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ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ ҰСТАЗЫ
АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ

(1873-1937)

Қазақ халқы жалпы архив жинау ісін дағдыға айнал-
дырмаған ел. Соған қарамастан, өзімізде де, өзге шетелдер-
де де халықтың тарихына, мəдениетіне, əдебиетіне, өнеріне, 
т.б. кəсіп, тіршілік жоралғысына қатысты дүниелердің 
сақтала бергені қандай олжа! Осыдан ойға түседі, 1988 жы-
лы күз айында сапардың сəті түсіп, осы жазба авторының 
Америка Құрама Штаттарына барып қайтуына тура келді. 
Бір күні Мадисон қаласындағы университетке соғып, оның 
кітапхана қорымен таныстық. Таңғаларлық жағдайға тап 
болдық: əлгі кітапханада қазақ мəдениетінің, ғылымының, 
өнерінің бұрынғы, қазіргі өкілдерінің бар дүниесі тізіліп 
тұр. Өзімізде жоқтың бəрі осында. Компьютер арқылы бар 
сұрағымызға жауап алдық. Əл-Фарабиден М. Шахановқа 
дейін түгел жинақталған. Бір мезгілде көзімізге оттай ба-
сылып, Ахмет Байтұрсынұлы туралы мағлұматтар жетті. 
Жеті қат жер астына кеткен əйгілі «Қазақ» газетінің топта-
масы сонда. Біз оның бірнеше санын көшірме жасап ала кел-
ген едік. Бұл да өзінше бір мұражайлық ескерткіш ретінде 
«Қазақ тілі» қоғамында сақтаулы.

Ахаңның да көп дүниесі көңілде жатталып, көкейде 
түйіліп қалған ғой. Соның бəрі кейін шығып жатыр. Мұның 
үстіне, ата мұрасын індете іздеп, көп шындықтың бетін 
ашуға атсалысып жүрген жастар (Ғ. Əнесов, А. Мекте-
пов) əкелген деректер бар. Жиналып келгенде, Ахметтану 
ғылымының негізін кешегі Мұхтар Əуезов, Сəкен Сейфул-
лин, Смағұл Сəдуақасов, Міржақып Дулатов тəрізді қазақ 
мəдениетінің тарландары қалады десек, сексен сегізден бері 
қарай ол толыға түсті деп толық айтуға болады. Бұл күн 
өткен сайын ауқымдана бермек.
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Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ мəдениетінің тарихында 
үлкен бір дəуірді алып жатқан алып тұлға, өзінің құдай бер-
ген талантын туған халқына деген сүйіспендікпен суғарып, 
толассыз еңбекпен шыңдаған қайсар да қаһарман ғалым. 
Ол қараңғылық тұңғиығынан жарық жұлдыздай жарқырап 
шығып, айналасына нұр, шуақ себумен өткен ағартушы. 
Не оқыту жүйесі, не өзіндік жазуы қалыптаса қоймаған 
халқының қамын жеп, сауатын ашпақ боп, сары масадай 
ызыңдаған үлкен ақын, талантты тілші, шебер аудармашы, 
түркі тілдес халықтар тұлға тұтқан түрколог, қоғам ісіне 
араласқан мемлекет қайраткері. Бұл санамалап отырған 
атақ, дəреже, лауазымдардың өзінен-өзі келмегені мəлім. Ол 
талмай ізденіп, тамаша туындылар берген. Өмірдегі өзінің 
басты мақсатын туған халқына қызмет ету деп түсінген 
Ахаң (Ахмет Байтұрсынұлы) – небір тар жол, тайғақ кешу-
лерден өте келе, тамаша еңбегімен қазақ халқының ары мен 
ұятына айналған Адам, Азамат. 

Патша ағзам бұратана елдерді билеп-төстеудің айла-
шарғыларын емін-еркін іске асырып, қазақтың əлденеше 
ғасырға ұласқан хандық билік құрылымының быт-шыты 
шығып, «күштілерім сөз айтса, бас изеймін шыбындап» 
деп тұрған қысылтаяң кезеңінде, 1873 жылы қаңтар 
айының соңғы күндерінің бірінде, бұрынғы Торғай уезі, 
Тосын болысына қарайтын Ақкөл жанындағы Сартүбек 
деген жерде Байтұрсын шаңырағында дүниеге келген Ах-
мет тумысынан зейінді де зерек бала болып өседі. Өз əкесі 
Байтұрсын, оның əкесі Шошақ Үмбетей еліндегі көзі ашық, 
көкірегі ояу, пікірін ашық та айқын айта білетін өте батыл 
адам болғанға ұқсайды. Əуелі Шошақ, кейін Байтұрсын ба-
лаларын араб елдері мəдениетіне сусындатқысы келген. 
Иран, Түркияға жіберіп те оқытуды ойлаған. Бірақ...

Қара халықты қорлағанын тоқтатпағанына күйініп, ояз 
Яковлев дегеннің басын жарғаны үшін əкесі Ақтас жəне 
Собалақ дейтін екі інісімен бірге 25 жылға итжеккенге айда-
лып кетеді. Байтұрсын өздеріне тергеу жасалып, сот болған 
кезде тіл білмеудің зардабын əбден тартады. Сондықтан 
да олар айдалып бара жатқан сəтінде үміт етері Ахметке: 
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«Балам, сауатсыздықтан жоғарғы үкіметке шағымдана да 
алмадық. Олай еткенде жайымызды түсініп, мына кесімді 
жазасын азайтар ма еді, кім білсін. Сол себептерден айта-
рым: аш-жалаңаш бол, қорлық көр, бəрібір оқы, балам. Тым 
болмаса, артымда маған хат жазып тұратын халге жет», – деп 
өсиет айтқанын қайсыбір қариялар бертінге дейін аңыз ғып 
айтып жүріпті.

Бұл кезде Ахмет 12-13 жас шамасында екен. Естияр 
баланың көз алдында болған бұл сурет оның жадында 
мəңгілікке қалып қояды. Ол əке өтінішін серт ретінде қа-
былдап, жас та болса, іштей байлам жасағандай болады. 
Мұны біз 1911 жылы Орынборда жарық көрген топтама-
сынан алынған – 1904 жылы Семей түрмесінде отырғанда 
жазылған «Анама хат» деп аталатын өлеңінен байқаймыз:

... Оқ тиіп – он үшімде ой түсіріп,
Бітпеген жүрегімде бар бір жарам. 
Алданып тамағыма, оны ұмытсам, 
Болғандай жегенімнің бəрі харам.
Адамнан туып, адам ісін етпей, 
Ұялмай, не бетіммен көрге барам?!

Оқуды арман еткен зерделі жасты əкесінің інісі Ерғазы 
Торғайдағы екі сыныптық (кластық) орыс-қазақ мектебіне 
береді. Ахаң мұны үздік бітірісімен, əрі қарай талапта-
нып, керуеншілерге ілесіп барып, Орынбор қаласындағы 
мұғалімдер даярлайтын қырғыз (қазақ) мектебіне түсіп 
оқып, оны 1895 жылы тамамдайды. Алғашқы қадамын бала 
оқытудан бастаған Ахаң:

Адамдық диқаншысы – қырға шықтым, 
Көлі жоқ, көгалы жоқ, құрға шықтым. 
Тұқымын адамдықтың шаштым, ектім, 
Көңілін көтеруге құл халықтың, – 

деген өлең жолдары арқылы өмірлік мұратын паш етіп, 
өз мақсаты бейқам жатқан халқын сауаттандырып, өнер-
білімге, мəдениетке жетектеу екенін білдіреді.



8

Əрине, бұл тұста қазақта Ахаң тəрізді оқыған аза-
маттардың қарасы көріне бастаған-ды. Бір ғажабы, олардың 
көбі, халық, ел мүддесі деген сөздерден гөрі, ұлыққа 
жағынып, сол халықты қалай қанап, қалай пайда тапсам екен 
дейтіндер болатын. Олардың тілмаштыққа қолы жетіп, гу-
бернатор кеңселерін жағалап жүргенде, Ахаң ағартушылық 
жолына түсіп, «қайтсем халқыма пайдамды тигізем, қалай 
көзін ашам, ұйқысынан қалай оятам» деп, күндіз-түні соның 
амалын қарастырады.

Төңірегіне қазақтың бірен-саран да болса көзі ашық 
оқыған жастарын жинап, елшілдік ұранын үдетіп, ел мұңы, 
халық қамы деген күрделі мақсаттардың іске асуын көздей 
бастайды. Жалғыз ағартушылық жолмен аса алысқа ұзап 
кете алмайтынын сезген ол біртіндеп күрескерлік жолға 
түседі. Жан-жақты əрекет етуге талпыну, ізденіс 1896 жылы 
Ахаңды Алекторовтың алдына алып келеді. Оған баруының 
да өзіндік сыры бар еді: Алекторов ол кезде Омбыда отырып, 
Ақмола, Семей оқу жүйесін басқарып тұрған болатын. Оны-
мен қазақ даласындағы бала оқыту жайы туралы кеңеседі. 
Бұл кездесу оған екі түрлі əсер қалдырып, көп нəрсеге көзін 
аша түскендей болады. Ол жайында Мұхаң (М. Əуезов): 
«Біреуі – Алекторовтың қазақ турасындағы отаршылдық 
саясатының басын біліп, көздеп жүрген мақсатын сезген 
болар, атақты Ильминскийдің жолымен қазақтың көзін ашу 
үшін осы оқу керек деген саясатты тұтынып жүргендігін 
сөздерімен білдірген Алекторовтың ниетімен жақын келіп 
танысқан соң, Ахмет халқының халінің ауырлығын ұғып, ел 
турасындағы түкпірлі ойы сол кезде ояна бастаған.

Алекторовпен танысудың екінші əсері – Ахаңның жолы 
ашылып, пікірі ашылып, бұрынғы білім-өнер жүзіндегі 
шала білініп, көмескілеу түсініп жүрген нəрселерін таза 
білуіне себеп болған».

Бұл жерде Мұхаңның өз кезінде ашып айтуға аузы бар-
май, астарлап отырған бір жайы бар сияқты. Ол – орыс 
оқымыстыларының миссионерлік мақсатының Ахаң зер-
десіне жетуі, содан тіксінуі. Олар қазақтарды орысша 
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оқыту арқылы орыстандыруды көздеген ғой. Осыдан секем 
алған Ахаң ширыға түседі. Қазақты өнер-білімге жетектеу 
өзгелердің емес, өзі тектес оқығандардың халық алдындағы 
парызы деп түйеді.

Ахаңның осындай мақсатты көздеп, саяси көзқарас-
тарын шыңдай түсуі Қарқаралыда өмір сүрген 1896-1907 
кезеңімен байланысты. Осы кезде Ахаңның айналасына 
əлеумет өміріне зер салып жүрген бірен-саран көзі ашық, 
оқыған қазақ зиялылары жəне бұрыннан өмірдің өзекті 
мəселелеріне көз жіберіп, ойын тайсақтамай айтатын білікті 
азаматтар топтана бастайды.

Қазақ елінің қазіргі жағдайы оларды да толғандыра 
бастаған. Əсіресе, талан-таражға түсіп жатқан жер мəсе-
лесі, оқу-білім мəселесі, қазақ жұртына қажет земство 
жайы жəне орыстандыру саясаты қазақтың ең дертті мəсе-
лелері болатын. Осының жай-жапсарын жан-жақты ойла-
стыра келе, Ахаң бастаған əлгі бір топ зиялы қауым, бас-
тарын бəйгеге тігіп, Ресей империясының Министрлер 
Советі Председателінің атына петиция (тілек-арыз) жа-
зады. Дəл осы тұста ол ақындық өнермен шұғылданып, 
И.А. Крыловтың мысалдарын аударып жүрген болатын. 
«Қырық мысал» осы жылдар жемісі еді. Төңкеріс ру-
хында айтылған мұндай сөзді қазақ жұртының тұңғыш 
естуі болатын. Осыдан соң Ахаң атағы шартарапқа тарап 
кетеді. Алайда жұртты саналылыққа, еркіндікке үгіттейтін 
«Қырық мысалды» берген, патшаға қарсы петиция ұйым-
дастырған адамдардың бəрі де полициялық режімнің, үкімет 
адамдарының қырын қабағына іліне бастайды. 1905 жыл-
ғы төңкеріс қырғынға ұшыратылған соң, патша үкіметі 
қайта тіріліп, оның жер-жердегі жандайшаптары құтырына 
түскен кезде өз елін, өз жерін шен мен шекпенге сатып, ар-
дан безген кейбір тілмаштар мен болыстар, «елді бүлдірер 
іс-əрекеттерге барды» деп, Ахаңдардың үстінен доностар 
жаудырады жəне олар дегеніне жетеді. 

Қарқаралыда ағартушылық жұмыспен айналысып жүр-
ген Ахаңды алты жолдасымен 1907 жылы тұтқындап, 
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абақтыға жабады. Қарқаралыда олар ұзақ отырмайды, 
бірнеше айдан соң оларды Семейге айдайды. Патша үкіметі 
жалдаптарының ғана емес, өз төңірегінің де өрге бастыр-
мас опасыздықтарына күйінген ол он екі жылдай өмір 
сүрген Қарқаралысымен қоштасып, бүкіл қазақ баласының 
бойындағы арылмас дерт – арсыздық пен арамдық атаулыға 
сес білдіргендей болып, мынадай жолдарды түзеді:

Қош, сау бол, Қарқаралы жуылмаған, 
Айдай бер, қалса адамың қуылмаған. 
Əдепті, сыпайы елдің қалпында жоқ,
Жасырын дыбыс шықты шуылдаған. 

Бүркеніп, арсыздардың шайнауына, 
Жем тапты пісірмеген, қуырмаған.
Шыққан соң талғамайтын доңыздарың, 
Қасыңа қиын болар жуу маған.

Семейде сегіз айдай ешқандай тергеусіз, сотсыз тас 
қамауда жатқан Ахаң ақыры қазақ өлкесінен бір жарым жыл 
мерзімге Орынборға жер аударылады. Сол кеткеннен мол 
кетеді. Ол онда 1917 жылдың аяғына дейін тұрады. Жазалы 
адам ретінде айдалған Ахаңның бұл сапары оның өміріндегі 
ең нəтижелі де өнімді еңбек еткен жылдары деуге болады. Ол 
ғылым-білімге бұрынғыдан да тереңірек үңіліп, əділетсіздік 
жайлаған мына қоғамды бұрынғыдан да бетер ащы тілімен 
түйрей, шеней түседі. Қазақ балаларын оқытудың əдістерін, 
қазақ тілі, əдебиеті, өнері, тарихы, мəдениеті туралы өрелі 
ойлар айтып, бастауыш мектептерге арнап оқулықтар мен 
оқу құралдарын жаза бастайды. Халық мұраларын, ауыз 
əдебиеті үлгілерін, эпос, ертегі, жұмбақтар жинап, басты-
ру ісімен айналысады. Ғылыми зерттеу жұмыстарымен 
шұғылданады.

А. Байтұрсынұлының қазақ елінің жоғын жоқтап, са-
насына сəуле құюға байланысты жасап жүрген еңбектері 
елге тарай бастайды. Əсіресе, сол кезде Уфадағы «Ғалия» 
медресесінде оқып жүрген қазақ жастарына Ахаңның туын-
дылары, елдік істері қатты əсер етеді. Сол жастардың ұй-
ғаруымен елден қаржы жиналады да, газет шығару мəселесі 
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қозғалады. Ол бейресми газет «Қазақ» деп аталады да, оған 
редакторлыққа А. Байтұрсынұлы шақырылады. Міне, сол 
1913 жылдың басынан 1918 жылға дейін бас редакторлық 
міндетін мүлтіксіз атқарған Ахаң елге жеткізсем, ұқтырсам 
деп жүрген көкейіндегі көптеген мəселелерді хатқа түсіріп, 
жария етіп отырды.

Қазақтарды надандықтың шырмауынан шығарудың бір-
ден-бір жолы – ғылым-ілімге ұмтылу, оқу-ағарту жұмысы-
мен айналысу деп ұққан Ахаң енді осы идеясын нақты 
істермен дəлелдей түседі. Сол кезде шығып тұрған қазақ 
баспасөзінің қай-қайсысы да осы мақсатты көздеді. Бұл 
жөнінде əсіресе «Қазақ» газетінің рөлі айрықша болғаны 
мəлім. Бірақ ел билеушілер, бəлеқорлар, полисайлар Ахаң-
ның соңына түсуін қоймайды. Газет бетінде жарияланған 
материалдардың бəрін цензурадан өткізіп, үнемі ақшалай 
айып салып, қауіп-қатерді төндіріп отырған. Салынған 
айыпақының мөлшері тым асқынып кеткен бір тығырықта 
Ахаңның үш ай мерзімге абақтыға өз еркімен отыруға келі-
сім берген кезі де болған. Мұны естіген газет оқырмандары 
тиісті ақшаны жинап төлеп, Ахаңды шығарып алып отырған.

Халықтың көзін ашып, санасына сəуле құюдан басқа 
мақсаты жоқ бұл əрекеттерді қолдап, қуаттап отырудың ор-
нына, көп ағайынның қияс тартып, аяққа оралғы, игі іске 
кедергі бола беретініне күйініп, Ахаң «Қалтылдақ қайық 
мініп еспесі жоқ» деген өлеңін жазады.

Шынында, білімсіз ел теңізде жүзіп келе жатқан ескексіз 
қайық сияқты емес пе? Сол кездегі қазақ елінің халі дəл 
осындай мүшкіл еді. Сауатсыздық салдарынан өзін, елін, 
жерін кім қалай саудалап, қалай иемденіп жатқанын түсінуге 
де мұршасы жоқ сорлы халық. Бұл аз дегендей, өз жағдайын 
таразылап, тығырықтан шығару жолын бірлесе, қауымдаса 
ізденудің орнына, алты бақан алауыздықты өрбітетінін қай-
терсің. Ахаңды күйзелткен қазақтың осы жағдайы.

1911 жылы Орынборда басылған «Маса» жинағы ха-
лықты өз тағдыры үшін күреске шақырған, жұртшылықты 
шырт ұйқысынан оятқан дабылды топтама болатын.
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Сары маса болып ызыңдаған өзі екенін Ахаң 1909 жылы 
Петербургте басылған «Қырық мысалындағы» «Малшы мен 
Маса» деген туындысында ашық айтады:

Мысалы, қазақ – Малшы ұйықтап жатқан,
Жыланды пəле делік аңдып баққан. 
Пəленің түрін көрген мен – Сармаса, 
Халықты оянсын деп сөзбен шаққан.

Ойлаймын осы сөз де жетеді деп, 
Қатты айтсам, сөзім батып кетеді деп.
Ұйқысы ашылмаған жұрт өзімді
Қорқамын Сармасадай етеді деп.

Өз тағдырының түбі не боларын алдын ала болжап, 
көрегендікпен айтып кеткен Ахаңның түбіне жеткен, шы-
нында да, өзіміз емес пе едік?!.

Халық басына төнген қатерден қорғанудың амалын тым 
құрыса сауат ашу арқылы үйретпек болған асылымызды 
ұйқылы-ояу халімізбен аяқ-қолын байлап бердік қой. Осы-
ны бір ойланып, сабақ алсақ етті! Неге десеңіз, ұлттық сана 
мен ұлт мəдениеті жолындағы күресте осынау опасыздық 
пен алауыздық салқыны əлі де жетерлік-ау деп сезіктенесің. 
1950,70, 80-жылдар ылаңы не ойлатпайды кісіге? Тəуелсіз ел 
болған қазіргі күйіміздің өзі көп жағдайда көңілге жұбаныш 
əкеле қоймайды. «Біріңді, қазақ, бірің дос көрмесең, істің 
бəрі бос» (Абай) екенін түгел ұғып біттік пе?!

Жаңадан тəй-тəй басып, Ахаң сияқты бірен-саран оқы-
ған саналы азаматтардың арқасында оң-солын танып, енді-
енді ес жиып келе жатқан қазақ елі үшін «Қазақ» газетінің 
атқарған қызметі ұшан-теңіз екенін тағы да айтсақ, артық 
емес. Бес жылға таяу уақыт оқырманмен үзбей қауышқан 
бұл газет кезіне лайықты көкейтесті мəселелерді бірінен 
соң бірін жариялап, жұртшылық мағлұматын кеңейтумен 
болды... Кезінде бұл газетті «ұлтшыл–буржуазияшыл 
орган» деп тыйым салып тастамағанда, талай тарихи 
шындықтың көзін ашып, халқымыздың төңкеріске дейінгі 
рухани, мəдени өмірінен əлі де мол мағлұмат беретін еді. 
Күні бүгінге дейін көмескі болып келген көп жайттардан 
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сыр шертетін бұл газет нені көздеп, жұртшылықты қайда 
бастағысы келгенін дəлірек байқау үшін оның алғашқы са-
нында жарияланған мына бағдарламасын еске түсіруге тура 
келеді: «Қазақ арасында ғылым, өнер тарауына басшылық 
ету; басқа жұрттардың халінен хабар беріп, таныстыру; сол 
мақсаттарды орнына келтіру үшін закүндерді, хакімдердің 
бұйрық-жарлықтарын білдіріп тұру; Государственная Дума 
һəм Государственный совет жұмыстары турасында жете ха-
бар беру; ішкі һəм сыртқы хабарларды жазып тұру; қазақ-
тың бұрынғы жəне бүгінгі жайын жазу, күнелту, сауда, кəсіп, 
жер-су, егін-танап, мал шаруасы жайынан кеңесу; оқу, оқыту, 
мектеп, медресе, школа, ғылым, өнер, тіл, əдебиет турасын-
да жөн көрсету; адам һəм мал дəрігерлігі жайынан жазу» 
(«Қазақ», №1, 1913, 2 ақпан).

Газет əлденеше рет жабылып, қайта тіріліп, шығында-
нып, сотталып жатса да, көздеген мақсатын түгелімен орын-
дады деп тұжырым жасауға болады. Тіпті, кейде бұдан да 
шығыңқырап, əлемдік ой-пікірге азық болар мəселені де 
қозғап кеткен сəті бар.

Айта кетер бір жайт, осы газет жəне оның редакто-
ры А.Байтұрсынұлы жайында жазылған материалдардың 
қай-қайсысында да əлгі «ұлтшыл, буржуазияшыл» дейтін 
ала таңба қалмайды. Тіпті, күні кеше ақталғаннан кейін де 
жазылған мақалаларды қарап отырсаңыз, «марксизм-лени-
низм идеологиясы тұрғысынан қарағанда, ол қылықтары 
кемшіліктері болып еді» деп, тағы да баяғы жаттанды 
қалыпқа салып, жалтақтай пікір түзетініміз бар. Осы бір 
халқының тағдыры, өз көсемдеріміздің болмысы туралы сөз 
қозғағанда, «бұған ана көрші қалай қарайды, мына көрші 
не дер екен» деп үрей шақырмай, жалтақтамай, мəселенің 
ақиқатын ашық айтатын уақыт жетті. Өйткені Ахаңның о 
бастағы рухани өмірінің қалыптасуы осы газетке де тікелей 
байланысты.

Ахаң өмірінің төңкерістен кейінгі бөлігі тіпті күрделі, 
тіпті қайғылы. Жан түршігерлік азапқа бола туылған жан ба 
дерсің?!.
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Жаңа үкіметтің мүшесі, Қазақ автономиялық респуб-
ликасының Оқу-ағарту халық комиссары, соның жанында-
ғы Ғылыми-əдеби комиссия председателі, Қазақ өлкесін 
зерттеу қоғамының құрметті председателі, Бүкілресейлік 
ВЦИК-тің мүшесі, Кирвоенкомның мүшесі, КазЦИК-тің 
мүшесі, сондай-ақ Академиялық Орталықтың председателі 
ретіндегі аз уақытқы шуақты күндерді басынан кешіргені 
болмаса, ең ауыр, ең қасіретті, шегінен асқан сұмдық пен 
зұлымдықтың тақсыретін тартқан қаралы кезең бұл!

Төңкеріске дейінгі өзі айқасқан надандық пен қараңғы-
лық жыл өткен сайын құбылып, тəсілденіп, əлденіп алғандай, 
Ахаңның қыр соңынан қалған емес. Қайта, зұлымдық пен 
қорқаулық, арызқойлық пен алауыздық дертін індеттей 
үдетуші қаскүнемдер, жаңа заманның терісін айналды-
рып киген бөрісіндей боп, жақсылықтың ұрығын шашушы 
жандардың соңына шам алып түскені мəлім.

Ахаң езілген ел өміріндегі Қазан төңкерісін ойланып-
толғанып барып қабылдап, армандай болып алғызбай жүрген 
көп шаруаға аянбай-ақ араласты. Жоғарыдағы санамалап 
шыққан қызметтің бəрі соны дəлелдейді. Бірақ Ахаңның ақ 
ниетіне арамдық іздеуші, іс-əрекетінен контрреволюциялық 
бүлік күтуші қараниеттілер оған аттап қадам бастырған 
жоқ. Басқан ізін аңдумен болды. Ол бұрын патша чинов-
никтерінен, болыстардан, тілмаштардан, жандармнан қақ-
қы жесе, енді бостандық туының астында бірге жүрген 
жерлестерінен, большевиктерден, қызыл жағалылардан 
көрді көресіні. Аңдыған жау алмай қоймайды. Ол бір емес, 
бірнеше рет алды.

«Мылтықтың басуына құланның қасуы» тура келген-
дей, дəл осы кезде қазақтардың сорына Қазақстан тари-
хының қаралы беттерін толтырып кеткен Ф.И. Голощекиннің 
«Кіші октябрі» басталады. Ал бұл «Кіші октябрьдің» қазақ 
халқына қандай қасірет əкелгені тарихтан мəлім. «Асыра 
сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын» деп зіркілдеген Го-
лощекин жендеттері негізгі күнкөрісі, тіршілігі, тынысы 
мал болып саналатын халықтың сол жанды жеріне қанжар 
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сұқты. Малын сыпыртып алды. Тігерге тұяғы, ішерге тамағы 
болмай, қалжыраған қарапайым шаруа адамы басы ауған 
жағына босып, діттеген жеріне жете алмай, жол-жөнекей 
қырылып жатты. Ахаң сияқты көреген адамдар бұл сұм-
дықтың боларын алдын ала сезіп, дабыл қаға бастаған. Бірақ 
бұлардың сөзіне құлақ асудың орнына, «төңкеріс рухына 
кері əсерін тигізіп, кедергі жасап отырған байшыл-ұлтшыл 
Алаш партиясының бұрынғы көсемінің бірі бұрынғысын 
көксеп жүр» іспетті жаламен ақыры оны 1929 жылдың 
4 маусымында 30 адаммен бірге қамауға алады. Мұның, 
əрине, өзіндік себебі де жоқ емес. Голощекинге əлгіндей 
жаппай қыру саясатын емін-еркін жүргізу үшін халықтың 
көзін ашып, санасын оятып, көсемдік көрсетіп жүрген 
осындай ірі тұлғаларды алдымен жою керек еді. Ал Ахаң 
бүкіл қазақтың ақыл-ойы мен ар-ұятының бейнесіне айна-
лып кеткен əйгілі қоғам қайраткері əрі рухани көсемі бола-
тын. Сөйтіп, Ахмет Байтұрсынұлы Голощекин тырнағына 
ілініп, Мəскеудің Бутыркасында 1929 жылғы шілдеден 
1931 жылдың қаңтарына дейін отырады да, содан соң Ар-
хангельск облысының барған адам жолбасшысыз қайтып 
шыға алмас алыс түкпіріне жер аударылады.

Бұдан ол Қызыл Крест ұйымы арқылы (М. Горькийдің 
жұбайы Е.П. Пешкованың араласуымен) мерзімінен бұ-
рын босанып, 1934 жылы қайтып оралады. Бірақ бұл 
бостандықтың да өмірі қысқа болды. Небəрі үш жылға же-
тер-жетпес уақыттан кейін, 1937 жылғы 8 қазанда қайтадан 
қамауға алынып, ақыры атылады.

Жоғарыда ескерткеніміздей, Ахмет Байтұрсынұлының 
азаматтық болмысын, қайраткерлік қарымын, ағартушылық, 
ғалымдық қызметін, энциклопедиялық білік-білімін негі-
зінен үш түрлі салаға бөліп əңгімелеуге болатын сияқты.

Əрине, мұның ең бастысы əрі сол кезеңдегі ең қасиет-
тісі де – ағартушылық қызметі. 1895 жылы бар оқуын тамам-
дап елге келгеннен бастап, ол бұл іспен түбегейлі айналыса-
ды. 1905 жылы жазылған петиция халық тағдырын ойлап, 
үздіксіз толғанудың серпіні сияқты шешім еді. Сауат ашар 
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«Əліпби» мен «Тіл-құралын» жазу үшін графика жəне қа-
зақ тілінің дыбыстық жүйесін дұрыстап алу қажеттігін 
сезінеді. Əсіресе «Айқап» журналының 1912 жылғы 9-12 
сандарында жариялаған «Шаһзаман мырзаға», «Қазақ» 
газетінің 1913 жылғы 34-інші жəне содан əрі қарайғы сан-
дарында басылған «Жазу мəселесі» деген мақалаларында 
ол қазақ жазуын бір жүйеге түсіруге түбегейлі кіріскенін 
байқатады. Бұл жерде алдымен ескертетін нəрсе мынау: 
Ахаң қазақ жазуы дегенде, əу бастан-ақ араб графикасына 
бейіл береді. Осының өзінде ұлы ойшылдың түбірлі мақ-
саттары байқалады. Оның мұнысынан кезінде «панислам-
дық», «арабшылдық» сарын іздеп сарсылғандар болды. 
Тіпті, кінəлады да, айыптады да. Сондықтан да, ол ең алды-
мен таза ғылыми принципті негізге ала отырып, қазақ жа-
зуын қалыптастырудың алғышарты ретінде: 1) қазақ тілі ды-
быстарына қажеті жоқ араб таңбаларын алфавиттен алып 
тастауды; 2) сөздің жіңішкелігін білдіретін «дəйекші» деген 
белгіні енгізуді; 3) қазақ тіліндегі ы, е, и, о, ұ, ү дыбыстары-
ның əрқайсысына жеке таңба белгілеуді, к, г дыбыстары-
нан басқа дауыссыз дыбыстармен келген сөздердің жі-
ңішкелігін (яғни қазіргі ə, і, ү дыбыстарымен айтылатын-
дығын) білдіру үшін сөздің аяғынан дəйекше таңба қоюды 
ұсынды. Міне, осының бəрі қазақ тілінің алфавиті өз 
табиғатына орай түзіліп, тіліміздегі сингармонизм заңына 
лайықталып жасалуының нəтижесіңде қазақтың төл жазуы 
қалыптасты.

Бұл жазу 1912 жылдан былай қарай сол кездегі қазақ-
орыс мектептерінде, мұсылман медреселерінде қолданы-
лып келді. 1915 жылдың өзінде осы жазумен, яғни осы 
емле негізінде 15-тей кітап басылған екен.

Ахаңның аталған еңбектерінен жəне сол уақытта шық-
қан қазақша кітаптардан тұңғыш терминдік қызмет атқара 
бастаған əріп, дəйекші, дыбыс, жуан дыбыс, жіңішке ды-
быс, қағида, түбіршек тіл, жалғамалы тіл, қопармалы тіл, 
түбір сөз, туынды сөз, қос сөз, қосалқы сөз, қосымшалар 
тəрізді байырғы сөздерді табамыз. Біртіндеп өмірге жолда-
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ма алған қазақтың бұл ұлттық графикасын А. Байтұрсын-
ұлы жетілдіріп отырды. Қазақ тілінің фонетикалық бол-
мысына лайықталған араб таңбаларының əлі де олпы-сол-
пы жерлері бар болатын. Баспа, полиграфия талаптарына 
байланысты кейбір сəйкессіздіктерді реттей келе, оны 
ұлттық жазуға айналдырады. Бұл жазу 1924 жылы ресми 
түрде қабылданды да, 1929 жылға дейін бүкіл қазақтың 
сауат тірегіне айналды.

Біздіңше, бұл жазудың ең басты екі маңызын айта кет-
кен жөн сияқты: біріншіден, бүкіл қазақтың басын ұйыс-
тырып, ұлттық жазу жүйесі бойынша жаппай сауат ашу 
шарасы жүргізілді. Осы арқылы ұлттық сана мен ұлттық 
мəдениетіміз арналы даму жолына түсті деп айта аламыз. 
Екіншіден, дендеп еніп бара жатқан орыстану саясатына 
кедергі қойылды. Осыдан былай қарай орыс тілінде, орыс 
əрпімен оқытылып келген мектептердің бəрінде өзіміздің 
ұлттық төл жазуымыз бел ала бастайды.

1926 жылы 26 ақпан мен 6 наурыз аралығында Баку 
шаһарында өткен тұңғыш түркологиялық съезде А. Байтұр-
сынұлының араб əліпбиі негізіндегі жаңа жазудың ар-
тықшылығын дəлелдеп, латынға көшуге қарсы шыққандағы 
бір себебі – бұл жазудың Қазақстанда іс жүзінде қолданыс 
тауып, жаппай сауатсыздықты жоюдағы атқарған нақтылы 
қызметі болатын. Кейін «халық жауларын» аулаушылар 
Ахаңның бұл əрекетіне жерден жеті қоян тапқандай қуа-
нып, оны керемет пайдаланғанын да білеміз. Əңгіме бұл 
жерде латын жазуында емес, Ахаң жанын салған мəселенің 
түп мəнісі сауаты жаңа ашылып, білімді ел қатарына енді-
енді қосылып келе жатқан қазақ сияқты қауымға жазуын 
қайта-қайта ауыстыра берудің мүлде тиімсіздігінде еді. 
Мұның үстіне, бүкіл жұрт тез қабылдап, өзге де түркі тілдес 
елдер үлгі ете бастаған бұл жазуды ауыстырып, латынға 
көшу ертеңгі күні кириллицаға көшудің баспалдағы екенін 
сезген-ді. Ақыры солай болып шықты.

Оқу-білім, мəдениеттің бүгінгі жеткен биігінен көз тас-
тап байқағанда, айналдырған 14-15 жылдың ішінде үш 
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жазуды ауыстырып, қандай мұратқа жеттік деген сауал 
туындайды. Əрине, соңғы елу жылдан астам уақыт бойы 
əжетімізді өтеп келе жатқан орыс графикасына негізделген 
жазуымызды мүлде тиімсіз болды деп айта алмас едік. Со-
нымен бірге, біздің халқымыз үш рет сауатсыздық шырма-
уында болып, үш рет қайта сауат ашқанын жасыра алмай-
мыз. Сонда бұл қайта-қайта жазу ауыстыру кімге тиімді, 
кімге тиімсіз болды? Əңгіме осында. Бұл жағын қазір зиялы 
қауым түгел шамалайды деп білеміз.

Сол отызыншы жылдар соңында, одан кейін де қазақ 
халқының тіліне, мəдениетіне, тарихына қаншалықты нұқ-
сан келерін Ахаң күнілгері болжап біліп, өз тіршілігі үшін 
күресе алатын болашақ қаһармандарын алдымен ана тілін-
де оқытуға жанын сала кіріседі. Соңғы үш-төрт жыл бойы 
жүргізіліп келе жатқан тіл күресі Ахаң даналығын, оның 
көрегендігін дəлелдей түскендей. Өз тілімізді ұмытып, 
орыстанудың аз-ақ алдында қалған сəтте бүкіл ұлама-ғұлама 
болмысымен Ахаңның ортамызға қайта оралуы олжа болды 
емес пе?!.

Барымызды ұмытып, керегімізді іздеуден қалған 70 
жылдан аса мерзім ішінде кеңес өкіметі бүкіл бір ұрпақты 
өз қағынан жерінген құлан сияқты еткен екен. Ана тілін 
білмейтіндөр саны бұл күнде 25 пен 40 процент арасында 
ауытқи беретіні – қаскөй дəуір жемісі. Халқын мəдениетке, 
ғылым-білімге, парасат биігіне жетелеген кемеңгер Ахаң-
ды қуғын-сүргінге салып, азаптаған, айдаған, атқан тота-
литарлық жүйе нəтижесі.

Енді, міне, заман түзелгендей, ел есін жинағандай бо-
лып отырған кезеңде, Ахаң қалдырған мұраның мөлдірінен 
сусындап, əлі де мейіріміз қанар емес. Бір ғана осы ағар-
тушылық іс саласында жазған кітаптарының өзін игеру 
оңайға түсіп жатқан жоқ. Өйткені өзімізде ештеңе жоқ деп, 
өзгеге жүгініп, əбден еңсе түсіріп үйренген халықпыз ғой. 
«Апырай, мұндай да бар екен-ау?» деп, аң-таң боп жүрген 
ағайын да арамызда. Иə, Ахаң істері таңдай қақтырардай.

Сонау 1912 жылы Орынбордан шыққан «Оқу құралы» 
халық сұранысын өтегені соншама, «1925 жылғы 7-ші ба-
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сылымы» деуіне қарағанда, əлденеше баспа жүзін көрген. 
Ал 1925 жылы ол «Əліпбидің» жаңа түрін жариялайды. 
Бұл да бірнеше рет басылады. Кезінде бұған: «Мынау жаңа 
«Əліпбиі» бұрынғысынан қай ретте болса да аса артық. Бұл 
«Əліпбидің» мазмұны қазақ жағдайына қарай, Мемлекеттік 
Білім кеңесінің жаңа программасына үйлесімді болып 
шыққан. Əңгімелері балалар үшін қызық, жеңіл, заманға 
лайық», – деп баға берілген екен. «Жұрт бүгіншіл, менікі 
ертеңгі үшін», – деп өзі айтқандай, байқап отырсақ, Ахаң за-
мана ағысынан озыңқырап жүріп отырады. Əлгіндей 
құралдарын үнемі жетілдіру үстінде болады.

Ал «Тіл-құрал» аталатын оқулығы қазақ мəдениетінің 
тарихында бұрын-соңды кездеспеген мүлде соны құбылыс 
болып қалды. Мұның тосын дүние екенін А. Байтұрсын-
ұлының өзі де мойындай келе, кітап кіріспесінде мына-
дай түсініктеме береді: «Тіл-құрал» деген аты қандай жат 
көрінсе, ішкі мазмұны да əуелгі кезде сондай жат көрінер, 
өйткені бұл қазақта бұрын болмаған жаңа зат».

Ахмет Байтұрсынұлының ағартушылық қызметінде тіл 
мəселесі ерекше орын алатынын осыдан-ақ көруге болады. 
Қазақ тіл білімінің қалыптасуында айрықша рөл атқарған 
бұл еңбектерді саралағанда, жалпы лингвистика ғылымы-
ның өрістеуіне даңғыл жол ашқан термин жасау мəселесін 
тіпті де аттап өте алмаймыз. Əлгіндей оқулықтар түзу ба-
рысында Ахаң əрбір ұғым, түсінік, нəрсе, затқа, əсіресе 
грамматикалық категориялардың бас-басына қазақша тер-
мин береді, атау телиді. Қазір бəріміз білетін зат есім, сын 
есім, етістік, есімдік, бастауыш, баяндауыш, пысықтауыш, 
дыбыс, əріп, қағида, жазу, емле, т.т. толып жатқан тер-
миндердің бəрін қазақ тілі ғылымына алғаш əкелген Ахаң 
еді! Сөздерді тұлғасына, мағынасына қарай бөліп, саралап, 
қолмен қойғандай етіп көрсетуі мамандардың қай-қайсы-
сын да əлі таңғалдырады! Ахаң тапқан терминдердің еш-
қайсысын алмастырып, Ахаң тапқан жаңалықтардың еш-
қайсысын қайта жасау мүмкін емес. Мұның сыры Ахмет 
Байтұрсынұлы ұстанған принциптің ғылыми негізінде, та-
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биғи заңдылығында жатыр. Ол қандай принцип? Біріншіден, 
А. Байтұрсынұлы термин жасау үрдісінде қазақ тілінің өз 
мүмкіндігін барынша пайдаланады. Əлгі терминдердің əрі 
қарапайым, əрі түсінікті, дəл болуы қазақ тілінің байырғы 
сөз байлығын сауатты пайдалануға байланысты. Сондықтан 
да олар өміршең. Сонымен бірге, оның интернациналдық 
терминдерден де реті келгенде қашпайтынын байқаймыз. 
Бұған көп дəлелдің қажеті бола қоймас. Фонетика, морфо-
логия, синтаксис, грамматика тəрізді ұғымдардың Ахаң 
қолданысында сол күйінде қалуы осыған дəлел.

А. Байтұрсынұлының қазақ тілі морфологиялық тұлға-
тəсілдерін мүлде басқаша қарап түсіндіруге тырысқанын 
көреміз. Ол тілдің типологиялық ерекшеліктеріне аса зор 
мəн береді. Əсіресе қазақ тілін зерттеген орыс ғалымдары-
ның тілдің табиғи тегін, тінін аршып, ашып түсіне алмауы-
нан кеткен қателіктерін анықтап, түзетіп талдай келе, өзіндік 
анықтамаларын береді. Ана тілінің даму ерекшеліктерін ба-
рынша ескеру ұстанымын қатты ұстанады. Осыларды еске-
ре отырып, қазақ тіліндегі ғылым саласының осы ғасырдың 
10-шы жылдарында пайда болғанын, оның негізін А. Бай-
тұрсынұлы қалағанын айтқымыз келеді.

А. Байтұрсынұлының тағы бір аса маңыз берген мəсе-
лесі – қазақ тілін оқытудың əдістері. Бұл жайында ол 
жиырма жылға таяу уақыт бойы дерлік талмай ізденіп, 
түбегейлі толғамдарын сол кездегі баспасөз беттерінде үз-
діксіз жариялап отырған. Атап айтқанда, 1910 жылдан бас-
талған тəжірибесін жинақтап, 1920 жылы «Баяншы» деген 
атпен шағын кітапша етіп, Қазаннан шығарады. Ал келесі 
1921 жылы осы тақырыпты сөз ететін тағы бір əдістемелік 
құралын Ташкент баспасынан бастырады.

А. Байтұрсынұлының еңбек жолына үңілсеңіз, оның 
ылғи да бір жүйелі мақсат көздеп отырғанын байқайсыз. 
Басты да əуелгі мақсаты – қазақ баласының сауатын ашу 
болса, соны іске асыру үшін алдымен «Оқу құралын», 
«Əліпбиді» жазады. Тілді тереңірек түсіндіріп баяндау үшін 
«Тіл-құралын» түзеді. Ал «Тіл жұмсарын» алсаңыз, өзінің 
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аты көрсетіп тұрғандай, онда ана тілін дұрыс қолданып, 
дұрыс тұтынудың жолдарын қарастырады. «Баяншыны» 
оқысаңыз, тіл үйретудің жүйелі əдістері баяндалады, осы-
лай мəселеге жүйелі келудің нəтижесінде сауат ашу барысы 
əлдеқайда шапшаң, анағұрлым жедел де жүйелі жүргізіл-
гені мəлім. Сонда, өзінің алдында таза қазақ тілін оқытудың 
үлгі етерлік ешбір нұсқасы болмаған жағдайдың өзінде, 
оқыту жайын осыншама терең біліктілікпен, барынша сауат-
ты жүйелегеніне таңғалмауға бола ма! Басқа еңбектерін бы-
лай қоя тұрып, осынысының өзімен-ақ ол қазақ халқының 
мəдени тарихында өшпес із қалдырары даусыз еді.

Қазақ тілі жайында А. Байтұрсынұлынан бұрын да зерт-
теулер болған. Бірақ бəрі де орыс тілінде жазылған еді. 
Олардың бірде-бірінде (И.И. Ильминский, П.М. Мелиоран-
ский, т.б.) қазақ тілінің өзіне тəн терминдік жүйесі туралы 
сөз де болмайды. Сондықтан бұлардың ешқайсысы да, өзін-
ше құндылығына қарамастан, қазақ тіл білімінің басы ре-
тінде қарастыруға келмейді. Осылармен салыстыра келген-
де де А. Байтұрсынұлының еңбектері шоқтықтанып шыға 
береді. Міне, сондықтан да Ахаңды біз қазақ лингвис-
тикасының бастауында тұрған басты тұлға деп есеп-
тейміз.

А. Байтұрсынұлы – қазақ тілінің ғана емес, əдебиеттану 
ғылымының да негізін салушы. Ол əуелгі кезде жоғарыда 
сөз болған оқулықтардағы анықтамаларды мейлінше дəлелді, 
ұғынықты мысалдармен жабдықтауға тырысып отырған. 
Шынында, бұларда берілген қосымша материалдардың қай-
қайсысы да негізгі ұғымды, ойды соншалықты дəлме-дəл 
түсіндіріп, тиянақтай түседі. Осыдан-ақ оның халықтың 
бай ауыз əдебиетін, ертегі-аңыздарын, эпостық жырларын, 
шешендік сөздерін, мақал-мəтелдерін, нақылдарын да игі 
мақсатпен үнемі жинап-теріп, соны бастырып шығарумен 
шұғылданғанын көреміз. Ол бұл жұмысты ертеден, 1895 
жылдан бастаған. Бұған «Тургайская газетаның» бетінде 
бастырған «Киргизкие приметы и пословицы» деген мате-
риалы куə.
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1923 жылы А. Байтұрсынұлы қазақтың айтулы эпос-
тық жырының бірі – «Ер Сайынды» Мəскеуде бастырады. 
1926 жылы Ахаң қазақ халқының басында болған қай-
ғылы оқиғаларды сипаттайтын өзгеше бір жыр өрнегі – 23 
жоқтаудың басын құрастырып, жариялайды. Бұл өзі хал-
қымыздың ауыз əдебиетінде жанрлық сипаты басқашалау 
туынды қатарына жатады. Мұны жинағанда да ғалымның ең 
алдымен назар аударатыны – жоқтау жырының тіл шеберлігі 
мен көркемсөз қоры. Əдебиеттің осындай сан түрлі нұс-
қаларын жинап, зерттеп, бастыра келе, А. Байтұрсынұлы 
енді оның тарихына үңіліп, теориясын түзуге кіріседі. 1929 
жылы жарық көрген «Əдебиет танытқыш» осындай жүйелі 
ізденістер мен барлаудың əрі жалғасы, əрі жиынтығы іспет-
ті. Аталмыш еңбек Ахаңды нағыз теоретик ғалым ретінде 
танытты.

Бұл кітап əлденеше жылдар бойы əдебиет сүйер қауым-
ның қолынан түспейтін құрал болды. Өйткені мұнда ол 
əдебиеттің барлық жанрларына, көркемдік құралдарына, қа-
лыптаса бастаған еуропалық дəстүрден кетіп, таза қазақша, 
мүлде соны, жаңа анықтама беріп, бəріне терминдік балама 
телиді. Қараңыз: арнау: зарлай арнау, жырлай арнау, ауыс-
тыру, əсірелеу, бүкпелеу, бейнелеу, дамыту, қайталақтау, 
көрнектеу, кекесіндеу, мегзеу, теңеу, түйдектеу, теңдестіру, 
үдету тəрізді жеке сөздерді, өлең айшықтары, шумақ түр-
лері, тармақ толғаулары, тармақ кезеңдері, заман хат, та-
рихи əңгіме, саясат, шешен сөз, билік шешен сөз, қошемет 
шешен сөз, көсем сөз, айтыс өлең, үгіт өлең, үміт өлең 
тəрізді тіркесімдер Ахаң қолдануында тұңғыш рет термин-
дік мəнге ие болған. Ғалымның атылып кетуіне байланыс-
ты еленбей қалған ғұрыптама, зауықтама, қалыптама, 
сарындама, сауықтама сияқты қолданыстар терминденуге 
өзі сұранып тұрғандай. «Əдебиет танытқышта» өзінің тер-
миндік өрісін табуға тиісті мұндай сөз үйірлері молы-
нан кездеседі. Оны игеріп, ел игілігіне жарату, термин-
дер қатарына қосу – ендігі ұрпақтың міндеті. Сонымен, 
осы қысқаша шолудың өзінен-ақ А. Байтұрсынұлының 



23

əдебиеттану ғылымының да негізін салған, тұңғыш əдебиет 
теориясын жазған үлкен ғалым екенін танимыз.

Туған халқын сауаттандырып, мəдениетке жетектеу 
идеясы Ахмет Байтұрсынұлын ақындық əлеміне де алып 
шығады. Қалдырған мұрасын қарап отырсаңыз, көркемдік-
пен көмкеріліп ой арқалаған сөз орамдарына тəнті боласыз. 
Бір қарағанда, бұл кісінің ақындығынан гөрі, қайраткерлігі 
мен ғалымдығы басымырақ боп көрінуі де ықтимал. Кезінде 
солай деп те бағаланған (С. Сəдуақасов). «Қырық мысал» 
мен «Маса» жинақтарын сүзіп шыққанда, Ахаңның тек 
қана ғалым, тек қана қоғам қайраткері немесе ағартушы 
емес, керемет ақын, шебер аудармашы екеніне де көзіңіз 
жетеді. Тіпті, керек десеңіз, барлығы да қазақтың поэзиялық 
мұрағаттарына тереңірек үңілуден туған тəрізді.

Жалпы, оның ағартушылық, ғалымдық, қайраткер-
лік, ақындық, аудармашылық қасиетін саралай түскен-
де, еріксіз мынадай ой жетегіне еруге тура келді: Ахаңның 
алдында қазақ халқы үшін, оның болашағы үшін өлшеусіз 
мол қазына тастап кеткен үш алыптың – Абай, Ыбырай, 
Шоқанның болғанын білеміз. Бір ғажабы, осылардың 
мұрасын терең зерттей отырып, олар көтерген мəселелерді 
бар жанымен ұға отырып, ол осы үшеуінен тартыла-
тын үш арналы жолды бір өзі таңдап алғандай. Шынын-
да, қараңыз, Шоқанның ғалымдығы, Ыбырайдың ағарту-
шылығы, Абайдың ақындығы мен аудармашылығы А. Бай-
тұрсынұлының өмірлік мұратына айналған. Жəне бұларды 
заманаға лайықты нақты істерімен жалғастыра, дамыта 
түседі. Сондай-ақ, тыңдаушысы мен оқушысы аз болған үш 
алыптан гөрі, ол азын-аулақ болса да, өз еңбегінің нəтиже-
сін көрген адам. Ал бірақ оның көрген тауқыметі мен шек-
кен азабын ешкіммен салыстыруға келмейді, адамгершілік 
өлшеміне сыя да бермейтін еді.

Сөйтіп, Ахаңның ақындығы мен аудармашылығы өне-
рінің орны мүлде бөлек. Ол – өз алдына ғибрат алар ерек-
ше бір мектеп. Бұл жолда да Ахаңның белгілі мақсат көздеп 
отыратынын байқаймыз. Өлеңін Абайша түрлеп, адам бо-
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йындағы надандықты шенейді, саналылыққа, ел болып бі-
рігуге шақырады. «Сауатың ашылмай, басың бірікпейді, 
ал басың бірікпесе, ел болып оңбайсың» деген мұратты 
уағыздаудан жалықпайды. Қалғып-мүлгіп күн кешкен қай-
ран қазақты қайтсем оятамын, қалай ел қатарына қосамын 
деп, сары маса боп ызыңдауы да содан. Төл туынды-
сы болсын, аударма дүниесі болсын, ол осы бағытынан 
жаңылмайды:

Бұ неткен жұрт ұйқышыл?! 
Болсын кедей, болсын бай, 
Жатыр бейқам, жым-жырт, жай.
             («Жиған -терген»).

Қазекеңнің ұйқыдан бас көтерген кезінде бітірері – өзді-
өзі шен-шекпенге таласып, өзгелерге жем болып жататыны-
на күйінеді. Мұндай күйге:

...Шығармай бір жеңнен қол, бір жерден сөз, 
Алалық алты бақан дертпен кірдік.

Немесе:

...Жат жақты жаратқанға көз еттіреп, 
Жақынмен араздастық, иттей үрдік, –

деуінде ащы шындық жатыр. Бұл қазіргі біздерді де тол-
ғандырып, үлкен міндет жүктеп тұрған жолдар. Абайша 
күңіреніс, Абайша толғаныс. Абай шыншылдығы, Абай сын-
шылдығы оның əрбір өлеңінде осылайша жалғасын тауып, 
өзіндік жаңаша өрнектермен өзекжарды мəселелерді қозғап 
жатады.

Абайдың бірде-бір өлеңін өткен уақыттың жайын ғана 
жырлайтын, кезеңдік дүние деп қарай алмайтынымыз сияқ-
ты, Ахмет туындыларының да шеңбері бір ғана сəттің, бір 
ғана кезеңнің ауқымымен шектеліп қала алмайды. Оның 
əрбір сөзі дəл бүгінгі біздер үшін де əсерін жоймаған, ба-
рынша көркем, мейлінше мағыналы. Тіпті, көп өлеңі бүгін-
гі тіршілігіміздің айнасындай боп көрінеді. Мысалы:
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Тықылдап, құр пысықсып сөйлейтін көп,
Екпіндеп, ұшқыр атша қарқындаған. 
Бос белбеу, босаң туған бозбала көп, 
Киіздей шала басып, қарпылмаған, –

деген шумақ бүгінгі біздерді айтып тұрғандай емес пе?! Бас 
пайдасынан басқа уайымы жоқ, жақын-жуық, халық мүд-
десі деген ұғымға миығынан күліп қарайтындар аз ба қазір? 
Мына бір-екі жол соларды нұсқап, дəл басып көрсеткендей:

Жаны ашып, жақын үшін қайғырар ма, 
Жаны – мал, жақыны – мал, малдың құлы?

Ал «Жұртыма» деген өлеңінде қазақтың тағы бір тиімсіз 
мінезіне қадалады:

Келгенде өзді-өзіңе мықты-ақсыңдар,
Қайтейін өзге десе көнгішіңді. 
Сықылды сынық бұтақ төмендесең, 
Кім жұлмас оңайдағы жемісіңді?!

Ахмет Байтұрсынұлының аудармашылық қызметінде 
мысал жанры өзгеше орын алады. Басқа емес, дəл осы 
жанрға баруының өзінде үлкен мəн жатыр. Қазақ бойында-
ғы ежелден қалмай келе жатқан əлгіндей ездік пен бой-
күйездік, намыссыздық пен жігерсіздік, алаяқтық пен ала-
уыздық, жалқаулық пен жағымпаздық, т.б. толып жатқан 
ес жиғызбас дертті əдеттерді сынау, шенеуге келгенде, 
ақын осы жанрды дұрыс таңдайды. Оның сыншылдығы да, 
сыршылдығы да осы мысал өлеңдерінде барынша ашыла 
түседі. Əсіресе шымшыма əзілмен əспеттелетін пəлсапа-
лық түйін мен тағылым-тəрбиелік мəні зор тұжырымдары 
естен кетпей, көңілде жатталып қалады. Мұның бəрі, біз-
діңше, өлеңдегі ой мен сөздің, мазмұн мен түрдің өзара 
жымдасып, қабысып жатуынан.

Сонау Эзоп пен Лафантеннен бастау алатын, И.А. Кры-
ловтан баян табатын бұл мысал əңгімелерге Абай да, Ыбы-
рай да қызыққан. Бұларды қазақша сөйлетудің олар да кере-
мет жолын тапқан. Ол – əлі игеріліп бітпеген, тағылымдық 
өнегесі таусылмайтын өз алдына бір мектеп. Ахмет бұл 
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дəстүрді де əдемі жалғастырып, көркем аударманың да-
муына зор үлесін қосып кеткен.

Əрбір тəржіме өлеңі, бір қарағанда, аударма екендігі 
күдік шақырмайды. Екінші жағынан, тереңірек үңіле қа-
рағанда, төл-тумалығын мойындауға тура келеді. Аудар-
ма екенін кейде байқамай қалатыныңыз – өлеңдегі бүкіл 
айтылмыш ой, мазмұнның қазақы ұғымға ешбір жаттығы 
жоқтығынан. Ал олай болу себебі Ахаңның қазақ сөзінің 
парқын мейлінше терең түсініп, оны орнымен қолдана 
білуінде. Өлең сөзге осыншама шеберлікпен балама табу кез 
келген ақынның қолынан келе бермесе керек. Мысалдың, 
ең алдымен, мазмұн-мағынасын ашып жəне оның көркем-
дік сапасын төмендетпей, шебер қаланған əсем ғимарат 
өсіріп шығарады. Қайсыбір тұстарда Ахаң өз тарапынан 
өнегелік түйін жасап, түсіндіріп те кетіп отырады. Бұл да 
өзіндік ерекшеліктерінің бірі.

Мəселен, «Арыстан, киік һəм түлкі» деген мысал өлең-
ді ол былай тұжырымдайды:

Кісіге таза жолдас табу қиын, 
Көбін-ақ дос етеді мал мен бұйым. 
Досыңнан, дұшпаныңнан бірдей сақтан,
Басыңда, сірə, Ахмет, болса миың.

Ойлама шын достарың мол екен деп,
Сөзіне ере берме жөн екен деп. 
Досыңды қиын іске қайрап тұрған –
Білгейсің шын дұшпаның сол екен деп.

Немесе «Қара бұлттағы» қаңсып жатқан далаға жауудың 
орнына, онсыз да кемерінен асып-төгіліп жатқан теңізге 
барып құя салған бұлтты, мүмкіндігі болса да, еліне еш 
пайдасы жоқ кейбір адамдарға ұқсатады. «Дала – бейғам 
жатқан қазақ», – дейді.

Бұлттай жерге жаумай, суға жауған,
Қазақта іс ететін көп адамдар. 
Жұмсамай тиісті орынға мал, өнерін, 
Біреулер жүреді, оған не амал бар? 
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Мысалы, қазақ – дала, орыс – теңіз, 
Даланы, шама келсе, көгертіңіз.

Жалпы, Ахаң қандай мысалды аударса да, аяғын қалай 
да қазаққа əкеп тірейді.

Оянар ма екен, сабақ алар ма екен, серпілер ме екен деу-
мен болады. Əйтеуір, қазақтың бар қылығына теңеу таба-
ды. «Баласын аяған адам оны сүймейді» деген мазмұнда 
жапонның бір мақалы бар екен. Ахаңның қазақты қанша-
лықты сүйетініне, сондықтан да оны бар жаман қылықтар-
дан арылтып, адал адамгершілік жолына алып шығумен 
əуре болатынына қайран қалып отырасыз.

Қаршадайынан ел деп езіліп, халқым деп қайғы жеп, 
азап пен тозақтың бəрін бастан кешіріп, ақыры қаратүнек 
надандықтың құрбаны болған аяулы да ардагер Ахаң мен 
сол сияқты кемеңгерлер жүріп өткен жолды аузың барып 
қалайша жайбарақат əңгімелей аласың! Сол бір бəйгеге ба-
сын тіккен есіл ерлердің шер мен сырға толы еңбек жолы 
жаныңды қалай күйзелтпесін! Неге бұлай болды, қаншама 
халықты саналы жолға салып, болашаққа жетелеген ел 
көсемдерін зəбірлеген, олардың тұқым-тұяғымен жер бе-
тінен жойылып кетуіне себепші болған кімдер? Жалғыз 
Сталин бе, болмаса жалғыз Голощекин бе? Бұл жауыздар-
дың сұрқия саясатын алақайлай үдетіп, дамытып, «құлпыр-
та» орындағандар болды емес пе ортамызда? Олардың аты 
неге аталып, ардың, адамгершіліктің сотына неге салынбай-
ды?! Адам баласы тарихында бұрын-соңды болмаған осы-
нау теңдесі жоқ жауыздықтың авторлары мен орындаушы-
ларын халық талқысына салмай, санада шөгіп қалған, бұғып 
жатқан арсыздық пен сатқындықтан, сірə, арыла алмаспыз.

Ойлап қаралықшы, ағайын. Біздің халқымыздың басына 
төнген қатер тек осы ғана ма? Тең жартымыздан айырылдық 
деп күңіренеміз. Ол рас, əрине. Бүкіл бір əлемге, бір халыққа 
аз қайғы емес. Бұл орны өмірі толмас, өлшеусіз қасірет! Бірақ 
қазақтың көрген тозағы осы ғана ма, ол құрбандығымен 
тазарып, адалданып бітіп пе еді? Жоқ, ағайын, бақсақ, біз 
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ұлттық тəуелсіздік, ұлттық тұтастық үшін күрес алдында 
өз жүрегіміз бен санамызға өшпес қара дақ түсірген халық-
тың бірі екенбіз. Елдің тең жартысы аштықтан қырылып, 
ширегі шетелге қашып құтылды дейміз. Рас, ал елде, атаме-
кенде аман-есен, халық, ұлт атына ие болып қалғандардың 
бəрінің бірдей ары, жаны таза деп айта аламыз ба? Халқы-
мызды қырғынға ұшыратқандар, барсакелмеске айдатқан-
дар, жауыздар, сатқындар əлі де жүрген жоқ па екен арамыз-
да алшаң басып, ойланалықшы!

Əшейінде əділеттің ақ жолын ұстаған боп, кезеңі, реті, 
сəті келгенде аянбай қимылдайтын бұлар кеше де, яғни 
1986 жылғы Желтоқсанда да көрсетпеп пе еді көресіні? Ен-
деше, олар əлі тірі, сақ. Тек бой тасалап, жауыздығын жасы-
рып, арамызда əлі жүр. Бар бəлені, дертті, ендеше, өз бойы-
мыздан іздесек еді.

Халқымыздың жан саулығына өлшеусіз зор зиян келті-
рер осынау көрмінез бен арам пиғылдан арылмай, тəуел-
сіздігіміздің іргесі нық болмай ма деп күйзелесің. Ол неше 
алуан түрге еніп құбылады. Ол біресе қоғамшыл, біресе пар-
тияшыл, біресе ұлтшыл, біресе халықшыл боп түрленеді, 
өрекпиді.

Міне, Ахаң жайында əңгіме қозғағанда осындай ойлар 
мазалайды кісіні. Жалпы, Байтұрсынұлы оқуы енді ғана бас-
талды деп білеміз. Қазақ халқының тəуелсіздігі үшін, оның 
сауатты да білікті ел қатарына қосылуы үшін ақтық демі 
біткенше күрескен осынау ұлы адамның аты ұлт жүрегінде 
мəңгі сақталатыны сөзсіз. Ахметтануға тереңдеген сайын 
рухымыз биіктеп, арымыз тазара түспек!

ҚАЗАҚ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫҢ АТАСЫ

Қазақ əдебиеті тарихында ұлы Абайдың орны қандай 
болса, қазақ тіл білімі мен мəдениеті тарихында Ахмет 
Байтұрсынұлының орны сондай. Елу жылдан астам уақыт-
тан кейін ел қолы əрең жетіп отырған А. Байтұрсынұлының 
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бай мұрасын жай санамалап өткеннің өзінде, осынау адам-
ның өмірдегі ғажайып ерлігі мен табандылығына, туған 
халқына деген шексіз перзенттік сүйіспеншілігіне, асқан 
білімдарлығына тəнті болмай тұра алмаймыз.

Оның өмірбаяны, бар тірлік-тынысы, ой-арманы туған 
халқына деген қалтқысыз қызметтен тұрады. Оның өмірін 
сондықтан да жеке адамның, жеке бір маманның өмірі деп 
қарауға болмайды. Ол – халықпен біртұтас, қалың бұқара-
мен тамырлас, ел жүгін белі қайыспай көтерген нағыз ха-
лық перзенті. 

Ахмет Байтұрсынұлының сан-салалы мұрасын иге-
ру ісі енді ғана басталды. Оның ағартушылық қызметі, 
ғылыми ізденістері, жазушылық жалыны, ақындық дарыны, 
аудармашылық өнері жəне қоғам қайраткері ретінде ісі, т.т. 
толып жатқан қоғамдық қызметтердің қай-қайсысында да 
ол өзінің өшпес ізін қалдырды. Бұл салалар бойынша əлі 
талай ізденістер, зерттеу еңбектер жазылары хақ.

А. Байтұрсынұлының артына қалдырған мазмұнды да 
бай мұрасына қарағанда, оны əлденеше университет бітір-
ген, əмбебап білімдар адам деп ойлауға болады. Ал, шынын-
да, ол өз өмірінде екі-ақ оқу орнын көрген: бірі – Торғайдағы 
екі сыныптық (кластық) орыс-қазақ училищесі де, екінші-
сі – Орынбордағы мұғалімдер дайындайтын қазақ (қырғыз) 
мектебі. М. Əуезовтің сөзімен айтқанда, «Ахаңның тəртіпті 
мектептен алған барлық оқуы осы» болса керек. Ал оның 
өз бетінше оқып, өмірден əлденеше университетке татитын 
білім алғанын артында қалған мол мұрасы айқын танытады. 
Табиғат берген зерде оны өз бетінше іздендіріп, көптеген 
өнер, білімді игеруге итермелейді. Сондай толассыз ізденіс 
арқасында ол əрбір көзі ашық, сауатты азаматтың басына 
ертелі-кеш бір келер үлкен ойға қалады. Ол туған халқым 
үшін не істей аламын, не беремін, қолымнан не келеді деген 
ой еді.

Сол бір кездегі халқының мүшкіл халін көріп күйзеліп, 
оны өзге жұрттармен салыстырып, қараңғылықтан, надан-
дықтан шығудың бірден-бір жолы – оқу, білім деп табады да, 
өзінің бар күш-жігерін осы жолға жұмсайды.
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Еңбек жолын ең əуелі ауыл мектебінің бірінде мұғалім 
болып бастауында осындай сыр бар. Ақтөбе уезі, Батпақты 
болысында басталған ағартушылық жолы Қостанай өлке-
сінде жалғасады. Ол əр жерге орын ауыстыра жүріп, қазақ 
ауылының жағдайымен түбегейлі танысады. Омбыға да ба-
рады. Ол болған жердің бəрінде де қазақ халқының ауыр халі 
оның нəзік жанын күйзелтпей қоймайды. Омбы, Ақмола, Се-
мей өлкелеріндегі мектептерді басқарып тұрған А.Е. Алек-
торовпен кездескеннен кейін, оның көзі көп нəрсеге жет-
кендей. Патша саясатының шын мəнін сезіп, жүрегі мұз-
даған ол қараңғылық қапасында жатқан туған халқын оятып, 
дүниеге көзін ашқысы келеді. Сол жолда əлденеше əрекет-
тер жасайды.

