2020 жылға дейін ағылшын тілін білетін тұрғындар саны біршама кҿбеюі 

керек» — деген сҿздердің астарына үңілсек, келешек ұрпақ кҿп тілді, жан-

жақты білімді азаматтар болары сҿзсіз. Ал бұл мақсатқа жету жолында ҽрбір 

азамат білімін шыңдап, үздіксіз ҿзіндік дамып отыруы керек. 

Қазақ тілі - ана тіліміз болса, орыс тілі - ресми тіл, ағылшын тілі - 

халықаралық қатынастар тілі екендігі ҽрбір кҿзі ашық азамат үшін аян.  Мҽселен, 

үш тілде білім беруді  Қазақстан мектептері  егемендік алғаннан бері біртіндеп 

тҽжірибеге енгізіп келеді. Ол қазақ түрік лицейі мен Назарбаев зияткерлік 

мектептерінде жүзеге асуда. Бұл мектептердің білім кҿрсеткішінің сапасы да 

жоғары дҽрежелерді кҿрсетуде. Білім бру үрдісіндегі үш тілділікте осы 

нҽтжелерге сүйенсе керек. Қоғамдағы азаматтардың бұл саясатты қолдап тілдерді 

меңгеруге белсене ат салысуының ҿзі тілтанушы мамандардың тіл игерудің жеңіл 

жолдары мен ана тіліне ҽсерін зерттеу жұмыстарына арқау бола алары сҿзсіз. 

Ҽлемдегі ең кҿп таралған жҽне де халық саны бойынша қытай тілінен 

кейінгі ең кҿп пайдалынатын тіл-ағылшын тілі. Ағылшын тілі Ұлыбритания, 

АҚШ, Жаңа Зеландия, Австралия жҽне басқа да елдерде ана тілі болып 

есептеледі. Сонымен қатар, ағылшын тілі кҿптеген мемлекеттердің ресми тілі 

болып саналады. Жалпы ағылшын тілінің Америкалық ағылшын, 

Австралиялық ағылшын, Канадалық ағылшын, Жаңа Зеландиялық ағылшын 

секілді түрлерінен басқа 30-дан астам диалектілік түрлері де бар. Біздің 

қоғамымыз қолқа салып, үйренуге міндеттеліп отырған ағылшын тілінің үлгісі 

Британдық ағылшын тілі. Ағылшын тілін үйрену ҿз бетінше білім алуға, 

мҽдениетаралық  коммуникацияны бойға сіңіріп ҿзге ұлт мҽдениетімен 

танысып, ғылым мен білімнің жаңа тұғырларымен танысуға мүмкіндік береді. 

Сонымен  ағылшын тілін үйренуде тіл білімінің кей бағыттарын ұтымды 

қолдануға болады. Мҽселен, когнитивті лингвистика- тіл білімінің баршаға 

түсінікті, сонымен қатар  күрделі бағыты деуге болады. Когнитивтік 

лингвистиканың негізгі кұралдары: есте сақтау бірліктері - таным, гештальт 

теориясы, тілдік сана жҽне т.б. Когнитивтік лингвистика дүние бейнесін 

сипаттауға бағытталады. Яғни, бұл бағытты шет тіліндегі жаңа сҿздерді 

меңгеруде есте сақтау қабілеттерін жетілдіру. Тіл үйренушінің сезімдік 

қабылдау деңгейі, қабылдауды қалыптастыру деңгейі жҽне сҿйлеу-ойлау 

процесс деңгейі мен ҿзге тілді меңгеру арқылы қалыптасатын жаңа тұлғалық 

ҿзгерістерді айтуға болады . Шет тілін күнделікті ҿмірде еркін қолдана білу 

үшін бар болғаны 300 сҿз жаттау керек. Бұл – ағылшын тілді адамдардың 

күнделікті пайдаланатын сҿздік қорының 65 пайызы. 

Тіл білімінің бағыттарының ауқымды бҿлігі ҽлеуметтік лингвистикаға 

тиесілі. Ҽлеуметтік лингвистика орыс. социолингвистика ( лат. soci(etos)коғам , 

фр. lingua - язык) тіл білімі, ҽлеуметтану, ҽлеуметтік психология, этнография 

ғылымдарының түйіскен аралығында туып дамыған тіл білімі саласы.  
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Онын негізгі объектісі — тілдің функционалды жағын зерттеу.[1] 

Қарастыратын басты мҽселелері: тілдің қоғамдык табиғаты, ҽлеуметтік кызметі, 

тіл болмысының қатынастық түрлері (ҽдеби тіл, ауыз екі сҿйлеу тілі, жергілікті 

диалектілер, койне, пиджиндер), тілдің ҽлеуметтік сипаттағы түрлері (жаргон, 

арго, кҽсіби тіл), билингвизм, диглоссия, пиджинделу, креолдену, 

мультилингвизм процестері. Ҽлеуметтік лингвистика үшін аса қажетті 

мҽселелердің қатарында тілдің (тілдердің) ҿмір сұру формасынан туатын тілдік 

жағдайлар, тіл мен мҽдениеттің байланысы, тіл саясаты тағы басқа жатады.  

Ал бұл ҽлеуметтік лингвистиканың тіл үйренуде ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды ажырту арқылы нҽтижелі қолданылады. Мысалға, 

когнаттар арқылы. Когнат дегеніміз ҽртүрлі тілде ұқсас дыбысталатын сҿздер. 

Мысалы ағылшынның sister сҿзі норвег, дат тілдерінде søster, неміс тілінде 

Schwester, итальянша sorella, французша soeur болады. Ағылшын тілін үйренген 

адам ҽдетте итальян, испан, неміс, француз тілдерін тезірек меңгеріп алады. 