Ол 1896 жыл мен 1907 жылдар аралығында Қарқаралы-
да мұғалімдік қызмет атқара жүріп, қалада оқып, көздері 
ашыла бастаған жастарды жəне жергілікті жердегі бірен-
саран саналы ойлы азаматтарды төңірегіне жинайды. 
Олардың арасына ағартушылық рухын тарата бастайды. 
Осының көрінісі ретінде ол Россия Империялық Минис-
трлер Советі председателінің атына петиция (арыз-тілек) 
жазып, жолдайды. Бұл өзінің кезеңінде айрықша батыл қа-
дам болатын. Онда негізінен қазақ халқының жағдайлы өмір 
сүруіне қажетті деген басты-басты мəселелерді тізіп жаз-
ған: жер мəселесі, қазаққа земство беру, қазақты мүфтиге 
қарату туралы жəне ең бастысы – «Қазақ даласында оқу-
ағарту ісі дұрыс жолға қойылсын, ол үшін ауыл мектепте-
рінде балалар қазақша сауат ашатын болсын, оқу ана тілінде 
жүргізілсін» деген жолдар бар еді.

Мектептерде оқу ана тілінде жүргізілуі үшін бұрын 
болмаған тың жол салынуы керек екенін Ахаң өте жақсы 
түсінеді. Сондай үлкен жауапкершілікті өзіне сенгендіктен 
де мойнына алып, əлгіндей хат жазған болатын. Ол хат жа-
зумен ғана тынбай, енді сол қазақ балаларының өз тілінде 
сауат ашуына арнап, тұңғыш əліппені жазады. Оны «Оқу 
құралы» деген атпен 1912 жылы Орынбор қаласында бас-
тырып шығарады.
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Бұған дейінгі қолданылып келген «Букварь», «Само-
учитель» (кейде оны «Жазуға үйрететін кінеге» деп те атап 
келген) дегендер қазақ балаларының сауатын орыс графи-
касы негізінде орысша ашатын құрал болатын. 1892 жылы 
Қазанда басылған «Букварь для киргизов» деген осындай 
құралға А.Е. Алекторов «Əрпі орысша, сөздері, текстері таза 
қазақша» («Букварь русские, фразы, тексты на чисто казах-
ском языке») деп анықтама беріпті.

Сонымен, А. Байтұрсынұлының 1925 жылға дейін 7 рет 
басылған бұл «Оқу құралы» – қазақ халқын төте оқу жолы-
мен жаппай сауаттандыруға арналған тұңғыш əліппе болып 
табылады.

Осыдан көп ұзамай, ол енді қазақ тілін мектепте пəн 
ретінде оқытуды жоспарлап, оқулық жазуға кіріседі. «Тіл-
құрал» деп аталатын бұл оқулықтың фонетикаға (дыбыс 
жүйесі) арналған І бөлімі 1912 жылы тұңғыш рет жарық кө-
реді. Мұның 1927 жылы Қызылордадан шыққан нұсқасын-
да 7-ші деп көрсетілуіне қарағанда, бұл оқулық осы екі 
аралықта осыншама рет жарық көргенге ұқсайды.

«Тіл-құралдың» морфологияға (сөз жүйесі) арналған 
ІІ бөлімі 1914 жылы баспадан шыққан. Ол да 1927 жылға 
дейін 6 рет басылып үлгерген.

«Тіл-құралдың» синтаксиске (сөйлем жүйесі) арналған 
ІІІ бөлімі де көп ұзамай жұртшылық қолына тиеді. Бұл 
еңбек те бірнеше рет басылым көрген. Мысалы, Қызылорда-
Ташкенттегі «Казгосиздаттан» 1928 жылы басылып шыққан 
кітапта 6-шы басылым деп көрсетілген.

Ғалым тіл үйретуде бұл еңбектермен ғана шектеліп 
қалмай, енді қолданбалы грамматиканы жазады. Оны «Тіл 
жұмсар» деген атпен 1928 жылы Қызылордадан шығарады. 
Сондай-ақ тіл үйретудің таза методикалық əдісін үйрететін 
«Баяншы» деген кітабын да жұртшылыққа ұсынады.

Байқап отырсақ, бұл тұңғыш қазақ лингвисі өзінің ал-
дына жүйелі мақсат, айқын программа қойып, сол бойынша 
өз бетімен жұмыс істеген тəрізді. Мəселен, оның бірінші 
мақсаты – қазақ баласының сауатын ашу болса, осыдан ба-
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рып «Оқу қуралы» пайда болды, содан кейін қазақ тілінің 
грамматикалық құрамын ана тілінде талдап беруді мақсат 
етеді де, «Тіл-құралды» жазады. Тілді дұрыс жұмсай білу 
тəртібіне байланысты ойға қалады да, «Тіл жұмсарды» 
ұсынады. Оқытудың методикасын жасау мақсатында «Баян-
шыны» береді. Кезінде əлденеше қайталанып басылуының 
өзі бұл еңбектердің зəрулігі мен бағасының қаншалықты 
дəрежеде болғанын аңғартса көрек.

Осы еңбектерді жазып, жарыққа шығармас бұрын ға-
лымға қазақ жазуымен түбегейлі айналысуына тура келеді. 
Неге десеңіз, ол кезде пайдаланып жүрген араб жазуының 
көптеген дыбыстық жүйесі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі-
не сəйкестендірілмеген болатын. Соның нəтижесінде араб-
ша хат таныған адамның көбі сауаты шамалы болып шыға-
тын. Міне, сондықтан А. Байтұрсынұлы «Айқап» журналы 
мен «Қазақ» газеттерінің беттерінде араб емлесіне лайықтап 
икемделген жаңа нұсқа туралы жұртшылыққа түсіндіріп, 
мақалалар жазады. Ол жасаған жаңа жазу үлгісі ел көңіліне 
бірден жетеді де, қабылданады.

Міне, осы тұста ғалым əрбір пəннің, əрбір ғылым са-
ласының өз жүйесі, сол жүйесіне лайықты ұғым, түсініктері 
болуы тиіс екеніне көзі жетеді де, қазақ тілінің терминдік 
атауларын тыңнан жасауға кіріседі. Онсыз елдің сауатын 
ашарлық, білімін көтерерлік оқу құралының қандайын 
болса да жасаудың қиынға түсерін ұққан жанның тек осы 
саладағы еңбегінің өзі-ақ ол туралы мақтанышпен əңгіме 
қозғауға негіз болар еді. Олай дейтініміз оның орасан зор 
еңбегі – қазақ тіл грамматикасының орын-орнына барып 
тұра қалған, басқа көршілес туыс тілдер мамандарының 
күні бүгінге дейін таңдайын қақтырып жүрген, тамаша тер-
миндік жүйесі еді.

Жоғарыда айтылған «Айқап» журналы мен «Қазақ» 
газетінде қазақ жазуы жайында жазған мақалаларында 
А. Байтұрсынұлы қазақ ұғымына əлі жат, бірақ тіліміздің 
ішкі жүйесін түсіндіруге қажет кейбір сөздерді жаңаша 
қолдана бастайды. Олар дыбыс, əріп, емле, ноқат (нүкте), 
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үтір, буын, əліппе, сөз аяғы, белгі, сөз басы, дауысты ды-
быстар, сүйеніш, дəйекші деген сөздер. Бұлар қазақ тілінде 
бұрыннан бар болғанмен, белгілі бір ғылыми ұғым есебінде 
нақты атауға иелік жасап отыруы тұңғыш рет.

Қазақ тілі терминдерін жасауды осындай алғашқы ма-
қала пікірлерінде бастаған А. Байтұрсынұлы өзінің үш 
бөліктен тұратын айтулы еңбегі «Тіл-құралда» мейлінше 
дамытып, ұластырып алып кетеді.

Оның бұл еңбектерде пайдаланған терминдері жайын-
да əңгіме қозғамас бұрын мына бір тұсқа назар аударғымыз 
келеді. «Тіл-құралдың» дыбыс жүйесін талдайтын бірінші 
бөліміне ол алдымен алғы сөз (сөз басы) жазып, кітаптың 
мəнін, мақсатын түсіндіреді. Тұңғыш рет ауызша сөйлеуден 
жазып сөйлеудің маңызын ғылыми тілмен баяндай келе: 
«Əр жұрт баласын əуелі өз тілінде оқытып, өз тілінде жазу-
сызуға үйретіп, өз тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытып, 
балалар əбден дағдыланғаннан кейін басқаша оқыта бастай-
ды. Біз де тіліміз бұзылмай сақталуын тілесек, өзгелерше 
əуелі өз тілімізбен өтініп, сонан соң басқаша оқытуға тиіс-
піз», – деп болжауы қазіргі кезеңде де мəнді пікір болып 
тұрған жоқ па?

Ол қазақ тілінің бұдан былайғы жерде негізгі жұмыс 
құралына айналуға тиісті сөз, сөйлеу, сөйлем, буын, ды-
быс, таңба, əріп, тұлға, түбір, жалғау, жұрнақ, қосымша, 
тасымал тəрізді толып жатқан атауларды тауып, орын-ор-
нына қойып, қалыптастырады, əрқайсысына нақты қызмет 
береді. Дыбыстардың не екенін, оның құрамын, түрлерін 
анықтай отырып, олардың, ең алдымен, дауысты, дауыс-
сыз делініп, одан əрі қарай жарты дауысты дыбыстар, қатаң 
дыбыстар, ұяң дыбыстар, ымыралы дыбыстар, ымырасыз 
дыбыстар деп түр-түрге бөлінгенін айтып, əрі қысқа, əрі 
нұсқа түсіндіреді. Əрбір дыбыстың айтылу ерекшелігіне, 
сөз материалы есебіндегі ішкі, тысқы ажарына соншама 
зергерлікпен үңіліп, əрқайсысына өзіне лайықты ат тауып, 
шатастырмай саралап шығуы нағыз білімдарлықтың, тілдің 
небір нəзік тініне дейін үңгіп ене алатын қабілет-дарыны 
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зерек лингвистік болмысынан еді. Қазақ тілінің дыбыстық 
жүйесін саралауға байланысты туған бұл терминдік ұғым-
ның бəрі дерлік тұрақты қалыптасты, тек ымыралы, ымы-
расыз деген тəрізді сөздердің қолданысы ғана онша өрістей 
алмады. Оның есесіне жеті септік – атау, ілік, барыс, та-
быс, жатыс, шығыс, көмектес деген терминдер өзінің 
дəлдігімен, өміршеңдігімен ерекшеленеді.

Жалпы термин жасау дағдысында А. Байтұрсынұлы ұс-
танған ең басты екі принципті анық аңғарамыз. Оның бі-
рі жəне ең негізгісі – термин жасауда қазақ тілінің өз 
мүмкіндігін барынша сарқа пайдалану. Ана тілі материалын 
жетік білген жəне оның барлық қыр-сырын, өріс-өзгерісін, 
дамығалы, дараланғалы тұрған қауызын аршып алатын 
ерекше қабілеті бар Ахаң мүмкіндіктен ескерусіз ештеңе 
қалдырмағандай. Жаңадан жасалған қай сөз, қай терминді 
салмақтап көрсеңіз де осыдан өзге атау болар-ау деген нəрсе 
ойымызға да келмейді. Термин жасау принципінде ана тіл-
дің ішкі қарымынан қатты пайдаланды дегенде де, біз 
А. Байтұрсынұлының өзге озық ел тілдерінің грамматика-
лық категориялар түзудеп тəжірибесін жете меңгергенін 
байқамай тұра алмаймыз. Əсіресе, тілді фонетика, морфоло-
гия, синтаксис деген дəстүрлі жүйеге бөліп қарауынан бас-
тап, соның əрқайсының өзіндік құрылымын саралауда, 
əрине, ең алдымен орыс тілі грамматикасының əсері жоқ 
емес.

Мəселен, сөздерді түбір сөз, сөз, қос сөз, қосалқы сөз 
деп, тұлғасына қарай беске бөліп, зат есім, сын есім, сан 
есім, етістік, үстеу, демеу, жалғау, одағай деп мағынасына 
қарай тоғызға бөліп саралау – бəрі сол қалпында тілімізге 
сіңіп, қалыптасып кетті.

Бұл келтіріліп отырған мысалдар «Тіл-құралдың» фо-
нетика жəне морфология бөлімдерінен алынып отыр. Ал 
1924 жылы Орынборда басылған «Тіл-құралының» сөйлем 
жүйесін (синтаксиске) талдауға арналған бөлімінде орын 
берілген терминдердің өзін өз алдына жеке-дара зертте-
уге тұрарлық. Мұнда ол сөйлем мүшелерін соншама бір 
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көрегендікпен саралайды. Алдымен оны тұрлаулы жəне 
тұрлаусыз деп екіге бөліп алады да, олардың əрқайсысына 
жеке-жеке тоқталады.

Жоғарыда əңгіме болғандай, оның термин жасау ісінде 
ең алдымен қазақ тілінің өз мүмкіндігіне көбірек сүйенгенін 
байқаймыз. Ол жасаған терминдердің бəрі дерлік ана тілдің 
өз байлығы, өз сөздері. Ал соны іске жарату барысында 
əртүрлі амалдар қолданылған. Ол əуелі заттық, атаулық 
ұғымын берерлік сөздерді іріктейді. Əріп, сөз, сөйлем деп, 
оларға терминдік қызмет жүктейді. Кейде сөздерді тіркесті-
ре қолдану арқылы терминдер жасайды (түбір сөз, туын-
ды сөз, сұраулы сөйлем, тұрлаулы мүше), сондай-ақ түрлі 
қосымшалар көмегін пайдалана отырып, сан алуан термин-
дер жасайды (бастауыш, баяндауыш, анықтауыш, болымды, 
болымсыз, жалаң, жайылма, үстеу, одағай, шылау, есімдік, 
етістік, т.т.).

Бұл терминдердің біразы орыс тілінің ықпалымен жа-
салған деген сылтаумен өзгерткісі, қолданыстан шығарып 
тастағысы келгендердің болғанын да білеміз. Бірақ бұл 
əрекеттен ештеңе шықпады. Қайта бұдан артық үлгіні қанша 
əрекет еткенмен жасай алмайтындарына көздері жетіп, елдің 
бəрі А. Байтұрсынұлы терминдерін негізге алды. Күні бүгін-
ге дейін мектеп пен жоғары оқу орындарында пайдаланы-
лып келе жатқан оқулықтардағы терминдік жүйе түгелімен 
Ахаң есімімен байланысты.

Сонымен бірге өзінің ертелі-кеш жазған мақалалары мен 
«Тіл-құрал», «Тіл жұмсар» тəрізді еңбектерінде кездесетін 
программа, фонетика, морфология, синтаксис, синод, дума, 
школа, председатель, министерство, петиция сияқты сөз-
дерге қарағанда, ол реті келген жерде (əсіресе, орыс тілінің) 
сөз қорындағы керекті сөздерді пайдаланудан да қашпаған 
тəрізді. Сондай-ақ ана тілімізде сөздік құрамына баяғыда 
еніп, байырғылардың қатарына қосылған оқу, білім, мектеп, 
кітап, өнер т.б. толып жатқан араб сөздерін де терминдік 
материал есебінде жиі пайдаланып отырады.

Сайып келгенде, оның термин жасаудағы өнегелік үлгісі 
күні бүгінге дейін маңызын жоғалтқан жоқ. Əсіресе тілдің бар 



қатпар-қыртысын, бар амал-тəсілін сарқа пайдалана білуде 
А. Байтұрсынұлы үлгісі таптырмайтын өнеге. Осы қыс-
қаша əңгіменің өзінен-ақ қазақ тіл білімі терминологиясы-
ның негізін салған А. Байтұрсынұлы деп түйін жасауға 
əбден болады.

Оның сан қырлы талантының біз бүгін бір ғана саласын 
баяндауға тырыстық. Ахаңның ақындық, аудармашылық, 
қайраткерлік қызметі, журналистік таланты, əсіресе əде-
биеттану ғылымы терминдерін жасаушы ірі маман есебін-
дегі еңбектерін зерттеп, баяндап беру – келесі кезекте тұр-
ған міндет.
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ҚАЗАҚ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНДАҒЫ
Қ.Қ. ЖҰБАНОВТЫҢ ОРНЫ

(1899-1938)

Бүгінгі қазақ терминологиясының дамып, қалыптасуына 
Қ.Қ. Жұбановтың алатын оны ерекше. Ерекше болаты-
ны ғылым тармақтары енді-енді ерекшеленіп, енді-енді 
айқындала бастаған тұсының өзінде еуропаша арнайы 
білім алған, сөйтіп қазақ тілі білімінің мəселелерін кезінде 
ғылыми тұрғыда жүйелеп қарастыра бастаған одан басқа 
маман лингвист бола қойған жоқ. Бұл – бір.

Екіншіден, алып Ахаң (А.Байтұрсынұлы) қазақ тілінде 
терминдердің алуан түрін жасап, өзі жазған оқу құралдарын 
ендіріп, қолданысқа қосып кетсе, зерек Құдекең сол тер-
минжасамның принциптерін саралап, ғылыми тұрғыда не-
гіздеп берген.

Қазақтың ғылым тілін жасауға зор септігін тигізген 
Қ. Жұбанов бұл салаға неше алуан практикалық тəжірибе 
жинап, теориялық тұжырымдарды ой елегінен өткізе оты-
рып келген болатын. Оның қазақ терминологиясымен айна-
лысуы 1925-35 жылдар арасына жетелейді. 

Қараңыз, 1935 жылы Мəскеуде академик Е.А. Чаплыгин 
мен проф. Д.С. Лоттенің бастауымен Одақтық Академия 
жанынан ғылыми-техникалық терминология Комитеті құ-
рылды. Дəл осы 1935 жылы біздің автономиялы Респуб-
ликамыздың Халық Комиссарлар Кеңесінің жанынан Мем-
лекеттік терминология комиссиясы (Мемтерминком) құрыл-
ды. Осы комиссияның құрылуына себепкер болған проф. 
Қ. Жұбанов оның тұңғыш төрағасы болып белгіленді. Міне, 
осы кезеңнен бастап Қазақстанда терминология мəселе-
лері жүйелі түрде, жоспарлы жұмыс ыңғайында жүргізіле 
бастады.



38

1935 жылы енгізілген мəдениет саласы қызметкерлері-
нің Бүкілқазақстандық съезі ашылар қарсаңында Қ. Жұба-
новтың жетекшілігімен Мемелекеттік терминология комис-
сиясы «Бюллетенінің» 4 саны жарық көрді. Бұл төртеуінде 
жария болған 17 зерттеу мақаланың тең жартысы термин 
мəселесіне бағышталған. Емле, əліппе, əріп жөніндегі ма-
қалалардың өзінде термин сөзге соқпай кететіні жоқ. 

Бюллетеннің 1-ші санында терминология мен орфогра-
фияға қатысты бірнеше материал басылған. Олардың қай-
сыбірінің қазақша-орысша нұсқасы қатар беріледі де, қай-
сыбіреуі ана тілінде ғана жарияланған. Біздіңше, мұның 
мынадай себептері болған тəрізді. Біріншіден, саяси мəні 
ерекше сауаттылық əлемінде жасалып жатқан мұндай ша-
ралардың деңгейін бүкілодақтық дəрежеге көтеру болса, 
екіншіден, айтулы ғұламалардың, партия-кеңес қызмет-
керлерінің жəне оқу-ағарту ісіндегі мамандардың мағлұ-
матының кеңеюіне жол ашу. Қалайда, сол кезеңнің өресінен 
қарағанда, материалдардың осындай тəртіппен берілуі өзін-
өзі ақтады деп білеміз. Мəселен, осы алғашқы санының 
өзінде «Қазақ əдебиет тілінің терминдері туралы» жəне 
«Термины казахского литературного языка» деген атпен ма-
қала екі тілде берілсе, «К пересмотру казахской орфагра-
фии» мақаласы орысша жарияланған. Бұл аталған дү-
ниелердің авторы – Қ. Жұбанов. Ал «Теріс жазуға емле 
себепші болмасын» (К. Бегалинұлы), «Қосар ма, дара ма?» 
(Жұбанұлы Құдайберген) жəне «Қазақ тілінің емлесі мен 
əліппесіне кіргізілетін өзгерістердің жобасы» дейтін ма-
териалдар қазақша басылыпты.

2-ші санында «Терминдердің спецификасы жөнінде» 
(«О специфике слов-терминов»), «Қазақ тілі орфографиясы 
мен алфавитіндегі өзгерістер жөнінде жоба» («Проект из-
менений орфографии и алфавита казахского языка») сияқты 
орыс тіліндегі мақалалар, сондай-ақ қазақ тілінде жазылған 
«Математика терминдері жөнінде», «Физика терминдері 
жайынан» тəрізді мақалалар басылған.
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3-ші санында өткен 2-ші санда жарияланған «О специ-
фике слов-терминов» деген мақаланың қазақшасын беріпті. 
Соған қоса дүнген тілі орфографиясы жөнінде Цунваза-
ның жобасы басылған.

«Бюллетеннің» соңғы 4-ші санындағы материалдар тек 
қана қазақша. Олар мыналар: «Қазақ тілінің емлесін өзгерту 
жайы» (Қ. Жұбанов), «Емле, əліппені өзгерту, дұрыстау 
жөніндегі жоба» (Аманжолұлы Сəрсен), «Əріп, емле, тер-
мин мəселелеріндегі негізгі таяныш-тірегіміз не болуы 
жөн?» (Басымұлы Қажым), «Терминдер туралы».

Сонда «Бюллетеннің» төрт санында жарияланған ғылы-
ми мақалалардың термин мəселесін тікелей сөз ететіні со-
ның жеті-сегізі. Басқалары терминді орфография мен алфа-
витке байланысты əңгіме етеді. Алайда сөзіміздің басында 
ескерткеніміздей, осы мақалалардың өзінде-ақ көптеген мə-
селелердің басы ашылып, жазуымызда жүйе бола баста-
ды. Көптеген термин сөздерді ретке келтіріп, оны қолдану, 
қабылдау, тіпті жасау принциптері айқындала түскені мəлім.

Мемлекеттік терминология комиссиясының бұл басы-
лымында тағы бір көңіл қоюға тұрарлық бір мəселе бар. 
Ол мынау: Оның əрбір санында комиссияда қаралған, 
талқыланған термин сөздер тізімі жарияланып отырған. Бұл 
мəселенің дер кезінде шешім тауып, қабылдануына септігін 
тигізген шара деп білеміз.

«Бюллетеннің» алғашқы санының өзінде алдымен қазақ 
əдеби тілінің теринологиясын жан-жақты əңгімелеп, оның 
жасалу, қалыптасу, даму жəне қолданылу өрісі жайында 
нақты мағлұмат-нұсқау беріп алған соң, «Социал-экономик 
пəндерінің терминдері» мен «Математика терминдерінің 
орысша-қазақша сөздігі» берілгені осыны ұйымдастыру-
шы адамдардың білігін танытқандай.

Ал екінші санда «Физика терминдері» мен «Ботаника 
терминдері», үшіншісінде «Математика терминдерінің жал-
ғасын», төртіншісінде «Физика терминдерінің жалғасын» 
жариялап үлгеріпті. Сонда, байқап қарасақ, сол кездің өзін-
де-ақ біздің ғылыми мекемелер мен маман адамдар кезеңі-
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нің тілек-талабына сай ел мұқтажын өтейтін мəселелерді 
əлеумет талқысына дер кезінде салып, көпшілік назарын 
уақтылы аудара білген екен. Ендігі мақсат осы «Бюлле-
теньде» жарияланған мақалалардың ғылыми мəнін саралап, 
ондағы көтерілген мəселелердің салмағын таразыға салу 
болса керек. Мұнсыз біздің жалпы əдеби тіліміздің, оның 
ішінде өте бай терминологиялық лексикамыздың жасалу, 
қалыптасу, даму жолын анықтай алмаймыз.

Қ. Жұбанов «Қазақ əдебиет тілінің терминдері жайын-
да» деп атаған мақаласында сол кезеңнің саяси-əлеуметтік 
болмысына бойлап, тіл мəселесіндегі неше алуан құбы-
лыстарға тоқтайды. Қазан төңкерісінен кейінгі алғашқы 
жылдарда ұлттық мəдениетіміздің айқын бір көрінісі – са-
уат ашу саласында əрқилы талас-тартыс, айтыстардың бол-
ғаны мəлім. Айтыстың дені интертерминдерге қатысты 
туындап жатты.

Шынында, бұл тіпті де оңай мəселе емес еді. Неге десе-
ңіз, ол кезде айқайлатып айтылмағанмен əрбір іс-əрекет-
тен орыстандыру саясатының салқын салдарын көруге 
болатын. Осының түп негізін ерте байқаған көреген Ахаң 
(А. Байтұрсынұлы) қазақ тілінің заңды даму жолын алды-
мен өзі танып-біліп, сосын ел-жұртына білдіргісі келген-тін.

Сөйтіп, ол тілде болатын өзгеріс, өріс, не түрлі құбы-
лыстың бəрі тек ішкі заңдылыққа орай өрбуі тиіс деген 
түйінге келеді. Əсіресе ол қазақ тілінің ғылым мен білім 
əжетіне жарарлық қазынасын сарапқа салып, теңдесі жоқ 
терминдік жүйені жасап, қалыптастырады. Сөйтіп, ол өзінің 
тілге деген оң көзқарасынан таймай, ұлт мəдениетінің 
Хантəңіріндей болып, өз ұлтына, өз тіліне деген ұлы ма-
хаббатын сөндірмеген күйі дүниеден өтті. Тілдегі, əсіресе 
терминжасамдағы ол ұстанған бағыттың басты шарты 
əуелі ана тілінің бар байлығын іске жарату болатын, шет-
тен келген қандай сөз, қандай аталым болса да, оның тіл 
заңдылығын қабылдап, кіріге келуі қадағаланатын.

30-жылдардың екінші жартысында осы басты байламға 
күрделі өзгерістер енгізілді. Ол, əсіресе, орыс тілінен жəне 
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сол тіл арқылы келген интернационалдық терминдерге қа-
тысты болды. Онда өз тіліміздің емес, əлгі кірме терминдер-
дің өзгертілмей айтылуы мен жазылуы қатты қадағаланды. 
Сөйтіп ана тіліміздің табиғи болмысынан тыс, жат заңды-
лық күштеп енгізілді. Термин жасау принциптерінің ал-
ғашқы жобасын жасаған проф. Қ. Жұбанов екені даусыз. 
Алайда осы принципті түзу барысында профессор өз 
еркінен тыс қатал тапсырма торына түсіп қалған сияқты. 
Өйткені қазақ тілі заңдылықтарын бір білсе, осы адам бі-
леді дейтін ғұламаның, «өзге тілдік кірмелерді бұлжытпай 
алайық» деуінде амалсыздық байқалады. Бұл сол кезеңнің 
білімпаздары амалсыз мойынұсынған шара демеске бол-
майды. Қазақ тілінің емле ережелері де сол баяғы Мəскеу 
ықпалымен жасалғаны мəлім.

Бұл тілдің даму жүйесіне, сауат ашу ісіне жасалған 
қиянат еді. Əйтсе де Мемлекеттік терминология комиссия-
сы жұмысының айрықша болғанын атап айту парыз. Ол 
құрылған алғашқы күннен бастап осы тектес ең күрделі 
мəселелермен айналысып, əдеби тілдің нəрлене, қалыптаса 
түсуіне септігін тигізген талай шешім қабылдап келеді.

20-жылдардағы əлеумет өміріне, соған орай ғылым мен 
мəдениет тарихына зер салсақ, неше алуан ұғымдар мен 
көзқарастардың, қым-қиғаш талас-тартыстың болғанын да 
байқар едік.

Əйтсе де білімге сусаған ел жаңа өмірдің жарқын істері-
не араласып, өз əліпбиін түзіп, өз жазуын жолға қоюға кі-
рісті. Сөйтіп, қазақ халқының тарихында бұрын-соңды бо-
лып көрмеген жаңалықтар мен оны білдіретін жаңа ұғым, 
түсінік, құбылыстардың бəрін тіл фактілерімен деректеп 
отырарлық термин сөздер қалыптаса бастады. Оқу, білім, 
өнер, ғылым, мəдениет, экономиканың қай-қайсысында да 
халық ұғымына тосын сөздер пайда болды. Оның əрқай-
сысының терминологиялық жүйесін жасау үшін сауатты, 
білікті мамандар даярлау проблемасы тұрды күн тəртібінде, 
ал мамандар жетіспейтін.

Алға жетектеген шаралар ретінде мыналарды айтуға бо-
лады: кеңселерде ісқағаздары қазақ тілінде жүргізіле бас-
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тады, қазақ тілінде шығатын газет-журналдар көбейді, қа-
зақ мектептері ашылып, онда оқылатын пəндердің бəрі 
ана тілінде жүргізілді. Сонымен бірге қазақ тілі мейлінше 
кең қанат жайған көркем əдебиет тіліне, əлеуметтік өмірге 
тікелей араласу барысында қоғамдық-саяси əдебиет тіліне, 
түрлі шаруашылық пен экономика, өнер, жалпы мəдениет 
тіліне айналды. Сөйтіп, қазақ тілі күнделікті өмірдің қай 
саласына да белсене араласып, қоғамдық қызмет аясы 
кеңейе түсті. Күн өткен сайын, өмір алға озған сайын мына 
сөзді қалай жазамыз, ана сөзді қалай қабылдаймыз деген 
тəрізді сұрақтар көбейіп, терминге деген ділгерлік артып, 
мұқтаждық молайды.

«Атаулар сөздігі» (Қызылорда, 1931) осындай мұқтаж-
дықты сəл де болса өтеу жолындағы алғашқы əрекет еді. 
Бұл – Қазақстан Оқу комиссариаты Білім кеңесінің жетек-
шілігімен жасалған сөздік. Білім кеңесі сол кездегі бірінші 
кезекте тұрған мəселе ретінде осы пəн атауларын жинап, тез 
арада жұртшылыққа ұсынды. Алғашқының аты – алғашқы. 
Мұның негізінен кейінгі жұмыстарға аздап септігі тиген-
мен, жоғарыда ескерткеніміздей, кемшіліктері де аз емес. 
Өйткені бұл əлі ғылым салаларынан маман адамдар даяр-
ланбай тұрған шағында, сол игі іске себі тие ме деген мақ-
сатпен жасалған сөздік еді.

1935 жылы өткен мəдениет қайраткерлерінің Бүкілқа-
зақстандық съезінің күн тəртібінде қаралған негізгі мəсе-
лелердің бірі – орфография мен терминология мəселесі 
болды. Осы съезд қарсаңында Мемлекеттік терминоло-
гия комиссиясы өзінік кеңейтілген мəжілісін өткізіп, онда 
ғылымның əртүрлі саласына байланысты жасалып жат-
қан терминдер жүйесі туралы сөз қозғады.

Қазақ тілінің ғылыми терминологиясын жасап, олар-
ды ретке келтіруде, сондай-ақ алдағы жұмыстар бағытын 
айқындай түсуде бұл съездің атқарған рөлі зор болды. 
Съезде терминология мəселесі ғылыми проблема есебінде 
қарастырылып, оның негізгі белгілері, ерекшеліктері анық-
талды. Лексиканың өзге қабаттарына қарағанда терминнің 
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өзіне тəн өзгеше қызметі, жасалу жолдары, қалыптасу сыр-
лары бар екені дəлелденіп, ғылыми принциптері түзілді. 
Осының негізінде бұдан былай қарай термин жасау ісі бел-
гілі бір ғылыми жүйеге, тіл заңдылығына сəйкес, қабыл-
данған принциптер негізінде жүргізілетін болды. Яғни тер-
мин жасаудың ортақ принципі түзіліп, оның басқа да ма-
ңызды мəселелері шешімін тапты.

Съезд қарсаңында жасалып, жұртшылық талқысынан 
өткен, сөйтіп съезд мақұлдамасын алған қазақ терминдері 
Қазақстан Халық Комиссарлары Кеңесінің 1935 жылғы 
23 маусымдағы 812-ші қаулысымен бекітілді.

Съездің алды-артында қауырт жүргізілген осы тектес 
жұмыстар нəтижесі іле-шала І936 жылы терминологиялық 
сөздік күйінде «Қазақ тілі терминдері» деген атпен жұрт 
қолына тиді. Қ. Жұбановтың жалпы редакциясымен «Қазақ-
стан» баспасынан жарық көрген бұл сөздіктегі терминдер 
негізінен үш саланы (əлеуметтік-экономика, физика мен 
математика) қамтыған. Жинақталған терминдер саны онша 
көп бола қоймағанмен, бұл қазақ терминологиясының сол 
кезеңнің талап-тілегіне орай ғылыми арнаға түсіріп, оның 
əлеуметтік мəні бар мəселе екенін танытқан игі іс ретінде 
тарихта қалды.

Сөздікте үкімет қаулысымен бірге Мемлекеттік терми-
нология комиссиясы басшылыққа алатын қазақ əдеби тілі 
терминологиясының он тармақтан тұратын принциптері 
берілді. Бұл құжат терминологтар алдына мынадай талаптар 
қойды:

Бірінші шарт бойынша, əдеби тілдердің көбіне ортақ 
революция, совет, теория, практика, тенденция, меди-
цина, хирургия, климат, абсолютный, конкретный т.с.с. 
халықаралық сипаты бар терминдерді сол түпнұсқадағы 
қалпынша қазақ тіліне аудармай алу; екінші шарт бойын-
ша, əдеби тілдер тəжірибесінде аударылып алынып жүрген 
производство, труд, деньги, корень, стебель, мышцы, де-
ление, умножение тəрізді халықаралық терминдерді аудару 
керек. Ал сословие, состав, клетка, слет сияқты қазақ 
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тілінде баламасы жоқ немесе терминнің қазақша нұсқасы 
бастапқы мағынадан ауытқитын болса, онда оны аудармай 
алған жөн, делінеді.

Үшіншіден, əртүрлі ғылым салаларына ортақ термин-
дер болуы мүмкін. Мысалы, материя термині философия 
мен физикада, түбір термині математика, ботаника жəне 
лингвистикада, реакция термині химия, биология жəне 
саяси ұғым есебінде, экскурсия сөзі оқу-ағарту ісі мен фи-
зиология ғылымында кездеседі. Бұларды сол бірыңғай түр-
де қалыптастыру керек.

Төртіншіден, əрқилы жағдайда əр алуан мағынаны біл-
діретін мануфактура (тарихи-экономикалық жəне товарта-
ну мағынасында), продукт (өндіріс өнімі жəне азық-түлік 
мағынасында) сияқтылар бір пəнде термин ретінде алын-
сын да, екіншіде жай сөз ретінде аударылсын.

Бесіншіден, халықаралық терминдер орысшада қалай 
алынса, қазақшада да солай алынады. Егер ол сөздерді таң-
балайтын кейбір əріптер жетіспесе, қазақ алфавитінің бар 
мүмкіндігі пайдаланылатын болсын.

Алтыншы тармақ бойынша, аударуға келетін термин-
дерді аударғанда оның ғылыми мəні дəл берілуін қадағалау 
қажет. Аудару кезінде қазақ тілінің грамматикалық ерек-
шеліктері қатаң сақталуы тиіс. Беріліс – передача, көпбұ-
рышты – многоугольник, тəжірибе – практика тəрізді тер-
миндерді түсініксіз ететін жасанды сөзжасамға үйір бол-
маған жөн.

Жетінші тармақта былай деп көрсетіледі. Есім жəне 
есімденген етістік түріндегі халықаралық (интернационал) 
терминдер сол түрінде алынсын. Ал -изация, -ификация, 
-ация жұрнақтарымен келетін машинизация, электрофика-
ция, обьективация сөздеріне қазақ жұрнақтары жалғанып 
алынсын (машиналандыру, электрлендіру, объективтену).

Ал -ский, -ный жалғаулары арқылы жасалған анықта-
уыш сын есімдер қазақшасында қысқартылып, популяр 
кітап (популярная книга), абсолют шама (абсолютная ве-
личина), буржуаз идеология (буржуазная идеология), экс-
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тенсив шаруашылық (экстенсивное хозяйство), дифферен-
циал теңгерме (дифференциальное уровнение) түрінде 
алынуға тиіс. Сондай-ақ түбір сөздің к дыбысы ч-ға ай-
налып, -ский жұрнағымен келетін сын есімдер жалғауы 
қазақшасында қысқартылып, электршам (электрическая 
лампа), физикалық география (физическая география) т.б. 
түрінде берілсін.

«Изолировать», «машинизировать» тəрізді есімнен бол-
ған етістік формалар қазақ тілінің жұрнақтары арқылы изо-
ляциялау, машиналандыру деп аталсын.

Сегізінші тармақта халықаралық терминология тəжіри-
бесінде қолданылып жүрген кейбір -ист, -изм тəрізді суф-
фикстер мен ре-, син-, де-, анти-, контр- тəрізді сөз алды 
префикстерінің қазақ тілінде баламасы жоқ болғандықтан, 
термин сөздермен бірге бұлар да қабылдансын, басқа қо-
сымшалардың бəрін де қазақша түрінде алу керек делінді.

Тоғызыншы тармақта қысқарған сөздер жайы əңгіме бо-
лады, авто, аэро, авиа т.б. қазақ сөздерімен біріктіріп, ав-
тожол, автоқатынас, авиашана, т.т. деп алынсын делінген. 
Осы күнге дейін қазақша аудармасы беріліп келген дикта-
тура, революция, совет, теория, практика, контрреволю-
ция, милитаризм тəрізді т.б. терминдер бұдан былай қарай 
аударылмай, бəрі сол халықаралық қолданыстары қалпын-
ша алынуы тиіс.

Оныншы тармақта өте маңызды мəселеге мəн беріледі. 
Атап айтқанда, Қазан төңкерісінен бері, əсіресе орыс тілінің 
сөз жасау тəжірибесінде қолданылып келе жатқан біріккен 
күрделі сөздер мəселесі əңгіме болады. Саяси экономия 
(политэкономия), ауатком (райисполком), т.б. тəрізді жаңа 
тіркесім терминдер қазақ тілі заңдылығына орай жасалып, 
Мемтерминком бекіткен соң қолданысқа ендірілсін.

Міне, ең алғаш түзіліп, басшылыққа ұсынылған тер-
минжасам принциптерінен өзіндік сипаты осындай жетіс-
тіктермен қатар, кейбір кемшіліктерінің болғанын да жасы-
рудың қажеті жок.

Мəселен, кейбір халықаралық терминдер мен советизм-
дерді сөз еткенде қайсыбір жүйесіздіктер көзге түседі. 
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Оның бер жағында, терминжасам үрдісіндегі қазақ тілінің 
өз мүмкіндігі жан-жақты ашылып айтылмайды. Сондай-
ақ аударылсын деген сөздердің біразын аударудың керегі 
жоқтығы, ал түпнұсқадағы күйінде берілсін дейтін сөздер-
дің қайсыбірінің тамаша баламасы бар екені көрінеді. Қыс-
қасы, күні кешеге дейін бұл істе орыста қалай болса, солай 
алу керек деген пиғыл үстем болып келді. Соған қарамас-
тан осындағы көрсетілген ұстаным алдағы терминжасам 
үрдісіне қызмет еткен құжат еді.

Бұл принциптер күні кешеге дейін қаймағы бұзылмай 
емле ережеріне де енгізілді, барлық сөзжасам мен тер-
минжасам процесінде қолданылып келді. Терминжасам 
ұстанымдары туралы сөз қозғағанда, біз А.Н. Самойлович-
тің, Н. Сауранбаевтың, Қ. Шəріповтың, М. Балақаевтың, 
С. Бəйішевтің есімдерін еске аламыз. Бұлардың да термин-
жасам процесіндегі ұстанған негізгі бағыты интернацио-
налдық терминдерді жəне орыс тілінің атау сөздерін өз-
гертпей, сол қалпында қабылдау дегенге саяды.

Ахаң, Құдекеңдер тəрізді ұлы тұлғалар тастап кеткен 
ғажайып мұра жалғасын таппай қалған жоқ. Өмір сұраны-
сына өзінше жауап беруге тырысқан зерттеулердің қарасы 
қазір баршылық. Солардың қайсыбір тұстарына да тоқтала 
кеткенді жөн көріп жүрміз.

50-жылдардағы баспасөз материалдарын қарап отыр-
сақ, термин жасау ісінде кезеңіне лайықты аздаған өзге-
шіліктер кездеседі. Көптеген интертерминдердің қазақша 
баламасын (І. Жарылғапов, Ə. Сатыбалдиев, Р. Бердібаев) 
тауып, қолданысқа енгізе бастаған жандар болған. Бірақ 
мұндай бірен-саран əрекеттер кең өріс ала алған жок. Қазақ 
сөзін осылайша терминдендіру əрекеті 70-жылдарға дейін 
созылып келді.

Терминдердің жалпы халықтық сипат ала бастаған тұсы 
кейінгі 15 жыл шамасы. Əсіресе қайта құру кезеңі көпте-
ген сөздеріміздің терминдік қызметін жандандырып, қаласы 
бұзылмай сіресіп тұрған кірме сөздерді тіл заңдылығына 
сəйкестендіріп қабылдау бағыты қайта жанданды. Тер-
мин жасау процесінде əр алуан үлгілер өріс ала бастады. 
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Қазақ тілінің мемлекеттік мəртебені иеленіп, ол «Тіл тура-
лы» Заң мен Конституцияда заңдастырылуына орай термин 
шаруашылығындағы көптеген кемшіліктерді түзеу мүм-
кіндігі туды. Əсіресе терминжасам принциптерінен осы уа-
қытқа дейінгі орын алып келген қайсыбір қисынсыз шарт-
тарды қайта қарау қажеттігі көрінді.

Кезеңнің сұранысын дəл аңғарған ғалымның бірі – ака-
демик Ə.Т. Қайдаров. Ол «Қазақ тілі терминологиясына жа-
ңаша қөзқарас» деген мақаласында казіргі жағдайды баян-
дай келе, өзіндік екі принципті ұсынады. Сонау 1935 жылдан 
бергі аралықта терминжасам принциптеріне азды-көпті көңіл 
бөлген бірен-саран авторлар болмаса, ауыз толтырып айтар-
лық еңбек кездесе бермейді. Сондықтан академик Ə. Қайда-
ров ұсынып отырған бұл принциптерге көңіл бөліңкіреген 
жөн сияқты. Олардың қысқаша мазмұны мынадай:

1. Мемлекеттік тіл тірегі – терминологияға мемлекеттік 
қамқорлық.

2. Терминжасам ісінде көрініс беріп жатқан бұқаралық 
үрдістің жақсы үлгілерін орнықтыру.

3. Байырғы лексикалық байлығымызды сарқа пайдалану.
4. Туысқан түркі тілдері тəжірибесін іске қосу.
5. Интернационалдық терминдерді қазақ тілінің фоно-

морфологиялық ерекшеліктеріне икемдеп алу.
6. Орыс тілінен (жалпы славян тілдерінен) енген тер-

миндік атауларды мүмкіндік болғанша қазақшаға аударып 
қолдану, аударуға келмейтіндерін қазақ тілінің фономорфо-
логиялык ерекшеліктеріне үйлестіре қабылдау.

7. Салалық күрделі терминдер мен атауларды қазақ 
тілінің өз негізінде алғашқы əріптері мен буындары бойын-
ша қысқартып пайдалануды заңдастыру.

8. Көп жылғы тəжірибе арқылы қалыптасқан дəстүр мен 
шарттылық заңдылығын мойындау.

9. Лексикалық байлығымызды салалық жүйе бойынша 
жіктеп, саралап пайдалану.

10. Тіліміздегі ұлттық жəне интернационалдық термин 
атаулардың сандық, сапалық салмағын табиғи қалпында 
сақтаудың жолдарын іздестіру.
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11. Терминдер мен атаулардың емлесін тіл заңына, жазу 
дəстүріне сəйкес реттеу.

Əрине, бұл көрсетіліп отырған принциптер ешбір пі-
кірталас тудырмайтын қағидалық дүние емес деп ойлай-
мыз. Сондықтан біз де бұл принцип туралы ойымызды 
түйіндемекпіз. Біздің ойымызша, ең негізгілері деп 3-8 жəне 
11-ші принциптерді айтуға болатын сияқты. Басқалары 
күнделікті қажеттілікке орай қатар жүргізіліп отыруға 
тиісті шаралар, солардың ішінде үнемі күнделікті назарда 
тұратыны – өз байлығымызды сарқа пайдалану, түркі тіл-
дері тəжірибесін ескеру, интертерминдерді тіл заңдылы-
ғына сəйкестендіріп қабылдау, дəстүр мен шарттылықты 
мойындау, атауларды қысқартып алу жəйі, жазу дəстүріміз-
ді сақтау тəрізділері. Терминжасам процесінде болып жа-
татын ала-құлалықтардың көбі осы шарттардың ескеріл-
меуінен, тіл заңдылығының аяқасты етілуінен деп білеміз. 
Заман талабы ескерілген бұл принциптер, сөз жоқ, қазақ 
тілінде термин реттеуге себі тиер игі үлгі. Мұндай жаңа 
үрдіс қазақ тілінің қайта жасалуға тиісті емле ережелеріне 
енгізілгені жөн.

Қысқасы, осы айтылғандардан байқалатынындай, қазақ 
тілінде термин жасау ісін шартты түрде бірнеше кезеңге 
бөліп қарауға болатын сияқты. Бірінші кезең XІX ғасырдың 
ІІ жартысы мен XX ғасырдың басын қамтиды. Алғашқы 
қазақ басылымдары мен Ыбырай, Абай, Шоқандар өмір сүр-
ген дəуір тіліміздің терминдену сипатына аздап болса да 
ізін қалдырған. Мектеп, медресе, ғылым, білім, оқу, өнер – 
осының айғағы.

Екінші кезең XX ғасырдың 10-жылдары мен 30-жыл-
дардың екінші жартысындағы аралықты қамтиды. Бұл тер-
мин жасау процесінің бастапқы кезеңі. Əуелгі қалыптасу 
тұсында түрлі талас-тартыстардың, неше алуан бағыт-
бағдарлардың болғаны мəлім. Соған қарамастан, термин 
жасауда негізінен тіліміздің бар байлығын сарқа пайдала-
ну бағыты, басқаша айтқанда, терминдерді қазақыландыру 
бағыты басым болды. Бұл жерде, сөз жоқ, А. Байтұрсынұлы, 
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М. Дулатов, Х. Досмұхамедұлы тəрізді тұлғалардың ықпа-
лы зор болғаны көрінеді.

Үшінші кезең 30-40-жылдарды қамтиды. Бұл кезде 
арабшылдар мен латыншылдар айтыса келе, кейінгілері 
жеңген, сөйтіп латынды тастап, кириллицаға ұласқан 
жылдар еді. Бұл кезеңнің басты белгісі – интернационал-
дық терминдер мен орыс атауларын тілімізге түпнұс-
қадағы пішінін бұзбай, сол қалпында қабылдау болатын. 
Осының нəтижесінде тіпті қайсыбір қазақ сөздерінің өзін 
орысша мақаммен айтатын дəрежеге жеттік. Алфавиті-
мізге тіл табиғатына тəн емес дыбыстар енгізілді, бөтен 
префикс пен жалғаулар енді. Емле ережелері осы бағытта 
түзілді.

Төртінші кезең ретінде 40-80-жылдар аралығын əңгіме-
леуге болады. Мұның термин қолданыста алдыңғы кезең-
нен айырмасы шамалы. Негізінен, сол терминологиялық 
лексикамызды интернационалдандыру, орыстандыру ба-
ғыты жүріп жатты. Бұл жылдардың ұлттық лексиканы 
дамытуға қосқан үлесі шамалы.

Бұл – қазақ зиялыларының соғыстан кейінгі жылдары 
еңсе көтеріп, рухани дүниемізді зерделей бастаған дəуірі. 
Газет, журналдарда қазақ мəдениетінің мəселелері көтері-
ліп, жазу-сызуымызға көңіл бөліне бастайды. Сол кездегі 
баспасөз материалдарынан көптеген интертерминдердің қа-
зақша баламалары жасалып, орыс сөздерінің қазақша сөй-
лей бастағанын байқаймыз. Тіпті əсіреарабшылдыққа бар-
ғыштап, асыра сілтеп те жіберген кездеріміз болды. Соған 
қарамастан, бұл өз тіл байлығымыздың қадіріне жете бас-
таған сəт есебінде бағаланды.

Бесінші кезең 80-ші жəне 90-жылдардың екінші жар-
тысына жататын аралықты жатқызуға болады. Бұл жылдар-
дың ішінде болған сан алуан қоғамдық өзгерістер ыңғайы-
на қарап, мұның өзін үш бөлікке жіктеп қараймыз. Алғаш-
қысы – тоқырау жылдары атанып, тарихқа енген Брежнев 
заманы, екіншісі – қайта құру (Горбачев заманы), үшін-
шісі – Кеңес Одағының құлап, Тəуелсіз Мемлекеттер Дос-
тастығының пайда болған заманға сəйкес туындаған тіл 
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қозғалысы. Бұл құбылыстың əрқайсысының тілде қалдыр-
ған өзіндік ізі бар. Əсіресе қайта құру мен тəуелсіздік туы 
желбіреген соңғы бес-он жылдың мемлекеттік тілімізге, 
оның ішінде қазақ терминологиясының қалыптасуы мен да-
муына жасаған ықпалы ұшан-теңіз. Болашақ зерттеулер, 
біздіңше, осы кезеңдік сипат негізінде жүргізілгені мақұл 
деп ойлаймыз. Сонда ғана ғылым тілінің қалыптасу жолда-
рын нақты саралауға болады.

ПРОФЕССОР Қ. Қ. ЖҰБАНОВ ЖƏНЕ 
ҚАЗАҚ ТЕРМИНОЛОГИЯСЫНЫҢ 

КЕЙБІР МƏСЕЛЕЛЕРІ

Қарт тарихтың қай бетін ашсаң да, ұрпақ санасына 
салмақ түсірер саралы жолдар мен сұңғыла соқпақтар кез-
деседі. Сонда елі мен жерін, діні мен тілін сақтап қана қой-
май, сол үшін күресіп, соны жетілдіре, жеткізе тірлік кеш-
кен жандарды əздектете əңгімелеп, үлгі тұтпай өте алмай-
сыз. Əр кез өзінің осы тектес ұлдары мен ұлыларының ерен 
еңбектерімен əйгілі.

Рухани əлемімізді асқақтатып кеткен ұлы Абайдан соң 
да тағдыр қазаққа таланттар беруден тарынбаған. Қараңыз, 
XX ғасырдың алғашқы ширегінің өзінде Ахмет, Əлихан, 
Шəкəрім, Мұстафа, Халел, Жаһанша, Міржақып, Сəкен, 
Тұрар, Сұлтанбек, Ілияс, Мағжан, Жүсіпбек, Мұқтар, Бе-
йімбет, Қаныш, Марғұлан сынды алыптар шоғырын түй-
дек-түйдегімен берген. Бұдан да басқа ғылым мен өнерге, 
мəдениет пен білімнің өркендеп өсуіне өлшеусіз зор үлес 
қосқан тұлғалардың өздері мен еңбегін санамалап тауыса 
алмайсыз. Бір ғажабы, бұлардың қай-қайсысы да халқына 
қалтқысыз қызмет ете жүріп, ұлт рухын асқақтатқан рухы 
биік жандар. Сондағы олардың сүйенгені мен сиынғаны – 
қазақ тілі мен тарихы, мəдениеті мен өнері болған.

Құдайберген Жұбанов – осы қатардағы ерен тұлғалар-
дың бірі.
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Өз өмірін тұтастай қазақтың тілі мен мəдениетінің өр-
лей түсуіне бағыштап, небəрі 40-қа енді шыққан шағында 
«халық жауы» атанып мерт болған тілшінің өзге еңбекте-
рін өзге жұрт айта жатар. Менің бұл жолғы мақсатым – 
Қ. Жұбановтың қазақ жазуының емлесі мен терминоло-
гиясына қатысты еңбектеріне назар аудару, əсіресе, тер-
минологияға байланысты ойлары мен пікірлеріне бойлау.

Бір қарағанда, оның термин туралы жазған еңбегі ша-
малы ғана. Атап айтқанда, «О специфике слов-терминов» 
(1933 жыл), «О терминологии казахского литературного 
языка» (1935), «Принципы терминологии казахского лите-
ратурного языка, принимаемые Государственной термино-
логической комиссией», «К пересмотру казахской орфогра-
фии» (1935) деп аталатын еңбектерін атауға болады.

Ғалым бұл еңбектерінде емле ережелерінің дұрыс түзіл-
меуінің салдарынан бірнеше жыл бойы қаншама терминнің 
сан түрлі үлгіде жазылып жүргеніне күйінеді. Сауатты жа-
зудың тірегіне айналудың орнына, анархияны үдетіп отыр-
ған бұл жағдайдың себеп, салдарын зерттеп, одан шығудың 
жолдарын қарастырады, ғылыми термин сөздерге қойылар 
талаптың басты-басты шарттарын анықтап береді.

Термин сөздің тұңғыш рет ғылыми анықтамасын жа-
сап, олардың лексиканың өзге қатпарларынан өзіндік ерек-
шелігін қолға таяқ ұстатқандай етіп көрсетіп береді. Анық-
таманы сол тұпнұсқадағыдай түрінде ұсынамыз:

«Термином называется специфический вид определен-
ных словесных обозначений, передающих определенные 
понятия, установленные на данном этапе развития науки 
и революционной практики, причем передаваемые терми-
ном терминологическое понятие может не совпадать со 
словарным значением, которое присуще данной словесной 
величине в обыденной жизни» (Жубанов К. Исследования 
по казахскому языку. Алматы, 1966, 273-б.).

Осыдан аңғаратынымыздай, термин дегеніміз белгілі 
бір кезеңнің сөз əлеміндегі ғылыми атаулық кейпі. Бұл ғы-
лыми ұғым осы сөздің лексикалық мəнімен сəйкес келмеуі 
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де мүмкін. Атом, психология, яровизация тəрізді термин-
дерді мысалға ала отырып, Қ. Жұбанов бөлінбес ұғым деп 
жүрген бұл сөздер де қоғам дамуының кейінгі кезең саты-
ларында əрі қарай бөлшектеніп, жаңа бір мəн туындатып 
кеткенін əңгімелейді.

Қ. Жұбанов термин сөздердің эволюциялық даму ерек-
шелігін, өзіндік даму заңдылықтарын дұрыс болжап кет-
кен. Мұндай процесті көптеген терминдердің де жасалу, 
қалыптасу тарихынан аңғарамыз. Терминжасамдағы қате-
ліктің ең бастысы, Жұбановша айтқанда, аударылмайтын 
сөздерді аударуға тырысудан, ал аудара қалғандай жағдайда 
терминнің өзін емес, оның лексикалық мағынасын ауда-
рудан туындайтыны рас. Орыс тіліндегі лощадь, корова, 
толстый, мелкий сөздерін қазақ тіліндегі ат, сиыр, жуан, 
жіңішке сөздерімен салғастыра сөз етіп, ескермеуге бол-
майтын қызықты тұстарға мəн береді. Мəселен, бұл сөздер 
бір қарағанда бір-біріне тепе-тең балама іспеттес боп 
көрінгенмен, белгілі бір кезеңнің сұранысына орай олар 
ғылыми ұғымға ие бола алмаса, терминге қойылар талап 
шартына жауап бере қоймағаны. Қараңыз, шынында, ло-
щадь дегенді қазақтар ат деп те, кейде жылқы деп те айта 
береді. Ал қазақтың атын орыстар кей жағдайда мерин деп, 
екінші бір тұста конь деуі мүмкін. Сонда аударып термин 
жасауға мəжбүр болып отырған маман сөздердің осы тек-
тес құбылысын дəл басып саралай қолданбаса, шатасуы 
əбден мүмкін. Сол сияқты толстыйдың қазақта жуан (жуан 
сабақ), қалың (қалың қағаз) боп, мелкийдің – ұсақ (ұсақ тас-
тар), тайыз (тайыз су – мелкая вода) болып құбылатыны 
жөнінде жасалған талдамалар терминтану іліміне қосылған 
үлкен үлес. Мұны ол қалыптасқан табиғи заңдылық қата-
рында сөз етеді. Оның ойынша, сөз дегеніңіз тек зат, нəрсе 
атауы ғана емес, сонымен бірге санаға сіңген, қалыптанған 
заттардың да атауы. Қоғам дамуының ерекшелігіне сəйкес 
бұл танымдық құбылыс əр халық ұғымында əр алуан қа-
лыптасуы ықтимал.

Қ. Жұбанов 1930-35 жылдары терминология мəселе-
сіне жиірек көңіл бөлген. Бұған негізгі себептің бірі жоға-
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рыда айтылғандар болса, екіншіден, оның 1933 жылы Мем-
лекеттік терминология комиссиясына төраға болуымен бай-
ланысты. Ол жазу мен терминология мəселесін нақты қа-
дағалап, бір орталықтан басқарып, ұйымдастырып отыр-
майынша нəтиже болмайтынын ерте түсінген. Сөйтіп же-
дел түрде Мемлекеттік терминология комиссиясын ұйым-
дастырып қана қоймай, онда қаралған мəселелерді дер ке-
зінде жұртшылыққа жеткізудің жолдарын қарастырып, 
«Бюллетень» шығарды. Ғалым «Бюллетеннің» шыққан 
4 санының өзінде қазақ терминологиясының басты мəсе-
лелерін қозғап үлгерді. Сонымен бірге ғылымның əр сала-
сында бой көрсетіп, əрі-сəрі қолданылып жүрген термин-
дердің дені (10 мыңдайын) Мемтерминком мəжілісінде 
талқыланып, бекітіліп, «Бюллетеньде» жарияланды. Бұл 
терминдер кейін қазақ ғылымының қалыптасуына негіз 
болды деп айта аламыз.

Қазақ терминологиясының өзекті мəселесінің бірі – 
оның принциптерін қалыптастыру. Қ. Жұбанов өзі қарап 
бекіткен 10 мыңнан аса терминдері қандай принциптерге 
сүйеніп жасады. Ол бұл мəселеге алдын ала үлкен əзірлік-
пен келген. Бұл жөніндегі өзінің ойларын ол əуелі 1935 жы-
лы 20 мамырда Алматыда өткен мəдениет қайраткерлерінің 
бірінші құрылтайында баяндап береді. Ол съезде 11 принцип 
ұсынады.

Профессор Қ. Жұбанов ұсынған бұл принциптер съезде 
10 пунтке шақталып, негізінен қабылданды. Əрине, негізі-
нен ғылыми тұрғыда дəйектелген бұл қисындар термин 
жасам процесінде зор рөл атқарғанын айту лəзім. Біз про-
фессордың осы жүйелеуінің арқасында ғылым тілін бір ізге 
салуға жол ашқандай болдық. 

Алайда кезінде қазақ терминологиясын жасау ісінде 
орыс тілі үлесінің ықпалы, яғни «орыстандыру» саясаты-
ның əсері айрықша болғанын аса сауатты лингвист Қ. Жұ-
банов еңбектерінің өзінен байқамай өте алмайсыз. Соның 
салқыны мына принциптерден аңғарылады. Қазақ тілінің 
даму, қалыптасу заңдылықтары мен ерекшеліктерін мей-
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лінше терең білетін тіл білімпазының өзі ұлттық терми-
нологияны ұлттық негізде жасауға кесірін тигізетін ұста-
нымдарды басшылыққа алуға мəжбүр болған сыңайлы. 
Əйтпесе, интернационалдық терминдер мен орыс тілінде 
қалыптасқан үлгілерді олардың қазақ тілінде баламасының 
бар-жоқтығына қарамастан бұлжытпай қапысыз қабылдай 
берейік деудің қисынға келе бермейтінін өмірдің өзі 
дəлелдеді. 

1990-жылдардан бері терминдерді ұлттық негізге қа-
рай икемдеу, ыңғайлау бағыты басымдық ала бастады. Бұл 
ретте қазақ баспасөзінің, журналист қаламгерлердің еңбегі 
зор. Күні бүгінге дейін ғылым тілінің 70-80 пайызын құрап 
келген интернационалдық терминдердің жап-жақсы қазақы 
нұсқасы жасалып отыр. Мұны кезінде кеңестік тəрбие өтің-
кіреп кеткен кейбір əріптестер əлемдік өркениеттен алшақ-
тау, ұлттық сыңаржақтық деп түсіндіргісі келеді. Қалай де-
генде де терминдерді «қазақшаландыру» үрдісі жұртшы-
лық сұранысы тұрғысынан кең қолдау табуда. Шынында, 
бұл кісі шошырлық үрдіс емес. Қайта ес жиып, есейген 
ұлттың əлемдік өркениетке нендей өзіндігімізбен барамыз, 
соған еркін апаруға өз тіліміздің қауқары жете ме деген са-
налы толғанысынан туындайтын заңды əрекет бұл. Мұндай 
əрекет қашан да қоғам мен тіл арасындағы өзара байланы-
стан, өзгеріс-өрістер барысынан пайда болады.

Қараңыз, бір кезде программа (бағдарлама), устав (жар-
ғы), совет (кеңес), презентация (тұсаукесер), коррупция (сы-
байлас жемқорлық), гонорар (қаламақы), бартер (баспа-
бас), юбилей (мерейтой), заказ (тапсырыс), самолет 
(ұшақ), вертолет (тікұшақ), церемония (рəсім), атмос-
фера (ахуал), договоренность (уағдаластық), оптималь-
ный (оңтайлы) т.т. қазақша баламасын ойластыру түгілі 
«пəледен машайық қашыпты» деген сақтық жетегінде 
жүрдік емес пе?

Бұл мəселе ұзақ жылдар бойы көптің көңілін күпті етіп 
келді де, тəуелсіздік таңы атысымен өзінің бар аумағымен 
күн тəртібіне қайта көтерілді. Терминология мəселесі тұң-
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ғыш рет докторлық диссертация тақырыбына айналып, 
оның көптеген көмескі мəселелері ғылыми сарапқа түсті. 
Содан бері қазір бұл сала 4-5 докторлық диссертация ау-
қымында қаралды. Ондаған кандидаттык жұмыстар терми-
нологияның сан саласын зертеу объектісіне айналдыруда. 
Сөйтіп, ғылымның қазақ терминологиясы дейтін жаңа са-
ласы қалыптаса бастады. Қазақ терминологиясының жаңа 
үрдісі өмірге жолдама алды.

Тілші ғалымдардың жоба есебі бойынша (Ə. Қайдар), 
қазақ тілінде 70 мыңнан аса терминологиялық бірлік бар. 
Соның 70-80 пайызы əлі күнге терминдік сұрыпталудан 
өткен емес. Яғни бұлардың бəрі терминделу процесін бас-
тан кешіруі тиіс. Ол мемлекеттік тіл мəртебесі үшін, əсі-
ресе, оның негізгі тармақтарының бірі – ғылым тілінің 
қанат жаюы үшін аса қажет шара. Бұл көл-көсір жұмыс. 
Қазіргі қарастырылып жүрген терминдер теңіз астында 
жатқан алып мұздың аздаған үстіңгі жағы ғана. Оның өзі 
де көңілден шығып жатқан жоқ. Бұлай болуының себебі 
неде? Не істеу керек сонда? Мұның бірінші себебі мен мұн-
далап тұр. Яғни, терминология мəселесіне мемлекеттік 
көзқарастың орнықпауынан, қажетті қамқорлықтың жоқты-
ғынан. Екіншіден, əлгіндей немқұрайдылық салдарынан 
арнайы дайындықтан өткен мамандардың жоқтығы. Үшін-
шіден, əлі күнге қажетті мамандарды дайындамай оты-
руымыз.

Егер бұдан ары да маман даярлау ісі дəл осылай сөз-
бұйдаға салына беретін болса, қазақ тілінің терминология-
сын жуық арада жөнге саламыз деу асылық. Өзін ел етіп 
ұстап отырған мемлекеттің қай-қайсысында да осы іспен 
шұғылданатын арнайы мемлекеттік мекемелері бар. Мə-
селен, Ресейде ғылыми-техникалық терминология Коми-
тетінің жұмыс істеп келе жатқанына жарты ғасырдан асты. 
Мына тұрған іргелес көршілер Қытай, Моңғолия, Украина, 
Балтық бойындағы тəуелсіз мемлекеттер т.т. бұл шаруаны 
үнемі назарында ұстайды.

Əрине, тілді жұмсай білу, сөзден сөз жасап шығару 
кез келгеннің қолынан келе бермесі мəлім. Ол үшін тер-
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минологиялық лексика мен ұғымдар жүйесінің ерекшелік-
терін дөп басып тани білетін қабілетті маман керек, бар 
маманға жағдай керек. Осыдан барып мынадай мəселе туын-
дайды. Соның бірі – осы күнге дейін халықаралық термин-
дер жүйесін үш тілге аударудың принциптерінің, ережесінің 
жасалмай келуі, оларды жазу, қабылдау тəртібінің белгі-
ленбеуі. Көп кесірін тигізіп жүрген мəселе осы. Сонымен 
бірге термин шаруашылығын ғылыми тұрғыда жүйелеп, 
оның мəселелерін түбегейлі қарастыру қажет екенін ма-
құлдайтын болсақ, бұл жұмысты бір орталыққа шоғырлан-
дыру қажет. Жəне бұған мемлекеттік тұрғыдан қамқорлық 
жасалып отырмаса болмайды. Бұл шаруа тек науқандық 
шараға ғана айналып кетсе, ең қиыны сол. Қаншама сөз-
діктер шығып, олар жұртшылық қолына тиіп жатыр. Ал 
оларды ғылым сарабынан өткізіп, қазақтың ғылым тілін 
қалыптастыруда септігі қай дəрежеде дегенді анықтайтын, 
саралайтын кім? Əлгі біз ұсынып отырған Орталық осын-
дай шаруамен айналысуы тиіс. Бірақ мұндай жұмыс ешбір 
көмек, қолдаусыз жүріп кете қоймайды. Тағы да қайталап 
айтамыз, оған маман керек, маманға жұмыс істеткізу үшін 
жағдайын жасау қажет.

Əрбір бас қосудың нəтижесі болып жатқаны қандай 
жақсы. Мына бүгінгі жиынның да нəтижесі болғай деп 
тілей отырып, жоғарыдағы айтылған ойларымды ұсынысқа 
ұластырмақпын.

Қазақ тілінің ғылымдағы орны, ғылым тілін қалып-
тастырудың кезек күттірмейтін мəселелері туралы ой қозғап 
жүргенімізге бірнеше жыл болды. Мұның бəрі мемлекеттік 
тіліміздің мəртебесін орнықтыру амалдары ғой. Осы игі 
мақсатымызға жақында жеткендей болдық. Ұлттық Ғы-
лым академиясы мен Ғылым жəне жоғары білім министр-
лігі дейтін мекеме бар екенін білесіздер. Ғылым тілі осында 
қанат жаймағанда, қайда барып баян таппақ. Мемлекеттік 
тілдің де өріс алар жерінің бірде болса бірегейі осы. Атал-
мыш министрліктің басшысы В.С. Школьник біздің кө-
терген мəселеміздің қаншалықты маңызы барлығын түсі-
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ніп, қолдау көрсетті. Соның нəтижесінде кеше ғана А. Бай-
тұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының жанынан 
бұрынғы бөлім негізінде Ғылыми терминологиялық Орта-
лық құрылды. Əу баста біз дəріптейтіндей болмағанмен, 
жылдар бойы қатып, қалыңдаған тоңның қабаты жібігендей 
болып отыр.

Ендігі əңгіме осы Орталықтың жұмысын жолға қою 
жөнінде. Ол ондаған мəселеге тəуелді. Ең алдымен айта-
рым: негізгі міндет, лажы болса қазақ терминологиясының 
дамуы мен қалыптасуына септігі тиер жұмыстарды ғылыми 
тұрғыда зерделеп, оның əрі теориялық, əрі практикалық 
мəселелерін қалыптастыру; бұрынғы жəне қазір жасалған 
терминдерді реттеп, жүйеге түсіріп, қалыптандыру; бар-
лық ғылым салалары бойынша ертелі-кеш жарық көрген 
терминологиялық сөздіктерді қамти, саралай отырып, ғы-
лыми жұртшылықтың сұранысына жарарлық терминоло-
гиялық сөздік серияларын баспаға дайындау; Қазақстан 
Республикасындағы терминологиялық жұмыстарды үйлес-
тіріп отыру жəне аспирантура, кандидаттық ізденістер шең-
берін ұлғайту арқылы ұлттық терминология мəселесімен 
шұғылдана алатын сауатты мамандар əзірлеу.

Бұл тіпті де оңай шаруа емес. Ол үшін аталмыш Орта-
лықтың барлық мұқтаждығы қамтамасыз етілуі керек. Ең 
алдымен, қаржы жайы алаңдата береді. Біздің министрлік 
қал-қадарынша жəрдем қолын созғанмен, мəселеге түбе-
гейлі қамқорлық жасар халде емес.

Термин мəселесін қажетсінбейтін мекеме жоқ. Бүгінгі 
мəслихатты өткізуге мұрындық болып отырған ҚР Мə-
дениет, ақпарат жəне қоғамдық келісім министрлігінің де 
бұл мəселеге тікелей қатысы бар. Егер өзара үйлестіре жұ-
мыс істейтін болсақ, екі министрліктің де терминологияға 
байланысты мұқтаждығы өтеліп қана қоймай, ғылым тілін 
өрістете түсуге мүмкіндік ашылар еді. Осындай мақсатпен 
біз Тілдерді дамыту департаментіне өтініш қағаз түсір-
генімізге біраз болды. 

Біз, қазір жоғарыда еске салғанымыздай, бірнеше сөз-
дік дайындаудамыз. Бітуге таяуы, жалғасып жатқаны бар. 
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Тіптен Тіл департаментімен осындай жұмыстар жөнінде 
шартқа тұруға да бармыз. Ал тапсырыс беретіндей жағдай 
болса, оған да барғалы отырмыз.

Əйтеуір, ортақ істі оңашаға тарта бермей, осылайша 
қауымдасып, қолға алатын жерде нəтиже басқаша болары 
даусыз.

Биыл халық бірлігі мен ұрпақ сабақтастығы жылы. Біз 
елі үшін еселеп еңбек еткен кешегі зиялыларымыз – А. Бай-
тұрсынұлы, X. Досмұхамедұлыы, Қ. Жұбановтардың ғы-
лымдағы жолын жалғастырушыларымыз. Ұрпақ сабақтас-
тығының бір түрі осы болса керек. Сонау бодандылық кез-
дің өзінде ана тілін аялай тұтынып, атамекенін асқақтата 
білген ұстаздардың бүгінгі ұрпақтары тəуелсіздігіміздің бір 
тірегі – мемлекеттік тіліміздің мəртебесін биіктете түспесе, 
төмендетпес дегем сеніммен сөзімді түйіндемекпін!

ТЕРМИНОЛОГИЯ МЕН АУДАРМА ҒЫЛЫМЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ Қ. ЖҰБАНОВТЫҢ РӨЛІ

Жалпы тіл атаулының қоғам өмірінде атқаруға тиісті 
басты қызметтерінің бірі – оның ғылым тіліне айналуы 
деп есептесек, бұл қасиет те белгілі бір даму сатысына тəн 
құбылыс екенін мойындау керек. Қазақ тілінің даму та-
рихына үңілгенде де біз осындай жайды аңғарамыз. 

Тілдің ғылымға қызмет етерлік қабілеті болу үшін, тіл 
иесі сол халық ғылымның сан тармағын дамытуға тиіс. Ал 
ғылымды дамытамын деген ел, ең алдымен, оның неше 
алуан ұғымын, түсініктерін нақты өрнектейтін арнайы 
лексикасын жасайды. Əрине, бұл аспаннан түскен, не жер 
астынан алынған нəрсе емес, əрбір тілдің өз мүмкіндігінен 
туындап жататын заңды құбылыс. Бұл арнайы лексика деп 
отырғанымыз – тілдің терминологиялық жүйесі. Əрбір тіл 
өз терминологиялық жүйесін жасау мен қалыптастыруда əр 
алуан кезеңдерді бастан өткізеді. Қазақ тілі де солай.

Сөйтіп, қазақ тілінің терминологиялық жүйесін сөз ет-
кенде, біз осы проблеманың тууына, жасалуына, қалыпта-
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суына тікелей қатысы болған, бастауында тұрған, негізін 
салған екі алыпты ең алдымен еске алуға міндеттіміз. Бі-
ріншісі – Ахмет Байтұрсынұлы да, екіншісі – Құдайберген 
Жұбанов.

А. Байтұрсынұлы қазақ тілі мен əдебиеті терминдерін 
жасап қалыптастырушы болса, іле-шала бұның ғылыми 
мəселелерін сөз етіп, оны ғылым объектісіне айналдырған 
Қ. Жұбанов деп айтуға болады. Ендігі əңгіме осы тұлға жа-
йында.

Тілі тынысын жіті бақылап, оның сан сапасын сара-
лауға жəне өз байқауларын өзгеше шабытпен сауатты жа-
зуға келгенде Қ. Жұбановтан (1899-1938) асқан тілшіні 
таба қою қиынға соғады. Өзінің бүкіл білік-білімін ол, ең 
алдымен, туған халқын сауаттандыру жолына жұмсады. 
Алфавит, орфография, терминология мəселесін қалыпқа 
түсірмей, ешбір халық сауатты бола алмайтынын түсін-
ген профессор өзінің күш-жігерін осы салаға да жұм-
саған. Аталған бұл үш проблеманы біріне-бірін байла-
ныстыра, бірінен-бірін туғыза аумағын қарастыру ол 
кезде кез келген адамның қолынан келе алмастығы түсі-
нікті болар. Мұндай шаруаны заманының ғылым-білімін 
терең меңгерген Қ. Жұбанов сияқты зерек мамандар ғана 
қозғай алар еді. Біздің бұл жолғы мақсатымыз ғалымның 
қазақ терминологиясын қалыптастырудағы рөлін жəне 
аударма туралы ойларын айқындау болып отыр. Осыған 
орай оның «Термин сөздердің спецификасы» («О спе-
цифике слов-терминов»), «Қазақ əдебиет терминдері ту-
ралы» («Термины казахского литературного языка»), «Қа-
зақ əдебиет тілі терминологиясының принциптері» 
(«Принципы терминологии казахского литературного 
языка») жəне «Этюды к переводу трех стилей» деп ата-
латын зерттеулеріне айрықша назар аударамыз. Термин 
жайында жазылған мақалалардың алғашқы екеуі 1935 жылы 
Мемлекеттік терминология комиссиясының «Бюллетенін-
де» жарияланған. Ал терминология принциптерін сөз ете-
тін үшінші еңбек 1936 жылы шыққан «Терминология сөз-
дігінің» алғы сөзі ретінде берілген, кейін бұлардың барлы-
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ғы ғалымның 1966 жылы жарияланған «Қазақ тілі жөнін-
дегі зерттеулеріне» енді. 

Қ. Жұбанов терминология мəселесін «К пересмотру ка-
захской орфографии» жəне «Проект и изменений орфо-
графии и алфавита» деген мақалаларында да қозғайды. 
Бұдан біз профессордың бұл мəселені ылғи өзінің наза-
рында ұстағанын байқаймыз. Соның нəтижесінде кейінгі 
ізденушілерге пайдасы тиер бағыт-бағдар сілтеп отырған. 
Алдымен айтар бір шындық, еңбектердің қай-қайсысы да 
болашақ ғылыми ізденістерге үлгі боларлық дəрежеде жа-
зылғандығы. 

Мəселен, «Термин сөздердің спецификасы» деп атала-
тын мақаласында ол қазақ тіл білімінің тарихында тұңғыш 
рет термин дегеніміз не екенін, оны қалай түсініп, қалай 
іске жарату туралы сөз қозғайды, өз анықтамасын ұсынады. 

Сөз бен терминнің аражігін айырып түсіну қабілеті əлі 
айқындала алмай жатқан, сол бір сауат ашу кезеңінде бұл 
мақаласының айрықша əсері болғанын сезіну қиын болмас. 

Мəдени революция кезіндегі əр алуан пікірталастар мен 
тартыстар, көзқарастар негізіне қарағанда, сан түрлі жол-
дармен қилы-қилы пішінде жасалып жатқан лексиканың 
бұл тармағын елдің бəрі бірдей түсініп, дұрыс қабылдай 
қоймаған. Жаңа өмірдің тілек-талабына орай ғылым мен 
техниканың сан саласы бойынша толассыз еніп жатқан тер-
миндер тасқынын тоқтату қандай мүмкін болмаса, оларды 
бірден сол қалпында қабылдап, халық қолданысына енгізе 
қою да оңайға түспеген. Тіл дамуында етек алған бұл 
құбылысты ешқандай қараусыз, қадағалаусыз қалдыруға 
болмайтынын бірден аңғарған ғұлама бұл процесті бүкіл 
аумағымен алып, оның даму арналары мен көздерін түгел 
көрсетеді. Əлгіндей көзқарастар мен таным аласапыранын-
да бұл мəселені аса біліктілікпен талдап, ол жөніндегі 
түсінік қандай болу керек дегенді ол кезде Қ. Жұбанов қана 
айта алды. Ол осы сала бойынша ізденушілердің, пікір 
қозғайтындардың ғылыми тұрғыда қандай бағыт ұстануы 
қажет екенін танытар ой өрбітті. Өйткені адамның ақыл-
пайымына сыйымды іс-əрекеттің сан саласын айрықша да-
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мыта түскен жаңа қоғам жұртшылықтың білуге деген 
құштарлығын арттырған ғалымдар тарапынан елеусіз қалуы 
мүмкін емес-тін. Жаңа ұйым, жаңа түсінік қазақ тілінің сөз-
дік құрамын айрықша қозғалысқа салып, осы заман іс-
əрекетіне лайықты шапшаң қарқын берді. Сан ғасыр сүрле-
ніп, сандық түбінде жатқан талай қазақ сөзі қайта жаңғы-
рып, жаңа сапаға көшті. Сөйтіп қоғам дамуындағы заңды 
құбылыстар нəтижесі ретінде пайда болған лексикамыздың 
мүлде жаңа қабаты – термин сөздер табиғатын Қ. Жұбанов 
сынды ғұламаның түсіндіріп беруі ғылыми ой-пікірдегі бір 
адым ілгері басқандық болатын. 

Шынында, əуелі термин дегенді анықтап алмай тұрып, 
оның ғылыми мəселелерін қарастыру мүмкін емес қой. 
Қ. Жұбановтың алдымен анықтама берудегі көздеген мақ-
саты осы болатын. 

Терминнің анықтамасы берілгеннен кейін, термин жа-
сау жөнінде белгілі дəрежеде жүйе бола бастайды. Неге де-
сеңіз, терминология технологиясын жолға салып, бақылап, 
тіпті басқарып отыруға мүмкіндік туды. Бұл мақаланың ең 
басты маңызы осында. Мақалада тағы бір құнды пікір – 
термин аудару мəселесіне байланысты ойлар деп білеміз. 
Ол ортақшыл (коммунист), пішіндеме (геометрия), жан 
жүйесі (психология) т.т. сөздердің қазақылығын сынға ала 
отырып, ол жалпыға ортақ халықаралық терминдерді екін-
ші тілге аударып əуре болудың қажеті жоқ деп түйеді; 
мұндағы қателіктердің көбі аударылмайтын дүниені аудару-
дан, жалпыға ортақ сөздерді қазақшалаудан жатады дегенді 
мегзейді жəне мұндағы қателіктің негізгі себебі терминді 
емес, терминге телінген лексикалық мағынаны аударудан 
болып жататынын түсіндіреді. Дəл осыған ұқсас əрекеттен 
біз күні бүгінге дейін арыла алмай келе жатқандығымызды 
ойласақ, Қ .Жұбановтың бұл пікірінің өміршеңдігін аң-
ғарамыз. 

Жалпы терминдерді қазақша тұрақтандыруды мақсат 
еткен жақсы ниетті қолдай отырып, біз мынадай жайды 
еске сала кеткіміз келеді. Əлемге ортақ, тілімізге сіңген 
халықаралық терминдерді де түгел аударуды талап ететін 
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қаламгерлер қазір де баршылық. Ондайлар пікіріне осы 
мақала толық жауап береді. 

Профессордың қазақ терминдерін жасауға тірек-негіз 
болған нəрсе не екенін əңгімелейтін тұстары аса маңызды. 
Ол екі нəрсенің басын ашып айтады. Оның бірі – көп 
ұлтты кеңес елінің бəріне ортақ халықаралық сипат алған 
терминдерді сол қалпында қабылдау болса, екіншісі – қазақ 
тілінің өз ішкі мүмкіндігі арқылы жасалған терминдерді 
дұрыс қолдану. Ол термин жасалу үрдісінде осы екі прин-
циптің қатаң сақталуын талап етеді. Əртүрлі ағым, түсінік 
өрши-өрбіген 30-шы жылдардың басында мұндай кесімді 
пікір айту батылдықпен барабар болатын. Əсіресе, грам-
матиканы «тіл танытқыш», теорияны «қисын», базисті 
«түптірек», варваризмді «қотырсөз», стилистиканы «тіл қи-
сыны», циркульді «жезбе» деп алып, лексиканы «сөз кенін 
тексеру ғылымына» айналдырушылар қарасы көбейіп тұр-
ған тұста туған мұндай батылдыққа тəнті болмай тұра ал-
маймыз. Əңгіме дəлелсіз, дəмсіз айқайға құрылған құр 
батылдықта емес, ғылыми негізді тірек еткен дəйекті ойдың 
озықтығында еді. 

Қ. Жұбанов осы ойын «Қазақ əдебиеті тілі терминдері 
туралы» деген мақаласында тереңдете түседі. Ол мəдени 
құрылыс қайраткерлерінің Бүкілқазақстандық бірінші 
съезіне дайындық есебінде мемлекеттік терминология ко-
миссиясының мəжілісін өткізіп, 10 мыңдай терминді талқы-
ға салды. Талқыға түсіп, «Бюллетеньде» жарияланған бұл 
терминдер қандай принцип негізінде жасалғанын баяндай-
ды. Ол ұсынған принциптің бірінші пункті бойынша рево-
люция, совет, теория, практика, медицина, т.б. терминдер 
аударылмай алынуға тиіс болатын; екіншіден, производ-
ство, труд, деньги, корень, стебель, мышцы, деление, умно-
жение тəрізді аударуға келетін терминдердің қазақ тілінде 
баламасы болмаса, не аудармасы түсініксіздеу болып кел-
се, онда сословие, состав, клетка, слет тəрізді сөздер сол 
күйінде алынды. 

Сондай-ақ, əрқилы ғылым саласында бір мағынада қол-
данылатын түбір, форма, материя, морфология, реакция, 
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экскурсия тəрізді терминдерді бірегейлетіп алу, халықара-
лық терминдерді (пролетариат, pyreltarijt емес) орысша 
қалыптасқан түрінде қабылдау жəне -изация, -ификация, 
-ациялармен келетін машинизация, электрификация тəрізді 
сөздерді машина + ландыру, электр + лендіру деп, -ист, 
-изм жəне ре-, син-, де-, суб-, анти-, контр- сияқты сөзалды 
қосымшаларымен келетін терминдерді сол қалпында енгізу, 
авто-, аэро-, авиа- формаларымен келетін сөздерді авто-
жол, аэрошана, авиақатынас деп қазақша сөздерді қосып 
жазу сияқты сан алуан ұсыныстарын он бір пунктке шақтап 
береді. Іле-шала бұл ұсынылған принциптер мəдениет қыз-
меткерлерінің съезінде он пункт болып мақұлданды. 

Міне, осыдан былай қарай қазақ жазуында сəл де бол-
са жүйелілік пен сауаттылық негізі қалана бастады. Себебі 
бұл принциптер Қ. Жұбановтың ойдан шығарған туын-
дысы емес, қазақ терминдерін жасауға себеп болған негіз-
дерден құралған заңды жалғастық болатын. Сөйтіп термин-
жасам принципінде ұстанатын негіз қаланды, халықаралық 
терминдер мен өздік терминдерді іске жаратудың, дұрыс 
жазудың бірыңғай жүйесі жасалды. Термин сөздерге жал-
ғануға тиісті қосымшаларды, əсіресе орыс тілінен енген 
қосымшаларды қолданудың тəртібі қалыптасты. Мұны са-
уаттылық қарекетімізді өзгеше сапаға көтерген саналы 
əрекеттің бірі ретінде бағалауға тиіспіз. 

Қ. Жұбанов терминология мəселесін қарастыруда жоға-
рыда сөз болған бірер мақаламен ғана шектеліп қалмаған. 
Қазақ тілінің қандай да бір проблемасын сөз етпесін, ол 
əрдайым терминология мəселесін назарында ұстайды. Əсі-
ресе алфавит пен орфография мəселесін тексергенде, пі-
кіріне термин сөздер табиғатын тірек етіп, бұларды байла-
ныстыра біріне-бірін ұштастыра қарайды. Мəселен, оның 
жоғарыда көрсетілген орфография мəселесіне арналған екі 
мақаласының екеуі де терминологияға тікелей қатысты. 
Мұнда ол латын жазуына негізделген қазақ емлесінің кем-
шілігіне байланысты аяқ алып жүруге болмайтын қате-
лерге талдау жасайды. Əсіресе, орыс жəне интернационал-
дық терминдерді жазу барысында бой көрсеткен былықтар-
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дың сан түрін көрсетеді. Paпetijke, revolutsija, gymija тəрізді 
терминдердің жазылуындағы өрескелдіктерді талдай келе, 
бұлардың өріс алу себептерін іздестірді. Оның себебін та-
бады да. Сөйтіп одан құтылудың, оны болдырмаудың жо-
лын қарастырады. Мұндай кемшіліктің негізгі себебін ол 
қазақ орфографиясында кейбір қажетті əріптердің болма-
уынан деп табады. Атап айтқанда, əлгіндей сөздерді то-
лық пішінде таңбалау үшін «ф» мен «х» əрпінің жетіспей 
тұрғанын анықтайды. Осындай əріптерді енгізу арқылы ғана 
сорақылықтардан арылуға болады дегенді айтады. Сонымен 
бірге оның «у» дыбысының қосарлы таңбасы жайындағы 
пікірі де жұртшылықты толғандырғаны мəлім. Бірақ өкі-
нішке қарай, ғалымның бұл əріптер жөніндегі ұсынысы 
дер кезінде қолдау таба алған жоқ. Тек, бірнеше жылдар-
дан кейін ғана тіл мен жазудың даму сатысының өзі бұл 
пікірдің дұрыстығын дəлелдеп шықты. Сөйтіп, бұл əріптер 
қазір қазақ алфавитінің толық мүшесі ретінде қатар түзіп, 
термин қалыптастыру ісінде қалтқысыз қызмет етіп келеді. 

Аталған еңбектердегі өрбітілген ойлар мен қағидаға 
бергісіз пиғылдар Қ. Жұбановтың тілдің табиғи тыныс-
тіршілігін, өріс-өзегін мейлінше терең сезінген дарынды 
лингвист, білгір терминолог ғалым екенін дəлелдейді. Мұ-
ның құндылығының тағы бір себебі терминология мəсе-
лесінің ғылыми тұрғыда тұңғыш сөз болуында. Осыдан 
былай қарай қазақ терминологиясы, үздік-создық болса да, 
ғылыми зерттеу объектісіне айналды деп толық айта ала-
мыз. Соның бастауында тұрған Қ. Жұбановтың терминоло-
гия саласындағы бұл еңбектерін қарастыру арқылы біз қа-
зақ тілінің терминологиялық жүйесінің жасалу, даму, қалып-
тасу іздерін, жолдарын, тарихын дұрыс түсініп, дұрыс ба-
ғалай білеміз деп түюге болады. 

Қ. Жұбанов терминология мəселесінің ғылыми пробле-
маларын қарастырумен бірге, термин жасау ісімен де шұ-
ғылданған. Дара етістік, қаратпа, қыстырма, біріккен сөз, 
біріккен түбір, жетек сөз, түп мүше, жамау мүше, тұйық-
ша, сүйеншек есімше, қосалқы сөз, қиюлы сөз, жалғауыш т.т. 
осыған дəлел. 1937 жылғы «Жаңа грамматиканың жаңа-
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лықтары жайында» деген еңбегінде бұрын жасалған термин-
дерді нақтылай түсу бағытында біраз əрекеттер жасап кө-
реді. Анықтауыш пен толықтауышты басқаша түсіндірігісі 
келеді. Үстеуді жұрнақ орнына, жалғауышты жалғау орны-
на қолдануды ұсынады. Алайда ғалымның терминжасам 
процесіндегі əлгіндей ұсыныстарының көбі ұтымды бола 
қойған жоқ. Оның рөлі термин жасауда емес, осы саланың сан 
қилы мəселелерін ғылыми тұрғыда қарастырып, тіл заңды-
лығынан туындайтын тұжырымды пікір өрбіте білуінде еді. 
Ол өзінің ойлы да ұтымды ізденістерімен терминология-
ның лингвистика ғылымының үлкен бір саласы ретінде 
дамып, өріс алуына ықпал жасаған дарынды терминолог. 

Қ. Жұбановтың ғылыми жұртшылық назарынан тыс қа-
лып келе жатқан екінші бір қыры оның аудармашылық өне-
рі мен аударма жайындағы ой-пікірінен көрінеді. Ол бұл 
саламен табиғи мұқтаждық арқасында айналысты. Тілдерді 
салыстыра қарастыру арқылы бір тілден екінші тілге ау-
даруда оның асқан таланты байқалады. Құрылымы бөлек 
тілдердің семантикалық айшықтарын бірінен екіншісіне ау-
даруда өзінің айрықша қабілетін танытады. Жоғарыда сөз 
болған «Бюллетеньде» жарияланған мақалалары ұдайы екі 
тілде жазылған. Осының өзінен-ақ оның аудару шеберлігін 
байқауға болады. Екі тілді бірдей жетік меңгерген ол ойла-
рын еш қиналмай екі тілде еркін жазады. 

Ғалым аударма практикасымен ертеден-ақ шұғылдана 
бастаған сияқты. Оның алғашқы аудармасы есебінде 
К.К. Юдахиннің 1929 жылы Қызылордада өткен қазақ тілі 
бойынша ғылыми-орфографиялық конференцияда сөйлеген 
сөзін айтуға болады. Дегенмен Қ. Жұбановтың аударма 
проблемасымен арнайы шұғылданбағанын, қайта жұмыс 
ретіне қарай жол-жөнекей айналысып отырғанын ескеру 
керек. 

Əйтсе де Қ. Жұбановтың аудармашылық қызметін бел-
гілі əдебиет маманы, профессор Б. Шалабаев былай деп 
əңгімелейді. Ол 30-шы жылдары В.Г. Короленконың «Без 
языка» деген повесін аударады. Оны баспагерлер ұнатпай, 
аудармашыға қайтарады. Мұны білген профессор баспамен 
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өзі байланыс жасап, аударманы əдеби өңдеуді өз міндетіне 
алатын болып келіседі. Сөйтіп аударманы түгел қайта өңдеп, 
«Тілсіз» деген атпен баспадан шығартады. 

Аудару процесінде Қ. Жұбановтың тілдердің ұлттық 
табиғатына қатты мəн бергені байқалады. Оның тікелей 
аудармаға қатысы жоқ ізденістерінің өзінде де сөйлем құ-
рау мəселесінде ылғи да өзге тіл бітімдерімен салғастыра 
қарап отырғаны қызық. Əсіресе оның қазақ тіліндегі сөз 
тіркесімділігі жайында жасаған талдауы көңіл аударарлық. 
Əдетте қазақ тілі аглюнитативті тілдер қатарына жата-
тындықтан, ондағы сөзжасам түрлері жалғаулар көмегі-
мен жасалады дейтін ұғым қалыптасқан ғой. Қ. Жұба-
нов «Жалғамалы тілдер тек жалғамалылықпен ғана шек-
телмейді» деп керісінше түйін жасайды. Оның ойынша, бұл 
мəселеде қазақ тілінің сөз тіркесімділігі айрықша рөл атқа-
рады. Осының мысалы ретінде 15 сөзден тұратын сөйлемді 
талдап көрсетуі дəлелді. Сен көрген қымбат алпауыттан 
да қызылқұрт Ертай ұстаның Темірбайдан алған торы 
бесті аты жақсы. Осындағы 15 сөздің үшеуінде ғана сөз 
тудырғыш қосымша бар да, қалған 12-сі түбір сөз болып 
келеді. Сөйлемдегі сөздердің орнын ауыстыра отырып, түрлі 
тіркесім жасауға болатынын, сол арқылы жаңа мағыналық 
өзгерістер туғызылатынын тəптіштеп талдайды.

Қ. Жұбанов келесі бір тұста түпнұсқаны қазақ тіліне 
дəл берудің жолдарын сөз етеді. Сондағы тіліне тиек ететіні 
колхоз қозғалысына байланысты ресми материалдық ау-
дармасы. 30-ншы жылдарда пайда болған бұл материалдың 
басы мен аяғы жоқ. Түпнұсқа да, оның аудармасы да қолы-
мызға түспеді. Алайда ғалымның бұл жөніндегі сауатты 
талдаулары назар аударарлық. Ол аударманың басты кемші-
лігі шамадан тыс дəлме-дəлдігінде деп түйеді. Оның тал-
дамасына қарағанда аудармашы жеке сөздер мен мəнін 
жеткізе алмаған, қайсыбір сөздерді дұрыс қолданбаған. 
Сондай-ақ тілдердегі сөздер мағынасы бір-біріне сəйкес 
келе бермейтінін аудармашылар үнемі ескеруі тиіс екенін 
мегзейді. Мəселен, Қ. Жұбановтың айтуынша, орыстарда 
тектік ұғым (пастух) бар да, оның қойшы, жылқышы боп 
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түрленуі жоқ, ал немесе керісінше хлеб, конюшня ұғым 
түрлері бар да, олардың қора дейтін жалпы жиынтық ата-
уы жоқ. Орыстың тетясын қазақша жеңеше деп те, апа деп 
те аударуға болады, ал қазақтың апасы орысша сестра боп 
кете береді. 

Сөйтіп Қ. Жұбанов əрбір сөздің контекске қарай құбы-
лып отыратын қасиетін ескеріп, аудармашылардың бұған 
мəн беріп отыруы керектігін ескертеді. Сондай-ақ, ғалым-
ның контекске орай əр алуан мағыналық реңк алып жата-
тын көңіл (настроение), күрес (борьба) сөздерін аударуда 
кетіп жататын өрескелдіктердің талдауы аударма саласын-
дағы ізденістерге үлгі болуға жарайды. Мысалы: «Аурудың 
көңіл-күйі өте жақсы» (У больного очень хорошее нас-
троение) деген сөйлемдегі көңіл сөзі настроениеге дəл ке-
ліп тұрғанымен, ғалым ұғымында «Повести решительную 
борьбу с этим и опасными и вредными для дела настроения-
ми и изгнать их вон из партии» деген сөйлемде мұны былай 
деуге болмайды. Сонымен бірге жеке сөйлемдерді аударуда 
да қазақ тілінің мүмкіндігі мол екенін əдемі аңғартады. 

Қ. Жұбановтың аударма тілі туралы айтқан ойларының 
ішінде редакторлық ескертпелерінің де орны бөлек деп бі-
леміз. Мұнда ол С. Аманжоловтың мақаласындағы қайсы-
бір пікірлерге қарсы дау айтып, аудармаға байланысты 
біраз қызықты бақылауларын жазады. Əсіресе оның ха-
лықаралық терминдерді қабылдау тұсындағы фонетикалық 
заңдылықтар əрекеті, сингармонизм туралы, сондай-ақ иди-
омалар мен қанатты сөздерді аудару жөніндегі ойлары аса 
құнды. 

Қысқасы, Қ. Жұбановтың қазақ аударма теориясы жа-
йындағы пайымдаулары əлі түбегейлі тексеруді талап ететін 
жəне зерттеушінің зерделі ізденістерінің қатарында бағала-
натын қазынамыз болып саналады. Оның бұлтартпас ло-
гикаға негізделген ойлары мен нəрлі де əрлі тілі, өзінің сөз 
саптауына тəн стилі, заманынан озып, ғылым болашағын ой-
лайтын асқан білімдарлығы əлі талай ізденістерге үлгі бола 
берелігі анық. 
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АКАДЕМИК НЫҒМЕТ САУРАНБАЕВ 
(1910-1958)

 Қазақ тіл білімінің барлық саласында өшпес ізі қалған, 
оның негізгі теориялық бағыт-бағдарын анықтап, іргетасын 
қаласуға үлесін қосқан санаулы саңлақтардың бірі – Нығмет 
Тінəліұлы Сауранбаев. Оның қазақ тілі дамуының өзекті 
мəселелерін шешуде байқалатын ғылыми-теориялық өресі 
күні бүгінде де жолбасшылық бағытынан төмендемей келе 
жатқанын көреміз. Өрбітілген ой-пікірінің өміршеңдігі мен 
құндылығын тіл білімпаздары əлі күнге сезінуде. 

Өзгеше талапшылдықпен өмір бойы оқу іздеп, білім, 
ғылымның өріне талпынған ғалымның өмір жолы мен шы-
ғармашылығы өнегелік мəнге толы. Ол 1910 жылы шілде 
айында Қордай асуындағы Ырғайты өзенінің бойында ор-
наласқан Шарбақты селосында (бұрынғы атауы «Бірлік») 
дүниеге келген. 

Нықаң жас шағында ауыл молдасынан ескіше сауат 
ашқан деседі. 15 жасында Қасық селолық орта мектеп-
те оқиды, негізгі білімді осында алады. Ол алған білімін 
жалғастырғысы келіп, Алматыға аттанады. 1925 жылы Жо-
ғарғы ағарту институтының дайындық курсына түсіп, онда 
3 жыл оқиды да, 1928 жылы сол институттың негізгі кур-
сына ауысады, яғни оның шын мəнісіндегі студент ретінде 
қабылдануы осы жыл. Жас талаптың білімге деген ынта-
ықыласын осыдан-ақ айқын аңғаруға болады. 

Келесі 1929 жылы институт Қостанайға көшеді. Н. Сау-
ранбаев ұжыммен бірге көшіп, сол институтты ол 1932 жы-
лы 22 жасында бітіріп шығады. Міне, осы жылдан былай 
қарай оның қоғамдық-педагогикалық өмір жолы баста-
лады. Ол əуелі Халық Ағарту Комиссариатында инспек-
тор болып қызмет атқара бастайды (1932-34). Бұдан соң 
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ол Винница қаласында əскери борышын өтейді. Сонда 
жүргеннің өзінде ол тынымсыз ізденумен болады. Білі-
мін жетілдіре түсу мақсатымен сырттай дайындалып, 
Мəскеудің Герцен атындағы Мемлекеттік педагогикалық 
институтының филология факультетіне сырттай түсіп 
оқиды. Əскери міндетін де мүлтіксіз атқарады. Тіпті пуле-
метшілер взводының командирі ретінде 1937 жылы кіші 
лейтенант əскери атағына ие болады. 

Н. Сауранбаевтың еңбекқорлығына таңданасыз. 1935 жы-
лы аталған институттың І жəне ІІ курстарының екеуіне қа-
тар емтихан тапсырып, ІІІ курс студенті болады. Дəл осы 
жолы ол РСФСР Оқу-ағарту Комиссариатының жанындағы 
Ғылыми-зерттеу институтының Ленинград бөлімшесіне ас-
пирантураға түседі. 

Ол осылай оқумен арпалыса жүріп қазақ тілінің қилы-
қилы мəселелеріне көңіл бөле бастайды. Қараңыз, ол 
1939 жылы Халық Комиссариаттар Советінің жанындағы 
терминологиялық Комитеттің ғылыми хатшысы болып қыз-
мет атқарады. Бұл қазақ əдеби тілінде жаңа өмір талабы-
на орай туындап жатқан сан алуан сөзжасам мен сөзқол-
даныстардың қаптап туындап жатқан кезеңі болатын. Жас 
маман Н. Сауранбаевтың бұл процестен тыс қала алма-
ғаны аян. 

Республикадағы оқу ісін жақсартуға байланысты жұ-
мыстардың қай-қайсысы да Н. Сауранбаевтың назарында 
тұрды. Əсіресе, орта мектеп пен педучилищелердің оқу жо-
спарлары бойынша жасалып жатқан оқулықтарға араласты. 
Ал бұл оқулықтардың құрылыс материалы – атау сөздер, 
терминдік атаулар əлі жүйе есебінде қалыптаса қоймағаны 
мəлім. Н. Сауранбаевтың бұл мəселелерге атсалысуы та-
биғи қажеттілік еді. 

Жалпы Н. Сауранбаевтың өмір жолы қоғамда болып 
жатқан процестермен қатарласа қисындаса дамып отырған 
тəрізді. 1941 жылы Кеңестер Одағы Ғылым академиясы-
ның Қазақ филиалы ұйымдастырылды. Сол филиалдың Тіл, 
əдебиет жəне тарих институттарының тұңғыш директо-
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ры болып Н. Сауранбаев бекітілді. Ал жаңа ұйымдасып 
отырған бұл ғылыми мекеменің атқарылар ісі ұшан-
теңіз болатын. Осы тірлікке ол бар мүмкіндігін, қажыр-
қайратын жұмсады. Тіл, əдебиет, тарих ұлттың ұлттық 
болмысының үш тағаны, үш негізі, яғни үш тірегі емес 
пе? Осыны терең түсінген Н. Сауранбаевтың сол кездегі 
атқарған істерін саралап, бағалап шығу тіпті де оңайға 
түспейді. Ең алдымен бұл салалар бойынша кадр іріктеу, 
жүйелі де іргелі ғылыми жоспарлар түзу, олардың сапа-
лы жұмыс істеуі тəрізді қыруар шаруаның басы-қасында 
болған Н. Сауранбаевтың бұл кездегі атқарған істері зор еді. 

Жаңа бел алып жатқан зерттеу жұмыстарының сапасын 
арттырып, мазмұн-мəнін тереңдету үшін қаншама күш-
жігер ортаға салынып, жоспар түзілді, бағыт-бағдар жасал-
ды. Осы іс-тірліктің жүйелі жүргізілуіне септігі мол болған 
«СССР Ғылыми академиясы Қазақ филиалының Хабаршы-
сы» атты ғылыми журналдың «Тіл жəне əдебиет» сериясын 
ұйымдастырып, оның дер кезінде қажетті материалдардың 
жүйелі шығып тұруын қадағалаған, басшылық жасаған 
Н. Сауранбаев. 

1936 жылы қазақтың Ұлт мəдениеті институты ұйым-
дастырылып, оның құрамына тіл мамандары, əдебиетшілер 
жəне тарихшылар енгізілген болатын. Жоғарыда аталған 
институт негізінде құрылған, ал кейін 1946 жылы Тарих 
институты өз алдына жеке мекемеге айналады да, Тіл мен 
əдебиет өз алдына институт болып шаңырақ көтереді. Тіл 
мамандары мен əдебиетшілер 1961 жылы ғана жеке-жеке 
институт болып бөлініп шықты. 

Жоғарыда айтылғандардан біз Н. Сауранбаевтың ізде-
ніс жолдары мен ғылыми ұйымдастыру жұмыстарын кө-
реміз. Сонымен қатар ол ғылыми зерттеу жұмыстарымен 
де үздіксіз айналысып отырған. Оның ең алғашқы айтулы 
еңбегі ретінде 1940 жылы жарияланған «Қазақ тіліндегі 
кө-семшелердің семантикасы мен функциялары» дейтін кө-
лемді кітабын атауға болады, еңбек орыс тілінде жазылған 
тұңғыш монография еді. Ленинградтағы Н.Я. Марр атын-
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дағы Тіл мен ойлау институты Н. Сауранбаевқа осы еңбегі 
үшін филология ғылымының кандидаты деген ғылыми дə-
реже береді. Қолжазба негізінде «Қазақ тіліндегі көсем-
шелер» деген атпен 1940 жылы жарияланады да, ол кейіні-
рек 1944 жылы орыс тіліне аударылып қайта басылған. 

Н.Т. Сауранбаев ғылыми ізденісті одан ары тереңдете 
түседі. 1943 жылы «Қазақ тіліндегі құрмалас сөйлемдер 
жүйесі» деген тақырып бойынша докторлық диссертация 
жазып бітіріп, оны қорғап шығады. Сонда қазақ тіл білімі-
нен докторлық қорғаған топтың бастауында осы Нықаң 
тұрғаны анық. 

Ғылымның дамуы қоғамның дамуына орай өрбитіні бел-
гілі. Қазақстан жағдайында да осы құбылысты үздіксіз бай-
қап отыруға болады. Республиканың ғылыми-мəдени өмірі 
дами келе 1946 жылы Қазақ ССР Ғылым академиясын 
құруға алып келді. Н. Сауранбаев тəрізді зерделі ғалым бұл 
ғылыми өмірден тыс қалмағаны мəлім. Академияның ал-
ғашқы сессиясында ол академияның толық мүшесі бо-
лып сайланды. Ұлттық академияның құрамына енген сол 
кездегі тұлғалардың төртеуі қоғамдық ғылым өкілдері еді. 
Атап айтқанда, жазушы, əдебиет зерттеушісі М.О. Əуезов, 
композитор, музыка зерттеушісі А.Қ. Жұбанов, лингвист 
түркітанушылар Н.Т. Сауранбаев жəне С.К. Кеңесбаев. 

Осыдан алпыс бес жылдай бұрын ашылған Ұлттық 
Ғылым академиясы республика тарихында тарихи мəні ай-
рықша ірі оқиғаның бірі болып қалды. Міне, осы тарихи 
оқиғалардың басы-қасында Н.Т. Сауранбаевтың болуы, 
оның қаншалықты ірі тұлға екенінен хабар берсе керек. Ол 
қоғамдық ғылымдар бөлімінің академик-хатшысы (кезін-
дегі атауы төрағасы) қызметіне тағайындалады. Əрі прези-
диум мүшесі ретінде қоғамдық ғылымдар саласы бойынша 
сан алуан тірліктің бастамашысы болды. Нақтылы жұмыс-
тар мен келелі міндеттер туралы мақалалар жазды, тал-
қылаулар өткізді, ойға жетелер сөздер сөйледі. Күні бүгінге 
дейін үзбей шығып келе жатқан «Қазақ ССР Ғылым ака-
демиясының Хабаршысы» (Қоғамдық ғылымдар сериясы) 
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сол кезде Н.Т. Сауранбаевтың жетекшілігімен шыға баста-
ған болатын. Қоғамдық ғылымдар саласы бойынша ат-
қарылар қаншама жұмыстар осы журнал бетінде жарияла-
нып отырды. Сөйтіп қоғамдық ғылымдардың даму арна-
лары қалыптаса бастады. 

1951 жылы Н.Т. Сауранбаев Қазақ ССР Ғылым акаде-
миясының вице-президенті болып сайланады. Республика 
аумағындағы қоғамдық ғылымдар ауқымындағы зерттеу 
жұмыстарының бəрі академик Н.Т. Сауранбаевтың бас-
қаруына өтеді, яғни бұл кезде жасалған жұмыстардың 
бəрінде Н. Сауранбаев қаламының табы жатыр. 

1956-58 жылдары Н.Т. Сауранбаев қазақ тілінің əлі он-
ша зерттеле қоймаған тіл тарихы мен диалектологиясына 
зейін қоя бастағанын көреміз. Осы екі сала бойынша зерт-
теу жүргізіп, маман тəрбиелеу мақсатымен бөлім басқара-
ды. Аталған мəселелерге арнап келелі мақалалар жазады. 
Бөлім қызметкерлерін күрделі мəселелерді қарастыруға 
жұмылдырады. 

Н. Сауранбаев негізінен ғылымды ұйымдастырушы 
нағыз ғалым ретінде қалыптасқанын байқаймыз. Сонымен 
бірге оның ұстаздық өнегесін де естен шығаруға болмайды. 
Ол бұл кəсібін 1932 жылдан бастап, өмірінің соңына дейін 
үзбей жалғастырған. Ең əуелі ол мектеп оқушылары жəне 
оқытушыларға арнап оқулықтар жазады. Педагогикалық 
мекемелер кеңестерін басқарады. Ал 1938 жылдан жоғары 
оқу орындарында дəріс оқып, доцент, профессор қызметте-
рін атқарады, кафедра меңгереді. 

Ол ғылыми педагогикалық қызметті атқара жүріп, қо-
ғам өміріне белсене араласуға да уақыт табады. Н. Сау-
ранбаевтың осындай қайраткерлік қабілетінің байқалға-
нынан болуы керек, ол 1950 жылы Бүкілодақтық бейбіт-
шілікті жақтаушылар комитетінің мүшесі болып сайлана-
ды. Бейбітшілік жақтаушылардың Үндістанда өткен кон-
ференциясына қатысып (1947), қазақ халқының атынан 
сөз сөйлейді. Үндістан халқының өмірі жайында кітапша 
жазады. Ол Дели мен Аграда, Аллахабад пен Калькуттада 
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жұртшылық алдында сөз сөйлеп, Мадрас, Хайдарабад Бас-
ра т.б. жерлерде болып, қазақ елінің жағдайын баяндайды. 
Иран, Ирак елдерінде де болады. 

1954 жылы Н. Сауранбаев шығыстанушыларының Лон-
донда өткен бүкілдүниежүзілік ХХІІІ конгресіне қатысып, 
баяндама жасайды. Ол республикадағы ғылым мен білімге 
қатысты өткізіліп жататын шаралардың бірде бірінен қалыс 
қалмаған. Əлденеше ғылыми кеңестердің мүшесі ретінде 
күнделікті ғылыми өмірдің бəріне қолма-қол араласып 
отырды. Терминологиялық комитеттің жұмысына қатынас-
ты. Бірнеше газет, журналдың редакция алқасында болды. 

Замандастары Н. Сауранбаевтың жоғары мəдениеттің 
адамы болғанын айтады. Əсіресе оның ішкі мəдениеті 
мен эрудициясына И.И. Мещанинов, Н.К. Дмитриев, 
С.Е. Малов, Н.В. Юшманов тəрізді орыстың əйгілі ға-
лымдары тəнті болғанын еске алады. Н. Сауранбаев ұс-
танған этикалық норманың жоғары екенін оның барынша 
əділ, турашыл болғанын байқаймыз. Ол жас мамандарға 
кеңес беруден жалықпайды екен. Талқылау, пікір алысу 
жиналыстарына жиі қатысып, əрдайым қадағалап отыра-
тын болған. Ол үлкенді сыйлап, кішіге қамқор бола білген 
жан. Жолдастарына адал, қатардағы адамның біріндей 
қарым-қатынас жасайтын қарапайым қалпынан айнымай 
өткен жан болса керек. 

Н.Т. Сауранбаев 1958 жылы қараша айында небəрі 
48 жасында дүниеден өтті. Оның артында өлмес мұрасы, 
ұмытылмас үлгі, өнегесі, оны қадір тұтып, қасиет санайтын 
шəкірттері, шəкірттерінің шəкірттері қалды. Оның ғылыми 
мұрасын бағалай білетін қаншама мамандар бар. Н. Сау-
ранбаев мұрасын қастерлей білудің бір дəлелі – ол кісінің 
таяуда100 жылдығының аталып өтуі. Ендеше қазақ тіл бі-
лімі өркендеп тұрғанда Н.Т. Сауранбаевтың есімі ұмытыл-
мақ емес. 
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ҚАЗАҚ АКАДЕМИЯЛЫҚ ТІЛ БІЛІМІН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ

Қазақ Ұлттық Ғылым академиясының іргетасын қалас-
қан құрылтайшы ғалым, аты əлемге əйгілі түркітанушы, 
қазақ академиялық тіл білімін қалыптастырушы бірегей 
тұлға Ісмет Кеңесбайұлы Кеңесбаевтың туғанына биыл 
жүз жыл толып отыр.

І.К. Кеңесбаев қазіргі Оңтүстік Қазақстан облысы, Со-
зақ ауданындағы Сызған ауылында 1907 жылы 15 ақпан 
күні дүниеге келген болатын. Жас шəкірт əуелгі кезде 
ауыл молдасынан сабақ алып, мұсылманша хат таныған 
соң, 1921 жылы Ташкент қаласындағы Қазақ ағарту ин-
ститутына оқуға түседі. Бұл оқу орны 1926 жылы Қазақ 
педагогикалық институты болып қайта құрылады. Осы 
институттың екі курсын тамамдаған соң, 1928 жылы қазір-
гі Санкт-Петербург қаласындағы Шығыстану институты-
ның түркология бөлімшесіне ауысады. Сөз болып отырған 
Шығыстану институты сол кезеңде өз саласы бойынша 
əлемдегі ең беделді оқу орындарының бірінен саналатын-
ды. Ғылымның осындай дəрежесі биік ордасында білім 
алып жүрген кезінде жас талапкер сол кезеңдегі тіл білімі 
мен түркітану ғылымының жарық жұлдыздары санала-
тын А.Н. Самойлович, И.Ю. Крачковский, В.В. Бартольд, 
Б.Я. Владимирцов, Н.Я. Марр, С.Е. Малов, И.И. Мещани-
нов, Л.В. Щерба тəрізді ғұлама ғалымдардың дəрістерін 
тыңдап, терең білім алады.

1931 жылы оқуын тамамдап, елге оралған соң жас 
маманның жан-жақты, көп қырлы шығармашылық еңбек 
жолы басталады. Ол 1931-34 жылдары өзінің алғашқы 
ұстаздық қызметін қазақ жоғары оқу орындарының қара 
шаңырағынан – Педагогикалық институттан бастайды. Осы 
оқу орнында қазақ тілінің мұғалімі ретінде жұмыс жа-
сап, тəжірибе жинақтаған жас маман ендігі кезекте 
(1933-36) Қазақ мемлекеттік медицина институтын-
да жаңадан ашылған тілдер кафедрасына меңгеруші бо-
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лып тағайындалады. Үлкен ғылыми ордадағы ұлағатты 
ұстаздардан тəлім-тəрбие көріп, ғибрат алған зерек те зер-
делі, білімді əрі білікті студент елге келіп, аталмыш оқу 
орындарында жұмыс жасаған жылдары өнегелі, сырбаз 
да сұңғыла ұстазға айналады. Осы жылдары ұстаздық 
қызмет пен ғылыми-зерттеушілік жұмысын, ғылыми ізде-
ністерін ұштастыра дамытып отырады. Бір мезгілде Ор-
талық атқару комитеті жанындағы Ұлт мəдениетін зерт-
теу институтында ғылыми қызметкер, ССРО Ғылым ака-
демиясы Қазақ филиалындағы Тіл жəне əдебиет секто-
рында аға ғылыми қызметкер болып істейді.

Аталған оқу орындарында қызмет жасап жүрген ке-
зінде ол мектеп бітіріп келген жас шəкірттердің қазақ 
тілі бойынша біліктерінің жақсы жақтарымен қатар, кем-
шін тұстарын да аңғарады. Сөйтіп, елдегі бастауыш, 
орта мектептер үшін арнайы жазылатын оқулықтардың 
тапшылығын айқын сезінеді. Бұл жағдай жас ғалымның 
алғашқы ғылыми ізденістерін педагогика саласында оқу-
лық жазу мақсатына арнауына себепкер болады. 1934 жы-
лы оның бастауыш сынып оқушыларына арналған «Қазақ 
тілі» оқулығы жарық көреді. Оқулықтағы қазақ тілі грам-
матикасы мен емлесінің негіздері оқытудың бастапқы 
деңгейіне сəйкестендіріліп түзіледі. Оқулық бірнеше 
мəрте басылым көріп, қазақ тілін оқуды жаңадан бастаған 
жас бүлдіршіндер үшін аса қажетті оқу-білім құралына ай-
налады. Келесі кезекте 1938 жылы жас ғалым бастауыш 
мектеп сыныптарында қолдануға арналған «Əліппе» оқу-
лығын жарыққа шығарады. Ал келесі 1939 жылы жоғарғы 
сынып оқушыларына арналған «Қазақ тілі грамматикасы» 
атты еңбегі жарық көреді. Бастауыш жəне орта мектептерге 
арналған қазақ тілі оқулықтарын жаза отырып, сол кезең-
дегі елдегі оқу-білім саласына өлшеусіз зор үлес қосады. 
1939 жылы соңғы аталған «Қазақ тілі грамматикасы» атты 
оқулығы үшін оған филология ғылымдарының кандидаты 
атағы беріледі. Қорғау сол кездегі Ленинград қаласында 
орналасқан Тіл жəне ойлау институтында өтеді. 



76

Жас ғалым сол жылдары оқулықтар жазумен бірге қа-
зақ тіліндегі əліпби, графика, орфография салаларының 
ғылыми мəселелерімен де шұғылданады. Алайда оның 
ғылымдағы басты назарында қазақ тіл білімінде мүлде зерт-
телмеген тың сала – қазақ тілінің фразеологиялық жүйесі 
болады. Өткен отызыншы жылдардан бері өзі жинасты-
рып, жүйелеп, зерттеп келе жатқан фразалық тіркестерді 
ғылыми-теориялық жақтан тереңдете зерделеуді мақсат 
етеді. 1944 жылы зерттеу еңбегін тамамдап шығып, «Қазақ 
тіліндегі тиянақты сөз тіркестері» деген тақырып бойынша 
докторлық диссертация қорғайды. Еңбекте қазақ тілінің екі 
мыңнан астам фразалық тіркестері мен төрт жүзден астам 
қос сөздері ортағасырлық шағатайша түркі жазба тіліндегі 
шығармаларда, қазіргі қырғыз, қалмақ, татар, ұйғыр, 
түркімен, өзбек тілдерінде, сондай-ақ, құрылымы бөлек 
араб, парсы, моңғол тілдерінде кездесетін баламаларымен 
салыстырыла, салғастырыла отырып зерттеледі. Ғалымның 
ресми оппоненттері қатарында қазақтың заңғар жазушысы 
М.О. Əуезов, Бүкілодақтық түркітанушылар комитетінің 
басшысы, одақтық Ғылым академиясының корреспондент-
мүшесі С.Е. Малов, араб тілдерінің аса көрнекті маманы, 
одақтық Ғылым академиясының корреспондент-мүшесі 
Н.В. Юшманов болады. 1945 жылы ғалым филология ғы-
лымдарының докторы ғылыми дəрежесін, профессор ата-
ғын алады.

1946 жылы Қазақ ССР Ғылым академиясы құрылған 
кезде төл академиямыздың алғашқы құрылтайшыларының 
бірі болады. Академияға толық мүше (академик) болып 
сайланған ғалым академияның құрылған кезінен бастап 
1951 жылға дейін вице-президент қызметін атқарады. 
1946 жылдан бастап, академияда вице-президент бола жү-
ріп, қазіргі əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетінде ұстаздық қызмет атқарады.

Ғалым 1947-51, 1957-61 жылдар аралығында Тіл жəне 
əдебиет институтына басшылық етеді. 1961 жылы жаңа-
дан құрылған Тіл білімі институтына директор болып таға-
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йындалады да, 1978 жылға дейін осы институтты басқа-
рады. Одан кейінгі жылдары Қазақ ССР ҒА Қоғамдық ғы-
лымдар бөлімінде академик-секретарь, кеңесші қызмет-
терін атқарады. Бүкіл саналы ғұмырын отандық ғылым мен 
білім игілігіне қызмет етуге арнаған алып азаматтың биік 
тұлғасында, табиғатында үш қасиеттің – зерделі зерттеуші 
ғалымдықтың, тəлімгер ұстаздықтың, парасатты ұйым-
дастырушылықтың бірлігі, бүтіндігі анық байқалатын.

Ең алдымен, академик І.К. Кеңесбаев – ғұлама ға-
лым. Ол қазақ тіл білімінің, түркітану мен алтаистиканың 
алуан түрлі салалары бойынша құнды зерттеулер жазды. 
Қазақ тілінің фонетикасы мен фонологиясы, зерттелу та-
рихы, қазақ əдеби тілінің өзекті мəселелері, қазақ тілінің 
грамматикалық құрылымы мен лексика-фразеологиялық 
жүйесі, қолданбалы тіл білімі, инженерлік лингвистика 
мə-селелері ғалым еңбектерінде егжей-тегжейлі сөз бола-
ды. Фонетика мен фонология мəселелерін зерттеуді ғалым 
XX ғасырдың отызыншы жылдарында бастаған еді. Ол 
кезеңде, əсіресе қазақ жазуын кемелдендіруге, оның əліп-
биін, графикасы мен орфографиясын жетілдіруге қосқан 
үлесі зор. Одан кейінгі кезеңде қазақ тіліндегі фонемалар-
дың құрамы мен құрылымы, екпін мен буын, орфография 
мен орфоэпия мəселелері ғалым назарынан тыс қалған жоқ. 
Қазақ фонологиясындағы зерттеудің экспериментті тəсі-
лінің қалыптасып дамуына қосқан үлесі өз алдына бір төбе. 
1954 жылы жарық көрген «Қазіргі қазақ тілі» оқулығының 
фонетика бөлімі бүкіл түркі тіл білімінде жоғары бағалан-
ған іргелі зерттеу болды. Қазіргі кездегі фонетика саласы-
ның білікті мамандары І. Кеңесбаев еңбектерінің өз құнды-
лығын бүгінгі таңда да жоғалтпай отырғандығын айтады.

Академик І.К. Кеңесбаевтың қазақ фразеологиясын 
зерттеудегі еңбегі ересен. Сонау 1930 жылдардан бері тілдегі 
тұрақты сөз тіркестерін тірнектеп жинау, жүйелеу мен зерт-
теу ісі зор нəтиже берді. Жоғарыда айтылғандай, 1944 жылы 
«Қазақ тіліндегі тиянақты сөз тіркестері» деген тақырыпта 
докторлық диссертация қорғады. Бұл – фразеология сала-
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сы бойынша бүкіл түркі əлеміндегі тұңғыш докторлық 
еңбек еді. Ғалымның қазақ тіл білімінде лексикография 
саласының қалыптасып, жетілуіне қосқан үлесі мол. Ол 
Тіл жəне əдебиет институтындағы академиялық сөздік бө-
лімінің меңгерушісі болып отырған 1953 жылдан бастап 
«Қазақ тілінің түсіндірме сөздігін» түзу ісіне басшы-
лық етті. Сөздік жасаудың, жекелеген сөздер мен сөз 
топтарының мағынасын ашудың ғылыми негіздерін жаса-
ды. Картотекалық қорды молайтуға, сөздікші ғалымдардың 
сөздік түзудің ғылыми-практикалық тəсілдерін меңгеру ісін 
ұйымдастыруға, маман сөздікшілерді даярлауға қатысты 
іс-шараларды жігерлі түрде жүзеге асырып отырды. 1953 
жылы түсіндірме сөздік түзудің Нұсқаулығы жарық көрді. 
Сөздіктің шығуынан алты жыл бұрын, алдын ала жасал-
ған бұл Нұсқаулықтың сөздік түзу ісіндегі маңызы зор бол-
ды. Қазақстанның мəдени өмірі үшін аса қажетті, мəнді 
еңбекті түзуге қажетті іс-шараларды дер кезінде, сапалы 
түрде атқарудың нəтижесінде бастапқы жоба бойынша жос-
парланған бір томдықтың орнына екі томдық түсіндірме 
сөздік дүниеге келді.

Ғұлама ғалымның фразеология мен лексикография са-
лаларында жасалған айтулы еңбектерінің бірі – «Қазақ ті-
лінің фразеологиялық сөздігі». Ғалымның фразеология са-
ласында жарты ғасырға жуық уақыт бойы жүргізген ғы-
лыми-теориялық жəне ғылыми-практикалық зерттеулерінің 
нəтижесі іспетті бұл туынды 1977 жылы басылым көрген.

Бұл сөздіктің қазақ тіл білімінде сол кезге дейінгі кезең-
де жарық көрген өзге де жанрлық, салалық сөздіктерден 
басты айырмашылығы – оның бастан-аяқ ғылыми еңбек 
болуында, ғалымның ғылыми зертханасынан зерделеніп 
шыққан туынды болуында еді. Он мыңнан астам фразео-
логизмді қамтыған еңбектің теориялық бөлігі сөздік бөлігі-
мен бірбүтін, тұтас полотно құрайды. 

Қазақ фразеоогиясының кемелдене дамуы жолында бұл 
еңбектің атқарған рөлі туралы əлі айтылар сөз көп. Бұл ең-
бектің ізденгіш кейінгі ұрпақтың талайына өмірлік азық 
болары хақ. 
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Академик І.К. Кеңесбаев – ұлағатты ұстаз. Бұл тұ-
жырымның ақиқаттығына оны ұстаз ретінде танып, мо-
йындаған замандас-тұрғыластарының, өзінен кейінгі ізба-
сарлары мен шəкірттерінің жазған естеліктері куəлік етеді. 
Ұстаздың құдіретті тұлғасын айшықтай түсетін, шынайы 
көңілден шыққан ақ тілеулі, алғысты ағыстарға толы, 
буырқанған ішкі сезім селі арнасынан асып төгіліп жата-
тын жазу жолдарын тебіренбей оқу мүмкін емес. Осын-
дайда ұлы жазушы М. Əуезовтің оған «Қазақстандағы тіл 
ғылымының ағасы, үлкен ұстазы» деп баға беруінің себе-
бін ұғына түсесің. 

Ғалымның 1930-50 жылдары жазылған оқулықтары 
мен оқу құралдары Қазақстандағы оқу-ағарту саласының 
барлық негізгі деңгейлерін (бастауыш, орта, жоғары мек-
теп) түгел қамтып, қамтамасыз етіп отырды. Олар ұзақ 
жылдар бойы дүркін-дүркін басылым көріп, қазақ тілін оқи-
тын бірнеше өскелең ұрпақтың білімге деген қажетін өтеді. 
Ол кісінің тіл білімінің аса күрделі мəселелерін қазақ ті-
лінде шешен жеткізетін қабілетін, дəрісін тыңдай жүріп 
тағылым алған ұрпақтың өкіліміз. Секеңнің ерен тұлғасы, 
естен кетпес сөйлеу мақамы, үні құлақтан кетпейді. 

Кандидаттық, докторлық диссертациялар қорғау кеңе-
сінің басшысы ретінде көптеген ғалымдардың ғылыми-
зерттеу еңбектеріне жол ашып, бағыт-бағдар беріп отырды. 
Ол басқарған Тіл білімі институты ғылыми кадр даярлау 
жағынан Одақтағы негізгі үш орталықтың бірі болып кел-
ген. Ғалымның өзі он шақты ғылым докторы мен жиырма-
дан астам ғылым кандидаттарының диссертациялық еңбек 
жазуына жетекшілік, кеңесшілік жасаған. 

Академик І.К. Кеңесбаев – ғылым мен білім сала-
сындағы кемеңгер ұйымдастырушы. Ғалымның басшы-
лық қызметке ерте араласқандығы белгілі. Ол сонау 1933 
жылдан Медицина институтында тілдер кафедрасының 
меңгерушісі болған кезден бастап лауазымды қызметтер 
атқарып келді. 1946 жылы Қазақ ССР Ғылым академиясы-
ның вице-президенті болып сайланған соң ғалым көп жыл-
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дар бойы қоғамдық ғылымдар саласына басшылық жасап, 
оның өркендеп дамуына зор үлес қосты. Тіл жəне əдебиет 
институтын басқарған жылдары қазақ филологиясының ке-
мелдене түсуіне атсалысты. Ғалымның ұйымдастырушылық 
қабілеті əсіресе Тіл білімі институтын басқарған жыл-
дары ерекше танылды. Осы бір ширек ғасырдай мерзім 
аралығында институт Одақтағы ең беделді ұлттық ғылым 
ордасына айналды. І.К. Кеңесбаев одақтық деңгейдегі 
жиындарда, симпозиумдар мен конференцияларда үнемі 
ұйымдастырушылар қатарында жүрді. Алматы қаласында, 
Тіл білімі институтында өткен одақтық конференцияларды 
(1962, 1973, 1976) білгірлікпен басқарды. Ғалымның əлем-
дік түркітанушылар ортасындағы беделі де өте жоғары 
болады. Ол шығыстанушылардың Мəскеуде өткен халық-
аралық конгресінде (1960), «Түрік Тіл қоғамының» Түркия-
да болған конгрестерінде (1966,1972), Алмания (1970) мен 
Мажарстанда (1971) өткізілген алтаистикалық конферен-
цияларда маңызды мəселелер бойынша баяндама жасап, 
отандық тіл білімінің беделін асқақтатты. Ол Г. Ярринг, 
Л. Базен, Д. Синор, Н.А. Баскаков, А. Габен, К. Менгес, 
Н. Поппе, О. Прицак, Б. Серебренников тəрізді ғалымдар-
мен бірге «Орал-Алтай» қоғамының құрметті мүшесі бо-
лып бекітілді. Ғалым 1978 жылдан бастап «Түрік Тіл 
қоғамының» корреспондент-мүшесі, ал 1988 жылдан бері 
аталмыш қоғамның толық мүшесі болды.

Академик І. Кеңесбаев қазақ тіл білімінің туын жоға-
ры ұстай білді, өзінің алдындағы ағаларының ұлы ісін аса 
біліктілікпен жалғастырған ұлы тұлға. Осы жерде, реті кел-
генде, айта кететін бір жағдай бар. Кеңес өкіметі дəуірінде 
өзге түркі республикаларына ұлттық тіл ғылымын дамы-
ту ісіне көмек, жəрдем жасау үшін орталықтан маман-
дар жіберілгені белгілі. Қазақстан ол кезде ғылыми кад-
рлар жағынан толық қамтамасыз етілген ел деп танылды. 
Себебі қазақ тіл білімінің деңгейі мен дəрежесінің биік 
болуына аянбай атсалысқан тұлғалардың елімізде қай кез-
де де көп болғандығы көпшілікке аян-ды. XX ғасырдың 
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алғашқы ширегінде халқымыздың рухани көсемдерінің бірі 
А. Байтұрсынұлы бастаған ғалымдар шоғыры иық тіресіп 
тұрған болса, одан кейінгі кезеңде олардың ісін ғұлама 
ғалым профессор Қ. Жұбанов бастаған топ жалғастырды. 
Ғылымға олардан кейін қадам басқан тілшілер шоғырында 
академик І.К. Кеңесбаевтың шоқтығы биік болды. Тумы-
сынан көсем серкедей болып жаратылған, бүкіл болмысы-
мен ірі, кесек тұлғалы азаматтың біліктілігі мен білімділігі, 
ұйымдастырушылық қабілетімен, мəмілегерлігімен бірге 
айдыны мен айбыны да жетерлік болатын. Кеңес өкіметі 
кезеңіндегі түрлі «тар жол, тайғақ кешулерде» басшының 
рөлі зор болды. Қазақ тіл білімінің қара шаңырағы санала-
тын Тіл институтына ширек ғасырдай басшылық жасаған 
ғалым қазақ ғылымының мəртебесін үстем етті. Егемен ел 
болып отырған заманымызда лəйім осындай ұлтжанды, 
халқына тұлға боларлық азаматтарымыз көп болғай!

Секеңмен тілдескен соңғы сəт естен кетпейді. Бірде ол 
кісінің халін білуге Ə.Т. Қайдар, К.Ш. Хұсайын үшеуміз 
үйіне сəлем бере бардық. Əбден жүдегенмен ойы сергек, 
тың екен. Кабинетінде жатыр. Айналасы толған кітап, га-
зет, журналдар. Біздің барғанымызға қатты қуанып, аб-
дырап қалды. Алып адамның мынадай халде жатса да сер-
гектігіне таңғалдық. Кетерде «Тілге абай болыңдар!..» деді. 
Бұл бізге айтылған ол кісінің соңғы аманатындай еді. Құдай-
ға шүкір, қазақ тіл білімінің бүгінгі мамандары І. Кеңес-
баевтың бұл аманатын адал орындап келеді деп ойлаймын. 

(Авторлас)

ТІЛ МЕРЕЙІ

Қалың оқырман қауымның қолына жуырда «Ғылым» 
баспасынан шыққан құнды бір кітап тиді. Авторы – қазақ 
тіл білімінің іргетасын алғаш қаласқан ғалым, Қазақ 
ССР Ғылым академиясының академигі, профессор Ісмет 
Кеңесбаев. Құнды кітап деуіміздің себебі тілге ажар, сөзге 



82

нəр беретін тіл байлығының мақал-мəтел тəрізді берекелі 
бір бұлағы, бейнелі сөз тіркестерінің сөздігі жеке еңбек бо-
лып, түркология тарихында тұңғыш рет жарық көріп отыр. 
Кітапта тек фразеологизмдердің жалаң тізбесі ғана емес, 
сұрыпталған, жүйеге түсірілген, мəн-мағынасы ашылған 
сан алуан тұрақты сөз тіркестері бар. Халық ауыз əдебиеті-
нің мол мұралары – ертегі, дастан, эпос, ғашықтық жыр-
лары, өлең, шешендік сөздер; қазақ əдебиетінің озық үлгі-
лері, таңдаулы туындылары – Абай, Жамбыл, Мұхтар, 
Сəбит, Ғабит, Ғабиден, тағы басқа ақын-жазушы шығар-
маларынан алынған мысалдар сөздік жасауға ұйтқы болған. 
Сəтті алынған текстер автордың зергердей шеберлігін, 
жан-жақты білімдарлығын көрсетеді. 