Себебі кейбір сҿздердің ҿзге тілдегі баламаларының ұқсастығында. 

Қазіргі кезде белең алып жиі қолданылып, ҽлі де зерттеу барысында болып 

отырған жаңа бағыт түрі компьютерлік лингвистика деуге болады. Қолданбалы 

лингвистиканың бір саласы болып табылатын компьютерлік лингвистика бір 

жағынан тілді, екінші жағынан компьютерде тілдермен қалай жұмыс істеу 

керектігін зерттейтін ғылым. Ол ХХ ғасырдың 60-жылдарында пайда болды да, 

адамдардың техникаға деген кҿзқарастарын түгелдей ҿзгертті. Тіл меңгерудің 

жаңа да қызықты жолдарын ұсынып бұл бағыт жастар арасында кҿп сұранысқа ие. 

Тіл тасымалдаушылармен тілдесудің кҿп мүмкіндіктерін ұсынуда. Мысалға, 

Skype – ағылшын тілі ана тілі болып келетін адамдарға тілдесуге мүмкіндік 

беретін құрылғы. Ғаламторда басқа ұлт ҿкіліне ҿз тілін үйретуге дайын адамдар 

баршылық. Тіл үйрететін арнайы сайттарда ҽңгімелесетін адам тауып, күнде 

сҿйлесуге мүмкіндік туғызады. Мұндай жүйелердің тегін болуы, оларға 

сұраныстың түспейтіндігіне дҽлел. Youtube-тан сан түрлі видеоблогтар, 

электронды сҿздіктер мен аудио-визуальды материалдар осы бағыттың 

туындылары деуге болады. Ал бұл мағлұматтар тілді ҿз бетінше игеру жолдарын 

жеңілдетеді. Жоғарыда айтылған мҽселелер ҿздігінен тіл үйренушілер жайында 

болатын, енді мектеп оқушыларының тіл білімін жетілдіруде мұғалім қалай 

қолдау кҿрсете алады, сол туралы сҿз қозғасақ. 

Сарапшылар мен ғаламдардың пікіріне сүйенсек ағылшын тілінің барлық 

деңгейін білу үшін 3000 сҿз қажет делінген. Осы 3000 сҿздің 500-і етістік, 500-і 

сын есім, 1500-і зат есім, қалған сҿз тобы 500 бірлікті құрайды екен. Жҽне де 

олардың айтуынша күнделікті қарым-қатынас жасау үшін алдымен сҿздер, сҿз 

тіркестері қажет. Сол сҿздердің ішіндегі дұрыс таңдалған 400 сҿз арқылы 

қалғаны 90 пайыз сҿздің орны толтырылып тұрады. Егер кітап оқу қажет болса, 

оқушының сҿздік қоры мол болуға тиіс. Бірақ оның кҿп бҿлігі пассив сҿздер 

болып келеді. Сол себептен 1500 жуық сҿз білетін оқушы мҽтіннің мазмұнын 

жеткілікті деңгейде талқылай алады екен. Кҿбінесе оқушыны ағылшын тілінде 

сауатты сҿйлеуге, жазуға, оқуға үйрету үшін ҽр оқытушы ҿз бетінше ізденеді. 

Осыған байланысты ғалымдар мен сараптаушылардың беретін кеңестері 

тҿмендегідей: 
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1. Үйренуші оқытушының қойған мақсатын білуі керек. Ҽрбір сабақта 

жауапкершілікті сезіну керек. 

2. Ағылшын тілі мен ана тілі немесе басқа тілдерді араластырып 

сҿйлемеу керек. Керек болса, граматикалық деректерді түсіндіруде 

ана тілін қолдануға болмайды. 

3. Оқушы жауап беріп тұрғанда оның қатесін бірден жҿндеп, оның сҿзін 

бҿлудың қажеті жоқ. Қатені жҿндеудің дұрыс тҽсілі – жауаптарды 

бағалар кезінде қате айтылған қолданыстарды талдау. 

4. Сабақ табысты ҿтуі үшін оқушылар ұжымын дұрыс ұйымдастыра білу 

керек. 

5. Оқушылардың ҿзіне деген сенімділігін, оларға берілген тапсырманы 

соңына дейін толық орындату. 

6. Кҿрнекілік, техникалық құралдарды қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

7. Сабақты асықпай жүргізіп, не істеу керектігін жҽне қалай орындау 

керектігін түсіндіруге жеткілікті уақыт бҿлу. 

8. Оқушыны сҿйлеу, жазу, оқу ҽрекеттеріне арналған ҿзіндік 

жұмыстарға кҿбірек тарту. 

9. Белсенді талдау кезінде қалыптасқан шуды тоқтатпау. 

10. Оқушының есте сақтау қабілетін жетілдіретін теориялық білімді 

ҿмірмен ұштастыруға мүмкіндіктер туғызу. 

11. Ҽрқашан оқушыларға қолдау кҿрсету. 

Қорыта айтқанда,қазіргі заман талабына сай жастарымыз кем дегенде үш 

тілді білуі керек.Үштілділікті енгізген себебі де осы.Яғни,ол бірінші ҿзіміздің 

ана тіліміз,мҽдени қарым-қатынас тілі-орыс тілі жҽне ағылшын тілі. Елбасымыз 

Н.Ҽ.Назарбаев айтқандай,ағылшын тілі – компьютер,ҽлемдік ғылым,мҽдениет 

тілі.Сондықтан да ағылшын тілін меңгеруіміз қажет.Ертеңгі күні елімізді 

ҽлемге ҽйгілі ететін  жастарымыз болғандықтан,олардың үйреніп білуі міндетті 

деп есептеймін. 
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