Сөздіктің тағы бір назар аудартатын құндылығы мы-
нада: сөздік материалдары тек қазіргі əдеби тілмен шек-
теліп қана қоймайды, жалпы халықтық тіл аясында жүрген 
фразеологизмдер, жергілікті ерекшеліктерде қолданылатын 
фразадиалектизм мен көне басылымдарда ұшырайтын тұ-
рақты сөз орамдары жан-жақты қамтылған. Сөздікте кейбір 
вариант сыңарларды қоспағанның өзінде он мыңнан астам 
тұрақты сөз тіркестері берілген. Бірақ автор қазақ тіліндегі 
фразеологизмдердің бəрін қалдырмай танауынан тіздім 
деп отырған жоқ, ол жайында оқушысын хабардар да еткен 
екен. Біздің айтайық деп отырғанымыз – сөздіктің 88 баспа 
табақ көлеміне сапасының орайластығы. Егер осы сөздікте 
қамтылған фразеологизмдерге лингвистика тұрғысынан на-
зар аударсақ, олардың табиғаты, бітім тұлғасы сан алуан. 
Кітаптан фразеологизм деп аталатын күрделі категорияға 
тəн нəзік, қызғылықты, сирек сипатты құбылысты ұшы-
ратуға болады. Мысалы, ай десе аузы бар, күн десе көзі бар 
тəрізді тұрақты сөз орамынан «асқан сұлу» деген мағынаны 
білуіміз мүмкін. Ал ай десе аузы жоқ, күн десе көзі жоқ де-
ген фразаның да тап сол мағынада екенін жыға біле бермей-
тініміз де кəдік. Немесе екі тізгін, бір шылбыр деген орам-
ды сөйлеу тілінде қолданып, көркем əдебиетте ұшыратқа-
нымызбен, осы фразеологизмнің екі тізгін, бір айыл тəрізді 
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лексикалық варианты екінің біріне таныс емес. Сөздік мұн-
дай фактілерге өте бай. Бұл тəрізді материалдар тек маман-
дар үшін ғана құнды емес, жалпы тіл ұстартам, тіл қазына-
сынан нəр аламын, тіл жұмсау шеберлігін шыңдаймын деген 
талапкер қауым үшін де, əсіресе, автор бағыштап отырған 
жас ұрпақ, өскелең өрендер үшін де пайдасы зор болмақ. 

Сырт көзге фразеологизм керек жерінде білгеніңше қол-
дана беруге болатын пішімі дайын категория тəрізді. Бірақ 
ондағы нəзік реңк, астарлы мəн-мағынаны жіті аңғармасақ, 
қалыптасқан тиянақтылықты бұзсақ, сөз қолдану, сөйлеу 
мəдениетімізге нұқсан келіп, мүлт кетпелер көбейер еді. 
Мəселен, кейбір авторларымыз құрыққа сырық жалғап де-
генді сырыққа құрық жалғап деп «инверсиялап» қолдана 
береді. Немесе барар жер, асар тауым жоқ деген тұрақты 
сөз тіркесін «логикаға» сүйеніп, басар жерім, барар тауым 
жоқ деп қолдану дұрыс дегенді айтады. Айрандай аптап… 
тəрізді фразеологизмді айранын аптап деп түрлендіру; еңіс-
тен салса, төске озған деген бейнелі сөз орамын қапталдан 
салса, төске озған деп бұзып қолдану фактілері де аракідік 
жас қаламгерлердің тіл жұмсау дағдысында кездесіп оты-
рады. Əрине, мұндайда сөздіктің нормалаушы функция-
сы бар, əдеби тілге көрсетер қызметі мол. Сөздіктің əрбір 
фразеологизмді мəн-мағынасына орай орынды қолдануға 
тигізер септігі де осындай тұста. Сондықтан бұл еңбектің 
тіл мəдениетін арттыруда да өзіндік үлесі аз емес. Жеке-
леген сөздер тəрізді фразеологизмдерде де жарыспалы сы-
ңарлар (варианттар) болады. Олардың ішінде де, бəлкім, қа-
лып қоятын қосалқылары да, қолданыла келе өзіндік реңк, 
стильдік сипат алып, əдеби тіл кəдесіне жарайтындары да 
болады. Əрине, фразеологизм варианттарының сөздікте мо-
лынан, түр-түрімен қамтылуы құптарлық жай. Автор олар-
ды қалай болса солай ендіре салмай, əдеби тіл нормасына 
лайық-ау дегендерін саралай білген, фразеологизмнің негізгі 
варианты деп танылғанын алдымен, қосалқыларын соңын 
ала беріп отырған. Мəселен, ай дейтін ажа, қой дейтін 
қожа жоқ тəрізді тіркесті алдымен, ал əй дейтін əже, қой 
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дейтін қожа жоқ деген вариантын қосалқы етіп берген. 
Варианттардың нормалану барысында мұндай шешімнің тіл 
мəдениетінде алатын орны ерекше.

Автордың отыз жылдан астам уақыт қазақ тіліндегі тұ-
рақты сөз тіркестерін жинап, лексикографиялық сұрыптау-
дан өткізу барысында тіліміздегі фразеологиялық тіркестің 
табиғатына дөп келетін сөздіктің жаңа құрылымын табуы 
лексикография теориясы, практикасы үшін де ерекше мек-
теп дер едік. Түркология тарихында тұрақты сөз тіркес-
терінің бұрын-соңды мұндай академиялық сөздігі жасал-
маған. Сондықтан сөздіктің құрылым жүйесіндегі кейбір 
өзгешілікті қысқаша айта кетуді жөн көрдік. Сөздік алфавит 
тəртібіне құрылған. Осыған орай оқушы өзі іздеген тұрақ-
ты тіркесті алфавит тəртібі бойынша табады да, керекті 
сөзін сөздік соңындағы индекс түрінде жасалған сөз тізбе 
арқылы іздейді. 

Автордың тағы бір тер төккен тұсы фразеологизмдер-
дің мағынасын ашудағы еңбегі. Бұл ұзақ ізденіс, көптеген 
салыстыруды керек ететін, инемен құдық қазғандай қиын-
дығы мен қызығы қатар жұмыс. Олай дейтініміз жазба тілде 
дерегі жоқ, үйірге қосылмай, мағынасы жыға танылмай 
жүрген тұрақты тіркестер қаншама? Немесе жалпы ұғымы 
таныс сияқты болғанымен, мағынасын дөп басып, тобықтай 
түйінін дəл табуға кез келген тұрақты тіркестің ырық бер-
мейтіні де бар. Мəселен, жылқы мінезді, мəйегі шығып 
отыр дегеннің жалпы қандай мəнде екендігі байқалғаны-
мен, нақтылы мағынасын аша қою қиын. Өйткені осындай 
жалпылық мəндегі фразеологизмді əркім өзінше топшылай-
ды. Əрине, мұндай жерде фразеологизмдегі көпмағыналық 
пен мағынадағы жалпылық құбылысын шатастыруға бол-
майды. Сөздік құрастырушының мұндай тұста ізденіспен, 
білімдарлықпен жауап тауып, білгенін байқаймыз. Тағы 
бір қиындық – фразеологизмдер əлденеше мағыналы бо-
лып келеді, əртүрлі ұғымды білдіреді. Олардағы айырма-
ны дөп тауып, əр мағынасын орынды, орайлас текстермен 
жабдықтап отыру да күрделі жұмыс. Мұндағы түсініктеме-
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лер ұқыпты, анықтамалар ықшам. Автор сөздік түзу бары-
сында озық лексикография теориясының үдесінен шыға 
білген. Олай дейтініміз – лексикографияда мағына ашудың 
бірнеше жолы бар. Олардың негізгісі синонимия мен сипат-
тама тəсілі. Қазіргі кездегі лексикографтар мағына ашуда 
синонимия тəсіліне алдымен бой ұрады. Осы сөздік авто-
ры да фразеологизмдердің мағынасын ашуда синонимия 
тəсіліне көбірек жүгінген. 

Кітаптың екінші бөлімі қазақ тілі фразеологиясының 
теориялық негізіне арналған. Ана тіліміздегі тұрақты сөз 
тіркестерінің типтері, оны танып-білу, ондағы құбылыстар, 
тілдің басқа да қабаттарымен байланысты тағы да толып 
жатқан мəселелер қамтылады. 

Əдетте фразеологизм табиғатын танып-біліп, оны топ-
тастыруда зерттеушілер арасында үлкен екі пікірсайысы 
бар. Фразеологизмді тар мағынасында ұғушылар мағына 
шарттылығын ғана мойындап, тұрақты сөз тіркесінің 
объектісіне тек идиомдарды жатқызады. Сан алуан тұрақты 
тіркес түрлерін фразеология объектісінен шығарып тастай-
ды. Мұндай зерттеушілер тілдің мəнді бір қаттауын, көпте-
ген тұрақты тіркестерін ескермей, шетқақпай қалдыратын 
тəрізді. Ал фразеологизмді кең мағынасында түсінушілер 
мақал-мəтел, қанатты сөз орамдарын, тіпті, мекеме атта-
ры тəрізді күрделі тіркесті де фразеологизм деп таниды. 
Мұндайда тұрақты сөз тіркесінің мағына тиянақтылығы-
нан гөрі қолдану тиянақтылығына баса мəн береді де, өзге 
еркін тіркестерден фразеологизмнің шегарасы ашылмай, 
тым шексіз болып кетеді. Ал сөздік авторының бұл мəсе-
леде пайымдауы өзгешелеу. 

Тіл білімінде фразеология саласының теориялық тұрғы-
да зерттелуі 1930-40-жылдардан басталады. Бұл салада 
басқаларға қарағанда кешегі кеңес тіл білімі көшбойы 
озық тұрады. Жалпы тіл білімінде зерттелуі кенжелеп бас-
талған бұл саланы қазақ тіл ғылымында үлкен көшбасшы 
ғалымның өзі қолға алып, биік бір белеске шығарды, қазақ 
фразеологиясы дербес пəнге айналды. Алдымен тұрақты 
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сөз тіркестерінің типтері мен түрлеріне классификация 
жасалынды. Оларға тəн сан алуан құбылыстардың таби-
ғаты, сыры ашыла бастады. Қазақ фразеологиясының 
проблематикалары, міндеттері, тағы басқалары белгіленді. 
Міне, осындай зерттеудің нəтижесі қазақ фразеологиясы-
ның дербес пəн дəрежесіне жеткендігін көрсетеді. 

Сайып келгенде айтарымыз: бұл сөздік қолына қа-
лам ұстап, ой-пікірін ана тілінде өрбіткісі келген əрбір қа-
ламгердің күнделікті тірлігіне көмекші құрал есебінде қол-
ғабыс тигізері даусыз. Ойының орамды, сөзінің нəрлі бо-
луын қалайтын əрбір сауатты азамат тіліміздің інжу-мар-
жанын тізіп əкеп, таратып, талдап отырған мұндай сөздікті 
ешбір көркем туындыдан кем санамаса керек. Ана тіліміз-
дің мəресі биіктен көрінуін ойлағанда мұндай еңбектердің 
шоқтығы тіпті биіктей түспек. Өзінің болмыс-бітімімен, 
салмақ-саралығымен даралана шыққан еңбекке жол болсын 
айтып, жолшыбай демеушілік жасаудың өзі де кейде артық. 
Сондықтан ендігі баға оқушының өресіне байланысты деп 
білеміз. 

(Авторлас)

АЛАПАТ СЕЗІМГЕ ИЕ АЛПАУЫТ ТҰЛҒА...
(Академик І. Кеңесбаев туралы)

Қадірменді халайық, шырғалаңы мен шырайы алма-ке-
зектеніп, адамды əлденеше саққа салып, ауысып келіп оты-
ратын Өмір өлкесінде сенің тағдырың көбінесе өзіңе ғана 
байланысты емес, туған ұяң мен өріс ашар ортаңа байла-
нысты да болады екен. Кімдерге кезігесің, қай ортаға тап 
боласың, ендігі өмірің соларға тəуелді. Мəселен, мен өз 
басым талайыма тап келген тағдырыма ризамын. Қолыма 
қалам ұстадым, тілді қалап алдым, ғылым атты киелі 
шаруаға өз өмірімді бағыштадым. Міне, осы жолда небір 
асыл жандармен, əсіресе өзінің кісіні шошындырар тосын 
мінезімен де, өзгелерге ұқсамайтын алып əрекеттерімен де 
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қымбат адамдармен сырлас, сыйлас, қадірлес болуға тура 
келді. Олардың көбі қазір ортамызда жоқ. Бар болмыс-бі-
тімімен, келеңді-келеңсіз қылықтарымен, адамгершілік 
адал мінез-құлықтарымен жыл өткен сайын тұлғалана түс-
кен сол бір ағалар табиғаты қазір аңсатады, іздейсің, ізде-
генмен таппайсың. Ойсырап жатқан орындарын толтыру 
мүмкін емес, қажет те емес. Өйткені олар жасап кеткен 
дүние тарихқа сол қалпымен енбек, ал келер ұрпақ оны ары 
қарай жалғастыруға, дамыта түсуге міндетті. 

Əңгіме өткеннің өнегесін танып, тағылым ала білуде 
ғой. Бəлкім, осы тұрғыдан кезінде қағаз бетіне түсіп қалған 
жазбаларымның қайсыбірін бүгін оқырманға ұсынған 
дұрыс шығар деп ойладым. Бұл жолғы əңгіме оқырманға сəл 
тосындау болып көрінуі мүмкін. Əйтсе де Ісмет Кеңесбаев-
тың бұрыннан мəлім ғылыми еңбектерін тағы да таратып 
талдап беруден гөрі, оқырманға кейде оның адами бол-
мысына тəн қасиеттерін көрсететін тұстарын баяндаған да 
жөн бе дедім. Сондағы үзік сырлар мынадай еді. 

Туған күн

1973 жылдың ақпан айы орталап қалған. Қыс болған-
мен, күн суық та емес, жылы да емес, əйтеуір адам онша 
қымтанбай, қысылмай жүрген шақ. Ғылым қарашаңырағы 
саналатын Тіл білімі институтының ұжымы бірде біраз 
жылдардан бері дағдыға айналған бір қарбаласқа кірді де 
кетті. Сыбыр-күбір көбейіп, оңаша сөйлесу, сыбырласудың 
аяғы туған күнге барып тірелді. Əңгіменің арқауы Секеңнің 
(Ісмет Кеңесбаевтың) туған күні туралы болып шықты. 
Секең көп жылдан бері ұжымды басқарып келе жатқан ұста-
зымыз. Ол кісінің туған күнін тойлау институт шаруасы-
ның біріндей болып қалыптасып кеткенін сезетінмін. Өзге-
лердей қоян-қолтық араласып кетпегенмен, ұстазға деген 
ілтифатымнан жаңылған емеспін. Ел тағы да сол дəстүр бо-
йынша жиналып, Секеңдікіне бармақ екен. Бағанағы сыбыр-
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күбірдің мəнісі осы болды. Осындайда кейбір əріптестер-
дің қылығы маған мүлде ерсі көрінуші еді. Бұқпантайлап, 
жасырын жылғаласып, əйтеуір болмашы бір ұсақ-түйек 
нəрсені атан түйедей етіп бұлдап, туған күнге апармақ бо-
лып жататын. 

Тап сол күні үйге Керімбек келді. Ол М. Əуезовтің 
сыни көзқарастары жөнінен жақсы кітап жазып, кандидат-
тықты қорғаған зерделі зерттеуші Сыздықов деген азамат. 
Менің сырлас, сыйлас дос-жарандарымның бірі. Секеңнің 
жиені болатын. Бүгін Секеңнің туған күні екенін сол айтты. 
Оның бұл жолғы шаруасы да сол туған күнге «барамыз ба, 
қайтеміз?» дегенді кеңескелі келген екен. Мен: 

– Кереке, біз ертең барайық. Өйткені бүгін баратын кі-
сінің қарасы көптеу екен. Үлкендердің арасында бізге орын 
да болмас, қыстырылмай-ақ қойсақ қайтеді, – дедім. Бұл 
ұсынысым көкейіне қонды да:

– Осы жөн-ау! – деді де, ертең кездесетін болып кетіп 
қалды. Ертеңіне біз Секеңе құр қол бармаудың жайын ақыл-
дастық. Мұндайда «бейілдің белгісін» танытатын ықылас-
тың артықтығы жоқ деп қоямыз. Сонымен, ең дұрысы сол 
болар деп «Қазақстан» магазинінен домбыра алмақ болдық. 
Ол кезде тəуір домбыраны ел осы дүкеннен іздейтін. Сөйтіп 
30 домбыраның ортасынан ойып тұрып біреуін таңдадық 
та, алған сыйымызға мəз болып, Секеңнің үйіне қарай аяң-
дадық. Осынымыздың өзіне біртүрлі қысылып, ыңғайсыз-
данып та келеміз. Мұндайды жасап кім көріпті. Дегенде 
мына таңдауымызға өзіміз мəзбіз. Сөйтіп, келе жатқанда 
Керімбек: 

– Мұнымызды жеңгеміз ұната қойса, бір сəрі. Қу аға-
шың кімге керек деп жүрсе не істейміз? – деп оқыс ой тас-
тады. 

– Домбыра қазақтың киелі қазынасының бірі ғой, өйте 
қоймас, – деймін мен. Керімбек тағы бір əңгімені бастай 
беріп, күліп жіберді. 

– Не болды?
– Мана киініп үйден шыққалы жатсам, көкем (əкесі 

Сыздық қарияны ол осылай деп атайтын): «Е, қайда асы-
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ғып барасың?» – дегені. Мен: «Көкемнің туған күні еді, 
бүгін. Соған!» – дедім. «Кімнің? Ісіметтің бе? О, тəңір ал-
сын, тəңір алғырды. Сомадай боп онысы несі-ай, бала емес, 
шаға емес. 66-ға келдім деп туған күн жасап жатқаны ұят 
емес пе, қой ары!» – деп кейігені. 

Мен көзімнен жас аққанша күлдім. Шынында, көненің 
көзіндей Сыздекеңдей тақуа адамның миына кірмейтін іс 
қой бұл. Осындай күлкімен келіп, Секең үйінің қоңырауын 
бастық. 

Есікті Жұмаш жеңгей ашты. Кешегі қонақтан шаршаған 
ба, жеңгейдің қабағы қатыңқы. Əуелі біздің қойны-қоны-
шымызды бір шарлап өтті де, бозарыңқырап барып үнсіз 
кухняға кіріп кетті. Біз жайлап шешіне бастадық. Кухнядан: 

– Сімет, саған кепті, Керімбектер ғой, – деген дыбыс 
шықты. Сол кезде арғы түкпір бөлмеден аңқылдаған атан да-
уыс кеп бізді құшаққа алды. 

– Өй, айналайындар! Қайдан адасып жүрсіңдер? Мə, 
мынаны қара, домбыраларын ала кепті (өзіне алынғанын 
аңғармай тұр). Жұмаш, ей! Ал, қане, сен басқа əңгімені қой 
да, қазаныңды қайта көтер. Жина, мыналарыңды (дастарқан 
үстіндегі қалдықтарды нұсқап). Екеуі келгенде бар ғой, еш-
теңе аяма, – деп үлкен басымен лезде əбігерге түсті де қалды. 

 Жұмекең шаршаңқы кейіптен арыла алмай жай ғана: 
– Барын берем. Соған риза болар! – деді. Осы екі орта-

да біз де сырт киімімізді ауызғы бөлмеге іліп, домбыраны 
қалай тапсырудың ыңғайын таппай тұр едік. Секең ерекше 
бір ықыластана: 

– Ал енді бар ғой, жігіттер, мыналарың тамаша болды. 
Осы бір ғой енді, домбыраны сағынып жүрмін. Əн мен күйге 
бір кенелтіп кетіңдерші, бүгін домбыра ала келгендерің 
мұндай жақсы болар ма?! Өзіміз бір оңаша отырайықшы! – 
дегені. Секеңнің адамды бірден тартып əкететін осындай бір 
екпінінен елтіңкіреп тұрып: 

– Бұл домбыраны, Секе, Сізге əкелдік. 66 дейтін бір 
қарағанда көп көрінгенмен, қайраттысыз ғой. Жастық жа-
лын бойыңыздан кетпесін! Домбыра əрдайым жақсылықтың 
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шақыртқысы болсын! – деп Керімбек екеуміз жарыса сөйлеп 
кетіппіз. Мұның осы үйге басымен келгенін енді аңғарған 
Жұмекең: 

– Бізге əкелдіңдерме-ей, анаң қара! Бəле ғой мыналар. 
Рахмет! – деп енді ғана жылы шырай танытты. Ал Секең 
сол бағанағы көңіл-күйі, ағыл-тегіл, тіпті тоқтар емес. Жал-
пы бұл кісі кішкентай қуаныштың өзін төңірегін түгендеп, 
ортақ мерекеге айналдырып жіберетін, тумысы бөлек жан 
еді ғой. Жұмекеңнің қабағына аздап жылы шырай енген соң 
Секеңнің кабинетіне өттік. 

– Ал, қане, Жұмаш, дастарқан жай, əкел бəрін! Қайда, 
əлгі, қазы-қарталарың? – деп Секең жеңгеміздің дегбірін 
одан сайын ала бастады да, бізге қарап: – Енді бар ғой, мұн-
дайда бірер рюмка коньяк тастап алса да болады, – деп жы-
миды. 

– Коньяк жоқ, ол қайдан болады? – деп Жұмекең таң-
дайын тақ еткізді. Бірақ оған бола қоятын Секең бе? 

– Ай, енді, шын жыласа соқыр көзден жас шығады деген. 
Біздің Жұмаш бар ғой, қара да тұрыңдар, шындап кіріссе, 
таппайтынды табады, – дейді Секең қуланып. Осы қалжы-
ңымен өзін де, бізді де бір жайлы да жайсаң қалыпқа түсіріп 
алды... Бұл əзіл-əжуасы аралас қалжың торынан Жұмекең-
нің сытылып шыға қоюы қиын боп қалды ғой деймін. Бір 
мезгілде ол:

– Бұл енді көрген нəрсесін ұмытсайшы. Кешегі кештен 
əдейі Сəулеге деп алып қойған бір коньягім бар еді. Сол ғой, 
бұның қоймай отырғаны. Тойдан сарқыт қалсын да, енді, 
қызыңа, – деді сонда да көнгісі келмей. Сəуле алыста, Герма-
нияда жүрген. Соған сақтамақ болғаны ғой, коньякты. 

– Əкел, əкел, табылады, бəрі табылады, – деп бастыр-
малатып əкетті Секең. Дəл осы кезде телефон безілдеп қоя 
берді. Трубканы көтерген Сəкең: 

– О ..ооо... ой, – деп дауысын емірене созып, соншама бір 
қуанышты хабар алғандай, – кел, кел, күтеміз, тездет. Оқасы 
жоқ! Енді бар ғой звандағаның мұндай жақсы болар ма, по-
жалыста. Жақсы, жарайды, жарайды! 
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Трубканы қойды да: 
– Еркебай ғой. Ойпырмай, енді бар ғой, өзі бір жақсы 

адам. Біреуге жақсылық ойлағаннан басқа залалы жоқ кісі. 
Мен кейде, əдейіге оның өзін қалайтын-қаламайтын адам-
дары жөнінде сөз қозғап, «осы қалай?» деп сөзге тартсам, 
міз бақпайды-ау, міз бақпайды, қайта əлгілерді мақтай 
жөнеледі. Сол кеше келе алмағанына өкініп, «кіріп шық-
сам» дейді. Келсін, ешкімді шақырғам жоқ. Бəрі де өз бет-
терімен келіпті. Мəкең (М. Балақаев) де бар. Ай, бір жақсы 
кеш болды ғой, несін айтасың, – деп барып тоқтады. 

Аздан соң Ерекең (Қойшыбаев) келді. Шай үстінде біраз 
əңгіменің бұлағы ақтарылды. Үзіліс кезінде Секең жаңа 
домбырасын менің қолыма ұстатып «аяқ алысын көрелікші» 
дегендей болған соң, Тəттімбеттің «Азаматын», Төлегеннің 
«Қосбасарын» шерттім. Секең көзін жұмып, елтіп тыңдап 
отырды. Қозғалыс, қимылынан қай-қайдағы ойлар жетегін-
де кеткені байқалады. Жанары көп нəрсенің байыбына ақыл-
мен бара алатын үлкен азаматтың пайымын, түйсік, түсіні-
гін əйгілеп жалтаңдады. Толғанып біраз отырды да, бір то-
сын əңгімені бастап кетті. 

Əн дəру

Мұнтаздай таза бөлменің ішінде жалғыз жатқанымды 
енді-енді байқай бастағандаймын. Халімнің мүшкілдеу 
екенін сеземін. Приступ жиі-жиі ұстайды. Ара-арасында ес 
жиғанда жан-жағыма қараймын. Қасымда екі түрік жатқан. 
Оларды басқа палатаға ауыстырып жіберіпті. Оқтын-оқ-
тын соғатын приступтан жан қысылады, əбден əлім құ-
рыған. Бой-бойым шығып терлеп, естен тана жаздаймын. 
Приступ келе жатқанын алдын ала сезем. Көзім ашық, 
санам ұйқыда. Көз алдым мұнарланып бірді біліп, бірді 
білмей қиналысқа түсіп жатқан, бей-жай кезім еді. Дəл сол 
мезетте алыстан ғажайып бір таныс əуен құлағыма жет-
кендей болды. Түріктің небір тамаша əндері бар ғой. Олар 
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əбден миымды жеп біткен, мезі қылған. Ал мынаның жөні 
басқа. Тілмен айтып жеткізе алмас жақын да жайлы үн 
тұла бойымды мақпалдай сипап, мəпелеген, не деген тəтті 
əуен дерсің?! Жүйке-жүйемді балбыратып, еніп барады, 
емірентіп барады. Япырау, бұл не қылған ырғақ, қайда жа-
тырмын? Əлгі əуен қайдан шығып тұр, неменеге сонша 
егілемін деймін. Бұл бір ғажайып сəт еді. Əуен бір де то-
ластар емес. Бірінен соң бірі, бірінен соң бірі кетіп жатыр. 
Тыңдаған үстіне тыңдай түскім келеді. Тоқтап қалмаса 
екен, үзіліп кетпесе екен деп үздігіп жатырмын. Аздап 
есімді жия бастадым, қайда, қандай жағдайда жатқаным 
есіме түскендей болды. Анкарада екенмін деймін. Тағы 
да шала-жансар кейіпке түсіп, «Мұнда неғып жатырмын, 
қазақ музыкасы қайдан жүр, бұл қалай?» – деп аң-таң бола-
мын. Алыста жүріп, сағынып барып тыңдаған музыканың 
қадірі қандай десеңізші! Өз музыкамызды мен өмірімде 
мұншалықты түсініп, мұншалықты еміреніп тыңдаған 
емеспін. Осындай аласапыран ойдың үстінде музыкаға 
елтіп жатқанда бетіме ып-ыстық бір нəрсе тырс-тырс тама 
бастады. Құлағым əуенде, көзімді жайлап ашып қарасам, 
бас жағымда бір ғажайып келісті келіншек отыр. Өңім бе, 
түсім бе білмеймін. Мөлдіреген көзін маған қадап егіледі. 
Дəл осы кезде тағы да приступ басталды. Есімнен танбай-
ын, берілмейін деп жан қинауға түсіп жатырмын. Есімнен 
тансам, əлгі əуендер мен мына келіншектен адасып қа-
латындаймын. Тоқтап қалмаса екен, отыра тұрса екен де-
ген екіұдай сезім жетегіндемін. Сөйтіп жатқанда прис-
туп тоқтап, жаным жайлана бастады. Анықтап айналама 
қарасам, əлгі келіншек осы өткен жазда бізге Алматыға 
келіп кеткен атақты Америка ғалымы, əйгілі түрколог 
Ильза Циртаутес ханым екен. Ол да осы Еуропада өтіп 
жатқан дүниежүзілік конгреске баяндамамен келіпті. 
Менің ауырып, конгреске қатыса алмай жатқанымды біліп 
жеткен екен. 

Ал əлгі əндер, күйлер соның қолындағы кішкентай 
магнитофон-қобдишадан шығып жатыр. Мұны ол жазда 
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Қазақстанға барған сапарында жазып алған екен. Соны 
шетелде ауруханада жатқан маған əкеп тыңдатуы өзгеше 
бір ізгіліктің, мəдениеттіліктің белгісі еді. Оны сөзбен ай-
тып жеткізу қиын. Менің де көзімнен еріктен тыс ыршып 
түскен тамшыны байқамай қалдым. Енді ғана аңғардым, 
біздің музыканы мен ғана емес, есік алдында ентелеп 
тұрғандар да құмарта құлақ түріп тыңдап тұр екен. 

«Е!.. Жігіттер, біздің бастан осындай да бір сəттер өткен 
еді. Еліңнің, жеріңнің, Отаныңның, əнің мен өнеріңнің қа-
дірін адам сыртта жүргенде айқынырақ сезінеді екен жəне 
кейде əннің дəруі дəрігердің емінен де күшті-ау деймін», – 
деп толғанып барып, əңгімесін тоқтатты. 

Майдақоңыр
 
Қай-қайдағысын еске алған, ақылды жанның аялы көз-

дері жасқа толып тұрды. Ішкі жан дүние дариясын толқы-
тып алған Секең енді бір мезет қаз дауысын қоңырлата 
ыңылдады. Бұл кісінің жас шағындағы үні қандай болғанын 
қайдам, осындай шабыты келген шағында жанға жайлы 
қоңыр дауысына таңданбай отыра алмайтынбыз. Сөзсіз, 
мəтінсіз ыңылдап кетті: «Оһо – һоу-у ... Май-да-а қо-о-о-
ңыр, е-е-ей-ей!» – деп барып тоқтады да: 

– Айналайын, Өмірзақжан, егер мүмкін болса осыны, 
осыған бір салшы. О, шіркін, сендер білсеңдер ғой! – деді. 
Тағы бір сырдың шеті ашылғалы тұрғанына елеңдеп, Се-
кеңнің сағыныш арқалаған лебізін қайтармай, қолға домбы-
ра алдым. 

Домбыраны қазіргі күйіме сəйкестендіре бұрадым да, 
əнді жайлап шерте бастадым. Сонда Секең: 

– Əуелі, осылайша бір, толық шертіп алшы, – деді өзі 
қапысыз тыңдаудың қамын жасап, жайғасты да, мына дү-
ниеден аулақтап, алыс бір күндердің елесіне ергендей қы-
бырсыз, үнсіз күйге көшті. Əннің соңғы қайырмасын жұмсақ 
қана сипап барып тоқтадым да:
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Жігіттің падишасы Əмір Темір
Бозбала əнге салсаң қайғың кемір, – 

деп Ақан серінің аруақты əнінің ырғағына еніп, белгісіз 
бір сезімнің арбауына түстім. Денем дуылдап, арғымақпен 
ағызып келе жатқандай аңырай беріппін. Бір мезгілде Секеңе 
қарап ем, ол көзін жұмып алып, аржағынан келе жатқан 
ағыл-тегіл сезім нөпірін тас бекіткендей түрі бар екен. Бет-
аузы мың құбылып, бүлініп отыр. 

Жігітке өлең де өнер, өнер де өнер. 
Жүйрік ат өрге салсаң өршеленер, – 

деген тұста Секең мол денесін ауыр қозғап барып, жеңіл 
тұрып кетті. Келесі: 

Бозбала жастығыңда ойна да күл, 
Шамшырақ, мың күн жанған бір күн сөнер! – 

деген жолдар шырқалғанда ол арылы-бері адымдап, аспан-
дап, əлдеқайда алысқа көз тастап тұрғандай болды. Сонау 
тұңғиықтан оянып, лек-легімен бері ағылып келе бастаған 
ойлар мен сезімдер шеруін жасырғысы, жасырғысы емес-ау, 
көрсеткісі келмегендей, кей тұста: 

«О-ди-дау-дара-дай-дым-ой-и!» – 

деп қосылып кетіп отырды. 

Жүйрік ат, жақсы қатын – ер қайрағы, 
Жігіттің болып өстім сүр бойдағы, – 

деген кезде ол тіпті құлпырып, түлей түсті. Арқасында 
тұрған шақсасын ала бергенде: 

Қағаз шай, ащы насыбай – ер арқасы, 
Күйіне түсіреді қай-қайдағы, – 

деген жолдар құбыла жөнелді. Əн де, өлең де Секеңнің 
қазіргі күйіне дөп түсіп жатқандай еді. Əн мен тыңдаушы 
тұтаса келіп, сирек болатын қазіргі сəттің өзгеше бір мүсінін, 
сəулетін сомдағандай кез еді, бұл. Осы бір ғана əннің тұсында 
Ісмет Кеңесбайұлының қай қиянды шарлап, қай жерлерді 
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кезіп келгенін кім білсін?!. Əйтеуір, Ақан əнінің құдіреті 
осы бір адамның бойында жасырынып жатқан, кез келген 
сəтте көріне бермейтін, бөлекше бір сырды ақтаратын. Əн 
біткен. Ол біразға дейін өз ойымен өзі болып, қазіргі қал-
пын бұзғысы келмей, біраз үнсіз отырып қалды. Əлден 
уақытта барып «мен, қазір» дегендей, ишара жасады да, 
бөлмеден шығып кетті. Ерніндегі насыбайын тастап, аузын 
шайып, тазаланып келді. 

– Мен бұл əнді толғанбай тыңдай алмаймын, жігіттер, – 
деді Сəкең əңгімені өзі жалғап. – Өйткені бұл əн, мені көрген 
түстей өтіп кеткен тəтті кезеңдеріме жетелеп, қай-қайдағы-
ны есіме салады. Болмысы бөлек тұлғалар оралады көз ал-
дыма. Əсіресе, марқұм Мұхаңмен (М. Əуезовпен) болған, 
осы əнге байланысты бір сəт есімнен кетпейді. 

Бұрын осындай бір əңгіменің болғанын əлдебіреулерден 
шала-пұла естігеніміз бар. Бірден бірге сатылап жеткен ес-
телікте мəн қала ма, тəйірі! Нағыз куəгердің өз аузынан 
еститін болғанымызға қуанып, құмарлана құлақ түрдік. Се-
кеңді осыншама толқытып, шабытты əсерге бөлеген Ақан 
əніне, «Майдақоңырға» ризалығымызды айтып, үнсіз отыр-
мыз.

– 1958 жылдың жаз айы. Қазақ зиялыларының бір топ 
өкілі Алматыдан пойызға отырып, Мəскеуге тартып бара-
мыз. Арамызда Мұхаң, Сəбең, Ғабең, Құрекең, Қанекең, 
Ғабдол Сланов т.б. жəне мен. Бір вагондамыз. Купеміз 
басқа-басқа. Қайран, дүние-ай, Мұхаң жүрген жер əңгіме-
дүкенсіз, думансыз болушы ма еді, тəйірі! Ол да бір қайта 
оралмас алтын дəурен екен-ау! Ия, Мұхаңның, əсіресе, əнге 
деген ықыласын өз эпопеясындағы Абайдың, Біржанның 
төңірегіндегі əнші-жыршы шəкірттерден білесіздер ғой. 
Əн араласқан тұста Мұхаң төгіліп бір жөнелмеуші ме еді! 
Мұхаң бұл жолы да былай шыға өз купесіне біразымызды 
жинап алды да, небір қызық əңгімелерге кенелтіп отырған. 
Бір мезетте ол: 

 – Ісмеке (ол кісі мені осылай атайтын да, Секе демейтін 
еді), – деді төтеннен. – Сен мына Ғабдолдың əн салатынын 
білемісің? 
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 – Жоқ, Мұха. Ондай өнер болса,біз тыңдауға дайынбыз. 
 Жоғары орында жатқан домбыраны алды да, Мұхаң 

Ғабдолға ұстатты. Кімдікі екені есімде жоқ, бір білетінім, 
Мұхаң жүрген жерде домбыра болатын. Ғабдол домбыра-
ны біраз күйлеп отырды да, өзін-өзі тұңғиық бір қалыпқа 
салып алды, өзгеше бір қоңыр үнмен жанымызды ə деген-
нен балбыратып, шырқады дейсіз. Аң-таңбыз. Тұрғанымыз 
тұрған, отырғанымыз отырған күйімізше арбалған адамдай 
қыбыр-күбірсіз қатып, тыңдап қалғанбыз. Менің бұл əнді 
бірінші рет тыңдауым еді. Өзіме-өзім ие бола алмай, əрең 
шыдап отырып Мұхаңа көзім түсіп кетіп еді, не істерімді 
білмей аңырдым да қалдым. Ол ағыл-тегіл жылап отыр. 
Мұхаңның жылағанын ешқашан көрген емеспін, тіпті жы-
лай біледі деген ой миыма кіріп те шықпайтын. Өзінің 
кейіпкерлері тəрізді «қанын ішіне тартып, сұрланып» оты-
ра беретін мықтының өзі деп ойлайтынмын. Сөйтсем, олай 
емес екен. Ол мұнысын ешкімнен жасырған да, қымсынған 
да жоқ. Тіпті оны ойлап та отырмаған сияқты. Дəл қазір, 
ол бар асылын бір əннің жолына құрбан етіп жіберер түрі 
бар. «Шіркін-ай, Майдақоңыр!» деп барып тоқтағанда ғана 
Мұхаң Ғабдол Сылановқа қарап тұрды да, қалтасынан ора-
малын алып, көзін сүртті. 

– Пəлі, əн деп осыны айтад тə. Əннің төресі ғой, бұл. 
Осындай сəттерді маңдайымызға жазған тағдырымызға шү-
кіршілік етелік. Бұл қазақтың кеудесінен қандай-қандай 
əуендер шығады десеңші! Мұндай өнерді құлақпен емес, 
жүрекпен тыңдаған абзал! – деп бір кетті дейсіз ағылып. 
Бүкіл қазақ өнері, оның арғы-бергі тарихы, асылдары мен 
алпауыттары, сал мен серілер əулеті жайында ұзақ əңгімеге 
тереңдеп, көпке дейін əсерленіп отырды. 

– Əттең, сол тарихи сəттер осы күнгі техника тіліне түс-
се ғой, келешек үшін таптырмайтын қазына қалған болар еді. 
Əттең, дүние-ай! – деп барып Секең бүгінгі əңгімені тамса-
на аяқтаған еді. Бұл күнгі кешке біз де іштей ризашылығы-
мызды айтып, осындай сəттерді сыйлаған тағдырымызға 
шүкіршілік жасап, үйді-үйімізге аяңдадық. 
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«Бізге енді сөз қалған жоқ»

Ісмет аға өмірде қандай алып денелі жан болса, ол 
ғылымда да сондай алып еді. Қандай да бір іш пыстыра-
тын, ұйқы шақыратын жиналыстардың өзін жандырып 
жіберетін. Тып-тынық жатқан суды лезде алай-дүлейін 
шығарып кететін жайын болушы еді ғой. Кеңесбаевтың 
да жүрген жерін күлкіге, думанға бөлеп жүретін жақсы 
қасиеттерін осы жайынға теңеуге болады. Ол жұмысты 
да дəл осылай жапырып істейтін. Оның соншалықты бі-
лімділігін, ізденімпаздығын, еңбекқорлығын өзіміз талай 
көріп жүрдік. Ал оның ғылымдағы абыройының аса жо-
ғары екенін КСРО ғалымдарының бір үлкен жиынын-
да байқап едік. Сонда тек кеңес өкіметінің ғана емес, 
көптеген шетел ғалымдарын аузына қаратқан Виногра-
дов секілді ғұламалар Кеңесбаевтан озып, алдын орап сөз 
сөйлемейтін. Бəрі-бəрі Кеңесбаевтың аузына қараған-ды. 
Ол ғылыммен қатар ұлт жанашыры, жас ғалымдардың 
қамқоршысы болатын. Осының бір дəлелі ретінде Кеңес-
баев басқаратын Ғылыми кеңесте өткен бір жиын туралы 
еске ала кеткенді жөн көрдім. 

Ғылыми кеңес жүріп жатыр. Төраға – Ісмет Кеңесбаев. 
Мүшелері: Мəулен Балақаев, Мүсілім Базарбаев, Ахмет 
Жұбанов жəне Ғабит Мүсірепов, т.б. Жұрт орындарына 
жайғасып бола бергенде Ғабең – Ғабит Мүсірепов кірді. 
Аяқты қарш-қарш басқан күйі төрге озып бара жатып 
жан-жағына амандықтың ишараты ретінде басын сəл 
иді де, үйреншікті орнына, Секеңнің сол жақ қанатына 
барып аяқты айқастыра отыра кетті. Басындағы жады 
телпегін үстелге қойды. Ол кісінің Азия, Африка елде-
рін аралап жаңа келген кезі. Киген киімі кіршіксіз, тап-
таза.

Кеңес тізгінін қолға алған Ісмет аға: «Бүгінгі диссерта-
ция қорғағалы отырған азамат мына Оңтүстік Қаратау 
өңірінде ХІХ ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген бір 
топ ақын-жыраулар туралы ізденістерін баяндамақ. Ол бір 
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зерттелмей жатқан біртұтас дүние еді. Соны біршама 
жүйеге түсіріп, зерттеп, зерделеп келіп отыр екен. Бүгінгі 
бас қосуымызда соны талқыласақ», – деп жан-жағына бір 
қарады-дағы, «Ал, Əсілхан, саған 20 минут уақыт бері-
леді», – деді. 

Бұдан бұрын да дəл осы кеңесте бірнеше мəрте тауы 
шағылған Əсілхан Оспанұлы біраз қобалжып тұрды да, 
тістеніңкіреп сөйлеп жұмысының жайын баяндап кет-
ті... Атқарған жұмыстары жайлы бірсыпыра айтып бол-
ды. Сонсоң Ісмет аға: «Баяндамашыға қандай сұрау бар, 
жұмысының кемшіліктері мен жетістіктеріне байланыс-
ты пікір білдірушілер болса, айтыңыздар», – деді. Бұған 
дейін де талай тартысқа түскен бұл тақырып жөнінде 
ешкімнің батылы барып, пікір айта алмай, арада біраз 
кідіріс пайда болды. 

Осы уақытта ешкімнен рұқсат та сұрамай, қол да кө-
термей, орнынан да тұрмастан, аяқты айқастырған күйі 
Ғабең: «Осы мен түсінбеймін, жолдастар! Ескілікті аңсай-
тын, бұрынғы өткен хандар мен сұлтандарды дəріптейтін 
ақын-жырауларды зерттеу қандай қажеттіліктен туып 
отыр? Мен түсінбеймін, жолдастар!», – деп түйді сөзінің 
соңын. 

«Иə, Ғабе! Талқылауды бастап бергеніңізге рахмет! 
Міне, пікірін осылай ашық айтатын азаматтар керек бізге. 
«Обсуждение» басталды», – деді І. Кеңесбаев. Осыдан 
кейін-ақ бір серпін пайда болып, Мүсілім Базарбаев сөз 
алды. Дəл осы тақырып бойынша бұрын болған кеңестер-
ге қатысып жүрген М. Базарбаев үлкен дайындықпен кел-
ген екен. Жұмысты тас-талқан етіп сынады. Ең ақырында: 
«Секе, бұл жігіт қалай өзі? Өткен кеңесте де жұмысына 
аз сын айтылған жоқ еді. Ішінде біраз алып тастап, қайта 
жазып шығатын жерлері бар. Бұл оның бірін де істемеген. 
Сонда бұл азамат кеңесті сыйламай отыр ма, əлде кеңес 
мүшелері – басы сіз болып мына біздерді менсінбей отыр 
ма?», – деп ентігін əзер басқандай болып тоқтады. 

«Ой, бəрекелді, Мүсілімжан! Үлкен дайындықпен кел-
ген екенсің, көрініп тұр. Бізде дайындықсыз келіп те 
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сөйлей салатындар бар», – деп Ғ. Мүсіреповті сөзбен бір 
қағытып өтті. 

Əсілханның жұмысын қолдап сөйлейміз бе дегендер 
Мүсірепов пен Базарбаевтан кейін «дарияның қасынан 
құдық қазбайық» деген сыңайда біраз тосылып қалған-ды. 
Дегенмен бұл жолы оның диссертантқа жəрдем қолын 
созғалы отырғаны байқалды. Көпшіліктен қайта-қайта 
ұсыныс, пікір сұраған Ісмет аға енді шындап сасайын 
деді. Осыны сезді ме, əлде ойын жинақтап болғаны сол 
ма, Ахаң – Ахмет Жұбанов жайлап қолын көтерді. Көктен 
күткені жерден табылғандай Ісмет аға жайнап сала берді. 
Оның да барлық атақ-даңқын тегіс түгендеген Кеңесбаев: 
«Ақа, пожалыста!» – деді. Бұл сөзді Секең осылай қазақша 
мақаммен айтты. 

Жайшылықта да жылдам сөйлемейтін Ахаң бұрын-
ғысынан да баяу даусымен: «Осы біздің ғылымға қанша-
лықты қатысы бар екенімізді білмеймін. Əйтсе де «Бір 
ағашқа екі ішекті байлап, содан күнкөрісімізді ажыра-
тып жүрген жанбыз ғой», – деп бір тоқтады. «Біздікі əн 
болған соң, сол əннің өзі тіл арқылы шығатын болған 
соң, біздің де тілге қатысымыз болғаны ғой», – деп тағы 
бір түйді. «Мен бұл жігітке, біріншіден, рахмет айтқан 
болар едім. Қазір біз Қазақстанның төрт бұрышын зерт-
теп болуға айналдық. Ал, оңтүстіктегі Қаратау өңірін 
мекен еткен ақын-жыраулардың өмірі тұтас бір тарих, 
шығармашылықтары бүтін бір əдебиет екен. Бұл жігітке 
соны қолға алып зерттеп жүргеніне рахмет, – деп алды 
да: – Əй, шырағым, сенің маңдайыңның ырысы бар жігіт 
екенсің. Мұны қазір қозғап отырғаныңа шүкір. Егер бұл 
тақырыпты осыдан 20-30 жыл бұрын қозғар болсаң, 
əрқайсы əлденеше салмағы бар сөзбен соққылағанда 
12 мүшеңнің қайда қалғанын білмес едің», – деді. «Осы 
ғылыми кеңесте жыл сайын əдебиеті бар, тілі бар 5-6 
кандидаттық, 3-4 докторлық диссертация қорғалады. Біз 
солардың барлығынан жаңалық талап етеміз де жатамыз. 
Ол дұрыс та, сөйтсек мына Америка деген құрлықтың өзін 
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ертеде Колумб деген саяхатшы ашып қойған екен», – деді 
де орнына отырды. Жаңалық атаулының шегі бар дегендей 
ишара жасап, сөзін тоқтатты. 

Ісмет ағаның да күткені осы екен, Ахаңа рахметті жау-
дырып, жұмысты əрі қарай өзі талқылап алып кетті. Оның 
қажеттілігін тəптіштеп тұрып түсіндіргенде жиналған жұрт 
ұйып тыңдамауға шарасыз еді. Ісмет аға сөзін аяқтай бер-
генде, бағанадан бері үнсіз отырған Ғабең: «Енді бізге сөз 
қалған жоқ», – деп орнынан тұрды да, қарш-қарш басып 
есікті бетке алды. 

Əсілхан Оспанұлына Оңтүстік Қазақстан облысының 
Қаратау өңірінде ХІХ ғасырдың ІІ жартысында өмір сүрген 
ақын-жыраулардың өмірі мен шығармашылығын зерттеуді 
М. Əуезов өзі тапсырып жəне өзі жетекші болуды ұйғарған 
екен. Бірақ зерттеу аяқталмай тұрып, Мұхаң дүниеден оза-
ды да, бұл жұмыс ғылыми кеңестің əр жиынында сынға 
ұшырап, теперіш көріп жүреді екен. Соны сезген ұлт жа-
нашырлары Ахмет Жұбанов, Ісмет Кеңесбаевтар ақылдаса 
келе осы кеңесте қорғатып жіберуге келіседі. Ойға алған игі 
шаруа сəтін салып, Ə. Оспанұлы кандидаттық диссертация-
сын қорғап шығады. 

Қазақ ұлтының жоғын жоқтайтын ақын-жырауларды ес-
кінің сарқыншағы деп қабылдайтын заманда мұндай қадам-
ға бару, əрине, көзсіз батырлық еді. Бұл жерде І. Кеңесбаев-
тың жас ғалымға қамқор пейілімен қатар ұлт құндылық-
тарын сақтап қалу мақсатында басын бəйгеге тігіп отыр-
ғанын да көруге болады. 

 

Кеңес империясы 
Кеңесбаев қолымен от көсеуге тырысты 

Қазақ тіл білімінің қалыптасып, даму жолында, оны бір 
жүйеге түсіруде еңбек еткен ғалымдар соншалықты көп 
те емес. Санаулы ғана. Солардың бірі əрі бірегейі Ісмет 
Кеңесбаев. Жалпы, Ісмет Кеңесбаев тағдыры күрделі тұлға. 
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Ел ішінде, тіпті зиялы қауым арасында да «Кеңесбаевтың 
тіл біліміне сіңірген еңбегі қаншалықты мол болса, тигізген 
зияны да соншалықты» дейтін əңгімелер аракідік болса да 
айтылып қалады. Əрине, оған себеп Кеңесбаев пікіріндегі 
қарама-қайшылықтар. Өзі бүкіл саналы ғұмырын арнап 
қызмет еткен ана тіліне орыс тілін мақтау арқылы қарсы 
шыққандай болды. Бұл мəселелер Кеңесбаевтың бар еңбегін 
«күйсінге» шығара жаздады. 

Еңбек демекші, Ісмет Кеңесбаев ғылымға қандай үлес 
қосқан еді? «Қазақ фразеологизмдерінің сөздігі» Кеңесбаев-
тың есімімен тығыз байланысты. Сөздікті түзе отырып, 
жалпы редакциясын да басқарды, сөйтіп ғылыми институт 
атқаратын үлкен шаруаны бір-ақ өзі тындырды. Аталған 
сөздік қазақ тіл біліміне қосылған өлшеусіз зор дүние еді. 
Бұдан бөлек ғалымның тіл білімі мəселелеріне арналған 
бірқатар еңбектері жарық көрді. 

Ал, 1989 жылы «Красная звезда» атты əскери басылым-
ға шыққан аты шулы мақаласынан кейін Кеңесбаевты 
білетін жұрт оны кəрілік жеңген екен десті. Əйтпесе ана 
тіліне қарсы шығатындай не қара басты деп таңғалысты. 
Сан саққа жүгіртті. Ғалымның дүниеден озғанына 10 жыл-
дан аса уақыт өтсе де, осы мəселе күні бүгінге дейін басы 
ашық күйінде қалып келген-ді. 

Меніңше, Ісмет аға осындай асығыс пікірдің құрбаны 
болды, олай дейтінім, мен осы мəселенің түп-төркінін екі 
нəрседен іздеймін. Біріншіден, Кеңесбаевтың мақаласында 
орыс тілінің Қазақстандағы жай-күйі ғана сөз болады. 
Онда қазақ тілі, оған қарсы мағынада бір ауыз сөз жоқ. 
Екіншіден, Желтоқсан көтерілісінен кейін Қазақстанға қыр 
көрсету жан-жақты жүзеге асырылып жатты. Осы сəтте КГБ 
Кеңесбаевтың қолымен от көседі. Олардың ойлағаны болды. 
Біз мəселенің төркінін əріден іздеудің орнына Кеңесбаев-
тың өзінен іздедік. Сөйтіп қателестік. 

Əлгі мақаладан кейін ұстаз аға І. Кеңесбаевқа көбіміз 
ренжіп жүрдік. Арада біраз жыл өткенде «Ісмет аға нашар 
халде екен» деген хабарды естіп, Ə.Т. Қайдар, К.Ш. Хұса-
йын үшеуміз Кеңесбаевтың көңілін сұрауға бардық. 
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«Ат арыса – тулақ, ер арыса – əруақ» демекші, кешегі 
алыптың құр сүлдері ғана қалған. Салалы саусақтары да 
əдеттегіден ұзарып, тым жұмсарып, қолының терісіндегі 
əжімдер де қалыңдай түскен. Бірқыдыру уақыт отырған соң 
қайтуға жиналдық. Əрқайсымызбен қол алысып қоштасып 
жатып, Ісмет аға: «Тілдеріңе абай болыңдар, Тілге...», – деді. 
Жəне осы сөзді тағы бірнеше рет қайталады. Ұлы тұлғаның 
қазақ тілін келесі ұрпаққа аманат еткендей болған осы бір 
сəті есімнен кетпейді. Қайран, дүние-ай!..

ҰСТАЗ
(Əйгілі тілші Мəулен Балақаев)

(1907-1995)

Соғыстан бұрынғы жəне соғыстан кейінгі аласапы-
ран жылдарда мектеп көрген қазақ баласы түгел Мəулен 
Балақайұлы деген есімді көңіліне тоқып, көкейіне жаттап 
өскен. Олай болатыны бұл адамның бүкіл саналы өмірі 
қасиетті қазақ тіліне қызмет етудің асқан үлгісі іспетті бол-
ды. Ол жарық дүниеде 88 жыл өмір сүрді. Егер оның тілге 
ынтықтығын мектепке барған күнінен есептесек (шынында, 
солай есептеу керек те), соның 80 жылы қазақ тілінің қыры 
мен сырына үздіксіз үңілумен өткен екен. 

Денсаулықтың арқасында 80, 90-ды қайырып жатқан 
жандар аз ба, өмірде. Əңгіме, құдайдың кісі талайына өлшеп 
берген осынау өзгеше сыйын кімнің қандай жолдарға түсіп, 
қалай өткізуде ғой. Осы ретте Мəкең өміріне саналы көзбен 
үңілер болсақ, небір ғажайып сəттерді, шырғалаңы мен 
сыр толғары көп кезеңдерді көз алдымызға келтіргендей 
боларыңыз хақ. 

Қатал тағдыр оны əу бастан аямай-ақ қақпақылдаған. 
3 жасында əкеден, 10 жасында шешеден айырылған. Қа-
зақтың ежелгі шаһары Түркістан маңындағы шағын ауыл 
Шағада 1907 жылы дүниеге келген Мəуленді бала кезінен-
ақ осындай тағдыр күтіп тұрды. Осы бір шерге толы 
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ауыр жылдарын Мəкең 1992 жылы «Жалын» баспасынан 
жарық көрген «Зерде баспалдақтары» деген өмірбаяндық 
əңгімелерінде: «Анам қайтыс болған соң, біздер Шағаның 
шақа балапанындай шиқылдап, көз жасымыз көл болып, 
«соры қайнаған жетімдер» аталып, далиған суық үйде бір 
жатып, бір тұрып жүре бердік. Қайғылы көңілсіз өмір енді 
басталды», – деп жазады. Ел ағасыз, тон жағасыз болмайты-
ны рас. Ол балалық шағын Бесарық стансысында тұратын 
нағашыларының қолында тынымсыз еңбекпен өткізеді. Ма-
мыт нағашы «... мені аямай жүріп, еңбекке баулудың бекем 
жібі шиыршықтана берді, шиыршықтана берді. Сол үшін 
қазір нағашыларыма рахмет айтамын». Осылай шиыршық-
тана түскен өмір жібі оны біртіндеп ширықтырып, білім жо-
лына алып шығады. Жастайынан қолына алған істі аяғына 
жеткізбей тынбайтын қасиет Мəкеңмен өле-өлгенше бірге 
болғанын біз өз көзімізбен көріп, таңданатынбыз. Ақтық 
демі біткенше қолынан қаламы түспеген жанның бірі болса 
бірегейі Мəкең еді. 

1918-20 жылдарғы жаңа заман шарпуы Бесарыққа да 
жетіп, панасыз балалар үшін интернат ашылады да, Мəкең 
соған жайғасады. Бірақ ол көп ұзамай жабылып қалады 
да, ол нағашының қолбаласы ретінде сиыр бағып жүре 
береді. Əйтсе де ауыл ақсақалы Сапабектің оқу жөнінде 
айтқаны құлағынан кетпей, ақыры оны 1925 жылы Шым-
кент қаласына жетелейді. Мұнда ол педтехникумда (1925-
29) оқиды. Бала шəкірттің оқуға деген ынтасы өзгеше 
болатын. Ж. Аймауытов сияқты ұстаздың алдын көру 
оның сөз өнеріне деген құштарлығын үдете түседі. Оған 
еліктеп бірнеше əңгіме жазады. Ұстаздан қолдау тапқан 
«Күнсұлу», «Кездесе кетті», «Қаратайдың апасы» тəрізді 
бірнеше əңгімелері Ж. Аймауытовқа ұнаған. Кезінде 
жарияланған. Егер жазушылық жолды таңдаған болса, 
Мəкеңнің белгілі қаламгерлер қатарына қосылары кəдік еді 
деп шамалауға болады. 

Алайда «жазушы болсам қайтеді» деп қаншама ойла-
ғанмен, өмір жолы оны басқа арнаға, тіл арнасына салып 
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жіберді. Бұған негізгі себепші болған қазақтың тұңғыш 
лингвист профессоры Құдайберген Жұбанов болатын. 

М. Балақайұлы техникумды бітіре салысымен ағарту 
жұмысымен айналысады. Мектептерде, Шу аудандық оқу 
бөлімінде қызмет ете жүріп, аштық жайлаған елдің сиқын 
көріп жаны күйзеледі. Қазақтың малынан айырып, сансы-
ратып тастаған Голащекин саясатының зардабына іштей 
наразылық айтып қынжылады. Сол бір қаһарлы жылдар-
да қамыға жүріп, қайраттанған жас маман өз білгенін елге 
бергісі келеді. Адам түсініп болмайтын алапат қырғынның 
себеп-салдарына үңіліп, өзінің білімі əлі жеткіліксіз екенін 
сезеді де, 1931 жылы қызметтен босанып, ҚазПИ-ге келіп 
оқуға түседі. Осы институттағы төрт жыл оның білікті де 
білімді азамат болып қалыптасуына айрықша əсер етті. 

Ол кезде институтта С. Сейфуллин, Қ. Жұбанов сын-
ды ұстаздар дəріс беретін. Негізінен шəкірттің болашағын 
айқындап алу көп жағдайда ұстазға байланысты болады емес 
пе? Басқаны қайдам, өзінің айтуына қарағанда, Мəкеңнің 
қазақ тіл білімі мамандығын таңдауы Қ. Жұбановқа тіке-
лей байланысты. Кезінде одан дəріс алған шəкірттері мен 
замандастарының айтуына қарағанда, Құдекеңнің өнегесі 
өзгеше болғанға ұқсайды. Əсіресе, оның білімге сусаған 
жастардың тілге бейімділері мен зейінділерін тани білетін 
көрегендігі кім-кімді де таңғалдырмай қоймаған. Басқаны 
қоя тұрып, Мəкеңнің болашағы үлкен ғалым, зерек тілші 
болғанын тап басып тану ғажап емес пе?! Сөйтіп ол 
ұстаздың өзін жақсы көре отырып, пəніне құштарлығы ар-
тады. Ұстаз бен шəкірт арасында осылайша өзгеше бір 
сыйластық пен сенім пайда болды. Ə дегеннен орнаған осы 
сыйластық мəңгілікке қалғандай. Мəкеңнен үміттің зорлы-
ғы соншама, Қ. Жұбанов оны институт бітірісімен Ленин-
градқа аспирантураға (1934-37) жіберді. 

ҚазПИ-де алған білімді тереңдете, беркіте түсу үшін бұл 
аспирантураның рөлі мейлінше зор болғаны мəлім. Əлемге 
белгілі, айтулы ғұламалар С.Е. Малов, Н.К. Дмитриев, 
А.К. Боровковтар М. Балақаевтың ғалым-лингвист ретінде 
шыңдалуына айрықша ықпал етті. 
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Осыншама мол білім жинақтаған жас маманның ендігі 
еңбек жолы айқара ашық емес-тін. Оған өте қиын да күрделі 
кезеңде қызметке кірісуге тура келді. Қолынан іс келетін 
елдің ардақты азаматтары бірінен соң бірі «халық жауы» 
атанып, асылып, атылып жатты. Өмірді күдік пен күңгірт 
ойлар жайлады. Айналаңның бəрінен сенімсіздікпен қарай-
тын қаралы күндер жетіп, естияр азаматтың еңсесін кө-
тертпей жатқан 1937 жылы арың мен жаныңды сақтап, еліне 
септігі тиер еңбек жасау тіпті де қиын болатын. Анау да жау, 
мынау да жау деп бірін-бірі жарыса көрсетіп жатқан сұрқия 
заманда М. Балақаевтың мойнына үлкен жүк артылды. 
1937 жыл қорғалатын кандидаттық жұмыстың 1941 жылға 
дейін созылуында осындай өзіндік сыр бар болатын. 

«Байтал түгіл бас қайғы» боп тұрған заманда жеке 
бастың мүддесі жайына қалды да, ел мұқтажын өтеудің сан-
сапалақ тапсырмаларына Мəкең белшесінен батады. Жап-
пай репрессиядан сыпырылып кеткен атақты мамандардың 
орнын жоқтатпай оқулықтар жазу, студенттерге дəріс оқуға 
тура келгендіктен, қорғау мəселесі кейінге қалған болатын. 
37-нің əлегі оны да аман қалдырмады. Партия қатарынан 
шығарылып, «Құдайбергеннің құйыршығы», «жапонның 
шпионы» деген айдар тағылып, газеттерде бұрқыратып сы-
нап жазып жатқанмен, тумысынан адалдық пен еңбек жо-
лын таңдаған Мəкең итжеккенге айдалмай аман қалғаны 
қазақ тіл білімі үшін үлкен олжа болды. 

М. Балақайұлының өмірдің қай сəтіндегі қалпын алсаңыз 
да бір орнықтылықты, принципшілдікті, əділеттілік пен 
адамгершілікті байқап отырасыз. Оның ұстаздық өнегесі 
мен ғұламаға тəн парасаттылығы өзгеше бір дастанға ла-
йық. Əсіресе ол кісінің еңбекқорлығы ұстаздық өнер мен 
зерттеушілік қабілетінен айқын танылады. 

1917 жыл мен 1932 жылғы ашаршылықты, 1937 жылғы 
апат пен 1941-45 жылдардағы жойқын соғысты, 1951 жылғы 
дүрбелеңді бастан кешірген, солардан аман өткен ғұлама-
ның қалдырған мол мұрасы қазақ халқының, тəуелсіз елі-
міздің, қазақ лингвистикасының игілігі болып есептеледі. 



106

Оның қай еңбегі де үнемі зəру мəселені қамтып отыр-
ған. 1941 жылы «Қазақ тіліндегі көмекші сөздер» деген та-
қырып бойынша кандидаттық, 1950 жылы «Жай сөйлем 
синтаксисі» атты тақырып бойынша докторлық диссерта-
ция қорғады. Содан бергі жерде 20-дан астам кітап, жүздеген 
ғылыми жəне ғылыми көпшілікқолды мақалалар жазған. 
Мұның бар-лығы кезіндегі нақты сұранысқа сай орында-
лып отырған. 

Ел сауатын ашудан бастаған оның еңбек жолы қазақ 
тіл білімінің сан саласын шарлайды. Грамматика, орфогра-
фия, жазу, терминология, сөз тіркесі, тіл мəдениеті, стили-
стика, көркем əдебиет тілі, əдеби тіл мəселелері т.т. Мəкең 
айналысқан салалар. Бұл салаларға барған адам оның ең-
бектерін аттап өте алмайды. Əсіресе, қазақ тілінің тұңғыш 
ғылыми грамматикасы болып есептелетін «Қазіргі қазақ 
тілінің» (1954) жазылып, жарық көруінде М. Балақаевтың 
үлесі мол. «Жай сөйлем синтаксисі» мен «Қазақ тіліндегі 
сөз тіркестерінің түрлері» (1957) деген еңбектері отандық 
жəне əлемдік деңгейде жоғары бағаланған. Бұл қадірлі 
ұстаз еңбектерінің ғылыми-теориялық өресінің қаншалық-
ты жоғары екенін танытса керек. 

Осы кейінгі аталған еңбегінде ол өзінің ұстазы 
Н.К. Дмитриев жəне Н.А. Баскаковтармен пікірталасына 
барып, ой жарыстырады. Бұл да көп зерттеуші бойы-
нан көріне бермейтін батылдық болатын. Олар Мəкең дə-
лелдеріне құлақ түрді. Ол қазақ тілі синтаксисін, оның 
ішінде, сөз тіркесін бүге-шігесіне дейін зерттеп, оны өз 
алдына бөлек қарастыруды талап ететін тіл саласы екенін 
дəлелдеп, теориялық тұжырымдама жасайды. Бұл өзі кейін 
Мəкең қалыптастырған мектепке негіз болды. Мəкең идея-
сын тəптіштей түсетін талай зерттеулер жасалды.

М. Балақайұлы əдеби тіл проблемасын үнемі қадағалау-
мен болды. Оның нəтижесі 1984 жылы «Қазақ əдеби тілі 
жəне оның нормалары» деген атпен кітап болып жұртшылық 
қолына тиді. Мұнда ол бұрын-соңды айтылып, жазылып 
жүрген пікірлерді сарапқа салып, мəдениетті ғылыми пікір-
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таластың үлгісін көрсетеді. Əдеби тіл дегенімізге нақты 
анықтама беруге тырысады. Оның шегі мен шеңберін көр-
сетеді. Сонымен бірге қазақ тілінде норма мəселесінің қа-
лыптасу жайын қарастырып, өзіндік ұстанымын береді. 
Қысқасы, бұл кітап, əлі күнге ешбір зерттеушіні бей-жай 
қалдырмай, пікірталасына жетектеп келеді. 

1987 жылы жарық көрген «Қазақ əдеби тілі» атты көлемі 
20 б.т.-тан асатын еңбегі осындай тұшымды ойлар мен 
толғаныстар нəтижесін танытатын өте құнды дүние. 

Жоғарыда атүсті айтылған жазу мен емле мəселесі де 
Мəкең назарынан тыс қалмаған өзекті салалар болатын. 
Оның 1948 жылы «Орфографиялық сөздігі», 1952 жылы 
жарық көрген «Қазақ орфографиясы мен графикасы мəсе-
лелері» деген еңбектері осы сала бойынша өрбітілген ой-
пікірлерге мұрындық болғаны мəлім. 

М. Балақайұлының редакциясымен басылып шыққан 
30-дан астам монографиялық, оның жетекшілігімен қор-
ғалған 44 диссертациялық жұмысты есепке алсақ, сондай-
ақ түрлі ғылыми кеңестер мен республикалық, халықаралық 
конференция, жиындарда жасалған баяндамалар мен хабар-
ламалар оның ғылыми өмірдегі орны бөлек өзгеше тұлғасын 
əйгілей түседі. Басқаны былай қойғанда, 1938 жылдан бергі 
көбі 20-дан қайта басылған 1, 2, 3 жəне 9 кластар үшін 
жазылған оқулықтарының өзімен де Мəкең тарих жадында 
болар еді. 

Ол ақырын жүріп, анық басу арқасында талай дəрежелі 
қызмет атқарып, атақ, абыройға ие болған адам. Шет тілдер 
институтының ректоры, ҚазМУ-дің кафедра меңгерушісі, 
А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының бөлім 
меңгерушісі, Ғылым академиясының корреспондент мүше-
сі, профессор т.т. Мəкеңнің терең білімі мен ақыл-параса-
тын, биік мəдениетінің өздері іздеп тапқан орынды 
дəрежелері. Қандай мадақ сөз естісе де, сұлу да сыпайы 
қалпынан өзгермейтін, болмашыға асып-тасып, күйіп-піс-
пейтін, əрбір ортаны əдемі қалжың араластыра жадыратып 
отыратын тамаша ұстаз өмірі мен шығармашылық өнерінің 
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біз қадір тұтқан кейбір тұстары, міне, осындай. Тəйірі, өмірі 
өнегеден тұратын ғұлама жайлы сөз бір əңгімемен бітер 
дейсіз бе? Біздің ғалым болып қалыптасуымызға əсері мол 
болған ұстаз аруағына бас иіп, тағзым етудің бір түрі əзірге 
осы-дағы! 

ОЛ ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ ҒАШЫҚ ЕДІ
(М. Балақаевтың 100 жылдығына орай) 

Ұстаз туралы сөз айтудың тіпті де оңай шаруа емес 
екенін осы жолы тереңірек аңғарғандаймын. Адамның көзі 
тірі кезінде пендешілік пе, əлде алаңсыздық па, əйтеуір көп 
нəрсеге көңіл аудара бермейсің. Жалған дүниенің күндердің 
күні болғанда кілт үзілерін де ойлап жатпайсың. Сөйтіп 
жүріп қасыңда күнде бірге болып, өмір сүріп жатқан адам-
ның бір басында кісі толғанар қаншама қасиет бар екенін 
сезсең де сезбегендей, көрсең де көрмегендей болып жүре 
бересің. Енді, міне, қадірменді ұстазым Мəулен Балақаев-
тың мəңгілік мекеніне сапар шегіп, тірілерден алыстаған 
сайын, кезінде ескермеген естелікті еске түсіре алмай сарсаң 
болып отырмын. Алайда Мəкең сияқты жандардың өмірі 
аша білсең, өздері сөйлей жөнелетін шежіре іспетті. Олар 
қалдырған ерен еңбегімен айтады, ешкімге ұқсамайтын 
сырбаз мінезімен айтады, шəкірт пен ғылым алдындағы 
қадір-қасиетімен айтады. Мəуесі пісіп майысқан жеміс 
ағашы тəрізді басы еңкек тартқан кішіпейілділігімен айта-
ды, қанша үңілсең сарқылмайтын білік-санасымен айтады, 
даңқ-дəрежелердің қандай бір түрінен де биік адамгершілік 
парасатымен айтады екен. 

Бүгінгі əңгімеге қуат берген, делбе қақтырған аяулы 
ұстазым, асыл азамат, асқан білімдар М. Балақаевтың барын-
ша мағыналы да мазмұнды, келісті де жемісті өткен өнегелі 
өмірі, өрісті творчествосы, шығармашыл шыншылдығы. 

Бардың бағасын біліп, жоқтың жөнін іздеу саналылық-
тың белгісі. Бірақ сол саналы өмірдің сан тараулы жолын-
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да талмай еңбек етіп, елінің білік-білімінің өсе түскенін 
танытарлық мол іс тындырар қабілет екінің бірінде бола бер-
месе керек. Жаңа мен ескінің жанталаса жағаласып жатқан 
аласапыран заманға бозбалалығы тап болған Мəкең сияқты 
адамның сол бір кезеңде болашағын əйгілеп алуының өзі 
бір ерлік еді. Бұл, бір жағынан, тағдыр ісі болса, екінші жа-
ғынан, еңбек күші, үшіншіден, ол тəрбие алған ортасы мен 
мектеп тағылымы болатын. 

Сонымен, биыл 100 жасқа толып отырған əйгілі педа-
гог, мəшһүр ғұлама Қазақ Республикасы Ғылым акаде-
миясының корреспондент мүшесі, Республика ғылымына 
еңбегі сіңген қайраткер, филология ғылымының докто-
ры, атақты профессор-ұстаз Мəулен Балақайұлы Бала-
қаевтың өмірі мен шығармашылығына ой жүгіртіп, оның 
сыпайы да сынық, мəдениет төгіліп тұратын жарқын 
бейнесін еске алалық. Содан егде тартқан өзіміз де, ана 
тіліміздің болашақ тірегіне айналар жастарымыз да бір 
сəт ұстаз алдындағы міндет-парызымызды осылайша да 
өтегендей болайық. 

Аңғара қараған жанға Мəкең тұрғыластары өмірінде 
ұқсастықтарымен қатар, əрқайсысының ізденімпаздық, ең-
бексүйгіштік, алғырлық сипатына орай өзіндік ерекшелік 
болмыс-бітімі де танылады. М. Балақаев өмірінен де біз 
осындай бір өзіндік жол мен дара тағылым ізін байқаймыз. 

Ең алдымен, көзге түсетін нəрсе – оның бала кезден 
шыңдалған еңбекқорлығы. Оның өткен өмір жолын, сол 
жолда жасаған қыруар мол жұмыстарын саралағанда мы-
надай тағылым аларлық жайды аңғарасыз. Тауқымет пен 
тақсіреті қатар жүріп отырған Мəкеңнің саналы өмірінің 
əрбір сəті мағынаға, мəнге жəне мұңға толы болған. 

Ол 3 жасында əкеден, 10 жасында шешеден қалып, ба-
лалар үйінің қамқорлығында болғанын ғылымға жаңа кел-
ген жастар біле бермейді, ал ересектер біледі. Айтылса, 
тəрбиелік мəні бар деген ниетпен айтылатын қайсыбір мəлі-
меттер мыналар. Мəкеңнің ғалым, ұстаз, қайраткер азамат 
болып қалыптасуына зор əсері болған үш түрлі оқу орны 
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болды. Олар: Шымкент педтехникумы (1925-29), ҚазПИ 
(1931-33) жəне Ленинград университетінің аспирантурасы 
(1934-37). Жəне ол екі ұстаздық үлгіні көрді. Оның бірі – 
Қ. Жұбанов болса, екіншісі – С.Е. Малов, Н.К. Дмитриев 
тəрізді асқан білімдарлар еді. Үшіншіден, ол Т. Тəжібаев, 
О. Ағыбаев, Ш. Нұрмағамбетов, М. Қаратаев, Х. Есенжанов, 
Б. Шалабаев тəрізді талантты жастармен бірге оқыды, дос-
таса білді. Осының бəрі жинақтала келе білімге сусыған 
зейінді жастың зердесін ерте ашқан. 

Ол осылайша білімге тереңдеген сайын тіл мен əде-
биетке деген ықыласы арта түседі. Жасынан өлең шығарып, 
əн айтуға бейім баланың бағытын ұстаздар əу бастан-ақ 
дұрыс бағдарлайды. Ол аспирантурада жүрген кезінің 
өзінде-ақ, қазақ тіл білімі Мəкеңнің өмірлік кəсібіне айна-
лып, мəңгілік несібесін осы саладан жинайды. 

Содан бергі жердегі өмірде Мəкең кандидат, доктор, 
профессор, академия мүшесі деген атақтарға ие болады. 
Осының бəрінде қаншама тер төгілгенін, əрине, есептеп 
шығару қиын. Тынымсыз еңбек, тындырымды іс ақыры 
оны ұлағатты ұстаз, ірі ғалым, тіл тағдырына араласар ай-
тулы азамат дəрежесіне көтерді. Өткен жылдар осыны ай-
тады, жылдар қойнауында тұнған сырлар осыны шертеді. 
М. Балақайұлының өмірі мен шығармашылық жолын біз 
осы жүйемен саралағанды жөн көрдік. 

1. Сөйтіп, ол, ең алдымен, Ұстаз. Аспирант кезінен 
басталған оның ұстаздық өнерін біздіңше үш түрлі ыңғайда 
сөз еткен дұрыс сияқты. Біріншіден, М. Балақаев 25 жыл 
бойы Қазақ университетінде үзбей сабақ бере жүріп, 5000-
нан астам оқытушылар мен мұғалімдерді тəрбиелеген екен. 
Олардың көбі бұл күнде өз түлектерін ұстаздық дəрежеге 
жеткізіп жүрген жандар. Сол ұстаздық өнер бүгінде оның 
немере, шөберелеріне ұласып жатыр. Екіншіден, ол уни-
верситет пен Қазақстан Республикасы ҒА Тіл білімі инсти-
тутында көп жылдар бойы қатар қызмет істей жүріп, əлде-
неше ғылым кадрларын дайындады. 40-тан асқан ғылым 
кандидаттары мен докторлары Мəкеңнің бұл саладағы же-
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місті еңбегін нақты танытса керек. Үшіншіден, оның асқан 
тəрбиеші екені өз алдына бөлек бір хикая. Ол мейлі мұ-
ғалім, мейлі ғалым болсын, қай-қайсынан да, ең алдымен, 
адамгершілік рухын жеткізіп, адалдық пен əділет жолын 
танытып, мəдениет пен əдеп дəнін сеуіп отырған. Мəкең 
алдынан дəріс алған адамның мұны сезбей өткені жоқ. 
Шəкірттерінің адал болатыны ұстаздың осындай тұрақты 
мінезі мен тиянақты ісіне байланысты болса керек. Ол ай-
татынын əзіл-қалжың араластыра, күліп отырып-ақ астар-
лап жеткізуге шебер еді. Лекция оқығанда да пəннің сту-
денттерді жалықтырар бөліктерін қарапайым қазақ сөзімен 
түсіндіруі көпке дейін есте сақталатын. Мұның бəрі ұстаз 
Мəкең басындағы біз таныған қасиеттер, көп адамның ен-
шісіне тие бермейтін қасиеттер. Əсіресе, жастар жадында 
болатын ерекшеліктер. 

2. Мəулен Балақайұлы Балақаев – үлкен ғалым. Ол 
алғашқы ізденістерінен-ақ, ғылыми зерттеу жұмыстарына 
қабілеті зор талантты жас екенін бірден танытады. Оған 
дəлел ретінде белгілі тіл маманы Əділ Ермековтың мына 
бір жазып қалдырған естелігінен бір үзікті еске алған жөн 
сияқты. 

«Əлі есімде, 1935 жылдың көктемінде Ленинградтан 
демалысқа келгенімде Мəулен «Қазақ тіліндегі көмекші 
сөздер» деген тақырыпта Алматыдағы Қазақ педагогикалық 
институтында баяндама жасады. Осы бас қосуды Құдай-
берген Жұбанов басқарды. Баяндама жөнінде студенттер 
пікірін тыңдап болған соң, Құдайберген аға қорытынды жа-
сап, жас ғалымның тырнақалды зерттеуінің нəтижелі еке-
нін, Мəуленді қазақ тіл білімінің көрнекті ғалымы болады 
деген үміті зор екенін айтқан еді. Ақыры солай болды да». 

Осылайша басталған ғалым сапары, оны мынадай жол-
дардан өткізді. Ол 1941 жылы дəл осы тақырып бойын-
ша кандидаттық диссертация, ал 1950 жылы «Жай сөйлем 
синтаксисі» туралы докторлық диссертация қорғады. 
Кейінірек бұл еңбек өз алдына жеке кітап болып жұрт 
қолына тиді. 
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Содан бергі жерде М. Балақаев тынымсыз еңбектенеді. 
20-ға таяу кітап, жүздеген ғылыми жəне ғылыми көпшілік-
қолды мақаланы еңбекқорлықтың асқан үлгісі ретінде 
айтуға лайық. Жəне бір ғажабы, оның еңбектері уақыт та-
лабына сай оқырман жұртшылықтың тілек-мүддесіне жа-
уап ретінде жазылып отырған. Қай еңбегін алсаңыз да осын-
дай дер кезінділік сыпатын байқамай тұра алмайсыз. 

Жалпы, тарихтың қоңыр тартқан беттеріне көз салсақ, 
М. Балақайұлының еңбек жолы 30-жылдардан басталған 
екен. Бұл жылдардың мəдениет тарихындағы рөлі орасан 
зор болғаны мəлім. Жаппай сауат ашу, ол үшін жазуды жөнге 
салу, оқу бағдарламалары, əдістемелер мен оқу құралдарын 
жасау тəрізді сан түрлі шаруаға М. Балақайұлы білек түре 
араласады. Сонымен бірге грамматика, орфография, тер-
минология мəселелерімен шұғылданады. Бертінірек оның 
қаламы тіл мəдениеті, стилистика, көркем əдебиет тілі жəне 
əдеби тіл салаларында қызмет ете бастайды. Мұның нə-
тижелерін бірнеше еңбек ретінде көріп, оқып, көбіміз білім 
толтырған болатынбыз. 

Мəкең қаламынан туған еңбектер арасынан жай сөй-
лем синтаксисі, сөз тіркесі жəне тіл мəдениеті туралы жұ-
мыстарын айрықша атау қажет. Неге десеңіз, бұл саладағы 
еңбектер арқылы ол қазақ тіл білімі проблемаларын бүкіл 
түркологиялық деңгейге көтерді. Қазақ тілінің тұңғыш ғы-
лыми грамматикасы болып саналатын «Қазіргі қазақ тілі-
нің» (1954) үлкен бір тарауын «Жай сөйлем синтаксисі» де-
ген атпен Мəкең жазған болатын. Осы еңбекті жəне «Қазақ 
тілінің сөз тіркестерінің түрлерін» (1957) кезінде жалпы 
жұртшылық, тіпті отандық жəне шетелдік ғалымдар аса 
жоғары бағалаған еді. Осының өзі де ғалымның ғылыми-
теориялық өресінің қаншалықты дəрежеге көтерілгенін 
байқататын. 

Осы еңбегінде М. Балақайұлы өзінің атақты ұстазы 
Н.К. Дмитриев пен замандасы Н.А. Баскаковтың аталмыш 
мəселе туралы қалыптасқан пікірлеріне дəлелді дау айтып, 
таласқа түседі. Ол кезде ғылымда мұндай батылдық жиі 
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кездесе бермейтіні мəлім. М. Балақайұлының дəлелдеме-
лерінен кейін синтаксис оқулықтарында «Жай сөйлем син-
таксисі» мен «Құрмалас сөйлем синтаксисінен» басқа 
үшінші бір сала – «Сөз тіркесі» беріліп отыратын болды. 
Бұл еңбекті кезінде атақты түрколог А.К. Боровков (Боров-
ков А.К. Изучение тюркских языков в СССР // «Вопросы 
языкознания», 1961, №5) жоғары бағалаған. Сөйтіп бүкіл 
түркология ілімінде М. Балақайұлының ашқан жаңалығы 
жаңа сала болып қалыптасты. Ол қазақ тіл біліміне тағы 
бір өзекті саланың уығын шаншып, шаңырағын көтерген. 
Жəне көңіл аударарлығы сол, Мəкең тіл білімінің керекті 
мəселелерін дер кезінде байқап, орыс оқымыстыларымен 
қатарласа қарастырып отыратыны. Мəселен, қазіргі «Қазақ 
тілінің мəдениеті» дейтін пəн Мəкеңнің тікелей өзі ашып, 
өзі қалыптастырған сала. Осының өзімен де ол қазақ тіл 
біліміне шоқтығы биік тұлға болып қала берер еді. 

Міне, осы жоғарыдағы іспеттес іргелі еңбектер М. Ба-
лақайұлын көрнекті түркологтар қатарына қосты. Ол қа-
зақ тілі синтаксисін, оның ішінде сөз тіркесін аса бір 
зеректікпен жазып, теориялық түйіндеулер жасады. Мəкең 
бұл проблемаларды өзі ғана зерттеумен тынбай, шəкірттер 
баулып, ғылыми жұмысқа соларды тартты. Оның жетек-
шілігімен жазылған 10 монографиялық жұмыстың негізгі 
объектісі осы сөз тіркесінің əрқилы мəселелері. Мұның 
бəрінде Мəкең үлгісі, Мəкең қаламының табы бар. Қазақ 
тіл білімінде өзіндік мектебі бар бір де болса бірегейі ре-
тінде Мəулен Балақайұлының аталатыны осыған байла-
нысты деп білеміз. 

Ғалымның қазақ əдеби тіл мəселелері жөніндегі ғылы-
ми ой-пікірлерін өз алдына бір бөлек əңгіме етуге тура 
келеді. Ол қазақ тілінің қандай мəселесіне барсын, əдеби 
тіл мəселесін жадынан шығарған емес. Үнемі ой үстінде, 
қайсыбір пікірін қайта қарап, тереңдете қадағалап жүретін. 
Сөйтіп жылдар бойы толқытып келген ойларын жинақтап, 
ол 1984 жылы «Қазақ əдеби тілі жəне оның нормалары» 
деген кітап жазып, бастырды. Бұл еңбек сапасының қай 
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деңгейде болғанын Ш. Уəлиханов сыйлығынан артық дə-
лелдеуге болмас. Бұл тұста, атап айтар бір жайт мынау, 
зерттеуші ретінде Мəкеңнің адалдығы мен зерделілігіне 
тəнті болып отырасыз. Бұрынды-соңды əдеби тіл туралы 
айтып-жазылып жүрген пікірлердің бəрін саралай келе, 
қайсыбір тұстарымен əдемі де мəдени қақтығысқа бара-
ды. Сөйтіп əдеби тіл дегеніміз не жəне оның ауқымына не 
кіреді деген мəселелерді тұңғыш рет нақты ашып айтады. 
Бұл еңбек өзінің осындай қағидалық үлгілерімен көптеген 
зерттеулерге жол ашты. 

Ал «Қазақ əдеби тілі» (1987) атты 20 баспа табақ көлем-
ді еңбегі ғалымның бірнеше жылдар бойы көкейге түйген 
ойларының бір түйінді қорытындысы іспетті. Қазақ тіл бі-
лімінің келелі мəселелерін құрастыруды мақсат тұтқан 
ізденушінің қай-қайсысы да мұны аттап өте алмасы хақ. 

3. М. Балақайұлы – қазақ жазуы мен емлесін қа-
лыптастыруға да көп үлес қосқан ағартушы қайраткер. 
Оның 1948 жылы жарияланған «Орфографиялық сөздігі» 
кейінгі жылдарда түзілген үлкен емле сөздіктеріне негіз 
болды. Жəне кезінде жазуымызда етек алған көптеген ала-
құлалықты реттеуге едəуір септігі тигені мəлім. Ал 1952 
жылы жарық көрген «Қазақ орфографиясы мен графика 
мəселелері» деген кітапшасы осы саладағы ғылыми ой-пі-
кірлерге жетекші қызмет атқарды. Сондай-ақ, ол 1963 жыл-
ғы жəне 1988 жылғы «Қазақ тілінің орфографиялық сөзді-
гінің» басы-қасында болып, тіл мəдениетінің дамуына зор 
үлес қосқан оқу ағарту ісінің озық маманы. 

М. Балақайұлы редакторлық жұмыспен де үздіксіз ай-
налысып отырған. Ол кісінің редакциясымен 30-дан аса ең-
бек басылып шыққан. 

Ол соғыс жылдарынан бергі жердегі қазақ лингвисти-
касы проблемаларына байланысты көтерілген барлық 
қоғамдық жəне ұйымдастыру мəселелерінің бəріне тікелей 
араласып, соның қалың ортасында болып отырды. М. Бала-
қайұлы бүкілодақтық жəне халықаралық мəжілістерге (Бол-
гария) қатысып, іргелі ойлар мен салиқалы пікір өрбіткен 
əлемдік деңгейдегі ғұлама. 
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1938 жылы 1,2,3 жəне 9 сыныптар үшін жазылған қазақ 
тілінің оқулықтары Мəкеңді осы саланың айтулы маманы 
ретінде əйгіледі. Соңғы үшеуі 20 рет басылыпты. Ал жоғары 
оқу орындары студенттеріне арналып «Қазақ тілінің стили-
стикасы» (1966), «Қазіргі қазақ тілі грамматикасы» (автор-
лас, 1966), «Қазақ əдеби тілінің тарихы» деп аталатын ав-
торлармен бірлесе жазған оқу құралдары күні бүгінде бас-
шылыққа алынып келеді. М. Балақайұлының қазақ лек-
сикографиясы саласында сіңірген еңбегі де алуан-алуан. 
«Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі», «Қазақша-орысша сөз-
дік», «Орысша-қазақша сөздіктердің» бəрі де Мəкеңнің 
қатысуымен, басшылығымен түзілген. 

Сөйтіп, біз бүкіл өзінің шығармашылық ісі мен өмірін 
қазақ тіл біліміне, қазақ мəдениетіне бағыштаған əйгілі 
ұстаз, атақты ғалым, тамаша азамат М. Балақайұлының 
100 жылдығын атай келе, тіл білімінің, қазақ ғылымының, 
қазақ мəдениетінің кеңестік дəуірде қаншалықты дамып, 
қаншалықты қанат жайғанын нақты елестете аламыз. Біз 
Мəкеңнің 100 жылдығы арқылы қазақ Тіл білімі инсти-
тутының тарихын сүзіп шығып, оның жетістігі мен кеміс-
тігін ойша таразылағандай боламыз. Байқап отырсақ, біздің 
көбімізге кейде мəселені Мəкеңше түсініп, Мəкеңше 
еңбектену жағы жетіспей жататын тəрізді. Оның мейлінше 
қарапайым да кішіпейіл мінезі, ғылыми жəне қоғамдық 
мəселелерге келгенде таймас принципшілдігі, жора-жолдас, 
аға-іні, ғалым шəкірттер арасындағы бірқалыпты байыпты 
да тұрақты қасиеті кімге де болса үлгі. Ол сөз бен ісін қатар 
ұстай білетін күрескер адал жан, ғылым болашағын терең 
ойлайтын тəлімгер, басқа да тілдер мамандарын дайындауға 
зор үлес қосқан отаншыл, қайраткерлік дəрежеге көтеріл-
ген үлкен ғұлама еді. 

4. Кейінгілер үлгі тұтар тағы бір қырын айтпай кетсек, 
Мəулен Балақайұлы болмысының бір жағы олқы түсіп жа-
тар еді. Ол оның қаламгерлік қабілетінен байланысты. 
Бұл өнерді ол Шымкент педтехникумында (1925-29) оқып 
жүргенде əйгілі жазушы, қазақ сөзінің зергері Ж. Айма-
уытовтан мирас еткен. Сол ұстазына еліктеп, кезінде өлең 



116

жазған, талай əңгімелерін Ж. Аймауытов мақұлдап, га-
зет, журналдарға жіберіп отырған. Мəселен, «Күнсұлу», 
«Кездесе кетті», «Қаратайдың апасы» тəрізді туындылары 
жарық та көрген. Азғана шымшыма мысқылы бар жеңіл де 
түсінікті тілмен жазылған бұл дүниелер Мəкеңді көркем 
əдебиет ауылына да емексітетін жəне жақсы жазушы болуы 
да мүмкін екен-ау деген ойға қалдыратын. Сонау бір жастық 
шақта əйгіленіп, бастау алған Мəкең қаламының қарымын 
біз 80-жылдары да байқап отыратынбыз. Өмірінің соңғы 
жылдары ол өз заманы мен замандастары туралы «Зерде 
баспалдақтары» («Жалын», 1992) деген атпен мөлдірете 
жазып тағы бір үлгі тастап кетті. Бас-аяғы жып-жинақы 
осы бір шығарманың беттерін ашқан сайын, қасымызда 
болмыс-бітімі бөлек, мінезі ғажап, аса бір ізгі жанның сы-
пайы да сұлу өмір сүргенін жəне зиялылық кескініне дақ 
түсірмей, өмірден өз ізін қалдырып өте шыққан ғалымды 
ілтипатпен еске аласың. 

Қысқасы, Мəкең туралы айтылар сөздің бəрін ай-
тып жеткізу мүмкін емес. Тек, халық игілігі үшін, ғылым 
болашағы үшін сіңірген зор еңбектерін айрықша бағалай 
отырып, сүйікті ұстазға деген ілтипатымды бірер шумақ 
өлеңмен түйіндегенді жөн көрдім. Аяулы тəлімгердің аруа-
ғына тағзым етемін! 

ҰСТАЗЫМА

Ұстазым менің ізгі армандармен ұласқан,
Өзіңнен оқып, өзіңмен талай қырды асқам.
Ғылым мен өнер, өнеге жайлы сырласқан,
Кейде біз, тіпті, кейін емес едік құрдастан.

Бітер ме, сірə, өзіңіз жайлы жыр-дастан,
Тереңде жатқан тебіреніске толы сырды ашсам.
Арайлы көзбен қарасаң маған ұстазым,
Мейірін төгіп тұрғандай еді-ау нұрлы аспан.
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Əдептен озбай, əдепсіздікті көргенмен,
Жымиып қана қараушы ең сөзді бөлгенге.
Əділеттің ақ жолымен жүріп ақырын,
Табылдың талай тарландар шығар өрлерден.
 
 Биікте тұру, шығудан мүлде күрделі,
Екенін біліп, еңбекпен алдың жүлдені.
Кемел шақты өзінше баптап тұта алмай,
Айтушы ең ұстаз талайлардың жүргенін.

АДАЛДЫҚ ПЕН ƏДІЛЕТТІҢ ЖАРШЫСЫ
(Мемлекет жəне ғылым қайраткері Н. Оңдасынов) 

Бір жолы «Қазақ əдебиеті» газетінен (3 ақпан, 1975 ж.) 
«Кеңесіп пішкен тон келте болмайды» деген мақаланы 
оқыдым. Авторы Н. Оңдасынов, Мəскеу қаласында тұратын 
зейнеткер екен. Мені қызықтырғаны – мамандығы басқа 
адамның қазақ тіліне деген ықылас-пейілі ғана емес, тү-
сінік-түйсігі. Қараңыз, автор бұл мақаласын: «Адамға ауа 
қандай үздіксіз керек болса, қалған өмірінде тіл де сондай 
қызмет атқарады», – деген сөйлеммен бастаған екен. Тілдің 
адам баласының жəне қоғам өміріндегі орнын дəл бұлай 
дөп басып айтқан жанға қызығушылық туды да, мақаланы 
түгел қарап шықтым. Осы мақаладағы тілдік толғаулар жө-
нінде сəл кейінірек тоқталармын. Айтайын дегенім, əлгі 
мақаламен танысқаннан бастап бұл кісінің жазғандарын 
үнемі қадағалап жүретін болдым. Əрі оның өмірдеректеріне 
үңіле бастадым. Бақсақ, Нұртас Дəндібайұлы Оңдасынов 
Қазақстан тарихында өз еңбегіне лайықты орнын əлі толық 
ала қоймаған, бірақ естияр елдің жадында мықтап қалған 
аса ірі тұлғаның бірі екен. Мұны көзі қарақты ел енді ғана 
сезінуде. Еліміздің ең қиын да күрделі кезеңінде Қазақ ССР 
Үкіметінің Төрағасы қызметін он үш жыл бойы атқару 
(1938-51) қаншалықты күрделі болғанын кеңестік кезең та-
рихынан хабары барлар жақсы білсе керек.
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Бұл кісіге қазақ қауымы 90-жылдардың басынан бері 
қарай ғана назар аудара бастаған сыңайлы. Адам дүниеден 
өткеннен кейін опынатын ежелгі салғырттығымыз болар. 
1994 жылы Түркістан жұртшылығы Қазақстанға өлшеусіз 
зор еңбек сіңірген біртуар перзент, ұлы тұлға Нұртас Дəн-
дібайұлы Оңдасыновтың 90 жылдығын атап өтті. Ел сонда 
халық үшін қалтқысыз қызмет етудің ерен үлгісін көрсет-
кен Нұрекеңнің болмыс-бітімін, қайраткерлік тұрпатын, 
биік адамгершілік сипатын тереңірек танып, тəнті болған еді.

Онымен қызметтес болып, тағылым-тəрбиесін көрген, 
үлгі-өнегесін алған небір асыл азаматтардың ағынан жа-
рылып, ақтарыла айтқан естеліктерін тыңдап, біз де тəнті 
болғанбыз, жазғандарын оқып, айызымыз қанған. Онда со-
нымен бірге Н. Оңдасыновтың 100 жылдығын бүкілхалық-
тық деңгейде атап өту қамы да қарастырылған болатын. 
Содан бері ə дегенше он жыл да өте шығыпты. Міне, енді 
сол 100 жылдық меженің есігін қағып тұрмыз.

Арғы-бергі тарих тербелісінде адамдық жолдан ауытқы-
май қайраткер азаматтың кесек кескінін танытып өткен 
Н. Оңдасынов туралы шежіренің оқылмаған тұстары əлі 
қаншама?!.

Мен бұл кісінің өмір жолын бұрын-соңды ақтармалап 
көрген жан емес едім. Қазіргі ел ісін атқарып жүрмін дейтін 
азаматтарымыздың көбінің құлқы бұзылған мына заманда 
Н. Оңдасынов сынды тұлғаның өмір жолы адамдық бол-
мыс дегеннің не екенін айна-қатесіз танытатын асқан үлгі 
тəрізді көрінеді. Сондықтан бұл кісінің өткен өмірдерегімен 
таныса келе, оның əлденеше қасиетін даралап көрсеткенді 
мақұл көрдім.

Ең алдымен, оның өмірде ұстанған темірқазықтай 
принципі қазақтың мынадай сөздеріне дөп келетін тəрізді: 
Ешкімнің ала жібін аттамау, сүттен ақ, судан таза болу; 
Қара қылды қақ жару; Малым – жанымның садағасы, 
жаным – арымның садағасы. Түйіні – адалдық пен əділ-
дік, ар мен ұят. Алда Нұрекеңнің осы қағидаттарға сай 
қасиетін таратып сөз етуге тырысамыз. Осы қағидаттарды 
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қатып ұстауды ол қайдан үйренді дегенде, ең əуелі оның 
таза еңбекпен шұғылданған, көп балалы шаруаның отбасы 
ойға оралады. Содан соң тағдыр оны оқу іздетіп Ташкент 
шаһарына алып барады. Ғани Мұратбаев сынды тұлғаға 
кездестіреді. Одан бергі жердегі кітапқұмарлық, еңбек ада-
мына етене жақындық жəне сол кездегі елім деп еңіреп 
туған аса ірі тұлғалардан алған тағылым-тəрбие Нұрекеңді 
адамдықтың арналы жолына алып шыққан сыңайлы. Ауыл 
молдасынан сауатын ашып алған Нұртасқа кітапқұмарлық 
қасиет ертеден пайда болады. Ол бала кезінен «Алпамыс», 
«Қыз Жібек», «Көрұғлы», «Айман-Шолпан», «Лəйлі-Мəж-
нүн», «Зарқұм» тəрізді қисса-дастандар мен батырлар жыр-
лары, т.б. фольклорлық туындыларға құмартып, оларды 
ауыл адамдарына оқып берумен машықтанған. Бұл 1920 
жылдың тамызына дейінгі сəт.

Ал 1921 жылдан ол Ғ. Мұратбаев бастаған жалынды 
жастар қатарында жаңа дəуірдің жарқын істеріне араласа-
ды. Жастарды қауымдық жұмысқа ұйымдастырумен шұ-
ғылданады. Содан соң Ташкенттегі Қазақ орман шаруашы-
лығы техникумында оқып, оны 1930 жылы бітіреді де, 1930-
34 жылдары сол қаладағы Орта Азиялық су инженерлері 
институтында оқиды. Оны тамамдап, орман мен су шаруа-
шылығы саласында (1934-38) басшы қызметте болады.

Н. Оңдасыновты үлкен азамат, ірі қоғам жəне мемлекет 
қайраткері қатарына көтерген кезең 1938-62 жылдар үле-
сіне тиеді. Тазалық пен пəктікті пір тұтқан Оңдасынов бұл 
қиын да күрделі кезеңде Қазақстан көлеміндегі барлық 
ірі істердің бастамашысына айналады. Дəл осы жылдары 
оның ең алдымен адамдық болмысы айқын аңғарылады. 
Біртіндеп қайраткерлік қабілеті шыңдала түседі. Ел басқа-
рудағы бұрынғы-соңғы тəсілдерін игеріп, əсіресе адам-
дармен жұмыс істеудің қилы-қилы жолдарынан өтеді. 
Шыңдалады, ширығады, шымыр да ширақ, көреген де кө-
сем басшы деңгейіне көтеріледі. Бұған оның жүріп өткен 
өмір жолының əрбір сəті айқын дəлел. Қараңыз: қазақтың 
кең-байтақ даласынан табылып жатқан жердің асты мен 
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үстіндегі байлығын игерер маман жетіспей жатқанда, 
осы мұқтаждық өтеуін толтырудың тиімді жолын тауып, 
батыл əрекеттерге баруының өзі неге тұрады?! Жалпы 
халық шаруашылығының қай саласында да Оңдасынов 
салған жолдың сайрап жатқанын санамалап айтып беру 
бір мақала ауқымына сыя қоймайды. Соның ел жадында 
мəңгі қалған басты-бастыларын ғана еске алып кетуге 
болар. Мұны бізден де бұрын айтқандар бар, əрине. Де-
сек те мұндай тұлғалар атқарған істерді қайталап айтып, 
құймақұлақ ұрпақтың санасына сіңдіре беру парыз. Тағы-
лымдық мəні ерекше мұндай іріліктің жөні басқа.

Атағы əлемге мəлім қазіргі «Кармет-Испат» металлур-
гия комбинатының іргесі қаланып, алғашқы қазығы қай 
жерге қағылуы керектігіне дейін жол нұсқап отырған Оң-
дасыновтар екенін сол игілікке ие болып келе жатқан мына 
біздердің көбіміз біле бермейміз. Қазақстанның өндірістік 
қуатын арттырған Қазақ металлургия зауытына керекті ма-
мандарды дайындау мен Самарқан аталып келген ауылдың 
Теміртау аталуына дейін Нұрекең араласқан іс екенін кім 
біледі? Міне, сол Теміртау қаласында темір тұлпарды 
ауыздықтап мінген Н.Ə. Назарбаев сияқты Елбасы тəрбие 
алғаны бір бөлекше хикая емес пе?!

Қазақстанның экономикалық əл-ауқатын арттыруда те-
міржол қатынасы мен автокөлік жолдарының, сондай-ақ 
өзен, көл, су ресурстарын игерудің маңызы мейлінше зор 
екенін ертеден түсінген Нұрекең бұл мəселені де тікелей өз 
қамқорлығына алады. Бұл ретте Арқа мен Оңтүстік өңірін 
жалғастырған Мойынты-Шу теміржол құрылысының ма-
ңызы бөлекше. Аталмыш құрылыс кезінде соғыстан кейінгі 
бірінші бесжылдық жоспарға енбей қалған болатын. Нұре-
кең Берияға дейін барып жүріп, мұны бүкілхалықтық ша-
раға айналдырып жібереді. Яғни құны 300 миллион сомнан 
кем түспейтін жұмысқа 10 миллион сом ғана жұмсай оты-
рып, оны жалпыхалықтық деп жариялап, құрылысқа тікелей 
өзі басшылық жасайды.

Оның басшы адамдарда сирегірек кездесетін бір қасиетін 
куəгерлер айрықша əңгімелейді. Ол – халыққа жақын, 
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көргені көп жандардан ақыл-кеңес сұраудан ұялмайтын. 
Сол құрылыс кезінде су тапшылығына байланысты жер-
гілікті жердің мал баққан адамдарынан қазбалап сұрай 
отырып, теміржол бойының əр тұсынан жүзге таяу құдық 
қаздыру мəселесінің күрмеуін тез шешті. Сондай-ақ ке-
шегі мал баққан қазаққа қайла-күрек, сүймен ұстатып, 
жаңа мамандық игеруіне мүмкіндік береді. Еңбеккүн 
жаздырып қана күн кешкен колхозшылар енді атқарған 
жұмысының құнын ақша ретінде қолына ұстап, отбасына 
нақты көмек көрсететін жағдайға жетеді. Жергілікті жер-
дің мүмкіндігіне лайықты құрылыс материалдарын пай-
далануда да Нұрекең көрегендік жасап отырған.

Оңтүстік Қазақстан облысында Түркістан, Төрткөл, Сай-
рам, Ихан аймағы Қызылордаға дейін су жетіспей қаңсып 
кеуіп жататын өлке болатын. Міне, осы өлкені суландыру 
мақсатымен Арыс–Түркістан каналын қаздыру мəселесін 
де қолға алады. Əуелі Ж. Шаяхметовты көндіріп, екеуі 
СССР Жоғарғы Кеңесінің депутаты Т. Ниязовты алға салып, 
оған Қазақстан үкіметі атынан дайындалған хатты ұстатып, 
Сталинге кіргізеді. Сөйтіп бұл мəселе де шешім табады. 
Қазір бұл аймақ бау-бақша мен түрлі дақылдар өсіріп отыр-
ған сулы да нулы өлкеге айналды. Міне, осылай ол үнемі 
халыққа, елге керекті, республика болашағы үшін мəні бө-
лек шаруаның бəрінің басы-қасында болды.

Оның Қазақстан ғылымына сіңірген еңбегінің өзі ұшан-
теңіз. Мəселен, орталықтан алыс жердегі Жезқазғанда жүр-
ген Қ. Сəтбаевтың жазған бір ойлы мақаласын газеттен 
оқып, Н. Оңдасынов оны дереу Мəскеуге шақыртады. Өйт-
кені ол кезде Жезқазғаннан Алматыға жетуден гөрі, Мəс-
кеуге жету əлдеқайда оңайырақ болатын. Ұлы ғалым 
Қ. Сəтбаевтың болашағын алдын ала көрегендікпен болжа-
ған Нұрекең оған үлкен сенім артып, Қазақ ССР-ның өз Ака-
демиясын құруды тапсырады. Табыстап ғана қоймай, өзі 
Қ. Сəтбаевты қасына алып, СССР Ғылым академиясының 
президенті, əйгілі академик В. Комаровқа бірге барып, ака-
демияның Қазақстанда филиалын ашу қажеттігі туралы мə-
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селе қояды. Қ. Сəтбаевты академик ету туралы өтініш жа-
сайды. Сөйтіп бүкіл Шығыс республикаларының ішінде ол 
тұңғыш рет одақтық академияның корреспондент мүшесі 
болып сайланып, Қазақ ССР Ғылым академиясының пре-
зиденті болады. Бұл елге мəлім ақиқатқа, көбінесе, өзінен-
өзі қалыптасқан, əрі солай болуға тиісті нəрсе сияқты деп, 
ден қоя бермейміз. Шынында, Қазақстан ғылымының жан-
жақты дамып, кадрлардың өсіп-жетілуіне академик Қ. Сəт-
баевтың қаншалықты рөл атқарғаны, əрине, баршаға мəлім. 
Сонымен бірге ел болашағы үшін өлшеусіз зор қызмет ат-
қарған ұлы ғұламаны жас кезінде танып, оған ғылымның 
алтын кілтін ұстатқандай болған Н. Оңдасынов сынды тұл-
ғаны қалай ұмытарсыз!? Егер сол кезде Ғылым акаде-
миясының басына Қанекеңдей ғұлама келмесе, ол Одақта-
ғы айтулы ғылым ордасының біріне айнала алар ма еді де-
ген де ой келеді. Нұрекеңнің осы еңбегінің өзі бір азаматтың 
басына жететін мəртебе емес пе?!

Алматы қаласында 60 жылдан астам қазақ қыздарын 
түрлі мамандық бойынша үзбей оқытып тəрбиелеп келе 
жатқан болмысы бөлек бір оқу ордасы бар. Ол – Қазақтың 
мемлекеттік Қыздар педагогтік институты. Бұл институт-
тың да іргетасы соғыстың қақап тұрған шағында 1944 жы-
лы қаланған. Сондай қиыншылық заманда қазақ қызының 
қамын ойлап, іске қосылған мұндай керемет оқу орны ол 
кезде де, қазір де ешбір елде болған емес (Қырғызстанда 
болды). Міне, мұның да басы-қасында Ж. Шаяхметов пен 
Н. Оңдасыновтың болғанын біреу білсе, біреу білмейді. Бұл 
институттың қамқорлығын көріп қанаттанған, сөйтіп рес-
публикамыздың жер-жерінде елу-алпыс жыл бойы еңбек 
етіп, еліміздің рухани, мəдени, экономикалық өрлеуіне өз 
үлесін қосып келе жатқандар, өздерінің осылай білімділер 
қатарына қосылуына зор мүмкіндік жасаған Н. Оңдасынов 
сияқты тұлғаның рухына үнемі тағзым ете жүргендері ма-
құл ма дейміз. Білетіндері солай етіп жүрген де болар.

Сондай-ақ қазіргі Абай атындағы Опера жəне балет 
театрының іргесі де сол кезде көтерілген. Бұл – айтуға ғана 
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жеңіл жұмыстар. Орталықтың рұқсатынсыз аттап қадам 
баса алмайтын сол заманда ұлтқа керекті ұлы тірліктерді 
іске асыру мүлде оңай болмаған. Өз ұстанымыңды дəлел-
деп, Одақтың сатылаған мекемелерінің сүзгісінен қаншама 
арпалыс, талас-тартыс арқылы өткізудің өзі ерлікке бергісіз 
жұмыс болатын. Осыдан-ақ Оңдасыновтар атқарған жұ-
мыстардың орасан зор мəнін парықтауға болар. Осының 
бəрінің басы-қасында болған Нұрекең ел басқаруды тағдыр 
сыйы деп қабылдаған. Мұндай сый алған адам өз мүддесі-
нен гөрі ел мүддесін көбірек ойлауы керек деп түсінген. 
Жəне ол осы ұстанымынан өмір бойы тайқымай өткен жан.

Н. Оңдасынов ғылыммен қатар өнер мен мəдениетке де 
мейлінше жақын болған адам. Оның əрбір іс-əрекеті осы 
принципті дəлелдейді де отырады. Ол қай саланың да түйін-
ді мəселелеріне көбірек көңіл бөліп отырған. Əрбір істің 
ақырына дейін өзі қадағалап, соңғы нүктесі қойылғанша өзі 
де тыным таппай, жұртқа да тыным таптырмаған.

Қазір Қазақстанның батыс аймағы мұнай-газ өндірудің 
мол қорына айналғаны мəлім. Əсіресе Атырау мен Маңғыс-
тау өңірінде оның өшпес ізі қалған. Маңғыстаудағы ұлу 
тастың құрылыс үшін таптырмайтын материал екенін ол ел 
аралап жүріп, бірден таныған. Мұндағы мұнай-газдың тау-
сылмас қоры бар екенін, оның ел экономикасын көтеруге 
қосар үлесі аса зор екенін біліп, оны зерттеп түсінуге көп 
күш жұмсайды. Маман адамдарды жұмылдырады. Ол жүр-
ген, болған жерінің бəрінің өзіндік қасиет-белгілерін зерт-
теп, соған лайықты ат қоюмен де айналысқан. Қазіргі Маң-
ғыстау облысының орталығы – Ақтау аты осылай қойыл-
ған. Оны қойған Н. Оңдасынов.

Бұл аймақтың мұнайын ел игілігіне айналдыруда да 
Н. Оңдасынов рөлі орасан зор екенін кезінде бірге қызметтес 
болған, тəрбиесін көрген Ғ. Сағымбай, С. Құбашев, С. Мұ-
қашев тəрізді мемлекет қайраткерлері егіліп еске алады. 
Н. Хрущевтің дөрекілігіне С. Құбашев куə болған екен. Ал-
матыға Хрущев келетін болады да, Д. Қонаев осыған бай-
ланысты «Екі-үш мəселені дайындаңдар» деп тапсырма 
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береді. Н. Оңдасынов облыстан дайындалған 3 мəселенің 
екеуін: Маңғыстаудан ашылған үлкен мұнай кені жəне 
құрылысқа жарамды тастың қорына қаржы бөлу мəселесін 
айтып бола бергенде, үшінші мəселені айтқызбай, сөзді 
бөліп: «Бірінші, – дейді Хрущев, – Сібірде мұнай теңізі 
өнім беруде, бар мүмкіндік Сібірге жұмсалады. Екінші, 
тас деген немене, сен Оңдасынов өзгермеген екенсің, жаңа 
жағдайды түсінбейсің, темірбетонды пайдаланатын заманға 
көзқарасың дұрыс емес, əрбір совхоз өзінде кірпіш заводын 
салу керек, тастың қажеті жоқ», – деп көп сөйлеп барып 
тоқтайды. Сонда да Нұрекең айтқан бетінен қайтпай: «Ни-
кита Сергеевич, бізге екінші теміржол торабы керек», – деп 
сөзін бітіреді.

Хрущев одан сайын ренжіп, Нұрекеңе тигізіп, кекесін 
анекдотын айтып, лағып кетеді. Бұл басқосуға қатысқан 
бірде-бір адам аузын ашпайды. Ауызбірлік көрсете алмаған 
ел қашанда ұтылыс тауып отыратыны белгілі. Сөйтіп 
Нұрекеңнің қызметтен жасы жетпей ерте кетуіне бейпіл-
ауыз Хрущев екеуінің арасындағы осы қақтығыс себеп бол-
ған. Алайда Н. Оңдасынов ұсыныстарының өте дұрыс еке-
нін кейін өмір ағысының өзі дəлелдеді.

Жайықтың жағасы мен Атырау көшелерінде жайқал-
ған ағаштардың біразы «Біз Оңдасынов отырған көшет-
терден жетілгенбіз» деп сыбдырлайтын сияқты. Бұл оның 
«Жайықтың жағасында ағашсыз, көгалсыз отыру ұят» деген 
бір ауыз сөзінің нəтижесі. Осы тектес «Оңдасынов айтты» 
деген есті сөздің біразы əлі ел құлағында. Облыста драма 
театры, Д. Нұрпейісова атындағы ұлт-аспаптар оркестрі, 
сондай-ақ педагогикалық институт шаңырағы Нұрекең ке-
зінде көтерілген екен. Сонда Нұрекең аузымен айтылған: 
«Құрманғазының ұрпақтарысыз, театр, оркестрсіз отыру 
ыңғайсыз емес пе?», – деген бір ауыз сөзі елдің намысын 
қайрап, жігерін жани түскен.

Ол өнер адамдарына ерекше құрметпен қарап, оларға 
барынша қамқорлық жасауды ұмытпаған. Жалпы ғылым, 
мəдениеттің қай саласында да Оңдасынов алақанының 
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табы тимеген қайраткерлер сирек. Ол адамтану мен қазақ-
танудың өзгеше шебері іспетті. Жоғарыда əңгіме болған 
Қ.И. Сəтбаев, Т. Тəжібаев, К. Тəжиев, Д.А. Қонаев, І. Ома-
ровтардың, т.б. ерен қабілетін танып, жолын ашқанының 
өзі асқан өнеге емес пе?! Сол сияқты қазіргі халық мүсін-
шісі Х. Наурызбаевты халық арасынан ауылдан тауып, 
үлкен арнаға салуы – осының айғағы. Сөйтіп оған үкімет 
тарапынан арнайы қаржы бөлдіреді. Ол Мəскеу сурет учи-
лищесін, Харьковтегі институтты бітіріп, үлкен маманға, 
халықтық тұлғаға айналды. Сондай-ақ консерватория біті-
ріп, Алматыда үйсіз-күйсіз жүрген ерлі-зайыпты С. Құса-
йыновтарды Атырауға шақырып алып, халықты музыка 
кəусарына кенелткені қандай ғажап! Олар өздеріне жасал-
ған жағдайды айтып, əлі тауыса алмайды. 

Н. Оңдасынов туралы аңыз да, ақиқат та ел арасына көп 
тараған. Оны «қорқақ еді, өзіндік ой-пікірі жоқ, кез келген 
шешімге қол қоя салатын, деңгейі мүлде төмен адам еді» 
деп қауесет таратып, нақақ əңгіме қоздырған өсек сөздің 
шырмауында қалған іші тар адамдар да болды. Олардың 
қайсыбірі əлі сол ауанынан арыла алмай жүрген болса, 
Д. Қонаев, Ғ. Сағымбай, С. Құбашев, С. Мұқашев, Қ. Едіге-
нов, А. Қисанов естеліктерін қарағаны жөн болар. Осыған 
орай Ғ. Сағымбай жазған мына үзікті еске ала кетелік:

«Нұрекеңдей үкімет басшысы болған емес, талабы күш-
ті, ісіне тиянақты, айтқан сөзінен, қабылдаған шешімінен 
танбайтын адам еді. Біз оны «төраға» демей, «хозяин» дей-
тін едік. Алдындағы хатшысынан бүгін хозяин көңілді ме, 
ашулы емес пе деп сұрап алатынбыз», – дейді. 

Ғ. Сағымбай бір барғанымда Димекең аузынан естіген 
деп мынаны жалғастыра жазады: «Сен 20 минут өтпей, Сая-
си Бюро мүшесінің қабылдауына келесің, ал біз Нұрекең-
нің қабылдауына 2-3 күн дайындалып, түрлі анықтама-
ларды жинастырып баратын едік».

Мына бір деректі де еске ала кеткіміз келіп отыр. 1960 
жылы өткен Қазақстанның 40 жылдығына Н. Хрущев келем 
дейді де, келмей қалады. Ол келесі жылдың 24 маусымын-
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да келеді. Сонда Димекең «От Сталина до Гарбочева» деген 
кітабында былай еске алған екен: «Хрушев был в плохом 
настроении и рано ушел с приема», – деп жазады да, оның 
себебін ашып айтпаған. Ал оның себебі былай болған екен. 
Қолында арағы бар Хрущев Оңдасыновтың қасына келеді 
де: «Мақта өсіретін үш ауданды Өзбекстанға беруге үнемі 
қарсы болушы едің, ертең Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің 
қаулысы алынады», – деп кекетеді. Сонда Нұрекең тайсал-
май: «Мен қазір Қазақстанды басқарсам, əлі де қарсы бо-
лар едім», – депті. Неткен жүректілік?! Ол бұл кезде Аты-
рау облысын басқаратын. Мұны оның қасындағылар да 
естіп тұрды ғой. Бірауыздылық танытып, мəселенің жөнін 
түсіндірелік деудің орнына əлгілер, яғни бюро мүшелерінің: 
«Кешірім сұрап ертең сессияда аудандарды беру туралы 
ұсыныс жаса», – дегеніне көнбей қояды. Міне, Оңдасыновты 
қорқақ, қауқарсыз адам деп атандырғысы келіп жүрген-
дерге бұдан артық қандай жауап болмақ.

Ел басқарудың əр алуан үлгісін көрсетіп, өнеге қалдыр-
ған Нұртас Оңдасыновтың қайраткерлік, ұйымдастырғыш-
тық, көрегендік істері туралы əңгіме жалғаса бермек.

Ендігі бір сөз оның ғұламалығы, тіл маманы, қаламгер-
лігі жайында. Үлкен қызметте болған жандардың көбі жұ-
мыстан босаған сəтінде айналысатын кəсіп таппай, сенделіп 
кететіні жайында мысал көп. Ал Н. Оңдасыновтың олар-
дан үлкен бір айырмашылығы – лауазымның тұтқынында 
қалмай, соның өзін халық игілігі үшін жұмсай білуінде. 
Жұрт қамын ойлаған адам зейнеткерлікке шыққанда да ел 
кəдесіне жарарлық өзіне міндет жүктей біледі екен. Сол 
бірен-сарандар қатарына Нұрекең жатады. Ол үкімет 
басқарып жүрген кездің өзінде-ақ тіл мəселесін көзден таса 
етпеген. Осы тұста Өзбекəлі Жəнібеков келтірген мына бір 
деректі еске ала отырған абзал:

«Біздер Қазақстанда тұратындықтан, ең алдымен, ме-
нен бастап, осы елдің түпқазығы болған жергілікті ұлтының 
тілін үйренейік», – деген екен Л. Мирзоян сабаз. Сол кез-
ден бастап бізде қоныс тепкен ұлыстардың қазақ тіліне 
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жетік өкілдерінің жалақысына он пайыз мөлшерінде үс-
теме қосылатын тəртіп енгізген екен. Соғыс лаңына бай-
ланысты Н. Оңдасынов бұған 1944 жылы тыйым салынға-
нын өкінішпен еске алады. Бірақ: «Уақытша шара болып 
табылсын жəне соғыс аяқталысымен қайта қалпына кел-
тірілетін болсын», – деген қаулы аяқсыз қалады. Бəлкім, 
соның өкініші ме, Нұрекең зейнеткерлікке шыққан сəтінен 
ана тілінің сан алуан мəселелерін қаузап, керемет ойлар тас-
тайды.

Мəселен, «Тағы да тіл мəдениеті жайында» (1976), 
«Байырғы сөздерден қорықпайық» (1977), «Сөз ала-құла-
лығы сауаттылыққа зиян» (1979) тəрізді тіліміздің қазіргі 
жайы туралы келелі пікір өрбіткен мақалалары əлі күнге 
маңызын жоймаған. Қазақ тілінің қаншама сөздерінің қол-
даныс өрісін анықтап, оларды жүйелеп, сауатты қолдану 
жөнінде нақты ұсынып отырды. Ол ел басқарып отырған 
кезінің өзінде қайсыбір сөздердің қолданысын қадағала-
ған. Мысалы, бір кезде власть, правительство сөздерін 
өкімет (власть), екіншісін үкімет (правительство) деп жік-
теп, тұрақтандырып алдық. Сондай-ақ техническая куль-
тура сөзін орыс тілінің ыңғайымен техникалық мəдениет 
деп сөзбе-сөз аударып жүрген болатынбыз. Осының түп-
негізін байқаған Нұрекеңнің «техникалық дақыл» деген 
ұсынысы қабылданып, тілімізге сіңіп кетті.

Қазақ тілінің əліпбиіндегі қазіргі «ұ» əрпінің қалам-
герлерді талай сарсаңға салғаны бар. Бұрын «у»-дың үстіне 
кішкене қайықша қойылып жазылатын. Ол қайықшасы 
құрғыр баспаханадағы қарбалас жұмыс кезінде ұшып кете 
беретін. Содан бір жолы «улы Сталин» болып кетіп, елуінші 
жылдары талай редактордың тағдыры кері шешіліп жатты. 
Міне, «ү»-нің беліне кішкене таяқша қойып, «ұ» деп ұсын-
ған да Нұрекең болатын. Осыдан-ақ оның тілге деген зер-
десін анық байқауға болады.

Ал оның ең азапты жұмысы – сөздікпен айналысуы, шы-
нында, нағыз ерлік еді. Мен тұңғыш рет ол кісіні сөздікпен 
айналысып жүрген жылдары көрдім. Жасы біразға келсе 
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де, сымбатынан айырылмаған бурыл шашты қараторы кісі 
екен. Өте ізетті де мəдениетті. Сөйлеу мəнері де ерекше, 
үлкен-кішінің бəріне «сіз», «пəленшеке» деп адамды өзіне 
тарта сөйлейді екен. Мұнысынан ешқандай жасандылық 
байқалмайды. Өзінің табиғатына тəн жарасымды мінез 
екені байқалып тұратын.

Тіл білімі институтына оның «өзіме ұстаз іздеп жүр-
мін» деп аса бір үлкен қарапайымдылықпен келуі біздерге 
қатты əсер етіп еді. Ол тілші ғалымдардың алдына Мəс-
кеудегі Ленин кітапханасында жылдар бойы сарыла ерін-
бей-жалықпай істеген арабша-қазақша сөздігін осылайша 
əкеліп алқаға тастаған еді. Бұған «мемлекет қызметінде 
жүрген адамның тілде не шаруасы бар, əшейін ермек шар-
уасы да» деп, қырын қарағандар да болды. Еңбекпен таны-
са келе, таңғалғандар да болды. Сөздік академик Ə. Қай-
дардың алғы сөзімен басылып, жұртшылық қолына тиді. 
Сонда ғана ел Н. Оңдасынов айналысып жүрген бұл шаруа 
еріккеннің ермегі емес, халқымыздың қажет етіп отырған 
сұранысына нақты жауап екенін түсінді.

«Арабша-қазақша түсіндірме сөздік» кейін екі том бо-
лып шықты. Мұны жəне «Парсыша-қазақша» сөздікті 
мұқият қараған адам бұрынғы лексикографиялық жұмыс-
тарға қойылар талаптың шегенін бұзып, айрықша құры-
лыммен түзілгенін байқайды. Онда қазақ тілінің арғы-бергі 
қалыптасу тарихында бірі мүлде көмескі, екіншісі тіпті 
сирек қолданылатын араб текті сөздер сан алуан дереккөз-
дерден жинақталған. Сөйтіп тілімізде шашырай қолданы-
лып келе жатқан сөздер легі сұрыпталып, бір жүйеге кел-
тіріліп, тұтас бір лексикографиялық туындыға айналған. 
Соның нəтижесінде бұл еңбек қазір кейінгі ұрпақ мұқтаж-
дығын өтейтін аса маңызды мəдени əрі тілдік мұралар 
қатарына қосылды.

Н.Д. Оңдасынов аса ірі мемлекет жəне қоғам қайраткері 
ғана емес, сонымен бірге ол ғылым мен мəдениет қайрат-
кері, тіл табиғатын терең түсінген ғұлама, керемет лексико-
граф. Ендеше рухы биік, зейіні зерек, ерен тұлғаға тағзым 
ете жүру бүгінгі тірілерге парыз деп білеміз. 
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ҚАЗАҚ АУДАРМА ҒЫЛЫМЫН 
ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ 

С. О. ТАЛЖАНОВТЫҢ РӨЛІ

Өлшеулі өмірдің əрбір күні тағдыр сыйы екенін əркім 
өзінше бағаласа керек. Сол қайталанбас, қайтып келмес 
күндер əрбір пенденің басынан əр алуан күй мен сапада 
өтпек. Бағзы біреулер отбасы, ошақ қасының күйін күйттеп, 
өз тірлігін берік ұстайды. Енді біреулер өзінің де, өзгенің 
де қамын жеп, содан алатын өмір лəззатын қанағат тұтады. 
Ал үшінші біреулер бас қамынан гөрі ел қамын, орта қамын 
артық санап, сол жолға өмірін сарп етеді. Таразыласақ, бұл 
үш түрлі сападағы үш жаран да өмір, тіршілік атты зəулім 
ғимараттың қажетті бөлшектері, орын-орнына қаланатын 
кірпіштері. Өмірге бəрі де керек, бəрі де қажет.

Осы бір қарабайыр өлшем тұрғысынан қарайтын бол-
сақ, Сəйділ Омарұлы Талжановты өте күрделі де қызықты 
тұлға қатарында бағалар едік. Бүкіл өмірін, қалдырған 
еңбегін саралап шыққанда, көрген-білгенін кейінгілерге ай-
тып, жазып кетсем деп асыққан адамның кейпін көруге бо-
лады.

Қазақ ССР Ғылым академиясының қара шаңырағы ата-
луға қақысы бар Тіл білімі институтының тарихында ғылым 
мен мəдениетте із қалдырған, сөйтіп көптің көңілінен шы-
ғып, көкейінен орын алған зиялылар бар, бірақ олар көп 
емес. Біздің ойымызша, арғы-бергі тарихты қозғап, жатқа 
соғатын əңгімешіл эрудициясымен, аудармашылық шебер-
лігімен, жазушылық дарынымен артына кейінгі ұрпақ сү-
йінер із қалдырған адамның бірі – С.О. Талжанов. Өмірдің 
соқтықпалы-соқпақты сүрлеуін шарлап, ащы мен тұщыны 
жеткілікті татқан ғалымның өмір жолында, əсіресе кейінгі 
ұрпаққа ой салар өнегелік үлгілер мол. Соларды саралап, 
пікір тарату, шынын айтқанда, оңай емес. Оқырмандар ал-
дында ақталып алар бір-ақ нəрсе, марқұмның ғылым орда-
сына келген кезіне куəгер ағайынның бірі болғандығымыз 
ғана; күнделікті қызмет бабында көп қырлы азаматтың 
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қайсыбір қылығы көңілге түйіліп, есте қалған еді. Біз кө-
бінесе сол ретпен келіп пікір таратпақпыз, мұның үстіне 
біздің білмегенімізді толықтырған көптеген қосалқы мате-
риалдар болды. Олардың ішінде, əсіресе, замандастары мен 
қаламдастарының естеліктері мен жазғандары жəне зайы-
бы Зура апайдың көздің қарашығындай сақтап отырған 
керекті мəліметтерінің көп көмегі тиді.

Бір үйдің туы жығылғанмен, артында түтінін өшірмей, 
ордасын орнықтырып отырған бұл кісідей салауатты жан-
ның қалғаны Сəкеңнің мерейін көтере түскен тəрізді. Со-
нымен жұртшылық еске алып ілтипат көрсететіндей, 
Сəйділ Омарұлының ел үшін еткен қандай еңбегі бар еді, 
не тындырып, нендей қажетімізді өтеп еді? Біз осы сұрақ-
тарға жауап беруге тырысамыз. Марқұмның 70 жылдығын-
да жазушы Ғабиден Мұстафин: «Менің көз алдыма əманда 
өз тұстастарының көбінен алғыр, көбінен білімді, оқығаны, 
тоқығаны көп, бүкпесіз адал да аңқылдаған ақкөңіл Сəйділ 
елестейді», – деп суреткерге тəн танымпаздықпен əділін ай-
тып, ақтарыла жазған еді. Алайда тумысынан алғырлыққа, 
адалдыққа баулынған С. Талжанов ə дегеннен білімді, бі-
лікті азамат бола қоймағаны белгілі. Өзінің 70 жылға таяу 
жасаған өмірінде тағдыр оны талай тар жол, тайғақ кешу-
лерден өткізіп, шыңдап, ширатып шығарғаны мəлім.

Омар Талжанов отбасында дүниеге келген жеті ұлдың 
ең кенжесі Сəйділ Омарұлының өмір жолдарын ой елегінен 
өткізсеңіз, ең алдымен, сол кезеңдегі көп зиялылардың бол-
мысына тəн тарихты, екіншіден, Сəкеңнің өзіне ғана, соған 
ғана тиесілі өмір соқпақтарын танимыз. Ол оқуды 1921 жы-
лы Орынбор қаласында сауатты ағасының бірі, коммунист 
Əшім Омаровтың қолында жүріп орысша бастайды. Сөйтіп 
1928 жылы Петропавловскіде 9 кластық орыс мектебін 
бітіреді. Дəл сол жылы Ташкент қаласындағы САГУ-дің 
Шығыс тілдері факультетіне түседі. 1931 жылы ол иран 
тілі бөлімін аяқтаған соң кездейсоқ жағдайларға байланыс-
ты, диплом алуды да күтпей Алматыға аттанады. Алматыға 
келісімен ол қызмет істей жүріп, 1934 жылы ҚазПИ-дің 
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толық курсын бітіріп шығады. Ол бұл кезде (1931-ден 1933 
жылға дейін) Халық ағарту комиссариатында, сосын ауыл 
шаруашылық институтында тіл, əдебиет кафедрасының 
алдымен ассистенті, кейінірек (1934 жылдан 1937 жылға 
дейін) доценті, меңгерушісі болып педагогикалық жұмыс-
пен айналысады. 1956-58 жылдары Қазақтың мемлекеттік 
көркем əдебиет баспасында проза бөлімінің редакторы, аға 
редакторы қызметін атқарады.

Ал 1958 жылдан өмірінің соңғы сағатына дейін ол Қа-
зақ ССР ҒА Тіл білімі институтында еңбек етті, кіші ғы-
лыми қызметкер, аға ғылыми қызметкер ретінде ғылымның 
жаңа саласы – аударма мəселесімен айналысты.

Сəйділ Омарұлы творчестволық жұмыспен 21 жасында, 
яғни 1927 жылдан бастап шұғылданған. Ең əуелі өлең жа-
зады, сосын əңгімеге ауысып, ара-арасында сын мақалалар 
бере бастайды. Сөйтіп əдеби процеске өзінің көзқарасын 
білдіріп, төрелік айтуға ыңғайы бар екенін танытады.

Жалпы Талжановтың бүкіл ғылыми-творчестволық қыз-
метін негізгі үш түрлі салаға жіктеп қараған дұрыс тəрізді. 
Ол белгілі жазушы, білікті маман аудармашы, танымал ғалым.

Талжановтың жазушы ретіндегі кредосы жамандық 
атаулымен айқасқан жақсылықты үлгі ету. Оның қай шы-
ғармасын саралап шықсаңыз да, ең алдымен, осындай мақ-
сат көзделетінін байқау қиын емес. Соны басқаларға ұқса-
майтын өзгеше əдіс, амал арқылы, Талжановқа тəн тіл, сөз 
өрнектерімен береді. Бұл оның даралық сипатын танытып 
келе жатқан қасиеттің бірі еді.

Əрине, творчествомен айналысқан оның алғашқы ке-
зеңі албырттық пен ала-құлалық та байқатпай тұрмайды. 
Өзінің жазу өнеріне деген ықыласы мен мүмкіндігін бар-
лау ретінде ол əдепкіде əрқилы жанрға қармақ тастап, 
көркемөнер дариясында қалам қалтқысын ойнатып көр-
генге ұқсайды. Ол бірде өлең, енді бірде əңгіме, очерктер 
жазумен əуестенеді. Тіпті ауыл шаруашылығын өркен-
детуге байланысты да пікір таластырып қалатын тұста-
ры бар.
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Бастапқы кезеңнің айтулы белгісінің бірі ретінде, ақын 
Талжановтың 1928 жылы Ленинге арнап жазған «Жолбас-
шы» атты өлеңін еске түсіруімізге болады. Өлеңнің поэзия-
лық сапасын, сыпатын сарапқа салмағанның өзінде, əде-
биетке жаңа араласа бастаған жас қаламгер С.О. Талжанов-
тың социалистік өмір жайындағы түсінік-пайымының ерте 
жетіле бастағанын танытатын бір дерек бұл. Содан кейінгі 
сүбелі туындысы «Сералы» повесі («Əдебиет майданы», 
1934, №7-8). Бұлар жазушы С. Талжановтың алғашқы ады-
мын танытса, қалам сілтесін шеберлікпен шендестіре 
бастаған шығармалары деп 50-60-жылдары жарық көрген 
«Сейфулланың Сəкені» (1959), «Ұлдай кегі» (1968) повес-
тері мен «Қайып қарттың əңгімесі» (1961), «Адам туралы 
толғау» (1965) т.б. туындыларын атау керек.

Халқымыздың ардақты ұлы Сəкен Сейфуллиннің əдеби 
образын жасауға аталған повестің өзіндік орны бар десек 
артық болмас. Ол революционер Сəкеннің көпшілік біле 
бермейтін мол қасиетін ертерек елге жеткізсем деп асық-
қандай, əралуан керекті-керексіз оқиғаларды кірістіріп, кей-
де шашырандылыққа ұрынатын жері де бар. Қайсыбір басы 
артық кейіпкерлер де жүре береді. Алайда бұл повесть хал-
қының болашағы үшін ешнəрседен тайынбайтын күрескер-
дің бейнесін жасап берді. Жалпы С. Талжанов творчество-
сының мол бір саласы осы сəкентануға арналады. Мəселен, 
Сəкеннің жазушылық талантын айқынырақ көрсететін «Ұл-
дай кегі» повесінде де негізгі кейіпкердің бірі астыртын 
əрекетте жүрген Сəкен. Ал «Есен толғауларындағы» Сəкен 
жаңа заманның жақсылығын жырлаушы суреткер ақын ре-
тінде еске алынады. Мінеки, осының бəрі жазушының сə-
кентануға елеулі үлес қосқанын дəлелдейтін əдеби мəлі-
меттер.

Сəйділ Омарұлының жазушылық өнерін шыңдай түс-
кен бір сала – аударма. Шынтуайтқа келсек, ол ең алдымен 
аудармашы. Мəдени өміріміздің қат-қабат шаруасы мол со-
нау бір кезеңдерде С. Талжанов өзінің білімі мен сауатын 
аудармашылық өнерге жұмсаған. Аударма дегенде оның 
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сала-саласы көп қой. Соның қай-қайсысында да аударма-
шы Талжановтың қолтаңбасы қалып отырған.

Аударма өнерін халықтар достығының бірден-бір дəне-
керi деп жүрміз. Шынында да, бұлар өнердің ең бір ауыр 
жүгін арқалаған ардагер азаматтар. Міне, солардың нақ ор-
тасында С. Талжановтың тұлғасы айқынырақ көрінеді.

Ол өзінің саналы өмірін түгелге жуық осы өнерге сарп 
етті десек те болады. Орыс тілін жете меңгерген жəне оның 
рухани мəдениет үлгілерін құмарлана оқыған, құныға бой-
ға сіңірген жас талапкердің осы тұстағы еңбегі ауыз тол-
тырып айтарлықтай. Ə дегеннен-ақ, мəдени революция ар-
миясының сапында болудың өзі оны өмірдің қайнаған қа-
занына салып жібергендей.

Кеңестік Қазақстанның алғашқы жылдары онша жеңіл 
бола қоймағаны тарихтан мəлім. Білімге сусаған қазақ 
халқының алдында, ең алдымен, жаппай сауаттану міндеті 
тұрды. Сосын мəдени мағлұматын кеңейтіп, дүниетанымын 
тереңдете түсу қажет еді. Шаруашылықты, экономиканы, 
ғылымды дамыту үшін де сауат керек болатын. Міне, сол 
себепті, көптеген басқа зиялылар қатарында Талжановтың 
аударма шаруашылығымен айналысуы осындай елдік мүд-
дені орындаудан туса керек. Мəдени өремен дүниетаным-
ды кеңейтуге септігін тигізер əрқилы əдебиетті ана тілімізге 
аудару Талжанов тəрізді азаматтардың халық алдында сіңір-
ген еңбегін əйгілей түседі.

Сəйділ Омарұлы кезеңнің, дəуірдің қажетін өтеуге тиіс-
ті əдебиеттің (шаруашылық, мəдениет, медицина, халық 
ағарту т.т.) қандайын болса да аудара жүріп, біртіндеп өзінің 
икемі көркем аударма жағында екенін түсінеді. Халқына ал-
дымен жеткізгісі келген жазушылар – М. Горький, Ф. Дос-
тоевский, А. Пушкин, В. Белинский. Осының өзінен-ақ жас 
аудармашының талғамы мен батылдығын аңғаруға бола-
ды. Аудармадағы тырнақалдысы – М. Горькийдің «Суайт 
саршымшық пен шыншыл тоқылдақ туралысы» (1929) та-
лапкердің кеудесіне творчестволық сенім ұялатқан тəрізді. 
Əйтпесе, осыған іле-шала, ол мейлінше күрделі де терең 
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толғанатын психолог жазушы Ф.М. Достоевскийдің «Би-
шарасына» (1935) баруын қалай түсіндіруге болады? Бұл 
да творчество саласында жиі кездесе бермейтін жүректі-
лік. Мұны аудару арқылы ол орыс ойшылының құдіретін 
танытса, екіншіден, сол құдіретті ойды бір де бəсеңдетпей, 
қапысыз бере алатын қазақ тілінің қауқарын көрсетті. Сөй-
тіп, екі тілді тел еміп, ел кəдесіне жаратудың жақсы үлгісін 
жасай бастаған азамат, осыдан былай қарай бұл істі өмірлік 
кəсіпке айналдырады. Пушкинге, Белинскийге, Чеховке, Тур-
геневке, Шолоховқа бару осындай игі мақсат көздеуден 
туған.

С.О. Талжановтың аудармашылық өнерін сөз еткенде, 
шығыс əдебиетінің інжу-маржаны – «Калила мен Димна-
ның» жөні тіпті бөлек екенін ерекше атауға міндеттіміз. 
Біздің жыл санауымыздан бұрын дүниеге келген атақты 
«Махабхаратаның» он екі кітабынан алынған бұл мұра 
əуелде «Панчатанатра» деген атпен əлемге таралған бола-
тын. Кейін «Калила мен Димнаға» айналған мұның шарла-
маған жері жоқ. Əлем əдебиетінің қай-қайсысы да бұдан 
нəр алып, сусындап отырған. Осындай өнегесі мол ғажайып 
дүниеге батылдықпен барып, оны ана тілімізге аударуы 
ұлттық мəдениетіміздің табысы деп бағалау жөн.

С.О. Талжановтың өзге аудармашы-жазушылардан озық 
тұратын бір артықшылығы – екі тілден бірдей ерсілі-қар-
сылы аударғандығы. Қазақ əдебиетінің айтулы туындыла-
рын орыс тіліне аударып, сол арқылы ұлттық өнерімізді 
баршаға баян ету – оның екінші қыры. Қазақстандағы рево-
люциялық қозғалыстың эпопеясы деп бағаланып жүрген 
С. Сейфуллиннің «Тар жол, тайғақ кешуі» орыс тілінде 
С. Омарұлының аударуында жарық керді. Орысшадан қазақ-
шаға, ана тілімізден керісінше аударылған сан түрлі шы-
ғармаларды санамалап жатпай-ақ, осы сөз болған басты-
басты дүниелердің өзі-ақ аудармашы Талжановтың тұлға-
сын таныта алса керек. Ал ол туындылардың тіл шебер-
лігі, стиль ерекшелігі, мағыналық реңкі т.т. тəсілдерінің са-
пасы жайында əңгіме қозғау басқа бір кезекте тұрған мə-
селе деп қараймыз.
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Аударма практикасындағы мол тəжірибе Талжановты 
осы өнердің əрқилы заңдылықтарын ашып, соған сəйкес 
теориялық түйіндеулер жасауға жетектей беретін. Тіпті, 
1935 жылғы лингвистикалық жинаққа енген «Парсы тілінің 
қазақ тіліне жасаған ықпалы туралы мəселе төңірегінде» 
деп аталатын алғашқы мақаласынан бастап-ақ ол өзінің 
ғылыми-зерттеу жұмыстарына қабілеті бар екенін таныт-
қан еді.

Сөйтіп аударма практикасы жəне іс үстіндегі толқыт-
қан ойлар оны ғылымға алып келді. Ия, ол ғылымға əлде-
қандай кездейсоқ жолмен емес, осылай заңды жалғастық-
пен келді.

Шынында, ғылыми-зерттеу жұмысымен аударманың 
ащылы-тұщылы дəмін татқан осындай адамдар айналы-
спаса, бұл салада пəлендей тірлік тындыра қою оңайға 
сокпас та еді. Жəне бір ескере кететін нəрсе, С. Талжанов 
аударманың ғылыми проблемаларымен айналысуы осы 
мəселенің Қазақстан топырағында күн тəртібіне шыға 
бастаған кезімен тұспа-тұс келеді. Бұл да құлағы түрік 
ғалымның зердесін танытар қылық. Яғни аударманың 
ғылыми мəселелерінің күн тəртібіне қойылуы белгілі бір 
қажеттілікпен байланысты туды деп есептейміз. Өйткені 
50-60-жылдар тұсында қазақ тіліне аударылған көркем дү-
ние көбейді де, енді соларды ғылыми тұрғыдан қарап 
саралағанда дұрысы қайсы, бұрысы қайсы жəне ол аудар-
малардың тілі, стилі қай дəрежеде дегенге келгенде тартым-
ды ештеңе жазыла қоймаған тұс болатын.

Сонымен, С.О. Талжанов өзінің мол тəжірибесін жинақ-
тай келе, қазақ аударма ғылымының дамуы, қалыптасуы, 
тарихына қатысты пікір таратып, принциптерін түзуге ты-
рысқан бірнеше еңбек берді. Н.В. Гоголь шығармаларының 
ана тілімізге аударылу сапасын зерттеген «Көркем аударма 
туралы» (1962) монографиясы оған кандидаттық дəреже 
алып берсе, «Аударма жəне қазақ əдебиетінің мəселелері» 
(1975) деген кітабы докторлық диссертациясы болатын. 
Бұл кейінгі зерттеу – қазақ аударма ғылымының тарихында 
докторлық атақ əперген тұңғыш еңбек.
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Автор бұл еңбегінде тіл мен əдебиетті диалектикалық 
бірлікте, өзара тығыз байланысты құбылыс есебінде қа-
растырып, қыруар мəселенің басын шалған. Əдеби байла-
ныстың тіл дамуына да тиімді жақтары болатынын осы 
еңбек арқылы тағы бір көз жеткізесіз. Себебі сол аударыл-
ған көркем шығармалар арқылы біз қазақ тілінің табиғатын-
да жаңа бір аралық жаңаша сөз тіркестері пайда болатынын 
байқаймыз. Ал тілдер арасындағы байланыс пен қарым-
қатынасты зерттей отырып, ол мұндай əсердің тіл дамуына 
бөгет бола алмайтынын, қайта мүмкіндікті аша түсетіні ту-
расында тұжырым жасайды.

Жалпы С. Талжановтың зерттеуші ретінде əйгіленетін 
бір қасиеті – объектіге алған мəселесін жеке-дара қазбала-
май, оны өзге салаларымен қабаттастыра, байланыстыра 
қарап, аумағымен түгел тексеретіні. Жасыратыны жоқ, бұл 
əдіс, бір жағынан, ұтымды көрінгенмен, екінші бір жағынан, 
жинақтап нақты бір түйін жасап, белгілі бір ақиқат ай-
туға келгенде кемшін соғатын жайы да бар. Сондықтан да 
қабаттастыра, қатарынан қарастырылып жататын мəселе-
лердің қайсыбірі түбегейлі зерттелінбей, ашылмай шашы-
рап жатады. Алайда бұл ауқымды талдау, аумағымен қарас-
тыру Талжанов зерттеушінің өзіндік ізденіс тəсілін таныта-
тын ерекшелік деп білеміз. Бұл монография – ғалым Сəкең-
нің көп жылғы көз майын тауысқан зерттеуінің нəтижесі. 
Əлемдік мəдениет тарихынан мол хабары бар ғалымның 
бұл кітабы кейінгі ұрпаққа əлі талай жолазық болары сөзсіз.

Ол заманында кітапты мейлінше көп оқыған жəне сол 
оқығандарын, көргендерін көкейіне көп түйген адам бо-
латын. Міне, сондықтан оның айтатыны да, жазатыны да 
жетерлік еді. Кейде, тіпті ауызекі əңгіме ағынында, ол та-
лай тарихи кезеңдерді ойша шарлап, талай əдеби үлгілерді 
талдап отырып алатын. Əңгімесінің арасында əзіл-əжуасы 
да, жайма-шуақ жадыраңқы қалжыңы да, əлдекімнің əді-
летсіз кылығына байланысты өткір ашу-ызасы да арала-
сып, алақұйын мінезге мініп кететін. Соның ізін кейде оның 
жазғандарынан да тануға болады.



137

Жазушы, аудармашы, ғалым С. Талжановтың ғылыми 
шығармашылығына қысқаша шолу жасағанда, біз оның 
тағдыр тауқыметін тартып, көп қиыншылық көрсе де, мойы-
маған қажыр-қайратын танып еске аламыз. Түрлі себеп-
термен біраз кешеуілдеп қалса да, қыруар іс тындырған. 
Өмірінің соңғы он-он бес жылға таяу шамасында ол өзінің 
мүмкіндігінің əлі де мол екенін, ғылыми ой-пікірлерге бай 
екенін, керемет еңбек сүйгіштігін танытып үлгерген еді. 
Оның бергенінен əлі берері көп екенін сезетінбіз.

Онымен тірісінде жиі араласып, жақсы қатынаста бол-
ған жандардың айтуына қарғанда, өз шаңырағын қатты 
қадірлей білген жар, əке болғанға ұқсайды. Ұлын ұяға, 
қызын қияға қондырған аяулы əке болған. Ал Зура апайы-
мыз бен екеуінің арақатынасы кейінгі жастардың көбіне 
үлгі боларлық.

Белгілі жазушы, білікті маман тілші, айтулы аударма-
шы, теоретик, танымал ғалым, туған əдебиетіміз бен орыс 
əдебиетінің, əлемдік əдеби мұраның білгірі, ішкі психоло-
гиялық кейіптеуге шебер тарихи мемуарлар авторы, бірнеше 
туыс тілдерді меңгерген түрколог əрі шығыстанушы, тіл 
мен əдебиет насихатшысы, шешен, қазақ журналистикасы 
мен баспа жүмысының ардагері Сəйділ Омарұлы Талжа-
новтың сан салалы еңбегі əлі талай зерттеушіге жан азық 
болады деп білеміз.

ТҰЛПАР БОЙ ЖАСЫРАДЫ….
(Ə. Қайдар жəне тіл мəртебесі)

Əбекеңнің өмір жолындағы өзім білетін, өзім куə болған 
батылдығының, табанының бүрі бар өршілдігінің табиға-
тын түгелдей табиғи зеректік, зерделіліктен, ерте қалыптас-
қан кісіліктен деп топшылаймын.

…Иə, осы жылы Əбекең 80-ге толып отыр. Оның ал-
пыс, жетпіс жылдығында ауыл адамдарының біразымен 
сөйлескен едім. Олар Əбекеңді қолқалап ауылға да шақыр-
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ған. Ол жөнінде көбірек білгісі келіп, мені де əңгімеге 
тартқаны бар. Мен жұрт алдында соғыстан төрт орден, 
бірнеше медаль тағып оралған офицер Əбдуали Қайдар 
туралы шамам келгенше айттым. Ал ол адамның соғыстан 
соңғы өмірі жайма-шуақ, мамыражай бола қоймағанын 
да білемін. Ғылымда даңғыл жол жоқ. Бұл да бір құлақ 
үйреніп, етіміз өліп кеткен құбылыс емес пе?! Əбекеңнің 
қыруар еңбегін тізбелеп шығу қиынға соқпас, ал əр жұмыс 
қамал бұзумен парапар екенін қалай жеткізерсің? «Тұлпар 
бойын жасырады» дейді дана бабалар. Осы сөз тұп-тура 
Əбекеңді көріп барып айтылған секілді. Ел алдына шыққан-
да да Əбекең сол табиғи қарапайымдылығынан аспайды. 
Сонда бəз-біреулер ойлар: «Оу! Академигіміз осы ма?», – 
деп. Бұл-дағы – уақыттың белгісі. Ол заңды да, газет-жур-
налдар, радио-теледидар күллі адамды өмірдің сан са-
ласында үздіксіз хабардар етіп отырады. Жаңағы үстірт ин-
формациямен жүріп жатқандардың жүзі жарқын, көзі мірдің 
оғындай келерін қайтерсің. Шығыстың əулиесі, я батыстың 
ел басшысындай мысыңды басқысы кеп тұрады. Кез кел-
ген əңгімені іліп əкетеді. Кез келген тақырыпта жорғалап 
алдыңды кес-кестейді. Содан да болар, көп жалтырақтың 
арасынан шын асылды табу, аршып алу қашан да қиын 
тиетіні.

Академик Əбдуали Қайдардың кандидаттық диссерта-
циясының тақырыбы «Қазіргі ұйғыр тілінің қос сөздері» 
болатын. Кезінде бұған біреулер езу тартып, біреулер «Өз 
тілінен неге қорғамады?» деп таңырқайтын. Оны түсіндіру 
үшін қырғыз халқының «Манасын» əуелі зерттеген Шоқан 
Уəлиханов екенін еске алсақ болар. Қашан да ернеуі толған 
бастаудан сыртқа бір нəрсе ауысады, сыңарезулеп құйыла-
ды. Ал ұйғыр тілі мен қазақ тілінің түп төркіні түркі тілі, 
жыртылып айырылысар жақындығы бар емес пе? Ол ең-
бекке аты əлемге əйгілі америкалық түрколог, профессор 
Карл Менгес, неміс түркологы, профессор Герхард Дерфер, 
атақты кеңес түркологы, профессор Э.Р. Тенишевтің берген 
аса жоғары бағасы біраз нəрсені аңғартса керек. 
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Əдетте, жаныңда жүрген ақыл-парасат иесін сыртта-
ғылар мақтағанда ғана бағалай бастайтын мінезіміз бар емес 
пе?! Жалпы туысқан ұйғыр халқының арғы беттегісі де, 
бергі жақтағысы да Əбекеңе риза болар. Түбегейлі бірнеше 
үлкен еңбек жазды, кітаптар шығарды. Бұл еңбектері үшін 
1971 жылы Ə. Қайдарға қоғамдық ғылымдар жəне геогра-
фия саласы бойынша Шоқан Уəлиханов атындағы бірінші 
дəрежелі сыйлық берілді. Сол мен айтып отырған мерзімге 
дейін Əбекең бір кісіге жетерлік даңқ, дəрежелерін алып 
та болған екен. 1972 жылы профессор, Қазақ ССР Ғылым 
академиясының корреспондент мүшесі, 1982 жылы Қазақ 
ССР-ның ғылым қайраткері, 1983 жылы Қазақ ССР Акаде-
миясының толық мүшесі. Осыдан соң тоқмейіл өмір сүруге 
де болар еді. Бірақ Əбекеңдерге еңбек ету, іздену, жаңалық 
жолында сарсылу – адамның үш мезгіл тамақтануы, толас-
сыз жұтар ауа секілді табиғи қажеттілік. Онсыз өмір жоқ. 
Бұл да ғалымдарға жарасар қасиет.

Ғылым мен Ғалым. Ғылым, сірə, теңіздің табанында 
жатқан маржан болса, ғалым сол тұңғиықтан маржан ілем 
деген сүңгуір іспеттес. Асылға, маржанға кім қызықпайды, 
кім талап қылмайды?! Алайда оған əркімнің шамасы, демі 
жете берген бе? Ішкі қуат, көрік демді адам болмаса мар-
жан оңай ілінбейді, таптырмайды. Су түбі тереңдеген сай-
ын қарауыта береді. Бар мен жоқты ажырату үшін көкірек 
көзі керек болар. Оған келгенде жаратылыс сараң. Ал 
Əбекеңдер сол тұңғиықта еркін жүзіп, інжу-маржанның 
өзін таңдайтын ғалымдар санатынан. Олай деуге негіз бар-
шылық. Академиктің қаз-қатар алып келе жатқан ізденіс 
салалары шамамен былай болып келеді: тіл тарихы жəне 
этимологиялық ізденістер, түркі тілдеріндегі қос сөздердің 
жасалу жайы, лексика-грамматикалық түркі синкретизм-
дері, плеоназмдар, бөлінбейтін сөздердің өлі түбірлері… 
Осы секілді тақырыптар төңірегінде көп еңбектер жазы-
лып, жарық көрді. Мақал-мəтел, фразеологизмдердің мағы-
насын ашу, қазақ тілінің этнологиялық лексикасын терең-
дете зерттеу, этностар мен ру-тайпа бірлестігінің атаула-
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рын тарихи-лингвистикалық тұрғыда қарастыру, алтаис-
тика проблемалары… Бұл тізбе де Əбекеңнің кең қамтып, 
түренді терең салып жасаған еңбектерінің бəрі емес. Оның 
сыртында алпыстан астам ғылым докторы мен кандидаты-
на диссертация қорғатқаны жəне бар. Олар қазақ, ұйғыр, 
қарақалпақ, хакас, якут, моңғол боп келеді. Жарық көрген 
еңбектері төрт жүздің үстінде. Оның бəрі де қиындықпен 
келген қымбат туындылар. Сөйте тұра тарының қауызын-
дай мақалаға бəрін сыйғызу мүмкін емес. Бəріне бағасын 
беру үшін соны жасаған адам жайлы айту керек. Ал өз ба-
сым Əбекең туралы осы уақытқа дейінгі жазғандарымда, 
жұрт алдында айтқандарымда ойымды сарқа жеткізе ал-
дым деуден аулақпын.

Үлкен ғалым туралы мерзімді басылымдарда көп жа-
зылды, əр қырынан көрсетілді, əлі де жазылып жатыр. Сірə, 
сол Əбекең туралы очерк, мақала, интервью-сұхбаттар 
ғалым портретінің шағын фрагменттері шығар. Мұндай 
тұлға туралы үлкен еңбек жазылмайынша мақсатқа жете 
алмаймыз. Осыны толықтыра алатын бір жай бар. Ол Əбе-
кеңнің этимология бағытындағы еңбектерінің əлемдік аре-
надағы аса ірі түркологтар – ағылшын профессоры Джерар 
Клоусон (ХІІІ ғасырға дейінгі түркі тілдерінің этимоло-
гиялық сөздігін жасаған), мажар ғалымы профессор Ар-
ман Вамбери («Түркі тілдерінің этимологиялық сөздігінің» 
авторы), советтік ғалым, профессор Эрванд Владимирович 
Севортян («Түркі тілдерінің этимологиялық сөздігінің» ав-
торы) еңбектерімен терезесі тең аталуы.

Біздің елде жаңсақ ұлттық саясаттың өте ұзақ уақыт 
дəурені жүріп, бет қаратпас боп тұрғандықтан, қоғамның 
дамуы мен орыстан өзге тілдердің дамуында кереғар си-
пат болды. Бір ғана тіл еркін тайраң қақты да қалғандары 
жасқанып, бұғып жүріп, жарымжан халге тап болды. Ол 
құбылыс Əбекеңдей үлкен ғалымды бейтарап қалдырған 
жоқ. Ол жөнінде Əбекең өз пікірін қашан да, қай жерде 
де ашық айтып келген адам. Ал сөзден іске, пікір айтудан 
күреске шығу 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасынан кейін 
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басталды. Сол 1986-87 жылдары қазақ жеріне телегей те-
ңіздей боп жеткен жаңа уақыт саясатының бір тамшысы Тіл 
білімі институты еді. Теңіздің дəмін тамшысынан білуге бо-
лады. Ол кезде Республикадағы саяси-əлеуметтік ахуал өте 
қиын болғаны баршамызға аян.

Қазақстанға келген жаңа басшы Г.В. Колбин əрине дүр-
дараз халықтың бетін бері қаратудың жолын іздеді. Эко-
номиканы күрт көтерем деу ақылға қонбайды. Ал халыққа 
дем берер, жүрегін жібітер бір іс керек-ақ. Содан болар, 
1987 жылғы 3 наурызда қазақ жəне орыс тілдерін дамытуға 
ерекше көңіл бөлу жайлы қаулы дүниеге келді. Бірақ бұл 
ұлттық, тілдік мəселеге деген үстірт көзқарастан, таяз па-
йымнан туған шара болатын. Рас, біраз жұрт қазақ сөздік-
тері шығатын болады, тілді дамытуды қолға алатын болдық 
деп əлдеқандай болып-ақ қалды. Шын мəнісінде ол қаулы 
Мұзды мұхитқа тамған бір тамшы ыстық жас тəрізді еді. 
Одан ешнəрсе өзгере қоймасы кешікпей-ақ айқындала бас-
тады. Арал теңізіндей тартыла бастаған қазақ тіліне шын 
жанашырлық жасайтын адам оған мемлекеттік мəртебе 
беріп, Заңмен шегелеп тастауға тиіс-тін. Оны да Орталық 
Комитет пен институттың арасында сабылып жүрген Əбе-
кең анық біліп отырды. Басқа республикаларда (Əзірбай-
жан, Армения, Грузия, Латвия, Литва, Эстония) өз тілдеріне 
мəртебе беріп, Заң қабылдай бастады. Осы самал бізге де 
жететініне ешкімнің күмəні болмады. Содан да болар, рес-
публикада Тіл жөніндегі заңға байланысты əңгіме үдей 
берді.

Міне, академик Əбдуали Қайдардың əлемдік деңгейге 
шыққан ғалымдығымен парапар келетін адамшылық, кісілік, 
азаматтық қыры жарқ еткен тұсы осы еді. Тіл жөніндегі 
заңның нұсқасы көп болды. Соның ішінде өзгелерден бір 
демі артық деген қайраткерлер, ғалымдар, жазушылар, өнер 
адамдарының өзін жаңылтқан ойнақы варианттар аз емес-
тін. Əсіресе қазақ тілімен қатар орыс тіліне де мемлекеттік 
мəртебе берілсін деген жоба жұтынып, иненің жасуынан 
өтіп кеткелі тұрған. «Қостілділік – достықтың қос қанаты» 
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деген жылымшы тіркес миға салмақ түсіруге жоқ, жылты-
раққа əуес көптеген ағайындардың аузынан шығып, биік 
мінбелерден айтылып, баспасөзде жазылып жатты. Болар-
болмас жылы қабаққа қағанағы қақ айырыла қуанып үйрен-
ген қазақы психологияның шеңберінен шыға алмағандар: 
«Қазақтың тілін орыс тілімен теңдестіріп қойса, екеуіне 
де мемлекеттік тіл деген мəртебе берсе несі жаман?» – деп 
жалбақтады. Бірақ өмірде орын алып отырған, қалыптасып, 
əбден баттасқан жағдайды ой сарабына салуға олардың 
ақылы жеткенімен, табандылығы жетпей, дегбірі қашты. 
Оларды да түсінуге болады. Құдайдан мүйіз сұраймыз деп, 
құлақтан айрылып қалмаймыз ба деген жасқаншақ, əбден 
запы болғандық еді, мұның сыры. Газет-журнал, радио-
теледидардан пікірталас, тіпті, ашық айтыс жүріп жатты. 
Екі тілге қатар мəртебе берілсе, бір саты алға ілгерілейміз 
деген алдамшы түсінік дендей берді. Тіпті атақты ақын-
жазушылар арқылы қайсыбір ғалымдар да осы шырмауға 
шатылып, қазақ тілінің халі мүшкілдене бастады. Əрине, 
бұған да көнуге болар ма еді, егер ана тіліміздің алқындысы 
ғана қалып тұрмаса, онымен бірге дəл осы Заң дүниеге ке-
лер болса, бұл анау-мынау емес, қазақ тіліне берілген ең 
соңғы, ақтық мұрат болмақ. Міне, кім-кімге де дəл осы ащы 
шындық, басы ашық ақиқатты түсіну керек-тін. Ол төніп 
келген тажалға тайсалмай қараумен бірдей еді. 

Əбдуəли Қайдар дəл осы тұста өзінің жалғыз вариан-
ты – тек қазақ тіліне мемлекеттік мəртебе берілуі, орыс 
тілінің ұлтаралық қатынас тілі болуы, басқа халықтар тілі-
нің дамуына жағдай жасау позициясынан бір сəт тайған 
жоқ. Республиканың сол кездегі басшысы Г.В. Колбин: 
«Осы академиктер ақшаны не үшін алатынын білмеймін. 
Жолдас Қайдаров! Сізге айтылды емес пе, «Қостілділік –
достықтың қос қанаты!» – деп. Бұдан артық сіздерге не ке-
рек? Қазақ тілін орыс тілімен теңестірсек болмады ма?!» – 
деп жекіді. Г.В. Колбиннің даусы қатты-қатты шыққан. Бі-
рақ Ə. Қайдар қызбалыққа салынбай, өзіне тəн биязылық-
пен, тіл білімінің үлкен маманы ретінде, өмірдегі тілдер 
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теңсіздігін қоса дəлелдеп, қарсы пікір айтқан. Г.В. Колбин 
сонда: «Жолдас Қайдаров, Сіз басы бұлғақтап жүрген еш-
кімнің есебінде жоқ еркін суретші емессіз. Қалтасында парт-
билеті бар институт директорысыз», – деуге дейін барды.

Академик Əбдуали Қайдарды осы əңгіменің маңында 
жүрген адамдар кеше көрген жоқ. Ешқандай буынсыз жерге 
пышақ ұрмайтын, уəжсіз сөйлемейтін, ұсақ саясатшылдық-
қа жоламайтын, ар жолы, иман жолымен жүретін адам 
осы тұста неге сонша сіресті екен деп сонда басшылар да, 
қосшылар да ойлана бастайды. Несін жасырайық, сол тұста 
біраз ғалымдар, жазушылар, өнер қайраткерлері қостіл-
ділікке үн қос деген əңгімеге тартылды. Ол, сөз жоқ, əркім-
ді толқытты. Дегенмен көпшілігі-ақ халық мүддесін ойла-
ған мақалалар жариялай бастады. Ал Ə. Қайдар мақалалары 
редакцияларда сарғайып жатқан. Оның авторына мақалаң-
ды жариялайық, тек қостілділікке қол көтер деп телефон 
да соғылды. Мəселе бірді-екілі мақалада ма екен? Мəселе 
қазақтың тілі, тілмен бірге өзінің де я бар, я жоқтығында еді. 
Күндердің күнінде осы ұшы-қиырсыз күресте үнемі жалғыз 
келе жатқан Ə. Қайдарға филология ғылымдарының докто-
ры, ұлты украин А.Н. Гаркавец қосылды. Одан соң Орталық 
Комитетінің Идеология бөлімінің меңгерушісі Ə. Қайдар-
дың пікіріне саятын хаттардан шолу жасап, Г.В. Колбиннің 
алдына апарып тастайды. Жəне аз уақыттан соң бұрынғы 
екпін, адуыны сəл бəсең тартқан біріншіге идеология жө-
ніндегі хатшы, ұлттың үлкен жанашыры, ғалым Ө. Жəнібек 
былай дейді: «Геннадий Васильевич! Мнение большинства 
все больше и больше склоняется в пользу позиции академи-
ка Кайдарова. На предстоящей сессии мы как бы не оказа-
лись в гордом одиночестве…». Осылай асау Колбиннің бетін 
бері бұруға тура келді.

СССР Халық депутаттарының бірінші съезі өтті. Қа-
зақстан басшылары алмасты. Сол ауыс-түйістен соңғы ал-
ғашқы жиналыстардың бірінде Н.Ə. Назарбаев қазақ тілінің 
жаншылып қалған жағдайын, оны көтеру үшін, құтқару 
үшін жеке өзіне ғана мəртебе беру керектігін, орыс тіліне 
еш тосқауыл жасалмай, басқа тілдерге де кеңдік жасау 
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керектігін айтты... Бұл да болса уақыттың өз қазанында 
пісіп-жетілген құбылыс еді. Қазақша сөйлейтін, өз ана ті-
лін қадірлейтін, өз ұлтын мақтан ететін, өз тарихы мен 
мəдениетіне жаны ауыратын саяси қайраткерлер легі келді. 
Соның нəтижесінде Ə. Қайдар секілді таразы адамдардың 
арқасында Одақтағы барынша əділетті, барынша кең, жан-
жақты ойластырылған Қазақ ССР-інің «Тіл туралы» Заңы 
қабылданды. 1989 жылғы қазан айының 21-інде респуб-
ликалық «Қазақ тiлi» қоғамы құрылды. Оның тұңғыш 
президенті болып академик Əбдуали Туғанбайұлы Қайдар 
сайланды. Ол халқының тағдыры үшін күресті, халық оны 
дұрыс бағалап, өзінің аппақ үмітінен жаралған «Қазақ тілі» 
қоғамының төрағасы болуына делегаттар бір кісідей қол 
көтерді.

Сол толқымалы заманда бастан өткен қайсыбір оқиға-
лар əлі күнде жүрек сыздатады: не қуантады, не қабар-
тады. Əбекең Жазушылар одағында өткен жиналысқа Кол-
биннен келді. Жай келген жоқ. Көңілі алабұртып, ауыр сөз-
дер естіп, толқып келді. Сөйледі. Ана тілі үшін еңбекпен 
жеткен атақ, даңқ, дəреже атаулының бəрін құрбандыққа 
шалып жіберуге дейін дайын ерекше қайсарлықпен айтып 
салған еді. Біз оның сөзіне сендік. Рухтандық. Ана тіліне 
деген осыншама құштарлық бізді əлі күнге қуаттандырып 
келеді. Нағыз қазақ ана тілін осылайша сүйсе керек-ті. 
Тəуелсіздік тұғырын ұлттық тіл ғана беркіте түсетіні осыдан 
көрінеді.

АКАДЕМИК Ə.Т. ҚАЙДАРМЕН СҰХБАТ

Сіздің шəкірт дайындау үлгіңіз қызықтырады. Сонда 
оларға тақырыпты қандай принцип бойынша таңдап бе-
ресіз?

Жауап: Принцип болғанда мен берген тақырыптардың 
баршасы көне де жаңа үрдіске еліктеуден туындаған тақы-
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рыптар емес. Олардың барлығы өзім шұғылданып, ойла-
нып-толғанып жүрген идеялардан туындаған, өз зерттеуле-
рімнің бір жалғасы, жаңа деректер арқылы жаңа қырларын 
ашып, тереңдете түсетін, өзім зерттеуге уақытым болмай 
жүрген мақсат, нəтижесі алдын ала айқындалған, тек соны 
ғылыми жүйеге салып, орындап шығуды талап ететін тақы-
рыптар.

Сондықтан да болар, жетекшілік жасап, ақыл-кеңес айту 
мен үшін қиын емес. Мен мұны өз ой-пікірімді шəкірттерім 
арқылы жалғастыру деп түсінемін. Мұны рухани жалғас-
тық деп те айтса болар.

Өз идеяларыңызды ойдағыдай жалғастырушылары 
бар ма? 

Жауап: Əрине, бар. Мəселен, түркі тілдер түбірін зерт-
теу идеясын доктор шəкіртім Ерден Қажыбеков ойдағыдай 
жалғастырды. Оның синкретикалық бір буынды түбірлерге, 
байырғы түркі сөздерінің мағынасына байланысты еңбек-
тері осының айқын айғағы. Этнолингвистика саласы бо-
йынша доктор шəкірттерім Жамал Манкееваны, Əділ Ахме-
товты т.б. атай аламын.

Кандидаттық, диссертация деңгейіндегі зерттеулердің 
баршасы өз идеяларымның жалғасы.

Сіз саналы өміріңіздің 25-30 жылын ұйғыртану сала-
сына бағыштадыңыз. Бұл мамандықты таңдауыңыздың 
сыры неде?

Жауап: Университеттің соңғы курсында оқып жүргенде 
мен Шоқан Уəлихановтың ұйғырлар туралы еңбектерімен та-
ныса бастадым, оған қызықтым. Ұйғыр тілін білгендігімді 
пайдаланып, мен де Шоқан дəстүрін жалғастырғым келді. 
«Болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз» деген еді ғой 
ұлы Абай. Мен де солай, ұйғыр тілін таңдап алдым. Ол үшін 
мен өкінбеймін. Кандидаттық, докторлық диссертацияларым-
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ды мен ұйғыр тілі бойынша қорғадым. Сөйтіп өз өмірімнің 
саналы да сапалы жас кезеңін мен ұйғыртануға арнадым.

Еңбектерім бағаланды. Шəкірттерім де бар. Ұйғыр тілі 
бойынша ұжымдық еңбегіміз қытай тіліне аударылды. Қы-
тайда ұйғырша араб жазуымен қайта басылып шықты.

Ұстаздарыңыз кім? Жəне олар өзінің қандай ерекшелік-
терімен Сіздің жадыңызда қалды?

Жауап: Ғылымдағы ұстаз дегенді мен кең мағынада 
жəне тар мағынада түсінемін. Кең мағынада өз зерттеу-
лерімізде еңбегін, ғылыми мұрасын пайдаланған ғұлама-
лардың баршасы мен үшін ұстаз. Олар – ақыл-кеңесін, 
өнеге-үлгісін жазып қалдырған ұстаздар. Жəне олар біреу 
емес, көп.

Ал тар мағынада тікелей жетекшілік еткен, ақыл-кеңес 
беріп, жөн-жоба көрсеткен ұстаздарымды айтамын. Олар да 
бір адам емес, тілін сүйіп өсуіме ұстаздық еткен, оның 
асыл қасиетін болмысыма сіңіріп, бойыма дарытқан анам-
ды да (Жанбала, ол 95-де дүние салды) ұстаз санауыма, 
екінші ұстазым дұрыс сөйлеуге үйреткен алғашқы мұғалі-
мім – Алтынбекова Мырза апай.

Ғылым-білімнің тіл саласына баулыған ұстазым акаде-
мик Ісмет Кеңесбаев. Тіл құдіретін тілші маман ретінде 
танып-білуге, жол-жоба көрсеткен ұстаздарым С.Е. Малов 
пен К.К. Юдахин сынды ұлағатты жандар.

Олардың əрқайсысының бірін-бірін қайталамайтын өз 
орны, ерекшеліктері бар. Ұстаз шəкіртке сыншы дейді, 
əдетте. Мен айтқан болар едім: «Шəкірт те ұстазға сыншы». 
Сондықтан да бұл өз алдына əңгіме.

Сіз 14 жыл директордың орынбасары, 18 жыл дирек-
тор болдыңыз. Басшылық пен ғалымдықты қатар алып 
жүру жұмысыңызға кедергі келтірген жоқ па?

Жауап: Басшылықтың өсуіме зияны болған жоқ, бірақ 
ғалымдық мүмкіншілігімді толық пайдалануыма кедергісі 
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(əсіресе уақыт жағынан) болды. Бастықтың көп уақыты жи-
налыстар мен қоғамдық-əлеуметтік шараларды орындауға 
кетеді.

75-тен кейін жариялап жатқан жұмыстарымды да көп 
жыл директор болмасам, əлдеқайда бұрын шығарған болар 
едім.

Міне, ғылымда басшы болудың пайдасы мен зияны 
осындай.

Сіздің зерттеулеріңіз тілтанудың негізгі салаларын 
түгел қамтиды. Осының себебін түсіндіре кетсеңіз?

Жауап: Біріншіден, ғалымдар ұжымын басқару деген 
сөз өз тақырыбыңмен ғана шектеліп қалмай, тіл білімінің 
сан саласынан хабардар болуды талап етеді. Міне, осындай 
өндірістік қажеттілік менің де əр салаға қызығушылығым-
ды арттыра түсті. Екіншіден, ұжымға бастық болу сол 
ұжымдағы істеліп жатқан зерттеушілердің баршасына ба-
ғыт-бағдар беру ғана емес, «баға беру» міндетін де жүк-
тейді. Үшіншіден, тіл білімінің (синтаксистен басқа) əр 
саласына, əсіресе, лексикологияның салаларына (этимоло-
гия, фразеология, парамилология, лексикография т.б.) жеке 
басымның маман ретінде қызығуы басымырақ болды.

Қазақ тіл білімінде де, жалпы түркітану саласында да 
бұрын болмаған зерттеу нысаны – этнолингвистика да мені 
қатты қызықтырды. Бұл салада ғалымдардың пікірі бойын-
ша (М. Копыленко) менің өз мектебім қалыптасты. Түбір-
тану бойынша да осыны айтуға болады.

Егер Сіз дүниеге қайта келіп, мамандықты қайта таң-
даған жағдай бола қалса, қандай мамандықты таңдаған 
болар едіңіз? 

Жауап: Тек қана тілші мамандығын. Өйткені тілші ре-
тінде менің тап аңғарғаным, тіл – барша ғылымның бастауы, 
түпнегізі, тіні, ұстыны, мəн-мағынасы, маңызы. Сондықтан 
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да тілші болу – барлық ғылымнан хабардар болу деген сөз. 
Ең бастысы, тілші адам дүниесін, рухын, дінін, ой-тұжы-
рымын, өткені мен бүгінгісін, болашағын түсінуге болатын 
асыл қазына, мəңгіліктің мəңгілігі. Этнос өзін-өзі, тек өз 
тілі арқылы ғана танып-біле алады.

Жастық шағыңыздың ұмытылмай жүрген сəттері 
бар ма? 

Жауап: Жастық шақ – ол қызығы мол өткен өмірдің 
елесі ғой. Əрине, есте қалған, жадымда сақталған жайттар 
баршылық. Бұған сол жастық өмірдің өзі (егер ол өмірді 
25-ке дейін деп есептесек) де мен үшін тұтас дүние бола 
қойған жоқ қой. Ол жылдарым отты жылдардың өртіне 
шалдықты. Отан соғысы басталғанда мен 16 жаста едім. 
Он жетімде өзім сұранып майданға аттанып кеттім. Содан 
22 жасымда оралып, қиыншылық кезеңде мектеп пен 
ҚазМУ-ді бітірдім. Студенттік өмірді де өз қатарымнан 
ересек шағымда өткердім. Мұның аржағы түсінікті болар.

Сіз 9-шы сыныпты бітіре салып, соғысқа өзіңіз сұранып 
кеттіңіз? Бұл не, патриотизмдік сезім бе, жоқ əлде басқа 
ма? Қалай түсіндірер едіңіз?

Жауап: Бұл сауалға дəл сол жылдардағы сезіміммен 
жауап берсем, иə, бұл Отанға деген шынайы патриоттық 
сезімнен туған əрекет еді. Бүкіл ауыл еркектерсіз қаңы-
рап бос қалғанда, бір үйден бірден үш адам (əкем, екі ағам) 
аттанып, үй іші бос қалғанда мен өзіме лайықты орын 
таба алмадым. Солардың қатарында болғым келді. Соғыс-
қа сұранып арыз жазуыма, бұл бір себеп болса, екінші 
себеп 41-ші жылдың қыркүйегінде еркек мұғалімдердің 
баршасы майданға кетіп, мектепте 10-шы сыныптың са-
бағы басталмай қалды.

«Бəрі Отан үшін, жеңіс үшін!» дейтін ұран жас та бол-
сақ жан дүниемізге қатты əсер етті. Көшеде ойнап жүруді 
ар көрдік! Несі бар, жас болсақ та, азаматтық борышымыз-
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ды абыроймен орындап қайттық. 5 əскери орден, 12 ме-
даль соның бір белгісі. Ғылыми тірлік «Олжабай» болып 
қайтқаннан бергі тірлік нəтижесі.

Қызметтес болған ғалымдар жөнінде не айтар едіңіз?

Жауап: Мен өмірім 54 жыл бойы Тіл білімі институты-
ның қара шаңырағы астында өтіп келеді. Барым да, базарым 
да осы ұжым құзырында болды деп айта аламын. Ұжым 
болғаннан соң онда əртүрлі адамдармен қызметтес болуға 
тура келеді. Əсіресе бастық үшін солардың бəрімен тіл та-
бысу міндетті нəрсе. Мен де соны істеуге тырыстым. Бірақ 
сөйтіп жүрсеңдағы, халық айтқандай, «Біреу даттап кетеді, 
біреу мақтап...». Талас-тартыс та болды, үстімізден «дома-
лақ арыз» домалатқандар да болды, мақтап-мадақтағандар 
да аз болған жоқ. Қысқасы, өмірді өз салтымыз бойынша 
«қазақша» өткізіп келеміз. Олай дейтін себебім, қазақтың 
бір қасиеті біpeyді мақтаса, алты қабат аспанның ар жағына 
асырып жіберетін, ал даттаса, жетіқабат жердің астына ба-
тырып жіберетін əдеті бар ғой.

Ғылымнан басқа уақытта немен шұғылданасыз, яғни 
хоббиіңіз не?

Жауап: Күлкі болса да айтайын, «ғылымнан басқа» 
деген уақыт менде жоқ. Болған да емес. Өйткені ғылым 
деген – тұңғиық терең мұхит қой. Ғылымға тұтас берілген 
адам (атақ-дəреже алу үшін ғана жүрген адамдардай емес) 
оның өз саласы бойынша толық меңгеруге тырысады. Ол 
деген табиғат сыйлаған дарын мен қасиеттен басқа ұлан-
ғайыр уақытты талап етеді. Ал ол уақытты карта ойнауға, 
бильярд ойнауға, аңшылық, балықшылық т.б. осы сияқты 
еркектердің құмартып істейтін кəсіптеріне жұмсасақ, сөзсіз 
ғылымың ақсайды. Ал дəл осы құмарлық ойындарында 
«қызықты», рахаттанатын ермекті сол ғылымның өзінен 
тапсақ көп дүниені орындауға болады. Мен осы аталған 
қызығы мен рахаты мол дүниені сөз құдіретінен таптым. 
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Сөздіктерді қарап, сөздердің табиғатына үңілу, соны танып-
білу мен үшін ең жоғары рахат сезімін алумен барабар. 
Менің досым, құрдасым Шора (сұхбат алушының біpі) 
сияқты «коллекционерлік» кəсіпке мен үйрене алмадым. 
Менің коллекциям қазақ тілінің (басқа түркі тілдерімен са-
лыстырмалы түрде) сөз байлығын жинақтаумен, жүйелеу-
мен, соларды анықтаумен ғана шектеледі. 4 томдық «Қазақ-
тар: ана тілі əлемінде» атты этнолингвистикалық сөздік, т.б. 
сөздіктер, міне, соның нəтижесі.

Тіл білімі, тілтану Cізгe рухани, моральдық азық бола 
алды ма, жоқ əлде ол мамандық дəрежесінде ғана қалып 
қойды ма?

Жауап: Егер таңдап алған мамандығың жан дүниеңе, 
болмысыңа рахат сезім сыйламаса, ондай өмірдің өзі де 
қызық емес. Мен өз өмірімді мəнді-мағыналы өткізіп, таңдап 
алған мамандығымның маған мол рухани, моральдық азық 
сыйлағандығына байланысты болғандығы. Сондықтан 
өмірді тек мамандық деңгейімен ғана өлшеуге болмайтын 
сияқты.

Сүйіп іcтeгeн ісіңнен еш уақытта шаршамайсың да жа-
лықпайсың. 80-ге келгенше 54 жыл бойы шұғылдансам 
да, мен тіл табиғатын зерттеуден жалыққан емеспін. 
Əрқашанда ойлайтыным: өзімнің ең сүйікті, «үкілі» ең-
бегімді, əлі жаза алмай жүрмін ғой деймін. Мүмкін, Алла 
тағала рақым қылса, оны əлі жазармын да.

Достарыңыз кім? Дос таңдауда, достық қатынасты 
сақтауда ұстанатын принципіңіз қандай?

Жауап: Дана халқымыздың «Мың досың болса да аз 
сана, біp дұшпаның болса, көп сана» деген дана cөзі бар.

Əрине, дұшпандарым жоқ емес, біpaқ достарым көбі-
рек. Қолынан келген жақсылығын күнде емес, күндердің 
күнінде, əсіpece қиын-қыстау сəттерде іcтeгeн достарды 
ұнатамын. Күн ашықта көлеңкедей жаныңнан қалмайтын, 
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бұлтты сəттерде іздесең де табылмайтын достардан аулақ 
жүргенді абзал көремін. 

Сондықтан да болар, барша сыннан өтіп сұрыпталған, 
«барлауға бірге баруға болатын» достарым көп емес жəне 
олар жыл өткен сайын азайып келеді.

Ғылымдағы жастарға деген көзқарасыңыз қалай?

Жауап: Ғылымға, тіл біліміне бүгін келіп жатқан жас-
тар – ертеңгі сол ғылымның болашағы. Менің түсінігім бо-
йынша ғылым да, ғылымның болашағы да санымен емес, 
сапасымен өлшенеді. Шора Шамғалиұлы Сарыбаевтың мұ-
қият жинақтап жүрген мағлұматы бойынша, қазақ тіл білімі 
саласында бұдан 10-15 жыл бұрынғы 70 жылдай дəуірде 
қорғалған (докторлық жəне кандидаттық) диссертациялар-
дың жалпы саны бір мыңға жетер-жетпестей болса, ал сол 
кейінгі 10-15 жыл барысында қорғалғандардың саны 500-ге 
жетіп қалыпты. 

Қазақ тіл білімінің бүгінгі даму үрдісі мен барысына 
көңліңіз тола ма? 

Жауап: Тіл білімі бойынша істеліп жатқан зерттеулердің 
санына, тақырып аумағына көңілім толғанымен, сапасы-
на онша көңілім толмайды. Толмайтын себебі жаңалық аз, 
қайталау, таптауырын болған ізбен жүру көп сияқты. 

Біз кеше егемендік алғанға дейін өз зерттеулерімізде 
коммунистік идеология шеңберінен шыға алмай, диссерта-
цияларымызды тек орыс тілінде қорғауға, еңбектерімізді тек 
орыс тілінде жазуға мəжбүр болып, көп нəрседен шектеліп 
келсек, бүгін «еркіндіктің» екінші бір əсеріне душар болып 
отырмыз. 

Филология саласында қазір ғылыми жұмыстар жаппай 
қазақша жазыла бастады. Ол ғалымдардың өз пікірін еркін 
айтуға мүмкіндік тудырады. Əрине, айтатын нəрсе болса, 
қазақша айтқан-ақ жақсы ғой. Бірақ сол айтылып жатқан 
пікірлердің, теориялық тұжырымдардың басым көпшілігі 
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кейде түркология саласындағы, орыс тіл біліміндегі, т.б. 
ғалымдардың бұрын айтып, тайға таңба басқандай таны-
тып кеткен ой-тұжырымдарын аударып, өңін айналдырып 
қолдану, қайталау болып келетіні өкінішті-ақ! 

Тіл ғылымының бұл үрдісі мен даму барысын өзгерту 
қажет сияқты. Түркология – мол қазына-мұра қалдырған 
көне сала. Оны жеке тілдерді зерттеу арқылы дамытқымыз 
келсе, əрбір зерттеуші аз болса да, бір жаңалық қосқаны 
жөн болар еді. 

Тіл білімі бойынша зерттеулердің санының көп, сапа-
сының төмендеу болуының тағы бір себебі – бұл ғылым-
ның табысы мен жаңалығын бақылау жəне бағалау орталы-
ғы жоқ. «Əр кəлладағы – бір қиялға» бүгін де жол ашық. 

СССР ыдырағаннан кейін отандық түркологияның бұ-
рынғы тығыз байланысы, түрколог ғылымдардың тығыз 
қарым-қатынасы тоқтаған сияқты. Сіздің осыған көзқа-
расыңыз қандай?

Жауап: Тоқтағаны рас. Жеке тілдерді ғана зерттеумен 
шектеліп, жалпы түркологиядан томаға-тұйық қалу осы 
ғылымның болашағына нұқсан келтіретіні сөзсіз. Иə, отан-
дық түркітану ғылымының біpтұтас іpгeтacы да құлаған 
сияқты. Ғалымдардың бұрынғы өзара тығыз қарым-қа-
тынасы тоқтады, байланыс үзілді, түркі тілдеріне тəн ортақ 
идея, ортақ проблемалар бары байқалмайды. Жалпы бұл 
түркология үшін оң құбылыс емес, келешекте біp орта-
лық – түркология қауымдастығын құру қажет.

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамын құрып, көп жыл-
дар бойы тіл майданында жүрсіз. Осы еңбегіңіздің нəти-
жесіне қанағаттанасыз ба?

Жауап: Біріншіден, ол іcкe мен емес, барша халық, қа-
зақ қауымы қанағаттанарлық сезімін əлдеқашан білдірген, 
өйткені біз құрған Қоғам қалғып кеткен халқымыздың са-
насын оята алды. Жүздеген, мыңдаған қазақ балабақшалары 
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мен мектептері ашылды. Қоғамдық өмірден тəркілене бас-
таған ана тілімізге мемлекеттік мəртебе берілді. Енді біз 
оны қорғауға заңды құқық алдық. Қоғам əрекеті алғашқы 
4-5 жыл ішінде бұқаралық қозғалыс сипатына ие болды. 
Бірақ амал нешік, Қоғамды қолдаушы заң, қаржыландырған 
өкімет бола қойған жоқ. Оның үрдісі бəсеңдеді.

Бірақ қоғам өз жұмысын жалғастырып келеді, əлі де 
жалғастыра бермек, жасым ұлғайған соң мен президенттікті 
тапсырдым.

Ұстаз бенен шəкірт арасындағы қарым-қатынастың 
қалай болуын қалайсыз?

Жауап: Ұстаз бенен шəкірт арасындағы қарым-қатынас 
əдетте ресми сипатқа ие болады. Бірақ кейбір шəкірттер 
бұл шеңберден шығып, ғалымдықпен қатар адамдық қа-
рым-қатынасқа да бейім келеді. Олармен ғылым туралы 
ақылдасумен қатар өміp жəне өмір тəжірибесі туралы да 
сырласуға, пікірлесуге болады. Мұндай шəкірттер менің 
өмірлік ғылыми тəжірибемнен көбірек тағылым, өнеге-үлгі 
алуға мүмкіншілігі көбіpeк болады. Ал, кейбір шəкірттер 
о бастан-ақ тек ресми қатынаста жүруді қалайды. Он-
дайлардың кейбіреулері диссертациясын қорғағаннан ке-
йін ұстазын ұмытып, тіпті аман-сəлеміңді жөнді алмай-
тыны болады.

Өміріңізде жамандық іcтeyгe əрекеттенген адамдар да 
болған шығар? Қарымта ретінде қайырған əрекеттеріңіз 
болды ма?

Жауап: Көбіне-көп «Таспен атқанды аспен ат!» деген 
принципті ұстанамын. Бірақ көп жағдайда маған ойлайтын 
жамандықтың себебін қолма-қол айқындауға тырысамын. 
Менің тарапымнан түсінбестік болса, кeшіpім сұрауға, оны 
жөндеуге тырысамын.

Дос болып жүріп, қастық істеуге барған адамдар менің 
өмірімде аз болған жоқ. Оның ең басты себебі – пендешілік: 
«бірге өсіп, бірге жүрген адам қалайша менен озып кетті?» 



154

деген іштарлық, көреалмастық. Мен ондай «достарымнан 
өш алуға, кегімді қайтаруға, шырақ алып, артына түсуге» 
ешқашан барған емеспін. Өз денсаулығымды сақтауды мен 
артық көрдім.

Ал ұзақ ғұмырымда үстімнен «домалақ арыз» жазған-
дар да аз болған жоқ. Олармен де қатарласып, қауымдасып 
өмір сүріп келе жатырмын. Ұялса, өздері ұялсын, бірақ 
менің ұялатын жерім жоқ.

Үйдегі бала-шаға тəрбиесіне қалай көңіл бөлесіз?

Жауап: Үш қызым бар. Олардың бойжетіп, ересек бо-
лып қалғанын білмей де қалған сияқтымын. Барлығы дұ-
рыс білім алып, ел қатарында өмір сүріп келе жатыр.

Үлкен қызым – Жанна Америкада жұмыс істеп жүр. 
Компьютер техникасын, ағылшын тілін меңгеріп жүр. Оның 
қызы – Аян біздің қолымызда, студент, ҚазМУ-да орысша 
оқиды, қазақ орта мектебін бітірген, ағылшын тілін жақсы 
біледі. Екінші қызым – Əсел. Араб тілінен мамандық алған. 
Академияның Тарих институтында араб тіліндегі бұлақтар 
бойынша қызмет істейді. Үшінші қызым – Баян. Шетелдік 
фирмада қызмет істейді, аға аудитор. Ағылшын тілін жетік 
меңгерген. Мамандығы – экономист, КИМЭП-ті бітірген.

Демалысты қалай өткізесіз?

Жауап: Мен «демалыс» деген ұғымның шынайы мəнін 
түсіне алмай келе жатқан адаммын. Кейбіреулердей, дема-
лысты жылына бір рет те жөнді ұйымдастыра алмай жүрмін.

Ғылыми жұмысымды істеуге тыныштық, жағдай болса, 
мен үшін ең жақсы демалыс сол. Жастау кездерімде біраз 
санаторийлерге барғаным бар. Соларды қайталай беруді 
міндетті деп санамаймын. Алла тағаланың берген қуаты 
əзірше жетіп жатыр.

75-ке келгеннен кейін 25 кітап жазуды жобаладыңыз? 
Осының жайы қалай?
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Жауап: Бұл Алла тағала денсаулық берсе, орындалуға 
тиісті реальді жоспар. Олай дейтін себебім: мен 32 жыл 
бойы институт бастығы болдым. Тілдің əртүрлі проблемала-
рын ойлану, ой елегінен өткізу көбірек болды да, кітап жазу 
мүмкіншілігі аздау болды. Солай болса да, мен жариялаған 
40 шақты кітап менің ғылыми ой-толғаныс, идеяларым-
ды толық қамти алмады. Мен əралуан мəселе бойынша 
(фразеологизм, мақал-мəтел, этимология, этнолингвисти-
ка, қос сөздер, еліктеуіш сөздер, тіл тарихы, азаматтық та-
рих т.б. ) материал жинап, топтастыра бердім. Міне, енді 
қол босағаннан кейін мен соларды кітап етіп жариялап жа-
тырмын. Жобаланған 25 кітаптың жартысы жарық көрді. 
Қалғаны денсаулық болса, жақын жылдары жарық көрмек-
ші. Солардың ішінде 2 томдық этимологиялық сөздік, 4 том-
дық этнолингвистикалық сөздік, «Қазақ қандай халық?» де-
ген де еңбек бар.

Өмірде ұстанған принциптеріңіз қандай?

Жауап: Көп болмаса да, тұрақты ұстанатын принципте-
рім бар. Мысалы: 

1) Жаныңдағы адамға қолымнан келгенше жақсылық 
қылу, бірақ «қанша жақсылық қылсаң да, оны міндет етпе, 
оның қарымын қайтаруды талап етпе» деген принципті қа-
тал сақтаймын.

2) Жасы үлкен, атақ-лауазымды құрметтеуді ешуақытта 
құлшылдық, табынушылықпен шатастырып көрген емеспін.

Демек, адамға деген шынайы құрмет пен жағымпазда-
ну – екеуі мүлдем екі басқа дүние деп білемін. Менің өмір-
лік принципім – қандай адам болмасын, оның жамандығын, 
пасықтығын т.б. сүйкімсіз мінез-құлқын, іс-əрекетін өз кө-
зіммен көрмейінше, оған оң көзіммен қарап, оған құрмет 
көрсетуге тырысамын.

Жек көретін адамдарыңыз бар ма, олар қандай адам-
дар?



156

Жауап: Əрине, жек көретін адамдарым бар. Ол жалпы 
адамға тəн ең жоғарғы адамдық қасиеттен жұрдай болған-
дар: айтқан сөзінің пəтуасы, шындығы жоқ, берген уəдесін-
де тұрмайтын, біреу туралы арамдық ойлайтын, жақсылық 
істеу қолынан келмейтін, мейірімсіз, қатыгез, қарау, дау-
рықпа, даукес т.б. осы сияқтылар. Сөзі тəтті, діні қатты 
суайт, жалақор, бəлеқор т.б. осы сияқты қасиетсіздіктерді 
бойына сіңірген адамдарды жек көрем.

Сөзінің пəтуасы жоқ, көк мылжың, малтасын езіп, көп 
сөйлейтін үлкен-кіші замандастардың қасында қас-қағым 
уақыт та тұрғым келмейді. Көпе-көрнеу өтірік мақтап, өзіңде 
жоқты бар етіп, өзіңе жамап, өзіңді-өзің танымайтындай 
етіп, аспанға шығарып, жерге түсірмей мақтайтындардың 
жанынан тұра қашқым келеді. Сыпайы түрдегі жақсы ле-
бізбен жаныңа жарасатын достық пікірдің жөні бір басқа 
деп білемін. 

Рахмет, ұзақ өмір тілейміз! Адамға, ғылымға, достық-
қа адал жандардың қатарында аман-есен жүргенінің өзі 
үлкен олжа екен-ау, деген оймен бұл жолғы сұхбатты тү-
йіндегенді жөн көрдік!..

Сұхбат жүргізген проф. Ш. Сарыбаев пен 
проф. Ө. Айтбайұлы

14.12.2004 жыл

ҚР ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 
АКАДЕМИГІ Р.Ғ. СЫЗДЫҚТЫҢ ҒЫЛЫМИ, 
ПЕДАГОГТІК ЖƏНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ 

ТУРАЛЫ СӨЗ

Ақтөбе облысының Ойыл қалашығында 1924 жылғы 
тамыз айының 17-сі күні Сəтіғали есімді қызметкер от-
басында дүниеге келген Рəбиға Ғалиқызы Сыздық туралы 
сөз қозғап, осы екі аралықта өтіп келе жатқан оның өмірі 
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мен шығармашылығын баян ету мен үшін тіпті оңай бо-
лып тұрған жоқ. Өте күрделі де қызық өмір. Бір жағынан 
қызығып, екінші жағынан қиналдым.

Қырық жылдай уақыт бірге қызметтес болып, оның 
көптеген еңбектеріне куə адамдардың бірі ретінде айтатын 
əңгімем біраз бар сияқты көрінген. Сөйтсем «білем дегенім 
бір тоғыз, білмейтінім тоқсан тоғыздай» екен. Дегенмен 
тəуекелдің қайығына мініп алып, ескекті қолға ұстауға 
тура келді.

Зады, «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің» деп қа-
зекем тегін айтпаса керек. Рəбиға өскен ұяның азамат пен 
адам тəрбиелеудегі өнегесі өзгеше болған. Яғни адамдық 
тəрбиенің уызын ол осы ұяда татқан. Əкесі Сəтіғали Құт-
қожин 1937 жылы «халық жауы» аталып атылып кетіпті. 
Осы деректің өзінен-ақ оның елге танылған білікті адам 
болғаны байқалады. Ал анасы Жеміс Қалуқызы сауаты ша-
малы болғанмен, жақсы-жаманның парқын білетін көрген-
білгені, оқыған-тоқығаны жетерлік намысты адам бо-
лыпты. Əкеден жастай қалған балалардың еркін де намыс-
шыл болып өсуіне осы ана себепші болса керек. Рəбиғаның 
бұлардан кейінгі пір тұтқаны өзінен екі жас қана үлкен туған 
ағасы – Хамит Құтқожин. Ол кісіні біз де көрдік. Оның 
бойынан бір бекзаттық болмыс байқалып тұратындай еді. 

Сірə, кемел жасқа келіп отырған Рекеңнің ағасын əлі 
күнге аузынан тастамай «маған барлық атақ, лауазымнан 
да «Хамиттың қарындасы» деген атымды биік қоямын!» 
деуі тегін емес. Соның атына ұят келтірмесем деген ой 
оны əлі күнге мазалайды. Шынында, Р. Сыздықтың адам 
болып ел қатарына қосылуына Х Құтқожинның атқарған 
қызметі мол болған. Ол кісінің дүниеден өткеніне он жыл 
болса да қарындастың ойынан кеткен емес, үнемі аруағына 
тағзым етіп, Құран бағыштап отырады. Ағайын арасындағы 
өзара махаббат, əсіресе ағалы-қарындастың осындай өзара 
сыйластығы қазаққа үлгі боларлықтай. Ойлай білген адамға 
осының өзі бір өнеге.

Рекең бала кезінде аурушаңдау болыпты. Содан да бо-
лар, сабақты үзіп-жұлқып оқыған тəрізді. Ол кезде мұға-



158

лімдер де қым-қуыт ауысып жатады екен. Соған қарамастан 
мектепте өте жақсы оқыған балалар қатарында болған. Бір 
ерекшелігі қуыршақ ойнаудан гөрі Хамиттың достарымен 
доп ойнап, суға жүзіп, сырғанақ тебуді қатты ұнатқан. Ша-
масы, осы ұл балаларға үйірсектік оның намысын қайрап, 
жігерлі де өжет болып өсуіне септік жасаған. Бұл – Рекең-
нің оң-солын танып, ғылымға жетілгенге дейінгі жүріп 
өткен өмір жолы. Бұдан оның турашыл да өжет қызға айнал-
ғанын көреміз.

Оның еңбек жолы 1940 жылы Алға стансысындағы 
бастауыш мектепте мұғалімдіктен басталыпты. 1942-45 
жылдары Темір қаласындағы орта мектепте, педучилищеде 
ұстаз қызметін атқарады. Бұл білімнің жетімсіздеу екенін 
ерте байқаған Р. Сыздық енді Алматыға аттанып, Абай 
атындағы Қазақ педагогика институтына түседі (1942). Оны 
1947 жылы бітірген соң, осы институттың аспирантурасын-
да оқиды (1947-51). Ал 1951-57 жылдары Қазақтың оқу-
педагогика баспасында (қазіргі «Рауан») редактор, редакция 
меңгерушісі қызметін атқарады. Бұл кезде оның əдебиетке, 
өнерге құмарлығы артып, қаламгерлікке ойысардай сыңай 
танытып жүрген шағы болатын.

Алайда М. Балақаев, І. Кеңесбаев, Ш.Ш. Сарыбаев, 
А. Ысқақов тəрізді тілші ұстаздарының ықпалымен ол 
1957 жылы ҚР Ұлттық Ғылым академиясына ауысып, əуелі 
кіші ғылыми қызметкер (1957-61), аға ғылыми қызметкер 
(1967-80), 1961-67, 1980-94 жылдары бөлім меңгерушісі 
болады. Қазір осы институттың бас ғылыми қызметкері. 
Сөйтіп əдебиетке бейім Рекең керемет тіл маманына айна-
лады. Мұнысына ол өкінбейді, бұдан Тіл білімі институты 
да ұтылған жоқ. Бұл Рəбиға Сəтіғалиқызы өтіп келе жатқан 
қызмет баспалдақтары.

Рəбиға Сəтіғалиқызының жеке өмірінде тағылым алар-
лық сəттер мол. Туралық пен əділдіктің ақ жолында ол өзін 
тұрақты мінезге баулыған адам екені байқалып отырады. 
Адамды жақсы көру, бағалауда айқынырақ аңғарылатын 
бұл қасиет Рекеңді жар таңдауда да адастырмаған. Бұл жа-
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йында сөзге тартсаңыз Рекең өзгеше толқыңқырап барып, 
тағдыр қосқан алғашқы жары – Сыздықов Мақаш деген 
азаматты елжірей есіне алады.

Бұл кісі, шынында да, Рекең талғамына толық татитын, 
қазақша айтқанда, көрік десең көрік, білік десең білік бар, 
өте білімді азамат болған болса керек. Мəскеудің жоғары 
оқуын бітірген. Бірнеше шет тілін меңгерген, халықаралық 
құқық саласынан диссертация қорғаған алғашқы қазақ жас-
тарының арасынан шыққан дипломат. Сол азамат 1954 жы-
лы 32 жасында дүниеден озған. Рекеңнің асыл жарға де-
ген қимас сезімінің керемет бір белгісі ретінде оның əлі 
күнге Сыздық деген фамилияны берік ұстап келе жатуынан 
көрінеді. Қазақ əйелдерінің бойындағы сүйген жарға деген 
осынау ғажап қасиеттің Рекең болмысынан да баян табуы 
кісіні сүйсіндіреді. Ерекше ризалық сезімге бөлейді.

Р.Ғ. Сыздықтың ғылым қайраткері, азамат ретінде қа-
лыптасуына туған ұжымы – А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институтының орны айрықша. Осы институт қабыр-
ғасында 1957 жылдан басталған қызмет нəтижелі жалға-
сып келеді. Институт – өзінің ежелден қалыптасқан дəстүрі 
бар өзгеше ғылыми орта. Бастауында А. Байтұрсынұлы, 
Қ. Жұбанов, С. Аманжолов, І. Кеңесбаев, М. Балақаев, 
Ғ. Мұсабаев сынды тұлғалар тұрған. Тіпті Ұлттық Ғы-
лым академиясының шаңырағын көтеріскен бұл ғылыми 
орта Рəбиға Сəтіғалиқызы үшін де мейлінше баянды да 
бақытты мекенге айналды. Ол осы институттың кейінгі 
елу жылғы шежіресімен біте қайнасып, бірге жасап келеді. 
Ыстығын да, суығын да көріп, ұжымдағы əріптестерімен 
бірге тіл білімінің сан саласына бойлап, тамаша пікірле-
рін өрбітіп, ерен еңбектер туындатып келеді.

Ғылыми мекеме болған соң, оның ішінде ойлайтыны 
қазақ тілінің қамы болған соң, соның неше алуан мəселеле-
рі ғылыми кеңестерде сөз болып жатады. Міне, осындай 
басқосуларда Рəбиға Сəтіғалиқызының ашық та айқын, дə-
лелді де дөп түсіп жататын пікірлерінің ел көкейіне қона 
түсетіні тегін емес. Кейде ол қатты айтады, бірақ ол зілсіз 
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айтады, айтса да мəселенің жөнін біліп айтады. Сондықтан 
ғылымға бет түзеген жас буынның көбі алдымен Рекеңнің 
сынынан өтуге тырысады.

Сонымен бірге байқалатын бір ерекшелігі – оның инс-
титут ұжымындағы түсіністік пен тілеулестіктің тізгінін 
ұстап отыратыны. Өзінің Əбдуəли, Шора тəрізді құрдас, 
замандастарының бəрінің бойына тəн осы мінез, осы қасиет 
ұжым адамдарының парасатты болмысын қалыптастыруға 
ықпал ететіні даусыз. Шамасы есті адам есейген сайын өз 
бойындағы жылдар бойында жинақталған, қордаланған 
асыл қасиеттерін төңірегімен бөлісе бастайтын болса ке-
рек. Əсіресе жастарға қамқорлық жасауға дайын тұратын 
Рекеңнің ынта, ықыласынан осыны байқауға болады. 

Бұл аға ұрпақ пен келешек иелерінің арасындағы таби-
ғи жалғастықтың бір түрі. Жастардың ғылыми жолын ай-
қындап, олардың қорғауына қамқорлық қолын аямай созып 
отыратын Рекеңнен олар да інілік, кішілік ізет, құрметінен 
тартынған емес. Осындай өзара жарасымды ортада өмір 
сүрудің өзі бір ғанибет қой.

Рəбиға Сəтіғалиқызын ғылымға өмірдің өзі алып кел-
ген. Кейде «ғалым болуды жастайымнан армандап едім» 
деп жататындар да кездеседі. Рекең табиғаты шамасы сəл 
басқаша қалыптасқан. Өзінің айтуына қарағанда, онда арман 
қуатын жастық шақ болмаған. Əсіресе соғыстың 4-5 жы-
лында арман аулаудан гөрі, аштан өлмеудің қамын ойлап 
күнелткен. Адам өміріне кейде кездейсоқтықтың қатты əсер 
ететіні бар. Рекең өміріне де осындай бір емес, бірнеше 
кездейсоқтық əсері тиген тəрізді. Баспа қызметінде редак-
тор бола жүріп Академияға ауысуы. Əдебиетшілікті қалай 
жүріп, тілге берілуі т.т. осыны аңғартады. Сөйтіп оның бүкіл 
ғылыми ізденістері осыдан былай қарай өрбиді.

Рекеңнің басында ғылым адамдарының көбінде кездесе 
бермейтін тағы бір қасиеті бар. Ол – оның өнер мен өнер 
адамдарына, ақын-жазушылар мен олардың өлең туынды-
ларына деген тойымсыз құмарлық. Яғни оның ықылас-
ынтасының бір бөлігі ғылымда, яғни тілде болса, екінші 
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бөлігі осы жағында. Есейе келгенде оның сал-серілер мек-
тебінің үлкен өкілі Шахан Мусиннің етегінен ұстауының 
сыры осыдан. Бұл өзі өмір дариясының екі бетінде тірлік 
етіп жатқан екі асылдың, тіпті бейнелеңкіреп айтсақ, «суық-
қандылау» ғылым өкілі мен өрт құшақты өнер адамының 
қауышуы еді. Қазақы ұғымға салсақ, ел жағынан да, жер жа-
ғынан да, тірлік-кəсіп жағынан да бір-бірінен алшақ жатқан 
бұл екі жанның бас біріктіруіне таңғалғандарға Рекең 
«Шахаң мені жан тебірентерлік Арқаның əндерімен баурап 
алды ғой» деп əзіл айтса да, шынын айтатын. Осыдан оның 
əн өнеріне, əсіресе халық əндеріне деген өзгеше құмар-
лығы мен талғампаздығын танимыз.

Ол сөз құдіретін біліп қана қоймай, соның сиқырын да 
танытатын ақын, жазушылардың бəрін өзіне жақын санайды. 
Əсіресе, О. Сүлейменов, О. Бөкей, Ф. Оңғарсыновалардың 
талантын керемет бағалап, туысынан бетер жақын тартып 
отырады. Ш. Мұртаза, С. Бердіқұлов, Ə. Кекілбаев шы-
ғармаларын зерттеу нысанына айналдырып, тілдік тұрғыдан 
талдай жүретіні тағы бар. Бұрынғы, кейінгі, орта буын, жас 
буын қаламгерлердің қай-қайсысын да көзден таса етпей, 
жылт еткен жақсылықтарын атап, өз мақтанышындай ма-
саттана білетін осы бір жанға олардың да ықыласы бөлек. 
Əрбір сөзін он өлшеп, бір пішетін Қалихан, Ақселеу, Қа-
дірбек, тіпті кешегі Мараттардың (Қабанбаев) өзін Рекең 
көркем тілдің шеберлері деп бағалайды.

Ол үшін əсіресе нағыз ақын атаулының жөні бөлек. 
Оларды сөз құдіретінің сиқырмандары, ғаламат адамдар 
деп біледі. Абай, Махамбет, Дулат, Мағжан, Қасым тəрізді 
алыптарды (бұлардың тіл кестелері туралы керемет дүние-
лер жазылған) былай қойғанда, кешегі Мұқағали, Төлеген, 
Ізтайлар, қазір арамызда өмір кешіп келе жатқан «Қыз-
келіншектерге барғанда мені де ала кет» деп Шахаң ағасын 
«шайтан жолға» итермелейтін Тұманбайдан бастап (бұл 
Рекеңнің өз сөзі) Өтежан, Ақұштап, Марфуға, Нұрлан (Ора-
залин), Светқалиларды тебірене оқып, олардың сөз саптау 
машығына таңданыс білдіріп отыратын Рекеңнің оқырман 
ретіндегі талғамына сүйсінбеу мүмкін емес.
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Проза өкілдерінің тіл кестесін лингвистикалық тұрғы-
дан зерделеп, монографиялық еңбектер мен мақалалар жа-
зып, баяндамалар жасап келе жатқан Рекеңмен сырласа 
келе, ол кісінің тағы бір шығармашылық шабыттың үстінде 
отырғанын байқадық. Алла жазса, алдағы мүмкіндікті пай-
далана келе, ол поэзия тілін зерттей түсуді мақсат етіп отыр. 
Тіпті осы ниетпен ол Ф. Оңғарсынованың шығармашылық 
табиғатына байланысты материал жинауға кірісіп кеткен 
тəрізді.

Р. Сыздықованың ғалымдығын сөз еткенде, оның Абай-
ға барған батылдығына ерекше тоқталуға тура келеді. 
Өйткені біз оның бұл əрекетінен өмірді Абайша толғап, 
адамды ақынша танып, оның жазған өлеңдерінің адам жа-
нына əсер етерлік сиқырлы сырын тіл көркемдігі арқылы 
сезінуге тырысатындығын көреміз. Мұны «Абай проза-
сы тілінің ерекшеліктерінен» (1959) бастап, «Абай шығар-
маларының тілі» (1968), «Абай өлеңдерінің синтаксистік 
құрылымы» (1970) жəне Абай жылы тойланатын шақта 
жарық көрген «Абайдың сөз өрнегі» атты еңбектерінен ай-
қын аңғаруға болады. Алдыңғылары кезінде ғылыми жұрт-
шылыққа үлкен ой салған, Абайға тілдік тұрғыдан барудың 
кілтін ашқан дүниелер еді. Ал араға жылдар салып барып 
қолға алынған кейінгі кітап ұлы ақынның сөз өрнегін бұ-
рын ескерілмей келген жаңа бір қырынан сөз ететін өзгеше 
туындылар қатарына жатады. Міне, бұл еңбектердің бəрі 
Р.Ғ. Сыздықты нағыз абайтанушылар қатарына қосты. 
Жалпы ақын-жазушылар тілін зерттеуді мақсат еткен жас 
ізденушілерге бұл еңбектер таптырмайтын үлгі болып та-
былады.

Абай тілін зерделеуге бағышталған 1968 жылғы «Абай 
шығармаларының тілі» атты монографиясы үшін оған Ғы-
лым академиясының Шоқан Уəлиханов атындағы сыйлығы 
берілді. Бұл еңбекте автор қазақ əдеби тілін қалыптастыру-
дағы ұлы Абайдың қосқан зор үлесін, орнын дəлелдейді. 
Абай тіліндегі лексика-морфологиялық ерекшеліктерді са-
ралай келе, ақын өмір сүрген кезеңдегі қазақ əдеби тілінің 
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де жағдайын жан-жақты қарастырған. Суреткер қолданған 
лексикалық, грамматикалық қатпар-қабаттарды əр қырынан 
талдап береді. Онда жаңадан жасалған, көнені жаңартқан, 
мүлде тың қолданыстардың себеп-салдарын анықтап, ұлы 
ақынның шығармашылығын даралай түсетін тұстары ерек-
ше зерделілікпен баяндалады. Сөйтіп, «Абай – қазақтың 
қазіргі əдеби тілінің негізін қалаушы» деген тұжырымды 
тілдік деректермен тəптіштейді, беркіте түседі.

Жоғарыда аталған «Абай өлеңдерінің синтаксисі» (1970) 
атты монографиясы жалпы өлең синтаксисіне арналған ал-
ғашқы еңбек десе болады. Мұнда Абай тілінің құрылым-
құрылысы соншама бір сарамандықпен, жаны сүйе отырып 
қарастырылған. Осынысымен де ол ізденушілер мен сту-
денттер қолынан түспей келе жатқан бірегей еңбек қа-
тарында.

Рəбиға Сəтіғалиқызының қазақ əдеби тілі жөніндегі, 
оның теориясы, қалыптасу тарихы, бағыттары мен аспек-
тілерін жан-жақты таратып, талдап беретін еңбектері өз ал-
дына бір төбе. «Қазақ əдеби тілінің тарихы» (1993), «Сөздер 
сөйлейді», «Жами-ат Тауарихтың тілі» т.б. зерттеулерінен 
əдеби тіл тарихына қатысты бұрын қалыптасқан пікірлер-
ден өзгеше тың ойлармен танысамыз. Бұл жерде əдеби тіл 
мəселесіне қатысты тарихи деректерге молынан жүгіне 
отырып жəне тілдің даму процесін қуалай іздестіре келе, 
əдеби тілдің тарихын бірнеше ғасырға тереңдетіп батыл 
тұжырым жасайды. Асанқайғыдан Махамбетке дейін ұла-
сып жатқан бес ғасырлық жыр əлемін саралап шығады да, 
ғылыми ортаға «ауызша əдеби тіл» деген жаңа ұғымды 
ұсынады. Бұл қазір жаңа ғылыми термин ретінде қалыптас-
ты. Осының негізінде пікір тұрақталып, əдеби тіл мəселесі 
барлық оқу орындарында Р. Сыздықова ұстанымдары не-
гізге алынған.

Жалпы қазақ əдеби тілінің қалыптасу тарихын, тілге 
тиек етер ескерткіштер мен үлгілерді жеке-жеке жіліктеп 
əкетуден гөрі, оларды белгілі бір тұтастық өлшеміне салып 
зерделеу керек екенін айтып, соны өзі бастаған болатын. 
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Əрине, ол жалғыз болған жоқ. Ұстазы М. Балақаев, қалам-
дас інісі Е. Жанпейісовпен бірлесе жазған «Қазақ əдеби 
тілінің тарихы» (1968) атты кітап, Рекеңнің əлгіндей ойда 
жүрген кезінде жазылған. Ол кезде əдеби тіліміздің тари-
хын қай кезден, кімнен бастау керек, қандай үлгіге сүйе-
неміз, қай дəуірге апарамыз деген сан алуан сұрақтарға əлі 
жауап жоқ болатын. Тіпті əдеби тілдің статусын айқындау, 
анықтау жөнінде де əрқилы пікір өрбіп тұрған кез еді, бұл.

Ол кезде көбіміз жазба тіл ғана əдеби тіл бола алады 
деген қағиданы ұстанатынбыз. Ал кейбір жазу үлгілері 
XVІІІ ғасырдың ортасында əйгілі бола бастағандықтан, 
əдеби тіліміздің бастауын да сол кезеңге апарып жүрдік.

Ал Р. Сыздық XV-XVІІІ ғасырларда өмір сүрген ақын-
жыраулар тілін зерттей келе, əдеби тіл тарихы осы кезеңнен 
бастау алады деп, оны бес ғасырға тереңдетті. Сонымен 
бірге қазақ халқының қалыптасу, даму тарихының өз ерек-
шеліктері бар. Сол ескермеуге болмайтын ерекшеліктерді 
ескерсек, біздің əдеби тілімізді жазумен байланыстырып, 
таңып тастауға болмайды. Көптеген əдеби үлгілер мен 
фольклорлық мұраларымызды ақын-жыраулар ел арасына 
ауызша таратып отырған. Сондықтан біз өз халқымыздың 
тарихында орны бөлек мұндай феноменді есепке алу қажет 
деген ыңғайдағы бұл пікірді əуелі 1984 жылы жариялаған 
«XVІІІ-XІX ғғ. Қазақ əдеби тілінің тарихы» атты моно-
графиясында əйгіледі. Сосын бұл зерттеуін кеңейтіп, 
тереңдетіп «Қазақ əдеби тілінің тарихы» (XV-XІX ғғ.) деген 
атпен 1993 жылы екінші басылымын жариялады. Мұнда ол 
жазба тіл мен ауызша əдеби тілдің өзара айырмашылық-
тары мен ұқсастықтарын, əрқайсысының өзді-өзіне тəн 
ерекшеліктерін талдап көрсете келе, ауызша əдеби тіл де-
ген терминді ендіріп, мүлдем жаңа бағыт ұсынды. Рəбиға 
Сəтіғалиқызының тіл біліміндегі бұл батыл бағыты қазір 
өзінің өміршеңдігін танытып отыр.

Р. Сыздық түркі тілдері тарихына байланысты ізденіс-
терін Қожа Ахмет Ясауи хикметтері арқылы XІІ ғасырға 
қарай тағы да тереңдете түседі. Атап айтқанда, «Самарқанд 
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немесе Залеман нұсқасы» деген қолжазбаның тілін лекси-
ка-грамматикалық, текстологиялық тұрғыдан талдаған зерт-
теу жұмысын 35 баспа табақтың көлемінде баспаға ұсы-
нып отыр.

Көркем мұраларды құмарта оқитын жұртшылықтың қо-
лына тиген «Сөздер сөйлейді» (1980, 1994) деген еңбегі 
ғалымның аса бір зеректікпен орындаған жұмысы болды. 
Онда ақын-жыраулар тілінде кездесетін сан алуан тұрақты 
тіркестер мен мақал-мəтелдер құрамындағы көне сөздердің 
байырғы мағыналарын ашып, олардың семантикалық өрім-
өзгерістерін саралап береді. Мұның тарихи лексикология 
бойынша өте қажетті оқу құралының біріне айналуы да 
сондықтан. 

Тіл мəдениеті мен қолданбалы лингвистика Рəбиға Сə-
тіғалиқызы зерттеулерінің ішінде өзгеше сипаттағы дүние-
лер. Бұл сала бойынша ол қаншама жылдар бойы өте нə-
тижелі еңбек етіп келеді. Ғалымның сондағы көңіл бөлің-
кірейтіні шешендік сөздер, сөзқолданыс, əдеби норма мə-
селелері. Осы ыңғайда оның жетекшілігімен бірнеше ұжым-
дық жұмыс орындалды. Мəселен, «Жазушы жəне сөз мəде-
ниеті» (1983), «Қазақ əдеби тілінің ауызша түрі» (1987), т.б. 
«Тілдік норма жəне оның қалыптасуы» (2001) атты жеке 
монография да норма мəселесі теориялық тұрғыда сөз 
болған тұңғыш еңбек.

Сондай-ақ, Рəбиға Сəтіғалиқызының қазақ орфогра-
фиясына қосқан үлесі де мол. Ол қазақ тілінің орфогра-
фиялық сөздігін түзісуге 1960 жылдан бері үзбей қалам тар-
тып келеді. Оның тікелей басшылығымен жуырда «Қазақ 
орфографиясы негізгі ережелерінің жаңа нұсқасы» жа-
салды.

Р. Сыздық – қазақ тіл білімінің көкейкесті мəселелерін 
баспасөзде үзбей жазып, теледидар, радиодан үздіксіз наси-
хаттап келе жатқан сергек ойлы, зерек тілші. Ол қоғамдық 
мəдени өмірдің қайнаған ортасында, əсіресе тілге қатысты 
мəселенің бəрінде өз үнін, өз пікірін ашық та анық айтып 
отыратын тіл сыншысы.
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Кешегі репрессия құрбандары А. Байтұрсынұлы, Қ. Жұ-
банов сынды ғұламалардың өмірі мен шығармашылығын 
насихаттауда жүргізген жұмыстары өз алдына бөлек əңгіме. 
Бұлар жөніндегі танымдық мəні айрықша еңбектері сту-
дент қауымының қолында. Оның редакторлық жұмысы мен 
ұстаздық қызметінің де жөні бөлек.

Р. Сыздық туралы ұстаздары, қызметтес қатар құрбы-
лары, замандас қаламдастар тебіреніске толы пікірлерін жаз-
ған. Солардың ішінен М. Əуезовтің Рекең туралы айтқан 
мына бір ойларын қайталап еске алсақ артық бола қоймас.

«… Оның (Р. Сыздық туралы) сөзіндегі бір ерекшелік: 
тіл мамандары мен əдебиетшілерге қатар айтар, орынды, 
кенеулі ойы бар жəне сол ойды таратып айта аларлық тіл 
құдіреті мейлінше жеткілікті екендігін аңғартты» деп жаз-
ған екен Мұхаң «Əдеби мұра жəне оны зерттеу» деген 
кітапта (351-бет). Ол ғылыми кадрлар дайындауда да сүбелі 
үлес қосып келеді. Бес доктор, жиырмадан астам ғылым 
кандидаты осының айғағы.

Ғалым Р.Ғ. Сыздық еңбектері Үкімет тарапынан əлде-
неше рет жоғары бағаланды. Құрмет грамоталарымен ма-
рапатталды. «Құрмет білгісі» орденіне (1972) ие болды. 
Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген ғылым қайраткері құрметті 
атағы (1954) берілді. Есімі Қазақ ССР-інің «Құрметті Ал-
тын Кітабына» жазылды (1981), Ш.Уəлиханов атындағы 
сыйлықтың (1995), ҚР Мемлекеттік сыйлықтың (1996) лау-
реаты атанды.

Егер Р.Сыздық еңбектерінің мəн-мағынасын ары қарай 
жеке-жеке талдап отырар болсақ, əлденеше мақалаға тати-
тын ұзақ-сонар əңгімеге ұласар еді. Сондықтан академик 
Рəбиға Сəтиғалиқызы туралы бұл жолғы сөзді былайша 
түйіндегенді жөн көрдік.

Сегіз онның ғажайып қақпасын еркін де серпе ашып, 
неше алуан сиқырлы сөз бен сергек ойдың əлдиінде жүрген 
Рекең, сол отты, жігерлі, қайсар мінезінен таймай, өзіне 
жарасқан көркем де көсем қалпында, қазақ тілінің тағы 
бір келелі мəселесі бойынша пікірталасқа қазір кірісіп ке-
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тердей сыңай танытады. Ол кісінің академиядағы қызмет 
орнына келіп енгенінің өзі ұжымды өзгеше қозғалысқа са-
лып, жан бітіргендей болады. Қысқасы, Ұлттық Ғылым 
академиясының академигі, профессор, ғылым докторы 
Р.Ғ. Сыздықтың өмірде тынымсыз еңбекпен өрмелеп шық-
қан өрелі биіктерін, көркем дүниедей оқылатын ғылыми 
еңбектерін, жоғарыда ескерткеніміздей, ежіктеп баян етуден 
гөрі, қарапайым қазақ əйелінің кəдімгі адами болмыс-біті-
мін де сөйлетсек деп едік. Сол мақсатымыздың бəрі бірдей 
орындала қоймағанын сеземіз.

Дегенмен мына ғажайып өмірде қазақтың қыздары 
мен аналарына ғана тəн мінез бен қазақ тілінің құдіретін 
танытып, өнеге таратып жүрген осынау жанмен қатар 
еңбек етіп жүрудің өзі бір ғанибет емес пе? Ендеше өзінің 
болмыс-бітімімен ел анасы дерлік дəрежеге жеткен Рəбиға 
Сəтіғалиқызының бүгінгі мерейлі биігін осылайша да 
əйгілеп, шын көңілден құттықтап, ғұмыр тілейік, ағайын, 
дей отырып, сөз түйінін ұлы Абай өлеңінің:

Үш-ақ нəрсе – адамның қасиеті, 
Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек! –

деген екі жолымен бітіргенді жөн көрдім!

ҒЫЛЫМҒА ӨМІРДІҢ ӨЗІ ƏКЕЛДІ 

Бұл күндері сегіз онның қақпасын серпе ашып, 
салиқалы сөз бен сергек ойдың əлдиінде жүрген Рəбиға 
Сəтіғалиқызының өмір жолындағы ерен еңбегі ұрпаққа 
өнеге, жастарға үлгі. Жастайынан ғылымға қадам ба-
сып, бар күш-жігерін осы зерттеуге сарп еткен қажырлы 
ғалым əлі де сол отты, уытты қалпынан айнымай, қазақ 
тілінің тағы да бір күрделі мəселесі бойынша пікірталасқа 
дайын тұрған сыңай танытады. Əйел баласына тəн өзін-
өзі күте білу сауаты да өнеге таратып тұрғандай. Біз бұл 
жолы Ұлттық Ғылым академиясының академигі, профес-
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сор Рəбиға Сыздықтың еңбегін баян етіп отырмай, ака-
демик Өмірзақ Айтбайұлымен өмір жайлы ой бөліскен 
сұхбатын ұсынып отырмыз. 

– Сізді ғалым ретінде танитын қауым бала кезіңіз бен 
ғылымға қадам аттаған жас кезіңіз туралы білгісі келері 
анық. Өзіңіз ол уақыттар туралы не айтар едіңіз? 

Өскен орта, туған ауыл, отбасы, ата-ана жəне туған 
бауырлардың қайсысы Сіздің сəби қиялыңызға көбірек əсер 
етті? Олардың қандай қылығы, мінезі, ісі есте қалды? 

– Əрине, адамның адам болып (тұлға ретінде) қалып-
тасуына өскен ортасы, əсіресе, сəби күннен тəрбие алған 
отбасы, ата-анасы əсер етіп, із қалдырады ғой. Менің де 
басымда игі адамгершілік қасиеттер болса, алдымен əке-
шешеме қарыздармын. Ес жиған кезде əкеміздің сөзін 
тыңдап, істеген істерін көріп, көңіліміз марқайып өсуіміз-
ге тағдыр жазбады. 12-ден аса бергенде 1937 жылы əкем 
Сəтіғали Құтқожин «халық жауы» болып атылып кетті. Ал 
анамыз Жеміс Қалуқызы оқымаған адам болғанмен, анау-
мынау сауаттылардан білген-танығаны көп, жақсы-жаман-
ды айыра білетін парасатты, намысты адам еді. Əкемізден 
жас қалған балалары – біздердің жалтақкөз болып өспеуі-
мізге, намысшыл, еңбекқор болуымызға баулыған анамыз. 
Ал бұлардан кейін пір тұтқаным өзімнен екі-ақ жас үлкен 
туған ағам Хамит Құтқожин болды. Бірде туыстар, жолдас-
тар, əріптестер, қызметтестер жиылған үлкен тойда мен: 
«Бір ғалымға жетерлік ғылым докторы, профессор, акаде-
мия мүшесі, академиялық, Мемлекеттік сыйлықтардың ла-
уреаты» деген барлық атағымнан «Хамиттың қарындасы» 
деген атымды биік қоямын», – деген едім. Ғылыми, əлеу-
меттік атақ-дəрежелерімді ақтармын-ақтамаспын, ал Ха-
кеңдей аса мəдениетті, өте білімдар, іскер, ұстамды, айнала-
сына мейлінше қадірлі, жұмыста үлкен абыройлы адамның 
ет бауыр қарындасы деген аттан жаза баспасам, атына ұят 
келтірмесем деген ойым əрдайым есімде жүретін. Менің 
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азамат болып ел қатарына қосылуыма рухани күш берген 
Хакең – Хамит болды. Он жылдай болды, ол кісі жоқ, аты 
жадымда, аруағы қолдауда. 

– Алғаш мектеп табалдырығын аттаған сəтіңіз, қолға 
қалам алдырған ұстазыңыз есіңізде ме? 

– Алғашқы мұғалімдерімнің аты-жөндері көп есімде 
қалмапты. Бала кезімде аурушаң болып үзіп-жұлып оқы-
дым жəне мұғалімдер де ауысып жататын. Үй ішіміз де 
бір жерден екінші жерге (аудан орталығына) жиі-жиі көше 
беретінбіз (əкемізді жаңа құрылып жатқан аудандарға жұ-
мысқа аударып жібере беретін). Əкеміз төңкерістен бұрын 
орысша оқыған зиялы адам болғанымен, балаларын қазақ 
мектептерінде оқытты (тіпті, кейбір алыс аудан орталық-
тарында орыс мектептері болмаған да болуы керек). Жақсы, 
өте жақсы оқыдық. Əсіресе, Хамиттің қабілеттілігі мен 
таланттылығы маған қатты əсер ететін. Қуыршақ ойнаудан 
гөрі, Хамиттің достарымен доп ойнап, коньки теуіп, суға 
жүзіп дегендей, көбінесе ұл балалардың арасында өстім. 
Сірə, жоғарырақ кластарда қазақ тілі мен əдебиетінен оқыт-
қан Бақытжан деген ағай (Алтыбаев), тарихтан оқытқан 
Омар Перзақаев деген ағай, математика мен физика мұға-
лімдері есімде. 

– Ғылымның əр саласының өзіндік қиыншылығы, қызы-
ғы, сырлы қатпарлары бар. Оның ішінде тіл ғылымын 
таңдауыңызға не əсер етті? 

– Əдебиетті жақсы көретінмін, көп оқитынмын, бірақ 
тіл кафедрасының аспирантурасына ауысып кеттім. Сірə, 
бізде лекция оқыған, емтихан алған Мəулен Балақаев, Ах-
меди Ысқақов, Ісмет Кеңесбаев, Шамғали Сарыбаев сияқты 
тіл мамандарының «тілге бар» деген үгіті (ақылы) күштірек 
болды-ау деймін. Əрине, өкінбеймін, өйткені лингвист бола 
жүріп, көзімнің бір қыры – əдебиетте, көңілімнің бір ын-
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тасы қазақтың əсерлі, əдемі, айшықты көркем əдебиетінде. 
Еңбектерімнің біразы тіл мен көркем əдебиетті (оның тілін 
зерттеуде) қоса қамтиды. 

Ұстаз бен шəкірттің арасындағы шығармашылық бай-
ланыс болғанын дұрыс көремін, өйткені өзімнің жоғарыда 
аты аталған ұстаздарыммен де, жасы үлкен əріптес ағалар-
мен де шəй десіп көргенім жоқ, сан жылдар бірге, бір инс-
титутта қызмет істедік. Жалпы, қазақы тəрбие берген үл-
кеннің алдынан өтпеу, орынсыз сөз жарыстырмау, ақыл-
кеңестерін ықыласпен тыңдау сияқты қасиеттерді бойы-
мызға жинап өскеніміз өте жақсы қасиет екенін айтар едім. 

– Кез келген адамның басында бола бермейтін жəне 
Алланың сыйы деп жататын Махаббат ұғымы жайлы, 
сезім құдіреті туралы ойыңызды айтсаңыз? 

– Сұрағыңның алғашқысына бүгін жауап беріп оты-
руым – томпақтау болар, əйтпесе бұл сұраққа жауап қана 
емес, роман жазатын тақырып қой. Алғашқы қосағым – 
Сыздықов Мақаш деген қазақтың бір асыл азаматы еді, 
қазақша айтқанда, көрік десең көркі бар, білім десең – 
Мəскеудің жоғары оқу орындарын бітірген білімдар, бірне-
ше шет тілін меңгерген дипломат маман, халықаралық құ-
қық саласынан диссертация қорғаған алғашқы қазақ жас-
тарының бірі еді. Тағдыр ұзақ өмірді жазбады. 1954 жылы 
жүрек ақаулығынан 32 жасында дүниеден озды. Мен сол 
кісінің атын (фамилиясын) сақтап жүрмін. 

– Сіздің ұзақ жылдан бері Тіл білімі институтында 
қызмет еткеніңізді білеміз. Осынша уақыт бір жерде та-
бандылықпен жұмыс атқару ұжымыңызға туғандарыңыз-
дай бауыр басып кетуге əсер еткен болар? 

– Қызмет істейтін ортаның ғылыммен айналысуда ти-
гізетін əсерін айрықша атар едім. Мен А. Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтында жарты ғасырға жуық 
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(1957 жылдан бері) қызмет етіп келемін. Институт қыз-
меткерлерінің арасында қарым-қатынас ахуалы (климаты) 
əр кезде əртүрлі болған болар, ал соңғы 20-30 жылдан бері 
институт ұжымы өзгеріп отырғанына қарамастан, біртұтас 
монолит-ұжым болып келеді: ұрыс-керіс, талас-тартыс, «до-
малақ арыздар», соттасу, тіпті, шаң-шұң айқайласып рен-
жісу дегенді көрмей келеміз. Ұжымдағы түсіністік, тілеу-
лестік – ғылым адамдарына ауадай қажет нəрсе. Əсіресе, 
əзіл-қалжыңы жарасқан құрдас, замандастар болып, үлкен-
дерді сыйлай білген жастар болып, жастарға қай жерден 
қамқорлық жасаймын, ғылыми ізденістеріне, қорғауларына 
қалай көмектессем екен деп тұрған үлкендер болып келе 
жатқанымыз əрқайсымызға да ғажап күш беріп келеді. Əй-
теуір өзім былай сезінемін. Институттың жастары алыста 
тұратын балаларымның орнын басып жүргендей сезінемін. 
Жəне олардың еш қалтқысыз, шын пейілмен сыйлап тұра-
тындарын да жақсы сеземін. Мүмкін, менің осынша біраз 
жасқа аса шаршап-шалдықпай келіп жатқаныма бала, не-
мерелерімнен бастап, туған-туысқандарыммен қоса сыйлас 
дос-жарандарымның, қызметтес іні, сіңлі, балаларымның 
арқасы болар. 

– Ғылымға келуіңіз ішкі арманнан туған ба еді? Əлде 
өзге мамандықты иеленуді ойлаған кезіңіз болды ма? 

– Ғылымға өмірдің өзі əкелді. Жастайымнан арманда-
дым деп айта алмаймын. Біздің тұрғыластарымызда арман 
қуатын жастық шақ болған жоқ. Соғыстың 4-5 жылында 
арман емес, аштан өлмеуді ойладық қой. Адам өмірінде 
кездейсоқтық деген көп болады ғой. Менің де ғалым бо-
лып аталуыма бір емес, бірнеше кездейсоқ жағдай, күт-
пеген тірлік ситуациялары себепкер болса керек. Ал ғы-
лымда идеалыңыз кім еді, кімдерді бөліп атайсыз деген 
сұрағыңа ешкімнің атын атап, түсін түстеп отырмасам дей-
мін. Бірге өмір жолын аттап келе жатқандардың біреуі жай-
дары мінез-қылығымен, екіншісі – жоғары адамгершілік 
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қасиеттерімен, үшіншісі – адам сүйгіштігімен дегендей əр 
жағынан қадірлі ғой, олардың не қосақтап, не бөле-жара 
атамаймын. Үзеңгілестерімді түгел қадірлеймін. 

– Сіздің əрбір іс-əрекетіңізден өнерді айрықша бағалай-
тыныңызды байқаймыз. Актерлер, əншілер, музыкант-
тар, жалпы, өнер əлемінің ортасында жүресіз. Ақын, 
жазушыларға да ықыласыңыз ерекше. Қаламгерлерден кім-
дерді оқисыз? 

– Ең бір ұзақ жауап қайтаратын, ақтарыла сөйлеп, ағы-
нан жарылатын – мен үшін жаныма ең бір жақсы сұрақ 
екен. Дұрыс аңғарасыздар, ықылас-ынтамның бір бөлігі 
ғылымда болса, екінші бөлігі өнерге, тіпті өзім түсінетін 
түрлеріне ауып тұрады. Сондықтан болар, есейе келе ете-
гінен ұстаған екінші қосағым өнер адамы: актер, ақын, 
əнші, қысқасы, қазақтың күні кеше өткен сал-серілер мек-
тебінің өкілі, жалғасы Шахан Мусин болды. Əсіресе оның 
ақындығы мен əн айту өнері ғажап ұнайтын. Екеуі екі 
қырдың астында тұрған «суық қанды» ғылым мен «алып 
ұшқан, от болып жанған» өнердің адамымен қалай табыс-
тыңдар деп қатарларым сұрағанда: «Шахаң мені жан 
тебірентіп салған Арқаның əндерімен баурап алды ғой», – 
деп қалжыңдайтынмын. Тек актерлер, əншілер ғана емес, 
сөз құдіретін танытатын жазушы, ақындардың да бірсы-
пырасын жақсы танып, үлкендерін ағалап, кішілерін сый-
лап дегендей, өмір өткізіп келемін. 

Кезінде Асқар Сүлейменовпен, Оралхан Бөкеймен, Фа-
ризамен өзім танысып, таланттарын керемет бағалап, ет 
жақын бауырларымдай көріп кеткенмін. Олар Шахаңмен 
де жақсы танысып, бірнеше жастар болып, үйге де келіп-
кетіп жүретін, тіпті, қолымнан дəм татпаса да Əбіш Ке-
кілбаев, Шерхан Мұртаза, Сейдахмет Бердіқұловтардан 
өзім көркем тілін зерттеу нысаны етіп, өзім талдап-таны-
тып жүрген, шəкірттеріме тақырып етіп ұсынып жүрген 
бір топ бүгіндегі орта буын ақын-жазушыларды тізіп атай 
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бастасам, олар біраз бар. Бұлардың ішінде əсіресе тілге, 
көркем тілге ерекше қарайтын, əр сөзін он ойланып барып 
жұмсайтын Қалиханды, Ақселеуді, Кəдірбекті, кешегі Ма-
ратты (Қабанбаев), тағы басқа үлкен жазушыларды атар 
едім. Ал ақындар мен үшін тіпті ғаламат жандар, сөз деген 
құдіреттің нағыз сиқыршылары. Абай, Махамбет, Дулат, 
Мағжан, Қасым сияқты алыптарды (бұлардың тілдеріндегі 
сөз кестесін ғылыми тұрғыдан зерделеген еңбектерім бар 
ғой) былай қойғанда, заманымыз бір кешегі Мұқағали, 
Төлеген, Ізтай (20 жасар мұғалімі болған менің 9-10 клас-
тағы шəкіртім болып еді), арамыздағы Өтежан (Нұрғалиев), 
Фариза, Ақұштап, Марфуға, «Жаңа қазақ емеспін, ескі де 
емес» деп ағынан жарылып отыратын Нұрлан (Оразалин), 
«қыз-келіншектерге барғанда мені де ала кет» деп Шахан 
ағасын «шайтан жолына» итермелеген Тұманбайды, тіпті 
кешегі ғана Махамбет бабасына «Сенің барып тұрақтай-
тын Қараойың бар, ал менің Қараойыма мен тұрақтай алам 
ба?» деп заманы туралы толғанған Светқали сияқты ондаған 
ақынды толқымай оқи алмаймын. Тіпті, сүйініп оқитын 
қазіргі көп ақындардың біразы аузыма да оралмай жатыр. 
Прозаиктердің тілін лингвистикалық тұрғыдан біраз зерде-
ледім, монографиялар жаздым, мақалалар мен ғылыми 
баяндамаларда сөз етіп келдім. Енді, құдай қуат берсе, Алла 
тағала жазса, поэзия тілін сөз етсем деймін. Оған Фари-
за Оңғарсынованың сөз кестесін əңгімелейтін материалын 
жинап, кірісіп те кеттім. 

– Қазақ киносы мен театрларына көзқарасыңыз қан-
дай? Олардың тіл дамытудағы рөліне қалай қарайсыз? 
Телеарналар туралы кейінгі кездері сындар айтылып жүр. 

– Кино мен теледидарды үзбестен қарай алмаймын. Те-
ледидарда берілген кейбір хабарлар туралы, онда сөйлейтін 
адамдардың, əсіресе, хабар жүргізушілердің, дикторлардың 
қазақша сөзді дыбыстап айтуда жіберіп жатқан қателіктері 
туралы, газет беттеріндегі тілдік ақаулықтар, жазудағы ол-
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қылықтар жайында баспасөз беттерінде əрдайым жазып ке-
лемін. Бұл да арнайы сөз ететін үлкен əңгіме. Сондықтан 
бұл жерде бастамай-ақ қояйын. 

– Өмірдің қатпарлы жолында өкініш пен сүйініш қа-
тар жүреді ғой. Қиналғанда жігеріңізді қамшылар доста-
рыңыз жайлы айтсаңыз. 

– Өмірімде, əсіресе біраз өмір кешкенде күйініш те, 
сүйініш те көп болып жатады ғой. Оны рет-ретімен кім са-
нап жүр дейсің. Дегенмен, дүниеде тани білсең күйініштен 
сүйініш көп, айналаңда жамандардан жақсылар көп. Мен 
үшін, сол сияқты қас көріп, жек көріп жүретін адамдарым-
нан жақын тартып, тілеулес көріп, дос көріп жүретін адам-
дарым көп. Өте көп. Сірə, кейбір ренжіткен адамдармен де 
сəлемім дұрыс болса деймін. Бірақ ондайлармен сырттай 
мəдениетті болғансып, көріскенде өтірік сүйісіп жатпай-
мын, жалған мадақ сөз айтпаймын. Қысқасы, əркім өз ба-
ғасын өзі біледі ғой. Əсіресе, ел атасы, ел ағасы, ел анасы 
дегендей жас біразға келгенде. 

– Адам бойындағы қандай мінез-құлықты бағалайсыз? 
Жастарға қандай өсиет айтар едіңіз? 

– Алдағы бір-екі жылда ХХ ғасырдың 60-70-жылдарын-
дағы қазақ поэзиясын, тілін талдасам деймін. Институттың 
жоспарлы жұмысы тағы бар. 

Еңбектерімнің ішінде «Сөздер сөйлейді», «Сөз құдіре-
ті» жəне «Абайдың сөз өрнегі» деген үш монографиям 
тақырыбы жағынан да, өзімнің баяндау стилім жағынан да 
жəне ең алдымен тақырыбы жағынан (тарихи лексиколо-
гия мен көркем тіл) өзіме өте ыстық кітаптарым. 

Өзгелер бойындағы ашық жарқындықты жақсы көрем. 
Ішімдегіні тап деп сызданып отыратын, əсіресе əйелдерді 
жаным сүймейді. 

Кекшіл емеспін. Кешірімдімін. Бірақ бір қатты көңілім 
қалса, қайтарым шамалы, бірақ өш алуға тырыспаймын. 
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Біреумен өштесуге, ұстасуға кететін күшім мен уақытымды 
ең болмаса спорт хабарларын қарауға жібермеймін бе? 

Көп жасап, көпті көргенмен, ақыл айтуға құштар емес-
пін. Арзан дүние жауыр болған ақыл-насихат айтқаннан 
гөрі, еңбекпен, кісілікпен, қолыңнан келген жақсылық жаса-
умен үлгі көрсеткен дұрыс шығар. 

БІЗ БІЛЕТІН ШӨКЕҢ

Адамның əуелі адам, сосын азамат болып қалыптасуы-
на отбасы мен ортаның ықпалы ұшан-теңіз. Ол рас. Бү-
гіндері ұлтымыздың аяулы қазынасы – ана тіліне бүкіл са-
налы өмірін сарп етіп, сараман ғалым санатына қосылған 
Шора Шамғалиұлы Сарыбаев тəрбиеленіп шыққан шаңы-
рақ «ұяда нені көрсең, ұшқанда соны ілесің» деген на-
қылдың ақиқаттығын айқындай түсетін тəрізді. Қазақ ба-
ласын оқытудың негізгі əдіс, тəсілін жете меңгерген əйгілі 
педагог Шамғали Харесұлы Сарыбаевтың текті тəрбиесін 
көрген зейінді жастың, əрине, дəстүрді жалғастырмауы 
мүмкін емес еді. Оның қазақ тілін өмірлік кəсіп етіп қалап 
алуында осындай сыр жатады. Атақты ағартушы, əдіскер-
ғалым Шамғали ағаның қатаң тəртіпке негізделген оқыту 
əдісі Шора Шамғалиұлының болашағын айқындап берген-
дей. Осындай құнарлы топырақтан нəр алған көк шыбық 
М. Балақаев сынды ұстаз-бағбанның ауқымында тіпті түр-
лене, түлей түседі. 

Бірінен-біріне ұласқан, бірінен екіншісіне жүйелі түрде 
жалғасқан мектептер тағылымы Шөкеңді ақыры қазақ тіл 
білімі қайраткерінің қатарына əкеп қосты. Хронологиялық 
тəртіппен ол өткен мектептерді атасақ, былай болып шы-
ғар еді: ұшқан ұя, 12-ші мектеп, Қазақтың мемлекеттік уни-
верситеті, аспирантура, Тіл білімі институты. Міне, бұлар – 
ғалымның өмір жолын шыңдаған орта мен өткелектер. 
Мұның əрқайсысының өз ізі, өз мөрі бар. Бұл – Шөкеңді 
сəбиліктен серкелікке, балалықтан даналыққа жетелеген 
баспалдақтар. 
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Тіл білімі институты саласындағы əрбір ғалым өтер са-
лалардан ол да өтті. Бірақ оның өзіне лайықты, өзгелерге 
ұқсамайтын, əсіресе, жас ұрпақ өнеге тұтар өмір жолы 
өзінше қызық, өзінше тұнық. 

Содан бері табандатқан 50 жыл А. Байтұрсынұлы атын-
дағы Тіл білімі институтының қабырғасында өтіп келеді. 
Бұл жылдары басқадай мүмкіндіктері болғанымен, ол 
базбіреулердей жылы жер іздеп алаңдаған жоқ. Күнкөрісті 
ойлап, дүние соңына түскен жоқ. Өзгелер қызыққан дүние-
ге қызықпады, ашкөзденіп құнықпады. Бір жерге ғана ба-
ян-далып еңбек етті. Есі-дерті – қасиетті қазақ тілінің 
қамы, жегені – соның наны. Қолында қаламы, көңілінде 
қанағаты – оның бар болғаны, міне, осы. Дарақтың бір жер-
де көгеретініне тағы бір дəлел осы. 

Ал ол түскен ғылым соқпағы қайдан, қалай басталып 
еді? 

Ол ə дегеннен қазақ сөзінің оқыс мəселесіне килігеді. 
Профессор М. Балақаевтың жетекшілігімен тілдегі одағай 
сөздер туралы ізденіп, сол жөнінде орнықты ойларын жи-
нақтап, кандидаттық диссертация (1954 жылы) қорғайды. 
Бұл жұмыс оны қазақ тілінің сан алуан сырына жетелеп, сөз 
қазынасын жинауға да итермеледі. 

Қалада өскен жас ғалым əке өсиетін мұрат тұтып тіл 
байлығын ел ішінен, халық ортасынан іздеуді дағдыға ай-
налдырады. Жылдар бойы диалектологиялық экпедицияға 
шығып, халық байлығының қайнарына, қазақ тілінің жер-
гілікті ерекшелігін байқататын қыруар қазынаға жолығады. 
Міне, осы əрекеттер оны тілдің нəзік нақыштарын тамыр-
шыдай дəл танып, талдай білетін диалектолог қатарына 
қосты. Тілдің тарихы мен диалектісі туралы мол мұра қал-
дырған проф. С. Аманжолов пен тілші ғалым Ж. Досқараев 
дəстүрін жалғастырып, оны тіпті тереңдете, кеңейте түседі. 
Осы бір қызықты саланы өз алдына бөлек қарастырыла-
тын ірі ғылым тармағына айналдыруда Ш.Ш. Сарыбаевтың 
үлесі зор. 

Кандидаттық диссертацияны қорғаған жылдан бастап, 
ол қазақ тілі тарихы мен диалектологиясы бөлімін басқа-



177

рады. Содан бері Шора Сарыбаев өзінің айрықша ыждағат-
тылығы мен еңбекқорлығының арқасында аспиранттан 
Ұлттық Ғылым академиясының мүшелігіне дейін көтері-
ліп қана қоймай, сонымен бірге ғылымның үлкен ұйымдас-
тырушысына да айналады. 1979-87 жылдар аралығында Тіл 
білімі институты директорының орынбасары қызметін ат-
қарды. Тіл білімінің бүгінгі таңда қандай салаларының 
зерттелу зəрулігін дөп басып, жоспарлы түрде қарасты-
рылуына қызметкерлерді бағыттауға келгенде білгірлігі 
байқалып отыратын əрі сол жоспарлы жұмыстардың дер 
кезінде бітіп, баспадан басылып шығып, жұртшылық 
қолына жетуіне келгенде де Ш. Сарыбаевтың жарғақ құлағы 
жастыққа тимейтін. 

Ш.Ш. Сарыбаев қазақ диалектологиясымен ғана шек-
теліп қалған тар шеңберлі зерттеуші емес. Оның ғылыми 
ауқымы, шығармашылық өресі кең. Ғалымның 200-ден аса 
еңбегі жарық көрген екен. Өзінің ойлы да дəлелді ғылыми 
топшылауларын ол ұлтаралық қатынас тілінде де толғап 
келеді. Оның мақалалары «Вопросы языкознания», «Со-
ветское востоковедение» тəрізді əлемдік таралымы зор 
ғылыми-теориялық журналдар беттерінде жəне бірсыпыра 
шетел басылымдарында жарияланды. 

Ғалым назарында үздіксіз болатын ғылыми объектілер-
дің біразы мына тектес: қазақ тілі тарихы, морфология, 
диалектология, лексикология, лексикография жəне библио-
графия, аударма, есімнама мəселелері. Олардың қай-қай-
сысынан да біз Ш. Сарыбаевтың өзіндік қолтаңбасын кө-
реміз. Алайда оның барынша ықыласын төгіп, құмарта 
кірісетін саласының бірі – диалектология болса, екіншісі – 
тіл білімінің тарихы. Еркін бейнелеп айтар болсақ, бұл 
екі сала – ғалымның ғылым əлемінде өзін еркін сезінуіне 
мүмкіндік беретін қос қанаты дер едік. Өзгесін былай 
қойып, ғылымның осы салалары бойынша тындырылған 
жұмыстарын санамалап шыққанның өзінде ғалымның қазақ 
тілі білімі тармақтарындағы болмысы тұлғаланып шыға 
береді. Мəселен, 1976 жылы докторлық диссертацияға не-
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гіз болған «Қазақтың аймақтық лексикографиясы» атты 
еңбегі бүкіл түркі əлемінде маңызы зор дүние ретінде ба-
ғаланды. Неге десеңіз, бұл өзі шынында да түркітану ғы-
лымында лексикография теориясын тұңғыш жүйелі талдап 
берген күрделі зерттеу болатын. 

Ш. Сарыбаев диалектология мəселесін қарастыра жү-
ріп, дəл осы сала бойынша студент қауымының нендей 
мəселеге мұқтаж болып отырғанын сезінеді де, Ғ. Қалиев 
екеуі «Қазақ диалектологиясы» деген алғашқы оқулықты 
жазып, баспаға ұсынады. Бұл ғалымның өмірімен өзектес 
мəселені жіті аңғарып, зəрулік өтемін қайтара білетін зер-
десін байқатады. Яғни теория мен практиканың өзара жара-
сым тауып жатуы ғалым зерттеуіне тəн құбылыс. Профес-
сор О. Нақысбековпен бірігіп жазған «Қазақ тіліндегі ай-
мақтық лексика» деп аталатын монографиялық зерттеу де 
өзіндік топшылаулармен елге осылайша ой салады. 

Ол 30 жыл бойы диалектология бөлімін басқарып, Қа-
зақстанның түкпір-түкпіріне экспедициялар ұйымдастыр-
ды. Соның нəтижесінде тіліміздің жергілікті ерекшеліктері 
бойынша қыруар байлығы жинақталды. Ш.Сарыбаев осы 
материалдар негізінде бірнеше сөздіктер түзілуіне себепші 
болды. Атап айтқанда, «Қазақ тілінің диалектологиялық 
сөздігі» (1968), «Қазақ тілі тарихы мен диалектология» 
жинағы (8 кітап), «Қазақ тілінің диалектологиялық сөздігі» 
(І том) тəрізді еңбектерді жазуға қатысып, жетекшілік етеді. 
Сонымен бірге Ш. Сарыбаевтың жауапты редакторлығы-
мен үш томдық диалектологиялық сөздік құрастырылып 
(80 б.т.), оның І томы баспаға тапсырылды. 

Ғалымның тіл білімі тарихында орны бөлек, айрықша 
аталып өтуге тиісті еңбегі – жеті томнан тұратын биб-
лиографиялық көрсеткіші. Мұнда ол қазақ тіл білімінің ер-
телі-кеш ел қолына тиген мақала, кітап, сөздік, оқу құралдары 
т.т. тəрізді еңбектер туралы түбегейлі мағлұмат береді. Бұл 
еңбектерімен ол қазақ тіл білімі тарихына теңдесі жоқ үлес 
қосып отыр. 

Тынымсыз еңбек Шора Шамғалиұлын түркі тілдес 
халықтар мұрасының басын жинақтай түсуге де итерме-
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леді. 1989 жылы баспадан шыққан «Түркітану əдебиетінің 
библиографиясы» осындай мақсаттан туған. Бұл еңбек 
үшін автор Қазақстан ауылшаруашылық көрмесінің І дəре-
желі дипломымен марапатталды. 

Сондай-ақ, «Қазақ тіліндегі одағайлар» (1959), «Елік-
теуіш сөздер» (1960) деген еңбектері қазір қолға түспейтін 
сирек кітаптар қатарында. Ол «Қазіргі қазақ тілі» (1969), 
«Қазақ тілінің грамматикасы» (1966) авторларының бірі. 
«Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық сөздігі» (1966), «Қа-
зақ тілінің диалектологиялық сөздігі» (1969), «Жаңа атау-
лар» (1992) деген еңбектердің бəрі де Ш. Сарыбаевтың 
қатысуымен жарық көрген. 

Ғалым кейде қазақ тіл білімінің шеңберінен шығып, 
оның өзге туыс тілдерге қатысы жайлы мəселелерге де ба-
рып отырады. Мəселен, «К вопросу о монгольско-казахских 
языковых связах» (1960), «Монгольско-казахские лексичес-
кие параллели» (1971), «Қазақ, моңғол тілдерінің туыстығы 
жайлы» (1967) атты проблемалық мақалалары осыған дəлел. 
Бұл бірер ғана ғасыр бойы сөз болып, түйіні шешілмей келе 
жатқан қиын да қызықты алтаистика (алтайтану) мəселесін 
талдайтын еңбектер. 

Зерделі зерттеуші ретінде Ш. Сарыбаев қазақ тілі мен 
мəдениетінде өз еңбектерімен мəңгі өшпес ізін қалдырған 
А. Байтұрсынұлы, Ж. Аймауытов, М. Жұмабаев, Х. Досмұ-
хамбетов, Т. Шонанов сынды тұлғалар туындыларына иек 
артпай тұра алмайды. Сонау 1960 жылдың өзінде-ақ ол 
«Қазақ тіл білімі əдебиетінің библиографиялық көрсеткі-
шінің» І томында олардың еңбектерін барынша жарқыра-
тып, тізіп көрсеткен болатын. Бірақ олар ол кезде əлі ақ-
талмаған еді. Сондықтан бұл еңбек шықпай жатып, өртелді. 
Авторы қызметтен қуылды. Ол сонда да бұлардың еңбегі-
нен күдер үзбеді. Мұның өзі кезіндегі ерлікке сай іс еді. 

Ғалымның соңғы бес жылда жазып, жарық көрген жұ-
мыстарының ішіндегі ең сүбелі де мазмұнды, көлемді еңбегі 
«Қазақ тіл білімінің мəселелері» деген атпен жарық көрді 
(Алматы: «Арыс», 2000, 612 бет). 
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Ш.Сарыбаев өнегелі ұстаз-ғалым ретінде ғылым кад-
рларын дайындау ісінде де елеулі үлес қосып келеді. Ол көп 
жылдар бойы жоғары оқу орындарында дəріс оқып, сту-
денттерге арнап, оқу құралдарын жазуға белсене қатысып 
келеді. «Қазақ диалектологиясы» оқулығы (проф. Ғ. Қалиев-
пен бірлесіп) осы саладағы бірден-бір тұрақты, сəтті жа-
зылған оқулықтың бірі болып саналады. Шөкең қазірде 
өзінің сүйікті кəсібі ұстаздықты «Қайнар» университетінде 
жалғастырып отыр. 

Ғалым еңбектерінің бір парасы ғылымды насихаттау, 
нəтижелерді ғылыми конференциялар мен халықаралық 
жиындарда баяндау болса, Қазақстанның еңбек сіңірген 
ғылым қайраткері Ш. Сарыбаев та бұл салада кенде емес. 
Ол Венгрия, Болгария, АҚШ, т.б. елдердегі ғалымдармен 
шығармашылық байланыста болумен қатар, Германияда 
(1975), Түркияда (1994) өткен халықаралық конгресс, мəс-
лихаттарда қазақ тілі проблемаларынан баяндама жаса-
ды. Сондай-ақ республикалық жəне бұрынғы одақтық 
конференцияларға қатысып, маңызды да қажетті мəселелер 
жайлы жасаған баяндамаларының саны да аз емес. Əсіресе 
оның Бүкілодақтық аймақтық диалектологиялық конфе-
ренция (1973), Бүкілодақтық түркологиялық конференци-
яларды (1976) өткізуде ғалым-хатшы ретіндегі атқарған 
ұйымдастыру қызметі кезінде ерекше бағаланды. 

Ш. Сарыбаев терминолог ретінде де бірсыпыра мақала-
лардың авторы. Атап айтқанда, оның 1971 жылы «Ленин-
шіл жас» газетінде жарияланған спорт терминдері туралы 
талдамалары, көптеген пайдалы пікірлердің өрбуіне ұйтқы 
болды. Осының нəтижесінде ала-құла қолданыста жүрген 
спорт терминдерінің біразы жүйелене түсті. 

Ол лингвист мамандар даярлауда нəтижелі еңбек етіп 
келеді. Ш.Ш. Сарыбаев жетекшілігімен ондаған адам кан-
дидаттық диссертация қорғады. Мұның үстіне оның атқа-
рып жүрген қоғамдық жұмыстары қаншама. Қырғызстан 
Ғылым академиясы Тіл білімі институтында, Алматы пе-
дагогикалық университетінде диссертация қорғау жөніндегі 
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кеңестердің мүшесі, ҰҒА Қоғамдық ғылымдар бөлімі жа-
нындағы «Қазақ тілінің даму заңдылықтары» деген үйлес-
тіру кеңесінің төрағасы, Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 
Төралқасының мүшесі, т.т. сан түрлі шаруаға уақыт тауып 
жатады. 

Ғылымда, өмірде осыншама күрделі мəселелермен ай-
налыса жүріп, оның торығып немесе қажып отырған сəтін 
бір көрмейсіз. Қашанда ақжарқын ашық əңгімесі мен уыт-
ты əзіл-қалжыңымен елді өзіне тартып, еліктіріп отырғаны. 
«Директор жиналыста жүреді, орынбасар қиналыста жү-
реді», «Ғылым библиографиясынан, театр ілгіштен, мон-
ша шылапшыннан басталады», «Жұмыстан қысқарсам, 
үйден де қысқарар түрім бар», «Велосипед бірден тоқтаса 
құлайды, зейнеткер де солай», «Машина көп тұрса тот ба-
сады, қимылсыз адам да солай», «қалқам...», «шырағиям...», 
«мөлшерсіз нəрсе – махаббат» деген тəрізді сарыбаевтық 
сөз саптаулар елдің жадында. Ол қашанда ұжымның бас 
біріктірер жиынының басы-қасында. Оның əнге, өнерге 
құштарлығының өзі бір бөлек өнеге. Оның өнерді, өлеңді, 
спортты, мəдени мұраны насихаттау тəсілі де қызық. 
Егер сіз «Қайрат» футбол командасының өмір жолымен 
танысқыңыз келсе, Шөкеңе барыңыз. Шоқан Уəлиханов 
туралы мағлұматтар да Шөкең жинаған қорда. 

Осы тұста əйгілі түрколог Ə. Диваев еске түседі. Оның 
себебі мынада: Шамғали Харесұлының алғашқы əйелі осы 
кісінің қарындасы екен. Ол кісі толғақ үстінде қайтыс бо-
лыпты. Екі ғалымның жиі араласқаны байқалады. Бірлесіп 
бірнеше экспедицияға шығады. Бұл жинаушылық қасиет 
Шөкеңе де ұласады. Ал Шөкеңнің осы бір ұқыптылық пен 
құнттылығы енді балалары мен немерелеріне ұласқан. 

Бұрын Түркияда, қазір Германиядағы Қазақстан елшісі 
болып қызмет атқарып жатқан Қайрат Шораұлы Сарыбаев 
бір кезде «Орта Азия мен Қазақстанның ұлы адамдары» 
дейтін коллекциясы үшін филателистер қоғамының күміс 
медалімен марапатталған. Шөкеңнің немерелері – Əйгерім, 
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Диас, Динаралар да осы жинаушылық дəстүрді жалғас-
тыра түскен. 

Ш.Ш. Сарыбаев Республикалық «Қазақ тілі» қоғамын 
құрушылар қатарында болды, күні бүгінге дейін кеңес бере 
қызмет етіп келеді. Мемлекеттік тіліміздің мəртебелене тү-
суіне қосқан үлесі едəуір. 

Бір мысал. Қазір қазақша ашықхат, конверт, теңге, ақша, 
маркалардың қолданыста барлығына ешкім таңдана қой-
мас. Ал бұлардың осылайша болуына бір кезде Байланыс 
министрлігіне жолдаған Шөкеңнің хаты да себепші болға-
нын біле бермейміз. 

Сондай-ақ, бір кезде пойыз перронына шығар болсақ, 
ақы төлейтін заман болған. Міне, Шөкең осы сорақылық 
жөнінде Мəскеуге хат жазып, тыйдырған болатын. 

Ол өмірден өзінің кəсібін ғана емес, сол арқылы несібе-
сін де тапқан адам. Қай кезде де қызықты бір мəселемен 
көңілін алаң етіп жүргені. Шамасы, Шөкеңнің үнемі сергек 
күйде жүретіні – адамның өмірге құштарлығын шыңдай 
түсетін осындай керекті істерге əуесқойлығынан болса 
керек. Ғылыми ізденістерден шаршап-шалдыға бастаған 
тұста ол əралуан тақырыпқа байланысты қазақтың мақал-
мəтелдерін жинайды. Енді бір сəтте оның халық емшілігіне 
байланысты қыруар материалды жинақтап отырғанын кө-
ресіз. Осының ара-арасында 2000-нан асып түсетін анек-
доттарын айтып, жұрт көңілін көтеріп жатқаны. Қысқасы, 
Шөкең – ғалым ретінде де, азамат ретінде де ортаның 
гүлі, жайсаң азаматтың бірі. Базбір адамдар өзі қарасты-
рып жүрген ғылым саласын өмірмен байланыстыра ал-
май, томаға-тұйық тірлік кешіп жатады. Ғылым үшін ол 
да керек, əрине. Алайда ғылымның жемісін ел көріп жат-
паса, оның несі қызық. Осы тұрғыдан алғанда да Шора 
Шамғалиұлының шоқтығы биіктей түседі. Осының бəрі 
оның тілғұмырлығынан, яғни бала жасынан шексіз тіл-
сүйермен боп өсуінен. Сондықтан да біз əріптестері Шөкеңді 
тілғұмыр деп бағалаймыз! 
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ЕҢБЕГІМЕН ЕСЕЙГЕН

Жақында ғана жетпіс жылдық тойын атап өткен қарт 
ҚазПИ-дің (қазіргі АлМУ) қара шаңырағынан кімдер түлеп 
ұшпады дейсіз?.. Республикамызда ұлағатты ұстаздар 
мен білімді тəлімгерлердің талай ұрпағын баулып, үлкен 
өмір жолына аттандырған осы алтын ұядан бір кездерде 
мыңдаған жас жеткіншектер балапан құстай қанат қағып, 
талпынып ұшқан еді. Сол түлектердің бірі – филология ғы-
лымдарының докторы, профессор Телғожа Жанұзақов бола-
тын. 1951 жылы институтты тамамдаған оны ғылым жолына 
баулыған ұстазы профессор С. Аманжоловтың өтінішімен 
аспирантураға қалдырған еді. Сол жылдың қазан айында 
Ғылым академиясының Тіл білімі институтына қызметке 
қабылданған Телағаң осы күнге дейін тапжылмай, табан 
аудармай бір мекемеде қызмет істеп келеді. Міне, оның 
ғылыми-ұстаздық өмір жолына да 50 жыл толыпты. «Əркім 
өзінің сүйген ісінің құлы» деген емес пе, жоғары оқу орын-
дарына əлденеше рет түпкілікті қызметке шақырылғанмен, 
өз өмірін ғылымға бағыштаған ол əр жылдары универси-
теттерде ономастика мен лексикологиядан дəріс оқып, ұс-
таздық жолды да жалғастыра берді. Ұлы Абайдың «Ғылым 
таппай мақтанба, орын таппай баптанба» деген нақыл сөзін 
берік ұстанды.

Адам баласының өмірін бір арнаға түсіретін жағдайлар 
болады. Сондай бір оқиға оның да өмір жолына бағдар 
болды. Ол сəті түсіп, 1954 жылы Мəскеу-Ленинградқа іс-
сапармен барады. Есімі əлемге əйгілі түркітанушы, КСРО 
Ғылым академиясының корреспондент мүшесі, профессор 
С.Е. Маловқа жолығады. Қарапайым да кішіпейіл ғалым 
онымен ұзақ əңгімелесіп, кандидаттық диссертацияның 
тақырыбын білген соң, сөздердің көпмағыналылығы тура-
лы түркітану білімінде қазір қалам тартқан жан жоқ, ол өте 
ауыр, күрделі тақырып екенін айтады. Қазақ тіл білімінде, 
жалпы түркітануда ономастика мəселесі əлі тың жатқан 
дүние деп, С.Е. Малов оның бір саласы ретінде «Қазақ 
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тіліндегі есімдер» деген тақырыпты ұсынады. «Бұл халық 
тілінің тарихы, азаматтық тарих, этнография ғылымдары-
мен тікелей байланысты, арнасы кең тақырып», – дейді 
атақты ғалым. 

Міне, осы тақырып бойынша оның жетекшісі болып 
академик І. Кеңесбаев белгіленеді де, 1961 жылы кандидат-
тық, ал 1976 жылы «Қазақ тілі ономастикасының негізгі 
мəселелері» атты тақырыпта докторлық диссертация қорғап 
шығады. Содан бері ғалым қазақ тіл білімінің ономасти-
ка, лексика, лексикология, терминология салалары жəне 
фольклор, көркем аударма бойынша қалам тартып, қыруар 
еңбек жазды. Екі жүзден аса жұмыстарының ішінде бес 
монография, он үш кітап пен кітапша, он төрт сөздік болса, 
басқалары көлемді ғылыми жəне ғылыми-көпшілікқолды 
мақалалар. Олардың арасында жақын жəне алыс шетелдерде 
жарияланғандары да бар.

Оның «Қазақ тіліндегі жалқы есімдер», «Қазақ 
есімдерінің тарихы», «Основные проблемы ономастики ка-
захского языка», «Очерк казахской ономастики», «Орталық 
Қазақстанның жер-су аттары», «Тюркская ономастика. Пер-
спективы и развитие» сияқты еңбектерінің мəні айрықша 
зор. «Есімдер сыры», «Сіздің есіміңіз», «Қазақ есімдері» 
деген кітаптары əр үйдің кітап сөресінде, құжат дайындау 
мекемелері мен Азаматтық хал актілерін тіркейтін орындар-
да кеңінен пайдаланылатын қажетті құралдар. Ғалымның 
зерттеулерінде антропонимия (кісі аттары), топонимия (жер-
су аттары), этнонимия (ру, тайпа аттары), космонимия, астро-
нимия жəне зоонимия атауларының жасалу заңдылықтары 
мен ерекшеліктері, лексикалық қабаттары мен тілдік 
табиғаттары, этимологиясы қоғам өмірімен, тіл тарихы, 
азаматтық тарихымен, сондай-ақ тарих, этнография, гео-
графия ғылымдарымен өзара байланысы кеңінен талданған. 
Əсіресе ру, тайпа аттарының (этнонимдер) шығу, тайпа болу 
тарихы, оның ішінде басты, негізгі тайпалар мен «қазақ» 
атауының шығу төркіні, этимологиясы қалың жұртшылық 
назарын аударған, елеулі еңбек ретінде бағаланады. «Қазақ» 
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сөзінің шығуы жəне басқа мақалаларының Қытай Ғылым 
академиясының ғылыми журналында 1989-90 жылдары 
қытай тілінде жариялануы да бұған толық айғақ.

Ол І. Кеңесбаев, С. Аманжолов, А. Ысқақовтармен бір-
лесе отырып, көптеген еңбектердің жарыққа шығуына зор 
үлес қосқан ғалым. Телағаң «Тіл білімінің терминдері» атты 
тырнақалды тұңғыш еңбегін (1956) І. Кеңесбаевпен бірлесіп 
жазса, С. Аманжолов екеуі жинап бастырған «Қазақ халық 
жұмбақтары» деген кітапша (1959) кезінде М. Əуезовтің 
алғы сөзімен жарық көрген.

Телағаңның тікелей атсалысуымен шыққан «Қазақ тілі 
түсіндірме сөздігі» (10 томдық), «Қазақ тілінің түсіндірме 
сөздігі» (2-томдық), «Абай тілінің сөздігі», «Қазақстан 
географиялық атауларының сөздігі» атты еңбектер өз алды-
на бір төбе. Телағаңның ғалым ретінде қалыптасып, елеулі 
табыстарға жетуі, тіпті тұтас тағдыры А. Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтымен байланысты. Қаршадай 
кезінде Тіл білімі институтына келген ол бұл кезде айту-
лы ғалым, ардақты аға, ұлағатты ұстаз. Барша жұрт құрмет 
тұтар сыйлы азамат. Осыншама құрметке Телағаң еңбегінің 
арқасында жетті.

Ол 1984 жылы Ғылым академиясының Ш. Уəлиханов 
атындағы сыйлығының, 1988 жылы Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік сйылығының иегері деген жоғары атақтарға 
ие болды. 1991 жылы түркітану ғылымы бойынша про-
фессор атағы берілсе, 1995 жылы Гуманитарлық ғылымдар 
академиясының толық мүшесі (академигі) болып сайланды.

Ол кісінің еңбегі ономаст ғалымдар арасында өте жоға-
ры бағаланады. Польшадағы Краков, Германиядағы Лейпциг, 
Финляндиядағы Хельсинки қалаларында өткен халықаралық 
ономастикалық конгрестерде ол қазақ ономастикасының 
мəселелері бойынша баяндама жасады. Шетел ғалымдарына 
қазақ тілін, елін танытты. Қазақ ономастикасы жөнінде ол 
Мəскеу, Ленинград, Киев, Одесса, Баку, Ташкент, Самар-
қанд, Қарши, Бішкек, Алматы қалаларында болып өткен кон-
ференцияларға да қатысты. Баяндамалары жинақтарда жа-
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рияланды. Оның осы мəселесі бойынша академик Ə.Т. Қай-
дармен бірге жазған «Атамекен атауындағы ақтаңдақтар», 
«О судьбе языка земли казахской», «Атаулыар – тарих ай-
ғағы», «Қазақ Республикасындағы қазақ азаматтарының 
есімдері» еңбектері мен əке аттары жəне ататегін реттеу ту-
ралы тұжырымдамасы зиялы қауымға белгілі. «Республи-
калық Мемлекеттік жəне əкімшілік-аумақтық бірлестіктер-
дің атауларын реттеудің, елді мекендердің аттарын өзгерту 
жəне тарихы, географиялық атауларын қалпына келтіру 
Тұжырымдамасы» да жалпыға мəлім.

Ғалымның қоғамдық қызметтері мен ғылым кадрла-
рын дайындаудағы еңбегі де елеулі. Ол көп жылдар ҒА Тіл 
білімі институты, ҚазМҰУ, АлМУ жанындағы кандидаттық 
жəне докторлық диссертациялар қорғайтын арнаулы кеңес-
тердің мүшесі болған болса, кейін де А. Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институты жанындағы докторлық 
диссертация қорғайтын кеңестің жəне Алматы облыстық, 
қалалық ономастикалық комиссиялардың мүшесі. Телағаң 
көп жылдардан бері ономастика бойынша Орта Азия мен 
Қазақстанда кадр даярлауға белсене атсалысып жүр. Оның 
жетекшілігімен оннан аса ғылым кандидаты, кеңесшілігімен 
екі ғылым докторы диссертация қорғады.

Телағаңды көргенде менің есіме Абай атамыздың 
«Ақырын жүріп, анық бас, еңбегің кетпес далаға» деген 
сөзі түседі. Ұлы ақын осы бір сөзді Телағаң тəрізді жандар-
ға арнап айтқандай болады да тұрады. Қашан көрсең де 
аяңынан жаңылмайтын маңғаз ғалым ақырын жүріп жет-
пістің асқарына шықты. Міне, енді сексеннің сеңгіріне де 
селт етер емес. Бастаған ісінен үлкен нəтиже шығарып, 
ел-жұртының алғысына бөленіп, абыроймен еңбек етуде. 
Қаншама биікке көтерілгенімен, көзге оқшау түсуге тырыс-
пайтын табиғаты сыпайы, мінезі сырбаз жанның қажып-
қалжыраған кезін көрген емеспіз. Іні-қарындастарымен 
қатар жүріп, тіл ғылымының ауыр жүгін алқынбай көтері-
сіп келеді. Тіл білімі институты қызметкерлері дайындаған 
«Қазақ тілінің сөздігі» атты еңбекті (көлемі 160 баспа табақ) 
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жауапты редактор ретінде өңдеп, толықтырып, баспаға əзір-
леген Телағаңды сексенге қалай қиярсың.

– Телағаның көзі Алатаудың қарақатындай мөлдіреп, 
шашы мойылдай боп, тойған қозыдай томпиып жүреді. 
Қартаймаудың қандай құпиясы бар? – деп қалжыңдасақ, ол 
жымиып күліп, əдеттегі сабырлы мінезімен:

– Біз қиын заманда қар төсеніп, мұз жастанып жүріп өс-
тік. Өмір бізді қиындықпен сынады, сынбастай болып 
ержеттік. Өмір болса, ойда жүрген жоспарларды жүзеге 
асырсақ деген мақсат бар. Жанымыз қартаймасын, – деп жы-
миып күледі.

Ерінбеген еңбегімен дегеніне жеткен ғалымның іс-жос-
пары көп. Ана тіліміздің білгірі, айтулы ғалым Телқожа 
Жанұзақов нағыз кемел шағында. Оның асықпай аяңдап 
жүріп те талай-талай биік асулардан аса береріне сенім мол.

ТІЛ ТӨРІНЕ ШЫҚҚАН ЕҢБЕКТОРЫ

Ұлы Отан соғысынан кейінгі, 1950 жылдардан бастап, 
еліміздің ғылым ордасының құдіретті есігін айқара ашып, бар 
ғұмырын ғылымға арнаған жас түлектердің көбі бұл күнде 
қалың жұртқа танымал, белгілі ғалым, академик, профессор, 
ұлағатты ұстаздар дəрежесіне көтерілген. Бұл жəйтті солар-
мен замандас, тағдыры бір профессор Телғожа Жанұзақов-
тың өмірінен де көруге болады. Ол 1927 жылы маусым 
айының 15-де аты əлемге əйгілі аспантау Хантəңірі шыңы-
ның етегіндегі шуағы мол, табиғаты сұлу Нарынқол ауы-
лында, текті əулет ұрпағы Сатаев Жанұзақтың отбасын-
да дүниеге келді. Нарынқол, Қарқара, Кеген бастауыш 
мектептерінде Ə. Сымағұлов, Б. Момбеков сынды ұстаздар-
дан білім алғанын күні бүгінге дейін есінен шығармай ай-
тып отырады. Сапалы білім беріп, саналы тəрбиеге баулыған 
Ж. Жолаева, А. Серікбаев, Ə. Ишмухамбетов, Ш. Мұқаев, 
Ш. Батталова (кейін ҰҒА-ның академигі болған) сияқты 
ұстаздарын ыстық сезіммен еске алады. Бір отбасының 
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үлкені Күлəйдің қазақ тілі мен əдебиетінің маманы, інісі 
Тельманның республикамызда белгілі журналист, ал Тел-
ғожаның ғалым болып қалыптасуына осы ұстаздарының 
ықпалы ерекше болғаны анық.

Бірақ оның балалық, жасөспірім шағы Ұлы Отан со-
ғысының нағыз өрт-жалынына тура келген еді. Өзінің құр-
бы-құрдас, сыныптастарымен бірге аудан орталығына жа-
қын жердегі «Тоғызбұлақ» колхозында шалғымен шөп шабу, 
астық ору, бастыру, тазалау, балшық айдап, кірпіш құю, мал 
бағып, төл алысу сияқты жұмыстар бұғанасы бекіп, буыны 
қатпаған өрім жастардың жанына қатты батты. Бұл кезде 
аудан өңіріндегі азаматтар түгелімен майданға кетіп жатты. 
Бұл жағдайды көріп-біліп, қатты күйзеліске түсіп жүрген 
мекеме бастығы əкесі Жанұзақ Сатаев, қолында əскерге 
алмау туралы броны бола тұра, сұранып өз еркімен 1942 
жылы шілде айында майданға аттанды. 1943 жылы абзал 
əкесінің соғыста ерлікпен қаза тапқаны туралы майданнан 
«қара қағаз» келді. Бұл кез шəкірт баланың 9-шы сыныпты 
бітіріп, колхоз шаруасында жүрген кезі еді. Енді жан бағу, 
күн көру үшін мектепті тастауға тура келді де, жұмысқа 
тұрды. Күзде 10-шы сыныпқа баруы керек еді, амал қанша... 
Дегенмен, білімге құштар озат оқушының мектепті тастап 
кетпек болғаны жандарына батқан ұстаздар қалайда 10-шы 
сыныпты тамамдап шығуға көндіреді.

1944 жылы мектепті бітірген жас жігіт жұмыс іздеп, та-
банынан таусылып жүргенде, əкесі бастық болып істеген 
мекеменің бас бухгалтері А.В. Кириллин оны есепшілік 
жұмысқа шақырғанда қатты қуанды. Əлгі шапағаты зор 
Алексей ағасы үш айдан соң оны Алматы қаласындағы 
6 айлық бухгалтерлік курсқа аттандырады. Оқуын бітіріп, 
құжатын қолына алған соң қайта оралған қайратты жас бұл 
кісінің қарамағында табаны күректей үш жыл бухгалтер 
болып істеп, үлгі-өнеге, ізгілікті тəрбие алып шығады. Бұл 
шаруадағы тиянақтылық пен тыңғылықты əрекет, ұзақ та 
тапжылмас отырыс, мəдениеттілік пен ұстамдылық жалын-
ды жастың студенттік оқу ісінде де, кейіннен ғалым болып 
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қалыптасуына да зор ықпал жасап, көп ізгі пайдасын тигізді. 
Жақсы да жайлы, жаны тыныш іс атқарып жүрсе де, енді 
жоғары оқу орнына түсіп, білім алсам, ұстаздарым сияқты 
ана тілі мен қазақ əдебиетінен маман болып, шəкірттерді 
оқытып, сабақ берсем деген арман бойын билейді. Сөйтіп 
жүргенде, Ұлы Отан соғысына бастан-аяқ қатысып, жара-
ланса да, аман-сау елге оралған əкесінің інісі Сатаев Сейдін-
ге ақыл салады. Бұл ізгі тілегін қуаттаған ол Алматыға 
алаңсыз оқуға аттануға рұқсат етіп, шешесі мен кішкене 
інісі Тельманды қолына алып келуге уəде береді.

Талантты жас 1947 жылы Абай атындағы Қазақ педаго-
гика институтының студенті болып қабылданады. 1951 жылы 
институтты ойдағыдай бітірген оны ұстаздары профессор 
С. Аманжолов пен доцент С. Бақшиловтың ұсынысымен 
институт ғылыми кеңесінің шешімі бойынша аспирантура-
ға қалдырады.

1952 жылы сол кезде Ғылым академиясы Тіл жəне əде-
биет институтының директоры, ұстазы А. Ысқақов сүйікті 
шəкіртін қызметке шақырады. Қызметке қабылданғаннан 
кейін ұстазы кабинетіне шақырып, оның қолына қомақты 
жұмысты ұстатады да: «Мынау «Қазақ тілінің орфография-
лық ережесі», осыны «Қазақстан мұғалімі» газетінің бас 
редакторы Омарғали Құдышевқа тапсырасың, ол кісінің 
айтқанын орындайсың», – деп тапсырма береді. Бұл жөнінде 
ғалым-профессор Т. Жанұзақовтың өзі: «Омекең мен берген 
жұмысты алған соң «ертең сағат 9-да келесің», – деді. Со-
дан біз бұл ережені асықпай-аптықпай, ежіктей отырып, бір 
жетідей оқып шықтық. «Енді бұл ереже газет бетінде жа-
рияланады да, жұрт пікір айтады, – деді байсалды редактор».

Сөйтіп, 1953 жылдың бас кезінде «Қазақ тілінің орфо-
графиялық ережесі» «Қазақстан мұғалімі» газетінде жарық 
көрді. 1954 жылдың басында газет бетіндегі мақалаларды 
жіктеп, іріктеу, жалпы қорытынды жасау үшін құрамында 
А. Ысқақов, Ə. Ермеков, О. Құдышев, Ə. Хасенов жəне 
Т. Жанұзақов бар, 5 адамнан комиссия құрылды. Комиссия 
1954 жылдың мамырына дейін жұмыс істеп, «Қазақ тілінің 
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орфографиялық ережесінің» жаңа нұсқасын жасап бітірді. 
Одан кейін де талқылаудан өткен «Орфографиялық ереже» 
Қазақстан Үкіметінің қаулысымен 1957 жылы жарық көр-
ген еді», – деп еске алады ғалым.

Міне, сол жылдан күні бүгінге дейін ол А. Байтұрсын-
ұлы атындағы Тіл білімі институтында 55 жыл бойы еңбек 
етіп, оның тұтас тағдыры осы институтпен тікелей байла-
нысты. «Дарақ бір жерде көгеріп, тамырын терең жая-
ды» деген қағиданың ақиқаттығын Телағаң өмірі айғақтай 
түскендей. Ол бұл күнде айтулы ғалым, ардақты аға, ұлағат-
ты ұстаз. Барша жұрт құрмет тұтар сыйлы азамат. Осынша 
беделге ол еңбектену, үздіксіз іздену нəтижесінде жетті. 

Ғылыми ортаға келіп, оңы мен солын аңғара бастаған жас 
ғалым алғашқы жылдары тіл білімі терминдерін жинап зерт-
теумен қатар, академиялық сөздік бөлімінде құлшына іске 
кірісе бастайды. Бұдан былай оның ғылыми-зерттеулерінің 
ауқымы кеңейе түседі. Ғалым лексикография, ономасти-
ка, орфография, статолингвистика, фольклор жəне аударма 
мəселелерімен де шұғылданады.

Адам баласының өмірін бір арнаға түсіретін жағдайлар 
болмай тұрмайды. Сондай бір оқиға оның да өмір жолы-
на бағдар болады. 1953 жылдың желтоқсанында Мəскеу 
мен Ленинградқа іссапармен барады. Есімі əлемге əйгілі 
түркітанушы, КСРО Ғылым академиясының корреспондент 
мүшесі, профессор С.Е. Маловқа жолығады. Ғұлама ғалым 
оған ономастиканың бір саласы ретінде «Қазақ тіліндегі 
есімдер» деген тақырыпты ұсынады. «Бұл халық тілінің та-
рихы, азаматтық тарих, этнография ғылымдарымен тікелей 
байланысты, халықтың мəдениеті, əдет-ғұрпы, салт-санасын 
бойында берік сақтаған», – дейді атақты ғалым. Осыдан 
кейін жазу кабинетіндегі кітап сөресінен бір-екі кітапты 
алып: «Ертеңге дейін осымен таныс, содан соң күнде кеш-
ке сағат алтыда келіп тұр, əңгімелесіп, пікірлесеміз», – деп 
шығарып салады. Сол сапарында Ленинград қаласында бір 
ай болған жас талап көп мəселені көңіліне түйіп, ой-өрісі 
кеңейіп, аға ғалымдардан жақсы өнеге алып, елге қуанышты 
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келеді. Əсіресе ғалым кітапханасындағы А. Байтұрсынов, 
Қ. Жұбанов, Х. Досмағамбетов, С. Сейфуллин, т.б. зиялы-
лар шығармаларын көрсеткенде, оның қуанышы қойнына 
сыймай мəз болғаны əлі есінде. Ол жылдары бұл авторлар 
мен олардың шығармалары «қамауда» жатқан кез ғой. «Бұл 
кітаптардың менің кітапханамда сақталу сыры – мені ешкім 
тінтпейді ғой», – дейді маңғаз ғалым.

Міне, осы тақырып бойынша оның жетекшісі І. Кеңес-
баев болып белгіленеді де, Т. Жанұзақов түркі тілдес рес-
публикаларда алғаш рет «Қазақ тіліндегі есімдер» атты 
тақырыпта 1961 жылы кандидаттық диссертация қорғап, 
1976 жылы «Қазақ тіліндегі ономастиканың проблемала-
ры» атты тақырыпта түркі тілдерінде бірінші рет докторлық 
диссертация қорғап шығады. Қазақ ономастикасы бойынша 
жарты ғасырдан артық зерттеу жұмысын жүргізіп, білікті 
ғалым кандидаттарымен қатар ғылым докторын дайындауға 
белсене атсалысып келеді. Ол қазақ тіл біліміндегі жаңа 
бағыт – қазақ ономастикасын қалыптастырушылардың бірі, 
республикадағы ономастикалық мектептің негізін салушы 
ғалым.

Онамастика бөлімін басқарған жылдары (1981-94) жəне 
ономастика бойынша зерттеу жұмыстарының жетекшісі 
болған жылдары (1995-2003) қазақ ономастикасы бойынша 
бөлімде 20-дан астам кітап, сөздіктер мен жинақтар жəне 
жүздеген ғылыми материалдар жарияланды.

Ғалымның антропонимика, топонимика жəне этнони-
мика жайлы зерттеу жұмыстары мен ізденістерін респуб-
лика ғалымдары мен шетелдік əріптестері шынайы көңіл-
дерімен бағалағанын баспасөзде жарияланған сын-пікірлер 
мен кейбір ғылыми мақалалардан анық көруге болады. Ол 
жайында ғалымның өмірі мен шығармашылық еңбегін си-
паттайтын 2002 жылы жарық көрген библиографиялық 
кітапта толық мағлұмат көрсетілген. Ғалымның ерекше 
күш-жігер сала еңбек еткен, қазақ тіл біліміндегі аса күрделі 
де қиын, ауыр сала – лексикография (сөздік жұмысы). Бұл 
ретте белгілі лингвист, «Орыс тілі грамматикасының» авто-
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ры, профессор, КСРО Ғылым академиясының корреспон-
дент мүшесі С.Г. Бархударовтың: «Егер билік менің қолымда 
болса, есектің эмблемасы салынған орден жасатып, сөздік 
жасаушыларды марапаттар едім», – деген ұлағатты сөзі 
кезінде аңызға айналған еді.

Т. Жанұзақов қазақ тіл білімінде тұңғыш рет жарық көр-
ген іргелі де ірі сүбелі еңбек – 10 томдық «Қазақ тілінің 
түсіндірме сөздігі» (1996), 27 томдық «Қазақша-орысша-
қазақша терминологиялық сөздік. Əдебиет жəне лингвисти-
ка» (2000) кітабының авторларының бірі.

Т. Жанұзақовтың қажырлы еңбегінің нəтижесінде елі-
міздің тарихында тұңғыш рет жарық көрген ана тіліміздің 
50 мыңдық сөзін қамтып, мағыналарын ашып, түсініктерін 
берген, көлемі 774 беттік «Қазақ тілінің сөздігі» (1999) 
барша зиялы қауымға кеңінен танымал. Өкінішке қарай, 
бұл аса қажетті сөздіктің таралымы 3700 дана ғана болып, 
қалың қауым қолына тимей отыр. Оның мемлекеттік тілді 
оқыту, үйрету, оның дамып, өсуіне тигізер пайдасы аса зор. 
Сондықтан көп таралыммен тез арада қайта шығарылса, нұр 
үстіне нұр болары сөзсіз.

Ғалым 1952-98 жылдары туған тіліміздің сөз байлы-
ғын, жергілікті тұрғындардың сөйлеу тілін, жалпы халық 
тілінің құнарлы байлығын, сондай-ақ жер-су, тайпа, адам 
аттарын, аспан шырақтары атауларын жинау мақсатымен 
еліміздің Ақтөбе, Атырау, Ақмола, Алматы, Жамбыл, 
Жезқазған, Павлодар, Қарағанды, Көкшетау, Оңтүстік Қа-
зақстан, Шығыс Қазақстан (Семей, Өскемен өңірлері), 
Талдықорған жерлеріндегі диалектологиялық, эпиграфия-
лық, ономастикалық ғылыми экспедицияларда болды. Оно-
мастика бойынша институтта ономастикалық база жасап, 
400 мың атаудан тұратын ономастикалық картотека құрды.

Ғалым ғылыми жұмыстарды ұстаздықпен ұштастыра 
білді. Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік уни-
верситеті, Абай атындағы Қазақ ұлттық мемлекеттік уни-
верситеті мен «Қайнар» университеттерінде əр жылдары 
мемлекеттік емтихан комиссиясының төрағасы болды. 
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1980 жылдардан бастап жеріміздегі өзгеріске түсіп, 
еріксіз халық жадынан өшірілген тарихи маңызы бар жер 
аттарын қайтару, қалпына келтіру, мезгілі өткен атауларды 
өзгерту, еліміздегі жер-су аттарын бұрмаламай дұрыс жазы-
луын реттеу жайлы халық тарапынан хат үстіне хат жоғары 
орындарға қардай борап жатты. Бірақ ешбір лауазымды 
шенеунік жұмған аузын ашпады. Бұл жағдай 1986 жылғы 
Желтоқсан оқиғасынан соң тіптен қиындай түсті. Бірақ 
1988 жылдан бастап мемлекеттік тіл мəселесі жедел көте-
ріліп, тиісті қаулы-қарарлар да қабылданды. Осы жағдайды 
пайдаланған А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі инсти-
туты ономастика бөлімінің меңгерушісі Т. Жанұзақов қазақ 
жеріндегі тарихи атауларды қалпына келтіру, заманы өтіп, 
ескірген атауларды өзгерту, жер-су жəне адам аттарын рет-
теу ісіне белсене қатысып, 1989 жылы Үкімет орындары-
на хат жолдап, Мемлекеттік ономастика комиссиясын құру 
жайлы мəселе қойды. Соның нəтижесінде Қазақстан Үкіметі 
жанынан Мемлекеттік ономастика комиссиясы құрылып, 
ол 1990-2003 жылдары оның ғалым хатшысы, мүшесі бола 
жүріп, қоғамдық негізде жұмыс істеп, қыруар шаруа тын-
дырды. Жүздеген тарихи атаулар қалпына келтірілді. Ол 
ономастикалық комиссияның ережесін жазды. Академик 
Ə. Қайдармен бірлесе отырып жазған «Республикадағы мем-
лекеттік жəне əкімшілік-аумақтық бірлестіктердің атаула-
рын қалпына келтіру Тұжырымдамасы» мен «Қазақ Респуб-
ликасындағы қазақ азаматтарының есімдері мен əке аттары 
жəне фамилияларын реттеу туралы Тұжырымдамасы» зия-
лы қауымға мəлім. Оған қоса бағдарламалық ірі мақалалар 
жарияланды. 

Т. Жанұзақов қазақ тілі білімін өзінің іргелі еңбектері-
мен байыта түсті. Ғалым осымен қатар халық ауыз əдебие-
тіне де қатысты мəселелер жайында да қалам тартты. 

Филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Гу-
манитарлық ғылымдар академиясының академигі Телғожа 
Жанұзақовтың ғылыми еңбектері тиісті дəрежеде бағала-
нып, Ш.Уəлиханов атындағы жəне Қазақстан Мемлекеттік 
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сыйлықтарының лауреаты деген жоғары атақтарға ие бол-
ды. Ол ҚР Үкіметінің «Көрнекті ғалымдарға арналған Мем-
лекеттік стипендиясының» иегері болды. 

Т. Жанұзақов – ғылымға басы бүтін берілген, мейірім-
шапағаты мол, қай кезде де жақсылыққа дайын, адамгер-
шілігі күшті адам. Оның адамдарға адалдығы, жүрегінің 
мейлінше тазалығы, өз ісіне беріктігі, сыпайы əрі іскерлігі 
өз замандастары ғана үшін емес, кейінгі ұрпақтарға да үлгі-
өнеге болары күмəнсіз. Ғалымның шығармашылық іс-жос-
парын орындап, əлі де шəкірттерін баулып, өсіре береріне 
сенім мол. 

«Егемен Қазақстан», 15 маусым, 2007 жыл 

ӨРЕЛІ ОЙДЫҢ ИЕСІ

Бабаш Əбілқасымовтың тіл біліміне келуінде өзіне тəн 
заңдылық бар сыңайлы. Өйткені алтын ұя – отбасында 
көрген тəрбие оны ана тілінің қызметшісіне айналдырары 
сөзсіз еді. Ол 1931 жылдың 2 қарашасында Атырау облы-
сы, Исатай ауданы, Тұщықұдық ауылында дүниеге келген. 
Бұл талай тарихи аңызға негіз болған əйгілі Нарын құмы-
ның шығыс жағындағы Серікбай жағылы. Əрбір азамат 
туған топыраққа тартып тұрады екен деген сөз бар. Ба-
баш бойынан да осындай бір ұқсастық табатындаймыз. 
Төсіне неше алуан сыр бүгіп қатпарланып, мамықтай есіліп 
толқынданып, түрленіп жататын майда жағыл кейде адам 
мінезіне ұқсап кетеді. Қалай десек те, Серікбай жағылының 
көп адам байқай бермейтін қасиет, қадірі Б. Əбілқасымов 
мінезінен мықтап орын алған. Бұл атамекеннің адам болмы-
сына жасайтын ықпалы. 

Бұған көргенді шаңырақтағы ата, əке тəрбиесі ұласса, 
жас өскіннің адам болып қалыптасуына даңғыл жол ашыл-
май ма? Бабаш тəрбие көрген отбасы осындай шаңырақ. 
Əкесі – Əбілқасым өз отбасында ғана емес, сол төңіректегі 
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ауыл-аймаққа аса беделді адам болған деседі. Беделді бола-
тыны өзінің ісі мен сөзіне берік, адалдық пен əділет жолын 
таңдаған, сол жолдан еш таймаған тілі өткір, табанды жан 
екен. Ол Дуаберген ауылдық кеңесінің көп жыл төрағасы 
болыпты. Оның аузынан шыққан мақал-мəтелге бергісіз 
небір ұтымды сөз орамдары мен мысқыл əңгімелері əлі 
күнге дейін ел аузында жүргенін аузынан суы құрып отырып 
əңгімелейтіндер бар. Соның бірі – Бабаштың өзі. Тіліміздің 
таңдай қақтырар байлығын танытар мұндай мысалдың кө-
бін оның өзі майын тамыза айтқанда Бабаштың мамандық 
ретінде тілді таңдағанына таңдана қоймайсыз. 

Мұның үстіне тігіншісі келіссе, киім жараспай тұрмай-
ды. Екі ұл, төрт қыздың ортасында еркеліктің құлағынан 
ұстаған Бабаш зейінді бала болып өседі. Мектеп тəрбиесі 
оның осы зейінін ұштай түседі. Ол бір мен сегізінші кла-
старды Жамбыл, Айбас ауылдарындағы мектептерде оқып, 
оныншыны аудан орталығындағы Амангелді орта мектебі-
нен тамамдайды. 

Сол тұстағы орын алған отбасы жағдайына байланысты 
Бабаш ынтасы болғанмен, оқуын жалғастыра алмай, Айбас 
ауылындағы мектепте екі жылдай мұғалім болып істейді. 
Оның ə дегеннен-ақ жауапкершілікті сезінуі осы кезден 
басталған. Жəне бұл жылдар жас жігіттің болашақтағы өмір 
соқпағын айқындап берген сияқты. Сол соқпақ оны 1949 жы-
лы Орал педагогтік институтына алып келеді. Институтты 
ол айрықша (сталиндік) степендиямен оқып, оны үздік дип-
ломмен бітіреді. 

Өз облысына арнайы жолдаумен келген Бабашты Аты-
рау облыстық оқу бөлімі тəжірибесі бар маман есебінде 
жəне партия мүшесі екені есепке алынып, оны өзі оқыған 
Амангелді орта мектебіне бірден директор етіп жібереді. 
Сөйтіп ол қаршадай кезінде білдей мектептің директоры 
болып шыға келеді. 

Жасынан осындай жауапты қызметке тағайындалған-
мен, ол өз мамандығына қарай ойысуды аңсайды. Осы ойын 
айтып, талай қолқа да салып жүрді. Бəлкім, осыны ескерді 
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ме екен, 1958 жылдың ақпан айында обком оны Гурьев пе-
динститутына проректор жəне партия ұйымы хатшысы етіп 
жібереді. 

Б. Əбілқасымұлы аталған жұмыста өз мамандығынан 
дəріс оқи жүріп, тіл ғылымының мəселелерін зерделеуді 
бір сəт есінен шығарған емес. Өйткені оның ғылыми 
ізденіске деген ынта-ықыласы 1952 жылы студент кезінен-
ақ басталған болатын. Осы ұмтылыс ақыры оны Қазақ ССР 
Ғылым академиясы Тіл білімі институтының аспирантура-
сына алып келді. Оны 1964 жылы бітіріп, қазақ тіліндегі 
алғашқы газеттің бірі – «Дала уəлаяты газетінің» тілі» де-
ген тақырыпта Қырғыз ССР-ының ҒА академигі, көрнекті 
түркітанушы И.А. Батмановтың жетекшілігімен кандидат-
тық диссертация қорғады. Аталған газет 1888-1902 жыл-
дар арасында Дала генерал-губернаторының ресми органы 
ретінде қазақ, орыс тілдерінде жұмасына бір реттен шығып 
тұрған. Бұл газеттің тіл ерекшеліктерін сөз ету арқылы қазақ 
əдеби тілінің өткен ғасырдағы тарихын сипаттаумен қатар, 
оның бетінде көтерілген ана тіліміздің байлығын дамыту, 
оның емлесін жетілдіру жайлы пікірлердің болғанын да 
көрсете білді. 

Б. Əбілқасымов бұл саладағы өз ізденістерін əрі қарай 
жалғастырып, аталған газеттен 20 жылдай бұрын шыққан 
ең бірінші қазақ тіліндегі газетіміз – «Түркістан уəлаяты 
газетінің» (1870-83) тілдік ерекшеліктерін де зерттеу объек-
тісі етті. Бұл зерттеулердің нəтижесі «Алғашқы қазақ га-
зетінің тілі» (1971) атты монографияда көрініс тапқан. Міне, 
осыдан былай қарай оның ғылым жолындағы табанды ізде-
ністері басталады. 

ХІХ ғасырдағы əдеби тіліміздің сыр-сипатын толық ашу 
үшін тек қана мерзімді баспасөз материалдары жеткіліксіз 
екені белгілі. Сондықтан Б. Əбілқасымов сол тұстағы ба-
сылым көрген көркем əдебиет туындыларын, ғылыми-
көпшілік əдебиет үлгілерін, сондай-ақ ресми ісқағаздары 
мен эпистолярлық нұсқаларды Мəскеу, Санкт-Петербург, 
Қазан, Ташкент, Орынбор сияқты қалалардың кітапхана, 
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мұражайларынан іздеп тауып, оларды тілдік жағынан сарап-
тауды мақсат тұтты. Бұл орайда оны сол кезде көптеп жарық 
көрген қисса аталатын əдеби нұсқалардың тілі қызықтырды. 
Шындығында да, қиссалық əдебиет басқа түрік тілдерінің 
қайсысынан да қазақ топырағында ерекше күшті дамыған, 
мəселен, өткен ғасырдың соңғы ширегінде ғана жүзден 
астам қисса аталатын шығармалар жарық көрген еді. 
Б. Əбілқасымов осы мол дүниені тілдік жағынан алғаш са-
раптаушы болды, олардың діни, азаматтық идеяны жырлай-
тын жəне халықтық туындылар деп үшке жіктеп, олардың 
əр тобына лингвистикалық сипаттама берді. 

Дəрігерлік, малдəрігерлік жəне басқа ғылым салаларына 
байланысты шыққан кішігірім кітапшалар мен мақалалар-
дан ғылыми-көпшілік əдебиет стилінің элементтерін көре, 
көрсете алды. Ресми құжаттардың үлгілері қатарында əр-
түрлі бұйрық, жарлық, заң жинақтарымен қатар, Абай құ-
растырған «Қарамола съезінде жасалған ереже», эписто-
лярлық материалдар бірге қарастырылады. Сөйтіп, ол өткен 
ғасырдағы қазақ əдеби тілінің одан бұрынғы жəне қазіргі 
тілімізбен салыстырғандағы ерекшеліктерін көрсетіп, сол 
кезеңге тəн əдеби, тіл заңдылықтарын ашып берді. Бұл 
бағалы деректер Б. Əбілқасымовтың «XIX ғасырдың екінші 
жартысындағы қазақ əдеби тілі» атты монографиясында 
(1982) кеңінен сөз болады. Осы монографиясы негізінде 
ол 1983 жылы докторлық диссертация қорғады. Ал аталған 
монографияда талданған мəтіндер мен материалдардың 
бірқатары оның 1988 жылы жарық көрген «ХVІІІ-ХІХ ға-
сырлардағы қазақ əдеби тілінің жазба нүсқалары» аталатын 
кітабында көрініс тапты.

Қазақ əдеби тілі тарихының ХV ғасырдан XIX ғасыр-
дың аяғына дейінгі дəуірі біраз зерттелгенімен, XX ғасыр-
дағы даму, жетілу тарихы, жеке кезеңдері ғана болмаса, 
толықтай жүйелі түрде зерделенген емес. Міне, ғалым осы 
дəуірді тұтас алып, өз аспиранты Ш. Мəжітаевамен бірге 
монографиялық дəрежеде зерттеп, «XX ғасырдағы қазақ 
əдеби тілі» (2000) деген кітапты жарыққа шығарды. Əрине, 
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бұл аталған ғасыр өте күрделі оқиғаларға толы жəне 
қамтитын уақыты да өте үлкен болғандықтан, бұл кезеңге 
қатысты оқиғалар мен проблемаларды түгел қамтып, бəрін 
шешіп берді деп айта алмасақ керек. Дегенмен əдеби тіл 
тарихын зерттеушілер мен қазақ əдеби тіл тарихы кур-
сын оқушылардың қолына белгілі дəрежеде жүйеленген, 
экстралингвистикалық, тілдік деректері мол еңбек тиді деп 
ойлаймыз.

Б. Əбілқасымов тіл тарихының көне дəуірлеріне де еркін 
барып, бұл салада да ғылыми зерттеулер жүргізіп келеді. 
Оның біраздан бері нысанаға алып жүрген бір жəдігерлігі – 
ХVІІ ғасырда жазылған Хиуа ханы Əбілғазы Баһадүр 
ханның «Шежіре-и түркі» («Түрік шежіресі») атты тари-
хи шығармасы. Бұл шежіренің Б. Əбілқасымовты айрықша 
қызықтырған жері – оның тілінің қазақ тіліне өте жақын-
дығы. Өйткені ол таза қыпшақ тілінде жазылған, ал қазақ 
тілі – қыпшақ тілінің тікелей мұрагері. Оның үстіне шежіре 
авторы Əбілғазы өз кезінде айдауда жүрген көп жылын 
Арал, Маңғыстау қазақтарының арасында өткізген, оның 
да əсері болса керек. 1992 жылы Б. Əбілқасымов аталған 
шежірені арабша нұсқасынан қазіргі графикамызға жəне 
қазіргі қазақ тіліне қотарып, жеке кітап етіп шығарды. Қа-
зір ғалым сол еңбектің тілдік ерекшеліктерін сипаттап, түп-
нұсқасын, транскрипциясын жариялаумен шұғылданып жүр.

Б. Əбілқасымов бұрынғы одақ көлемінде өткен бүкіл-
одақтық, аймақтық конференциялар мен симпозиумдарда тіл 
тарихынан баяндамалар жасады. Ол тіл тарихынан шəкірт 
даярлауда да өз үлесін қосып келеді. Оның жетекшілігімен 
7 адам кандидаттық, бір адам докторлық диссертация қор-
ғаса, қазір оның басшылығымен бір докторлық, 5 канди-
даттық диссертация дайындалып жатыр.

Бабаш Əбілқасымұлы – 4 монографияның жəне 150-ден 
астам ғылыми мақалалардың авторы. Оның жарияланған 
еңбектері жайлы белгілі түрколог ғалымдардың əр кезде 
айтқан жылы лебіздері баршылық.

Мəселен, оның жоғарыда аталған «XIX ғасырдың екін-
ші жартысындағы əдеби тіл» атты монографиясы жайлы 



199

белгілі түрколог А.М. Щербак «Қазақ əдеби тілі тарихында 
XIX ғасыр əлі толық, жеткілікті зерттелген жоқ. Сондықтан 
Сіздің зерттеуіңіздің нəтижесімен танысу өте қызықты 
болды», – десе, екінші бір көрнекті түркітанушы ғалым 
Г.Ф. Благова: «Сіздің кітабыңызда сөз еткен тақырыбыңыз 
өте актуалды жəне тек қана қазақ тіл білімі үшін ғана емес, 
бүкіл түркология үшін де өте пайдалы», – деп атап көрсетеді. 
Мұндай пікірді Н.А. Баскаков, М.З. Закиев, В.Х. Хаков 
сияқты белгілі түркітанушы ғалымдар да білдіріпті.

Б. Əбілқасымұлы тіл білімінің лексикография, тіл мəде-
ниеті, терминология жəне тіл білімі тарихы бойынша зерт-
теулерге де белсене араласып, бұл саладағы еңбектерде 
өз қолтаңбасын қалдырып келе жатқан ғалым. Ол үлкен 
«Қазақша-орысша сөздіктің» құрастырушыларының, əрі 
осы жұмыстың жетекшілерінің бірі, редакция алқасының 
мүшесі. Сондай-ақ ол 2000 жылы жарық көрген «Қазақ 
тілі сөздігінің» редакция алқасының мүшесі. Оның автор-
лығымен «Орысша-қазақша тілдескіштің» бірнеше басылы-
мы (1981, 1988, 1992) жарық көрді.

Бабаш Əбілқасымұлы Тіл білімі институтында еңбек 
еткен 40 жылдан астам уақытта ғылыми ізденістерімен 
қатар, институттың ғылыми-ұйымдастыру, қоғамдық жұ-
мыстарына да белсене қатысып келеді. Ол 1967-75 жыл-
дары Институттың ғалым-хатшысы, 1987-91 жылы дирек-
тордың ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары қызмет-
терін атқарды, түркология жəне қазақ тілі тарихы бөлімінің 
меңгерушісі болды. Бірнеше мəрте институт партия ұйы-
мына жетекшілік етті. Қазір институттағы Ардагерлер ал-
қасын басқарады, бірнеше жыл халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамының алқа мүшесі жəне институттағы бастауыш 
ұйымының төрағасы болып істеді, яғни бұл қоғамның ал-
ғашқы қалыптасу кезеңіне өз көмегін тигізді. 

Қысқасы ф.ғ.д., профессор Бабаш Əбілқасымов: 
Қазақ əдеби тілінің көптеген келелі мəселелерінің көзін 

ашып, көңіл тұшытар ғылыми еңбектер туындатып келе 
жатқан айтулы ғалым. Бұған жоғарыда аталған еңбектері 
куə, дəлел. 
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Көкейінде түйгені мен айтары көп, өмірлік мол тəжіри-
бе жинақтаған жақсы ұстаз. Бұған Қазақстанның əлденеше 
жоғары оқу орындарында оқып келе жатқан дəрістері дəйек. 

Достықтың, жолдастықтың қадірін білетін, табан жолы-
нан таймайтын бір сөзді, əділ, турашыл азамат. Мен мұны 
ондаған жылдар бойы қатар қызметтес болып, ғалымдық 
пен адамдықтың талай тар жол, тайғақ кешуіне куəгер бол-
ғандықтан айтып отырмын. 

Жігіттің отбасы оңалмай, өмірде жолы болуы қиын. 
Бəкең бұл жағынан да бақытты жанның бірі. Оның адамдық, 
азаматтық, ғалымдық болмысын аялап, тəрбиелеп ұстап 
отырған ажарлы да есті аяулы жары – Ақатай, өкінішке 
орай, өткен жылы дүние салды.

Əкелік пен аталық парызына дақ түсірмей келе жатқан 
тамаша əке, кемел ата. 

Осы тектес адами болмысымен өзгелерге үлгі, өнеге 
таратып келе жатқан сараман-сайыпқыран замандасымыз 
Б. Əбілқасымов бүгіндері 25-ті үш рет бүктеп алып, 80 ат-
ты үлкен бір өмір белесіне шығып отыр. Бұл белесіне ол 
тірсегі дірілдемей, қолынан қаламы түспей, ойы ұшқырла-
нып, ақылы кемелденіп, керемет кейіпте келіп отыр. Біз 
соған қуанамыз! Осындай замандасымыздың барлығына 
масаттанамыз. Ендеше бүгін мына Тіл білімі дейтін үлкен 
шаңырақтың кереге, уық, туырлық, түндіктерін түгелдеп 
жүрген үлкен-кіші əріптестеріміз тағдыр сыйлаған қуаны-
шыңызға ортақ екенін білдіреді. 

ПРОФЕССОР ТАЛҒАТ САЙРАМБАЕВТЫҢ
ӨМІРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ

Талғат Сайрамбайұлы 1937 жылы 19 ақпанда Оңтүстік 
Қазақстан облысы, Бəйдібек ауданы, Жиенқұм ауылын-
да дүниеге келген. Əкесі Қонысұлы Сайрамбай ақсақал өз 
ортасының беделді кісісі болған. Талғат Сайрамбайұлының 
ұлы үйленіп, тойда ақын асаба жаңа түскен келінге кел-
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ген жерін таныстыруда: «Оңтүстіктің төрінде, ежелгі та-
рих жерінде, Сайрамбай бабаң сіргелі, сақилықпенен, бай-
лықпен қадірлі болған еліне», – деп сəлем-тағзым жаса-
тып еді. Ал анасы Қарашаш көрікті əрі сабырлы кісі бо-
лады. Анасынан ерте айырылған Талғат Ұлпа атты аса 
мейірімді екінші анасының тəрбиесінде өседі. Он төртке 
келгенде əкесі дүниеден өтіп, алдағы арман дүниеге Талғат 
Сайрамбайұлының өз еңбегімен, өз қабілетімен, өз жолымен 
сапар шегуіне тура келеді. 

Онжылдықты Арыс қаласындағы мектеп-интернатта 
бітіріп, бір жылдан соң М. Əуезов атындағы Шымкент пед-
институтының филология факультетіне түсіп, оны 1961 жы-
лы ойдағыдай бітіреді. 

Ғылым жолына түсу сапары Қазақстан Ұлттық Ғылым 
академиясының Тіл білімі институтының аспиранты, про-
фессор Мəулен Балақаевқа шəкірт болуынан басталады. 

Нəресте күнінде анасынан, жеткіншек жасында əкесі-
нен айырылып, ата-ана мейірімі мен тағылымын аңсап 
өскен жігітке Мəулен Балақаев əке орнына əке болғандай 
еді. Сол жылдардан бастап Талғат Сайрамбайұлы өмірінің 
соңына дейін ұстазын ғылым жолында болсын, сыйластық 
қарым-қатынаста болсын, ұстаз рухын қастерлеуде бол-
сын ең биік адамгершілік деңгейде құрмет тұтты. Бұл ісіне 
«Мəулен Балақаев» атты жеке монографиясы, əрбір жыл-
дарда жазған естелік мақалалары жəне ғылыми ортада 
айтылып жүрген жарасымды əңгімелері айғақ. 

Талғат Сайрамбайұлының ғылыми-педагогикалық еңбек 
жолы негізінен Қазақ Ұлттық университетінде (1971-2009) 
өтті. Жоғары оқу орнына оқытушылық қадамы Қызылорда 
қаласындағы (1965-71) қазіргі Қорқыт Ата университетінен 
басталды. Алматыда өз алдына шаңырақ көтерген Қайнар 
университетінде де (2004-09) қосымша профессорлық лауа-
зымда қызмет атқарды. 

Талғат Сайрамбайұлының шығармашылық жолына кел-
сек, ең басты еңбектері 1965 жылы қорғаған «Қазіргі қазақ 
тіліндегі сын есім мен сан есімнің етістікпен тіркесі» атты 
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кандидаттық диссертациясы мен 1982 жылы қорғаған «Қа-
зіргі қазақ тіліндегі күрделі сөз тіркестерінің құрамдық-
семантикалық типтері» атты докторлық диссертациясы. 
Талғат Сайрамбайұлы не жазса да, сол нысаналы тақыры-
бы – сөз тіркесі мəселесі туралы жазды. Сондай-ақ сөз тір-
кесі жайлы жазылған еңбектерді талдап, авторлық көз-
қарастарын қолдап, қалайда осы тақырыптың көкжиегін 
кеңейтуге ерекше ниетті ғалым болды. Өзінің жетекшілігі-
мен қорғаған 38 ғылым кандидаты мен 2 ғылым докторы-
ның да зерттеу жұмыстарының басым бөлігі осы сөз тір-
кесі мəселесі болатын. 

Талғат Сайрамбайұлы Сайрамбаев қазақ тіл білімі син-
таксис саласының ішіндегі сөз тіркесі мəселесімен түбегей-
лі айналысты. Осы мəселеге өзінің барлық шығармашылық 
еңбегін, кандидаттық, докторлық диссертацияларын, 15-ке 
тарта монографиялық зерттеулерін, 230-ға тарта ғылыми 
мақалаларын арнады.

Жұмыстарының ішінде жеке өзінің авторлығымен шы-
ғарғаны 12 еңбек (монографиялар, оқу құралдары), 7-8 ең-
бек қосымша авторлықпен шыққан оқу құралдары, 5-6 ең-
бек қосымша авторлықпен шыққан сөздіктер, қазақ тілі 
тілашарлары, 14-і əдістемелік құралдар (əдістемелік нұсқау-
лар, пəндік бағдарламалар), одан басқалары ғылыми мақа-
лалар болып табылады. 

Қазақ тіл білімі тарихында сөз тіркесі мəселесі – соңғы 
50-60 жыл көлемінде ғана зерттеле бастаған жаңа бағыт. 
Бұл мəселеге синтаксис мамандарының көпшілігі арнайы 
бет бұрған жоқ еді. Тіл білімімен айналысқан əрбір ғалым 
халық танымына жақын мəселелерді бұл ілімнің барлық са-
ласы бойынша жан-жақты зерттеді, тереңдетті, толықтырды, 
тілдің біртұтас заңдылығын қалыптастырды. Келешекке 
мұра етіп қалдырды. 

Ал сөз тіркесі мəселесін сол қалыптасқан тіл ғылымы-
ның (сөздің, сөйлем мүшелерінің, сөйлемнің) бір-бірінің 
байланысының заңдылықтарын қарастыратын ғылым деп 
атасақ орынды. Сөз тіркесі мəселесіне синтаксисте бір ға-
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лым ғана білек сыбана кіріскен болатын. Ол əйгілі ұстаз – 
ҚР Ұлттық Ғылым академиясының корреспондент мүшесі, 
филология ғылымдарының докторы, профессор Мəулен 
Балақаев еді.

Ол кісінің шəкірті Т. Сайрамбаевтың да шығармашылық 
жұмысының дені – сөз тіркесі мəселелері. Соның кейбіріне 
тоқталған жөн. Атап айтқанда, «Күрделі сөз тіркестерінің 
кейбір мəселелері» (1976), «Қазіргі қазақ тіліндегі күрделі 
сөз тіркестері» (1981), «Сөз тіркесі мен жай сөйлем 
синтаксисі» (1991), «Сөйлемнің тұрлаулы мүшелері» (1996), 
«Синтаксис туралы ойлар» (1996), «Синтаксистің кейбір 
мəселелері» (2004), «Жақ категориясының функционалдық 
көрінісі» (2005), т.б. оқу құралдары мен «Мəулен Балақаев» 
атты зерттеу-эсселік монографиясы (2007) жарық көрді. 

Осы еңбектерінде сөз тіркесінің мынадай басты-басты 
мəселелері, яғни сөз тіркесінің түрлері, олардың өзіндік 
ерекшеліктері, сөз тіркесінің байланысу тəсілдері, басыңқы-
бағыныңқы сыңарлардағы синтаксистік қатынастар, сөз 
тіркесінің есімді-етістікті түрлері, күрделі сөз тіркестері, 
əрбір сөз табының басыңқы сыңармен тіркесу қабілеті 
жəне т.б. күрделі мəселелер егжей-тегжейіне дейін қарас-
тырылды. 

Талғат Сайрамбайұлының «Мəулен Балақаев» атты мо-
нографиялық еңбегі профессор М. Балақаевтың 1939-92 
жылдар аралығында шыққан еңбектеріндегі сөз тіркесі мə-
селесін талдап, жинақтап, бүгінгі күнмен үйлесімді етіп 
жалғастырған. Сөз тіркесі мəселесі – М. Балақаевтың кан-
дидаттық та, докторлық та жұмыс тақырыбы емес, ғалым-
ның қазақ тіл білімін дамытудағы жаңа көзқарасы. Сөз 
тіркесі мəселесі зерттеуді күтіп тұрған тілдік құбылыс еке-
нін, бұл мəселені М. Балақаев дөп басып қолға алғанын, оны 
ерінбей зерттеп, жалықпай жазғандығын тарихи жылдар 
бойынша Т. Сайрамбаев аталған еңбегінде ашып көрсеткен. 

Талғат Сайрамбайұлы – осы ұстаздың шəкірті. Ол ұстаз 
ілімін жалғастыра, дамыта, жетілдіре жүріп, өмірінің соңына 
дейін осы идеяны насихаттады, өз шəкірттері арқылы те-
реңдете түсті.
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Профессор Т. Сайрамбаев қоғамдық жұмыстарды да бір 
кісідей əділ де шебер атқарған қайраткер болды. ҚазҰУ-
де қызмет атқарған 38 жылының бір бөлшегі жалпы 
университеттің дайындық бөлімінің деканы жəне орынба-
сары болып істеген 6 жылында ауыл жастарын, білімнен 
қол үзіп қалған жастарды жоғары білімге тартуда көп еңбек 
етті. Əрбір талапкердің өндірістегі ерен еңбегін, армия 
қатарындағы айбынды істерін бағалап, бір де бірін кейін 
қайтармай, олардың университет студенті болуына барлық 
көмегін жасағанын дайындық бөлімінде оқып, кейін лауа-
зымды қызметте жүрген тұлғалар жыр қылып айтып жүргенін 
талай естідік. Бірнеше жыл өзі қызмет ететін филология 
факультетінің партия ұйымының хатшысы, өзі ашып, өзі 
топтастырған қазақ тілі кафедрасының 10 жыл меңгерушісі 
болып, қазақ филологиясы кафедрасына меңгерушілікке 
ауысып бара жатқанда жас оқытушылар былай деп шыға-
рып салған екен: 

Осы ұжымды өз қолымен құрды да, 
Он жыл бойы өзі бас боп тұрды да, 
Есейгендік белгісі ме, білмедік, 
Кетіп қалды аттың басын бұрды да. 

Жастар жақтан ұзаңқырап кетіпсіз, 
Құрдастардың арасына жетіпсіз. 
Жаңа орында көгеріңіз, көктеңіз, 
Бірақ, аға-ау, бізді ұмытып кетпеңіз.

Ия, жастардың «көгеріңіз, көктеңіз» деген ниеті анық 
болды. Ғылымды көркейтті, өзі де бірге көркейді. 38 жас 
өрен ғылым кандидаты, екеуін ғылым докторы етті. Келе-
шекте докторлықтан, кандидаттықтан қорғайтын ізденуші-
лері əлі де бар. 

Əрбір талапкерді ғалым етіп шығару оңай шаруа емес. 
Əркімнің қабілетіне орай тақырып таңдау, оның ғылыми 
жоба-жоспарын жасау, сол мəселе бойынша ауқымды ке-
ңес беру, сол тақырыпқа қызығушылығын ояту да Талғат 
Сайрамбайұлының кезекті шаруасы болатын. Одан соң 
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жазылған жұмыстың жарияланымын, оның сауаттылығын 
бақылап, əрбірінің дер кезінде қорғауын мұқият қадағалап 
отыратын. Ең бастысы, диссертанттың ғылымға қосар жа-
ңалығына көзі жетпейінше, тынымсыз жұмыс жүргізетін. Ал 
олардың қорғау сəтінде де қиналыс аз болмайтын. Балапа-
нын қорғаған құс секілді қиындықтарды бастан кешіретін. 
Қашан қорғалған жұмыс Жоғары аттестациялық кеңестен 
бекіп келгенше, көңілі орнына түспейтін ұстаз болды. 

Т. Сайрамбайұлының шəкірттері де синтаксистің өзекті 
мəселелеріне ғылыми жұмыстарын арнады. З. Күзекова мен 
Ж. Көпбаева бірі мезгіл, бірі мөлшер пысықтауышты, 
К. Оңалбаева қазіргі қазақ тіліндегі есімді сөйлемді, Б. Елік-
баева есімді құрмалас сөйлемді, А. Шойбекова сөз-сөйлем 
туралы қорғады. Сөйтіп жай сөйлем синтаксисіне жаңа 
сөйлем түрлері енді. 

Сөз тіркесінен Д. Байғұтова меңгеру байланысу форма-
сынан, А. Əуелбекова матаса байланысу формасынан қор-
ғап, сөз тіркесінің байланысу формасы құрылымын терең-
детуге үлес қосты. М. Мамаева фразеологизмді сөз тіркесін 
сөз етіп, тіл байлығы заңдылығын анықтай түсті. М. Төлеуов 
зерттеу жұмысындағы жаңа бағытқа сай қазақ тіліндегі 
себеп-салдарлықтың функционалдық аспектісін баяндат-
ты. С. Иманқұлова мен Н. Түймебаева ХІХ ғасырдағы орыс 
түркітанушыларының қазақ тілін зерттеудегі ғылыми көз-
қарасына тиянақты талдау жасады, Б. Омарова сұрау есім-
дігінің грамматикалық ерекшелігіне, А. Таусоғарова өлең 
мəтінінің синтаксистік ерекшеліктеріне жан-жақты тоқтал-
ды. Осы тектес басқа да диссертациялық жұмыстың ғылым-
ға қосар үлесі мол болды. 

Т. Сайрамбайұлының əрбір шəкіртінің қорғаған ғылы-
ми жұмыстарының қай-қайсысында да ұстаздың пікірі өш-
пестей өріліп жатады. Ол шəкірттер ойымен өрбіп, жалға-
сып кете береді...

Профессор Талғат Сайрамбайұлы өзінің 44 жыл оқыту-
шылық жұмысындағы ең сүйікті ісі – студенттерге дəріс 
беру, түрлі формадағы сабақтар өткізу жұмысы еді. Ұстаз-
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дың терең мəнді, мазмұнды лекциялары, тартысты сабақ-
тары əрбір студенттің біліміне білім қосып, сол ғылымды 
қабылдауға деген танымдық белсенділігін арттырып отыра-
тын. Көбіне студенттерді шығармашылық жұмысқа баули-
тын. Бүгінгі ғылым кандидаты болып жүрген шəкірттерінің 
көпшілігі өзінің сабақ берген бұрынғы студенттері. 

Бүгінгі студенттер, магистранттар жəне кең-байтақ Қа-
зақстанның жер-жерінде қазақ тілі мен əдебиетінен сабақ 
беріп жүрген əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетін бітірген мұғалімдер мен жас ғалымдар білім беру-
дегі сүйікті ұстаздары Талғат ағайларының есте қаларлық 
үлгілі сабақтарын жəне ұстаздың өз білгенін жастарға 
үйретуге құштарлығын, тіл ғылымының тылсым сырын, 
бай қазынасын жастарға үлестіруге, бөліп беруге асыққан 
ағартушылық ынтасын шəкірттері əзір ұмыта қойған жоқ, 
ұмытпайды да. 

Басқа құрмет түрлерін айтпағанда, ол өзіне берілген екі 
атаққа риза болатын. Оның біріншісі – Мəскеуден берілген 
«Отличник высшей школы СССР» жəне «Қазақстан Респуб-
ликасы білім беру ісінің Құрметті қызметкері» деп атала-
тын атақтары. 

Талғат Сайрамбайұлы Сайрамбаев – ғылымда да, өмірде 
де үлкен мұра қалдырған, адалдықпен, пəктікпен, тыным-
сыз еңбекпен отбасына да, еңбек еткен ортасына да, əрбір 
шəкіртіне де сарқыла тағылым берген, əрбір дос-жаранына 
қимастай тұлға бола білген жақсы əке, жақсы жар, жақсы 
дос жəне ғалым-ұстаз. Дана халқымыз «Жақсының жақсы-
лығын айт, нұры тасысын» дейді. Осы сөз Талғат Сайрам-
байұлына қатысты болады да тұрады. 

Аяулы ұстаз, көрнекті ғалым, жастарға жақсы аға, 
жаны жайсаң қадірлі дос Талғат Сайрамбайұлы Сайрам-
баев 2009 жылдың 20 қарашасында 73 жасында дүниеден 
өтті. Оның есімі əріптестері мен шəкірттерінің, туған-туыс-
тарының есінен шықпайтыны хақ. 
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ТАЛҒАТ ТОЛҒАУ
(профессор Т. Сайрамбаевтың рухына)

Сен өмірден өткенде
Егілді шəкірт, достарың.
Қордалы Ордаң өшкендей
Еңіреді ұл-қыз, жан-жарың.

Ойсырап қалды ортамыз,
Аңырады ағайын.
Суырып жүрек, қолқаны,
Шерленді көңіл сарайы.

Құдайдың бұл ісіне
Бар ма, сірə, амалың.
Кезек қой үлкен-кішіге,
Бір күні берер жауабын.

«ҚазМУ» менен «Қайнарда»
Ізің қалды өшпейтін.
Жетелеп елді ойларға,
«Білім қайығын ес» дейтін.

Кəсібіңді таңдаған
Бөлекше сүйдің Талғатым.
Талай шəкірт сомдаған
Жылдарың өтті толғатып.

Мынау ғажап өмірде
Бітірген ісің мол еді.
Медеу тұтар көңілге
Қалдырған жолың сол еді.

Шəкірті едің Мəуленнің,
Өзінен кейде аумайтын.
Өткінші мына дəуреннің 
Қалжыңмен көңіл аулайтын.
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Соңғы бір сəтің есімде,
Мұңайып қалжың айтқаның.
Сол ауыр күннің кешінде 
Мəлім болды қайтқаның!

О, опасыз, дүние,
Не деген суық, келте едің!
Қайғыртып бір ұяны,
Бұлайша соққан неткенің!

Берері көп жан еді,
Көкірегі таза, білімді.
Көңілі күлген бала еді,
Дос еткен елді, ілімді.

Сен жаққан оттың алауын
Шəкірттер еш өшірмес.
Ұлы-қызың – жалауың
Ұмытпас сені, елің еш!

ҰСТАЗДЫҚ ПЕН ҒАЛЫМДЫҚТЫ 
ҚАТАР ҰСТАҒАН 

(Профессор Ə. Əбілақов 70-те) 

Адам өмірі Алланың ауанымен жүріп отыратынын əуел-
де аңғара бермейміз. Əйтеуір бір алға, ілгері ұмтылыс сені 
жетелей береді. Бұл ұмтылыс таза еңбек арқылы іске асып 
жатса, онда жолдың болғаны. Оқу, білім, ілім, білімді мұрат 
тұтып, соған қарай талпынған жанның əманда айы оңынан 
тумақ. Осылайша еңбектенген адам қашанда мақсатқа 
жетпек. 

Əбжаппар Əбілақұлы осылай үздіксіз ұмтылыс нəтиже-
сінде өз мақсатына жеткен адам. Мектеп, педучилище, 
ҚазПИ-де өткен оқу жылдарын саралап отырсаңыз, сондай 
бір ізденістердің ізін табасыз. Сүйсінесіз. Барлық оқу ор-
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нын үздік бітіруге тырысады. Қызылорда облысы, Сырда-
рия ауданы, Жамбыл ұжымшарында дүниеге келген оның 
өмір жолынан осындай талапшыл жанның үздік ізденісте-
рін байқауға болады. 

Мектептен соң 1954 жылы Жамбыл педучилищесін бі-
тіріп, екі жыл мұғалім болып қызмет істейді. Алайда білімге 
құмарлық оны Алматыдағы Абай атындағы пединститутқа 
жетелейді. Сондағы көздегені қазақ тілі мен əдебиетінің ма-
маны болу. Институтты 1961 жылы үздік бітірген соң, ұс-
таздардың көзіне түскен ол осында үш жыл, яғни 1964 жылға 
дейін аспирантурада оқиды. Оны да ойдағыдай бітірген соң 
Ə. Əбілақов өзінің туған жері Қызылордаға оралып, сондағы 
пединститутқа мұғалім болып орналасады. Мұнда тиянақты 
жұмысының нəтижесінде аға оқытушы, кафедра меңгерушісі 
деген қызмет сатыларынан өтіп, ұстаздық тəжірибесін жи-
нақтайды. Институттағы беделді де білікті оқытушылардың 
біріне айналады. Қазақ тілінің ішкі заңдылықтарына үңіле 
жүріп, ғылыми ізденістерге қарай бой ұра бастайды. Ғылыми 
ортаны аңсайды. 

Сөйтіп 1988 жылы ол Қазақ қыздары пединститутына 
ауысып келеді. Мұнда ол əуелі оқытушы ретінде ұстаздық 
қызметін жалғастыра жүріп, кейін қазақ тілі кафедрасының 
меңгерушісі болады. Ол ғылыми-зерттеу жұмысына деген 
ықылас-ынтасын «Қазіргі қазақ тіліндегі меңгеріле байла-
нысқан есімді сөз тіркестері» атты тақырып бойынша 1966 
жылы қорғаған кандидаттық жұмысымен-ақ танытқан бо-
латын. Сондағы идеяны ары қарай тереңдете, ауқымдата 
қарастырып, 1998 жылы «Қазақ тіліндегі меңгеріле байла-
нысқан сөз тіркестері» деген тақырып бойынша докторлық 
диссертация жазып қорғады. Ол бұл жұмысымен қазақ ті-
лінің күрделі мəселелерін ғылыми тұрғыда жан-жақты қа-
растырып, талдай алатын маман ғалым екенін көрсетті. 

Қазақ тіл білімінің осы тектес күрделі, қызықты мəсе-
лелерін терең толғай алатын əлденеше ғылыми мақалала-
рымен профессор Ə. Əбілақов жұртшылыққа танымал ма-
манға айналды. Алматыдағы ғылыми ортада, əсіресе қазақ 
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тіл білімі саласы бойынша қалыптасқан ортадан өзінің 
түсінік-пайымымен, білік-білімімен өз орнын тапты.

Əбжаппарды мен ең алғаш 1979 жылы көрдім. Сол 
жылы Қызылорда пединститутына мемлекеттік емтихан 
комиссиясының төрағасы болып барған едім. Ақжарқын, 
адал, меймандос қызылордалық жігіттердің ортасында ол 
өзінің сырбаз, біртоға, орнықты мінезімен есте қалған бо-
латын. Бір көргеннен-ақ адамды баурап алатын жайдары-
жарқын мінезімен көзге түсті. Содан былай қарай біздер 
көрген жерде ескі достардай шұрқырасып табысып, бір-
бірімізге адал ниетімізді білдіруге тырысып жүрдік. Əсіре-
се, оның қазақ тілінің бір қарағанда жалпы жұртты қызық-
тыра қоймайтын салаларына терең түсінікпен еніп, соны 
қызыға, сендіре жазатын қабілетіне сүйсінетінмін. Əрбір 
жазған мақалаларына зер салып, дəйекті ой-пікірлерін қада-
ғалап оқып азық алғандай болатынмын. 

Əдетте ұстаздық пен ғалымдықты ұштастыра білу қа-
білетті адамның ғана қолынан келетіні мəлім. Əбжаппар 
өзін осы тұрғыдан да көрсете білді. Ұстаздықты да, ға-
лымдықты да бірдей алып жүруге тырысты жəне оның бұл 
əрекеті нəтижелі болды. Оны жоғарыда аталған еңбектері-
нен байқауға болады. 

Дүниеден өткен азаматтың артында іздеушісі болмаса, 
аруағын құрметтеп, дұға оқытып отыратын ұрпағы қалма-
са, қасіреттің үлкені сол-дағы. Əбекең бұл жағынан арман-
сыз адамдар қатарына жатады деп білемін. Түтінін түтетіп, 
ордасының жарығын өшірмей сүйген жары Маташ отыр. 
Артында қалған үш ұлы əке үмітін жалғап, ол көтерген 
шаңырақты биіктете, іргелендіре түскен. Олар əкенің аруа-
ғын ардақтап, қалдырған еңбектеріне үңіліп, оны өздері де 
түсініп, өзгелерге де ұсынғысы келеді. 

Самат атты ұлы маған арнайы келіп, əкесі туралы елжі-
рей əңгімелеп: «Аға, сіз менің əкем туралы білетіндігіңіз-
ді қағазға түсіріп, бір-екі ауыз естелік айтып бере аласыз 
ба?» – дегенде, қатты ойда қалып, əсерлендім. Тіршілікте 
қоян-қолтық араласым болмасам да, Əбжаппардың бұл 
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өмірде ұстаз ретінде қалдырған еңбегін өзімше саралап, 
бағалап көруге тырыстым. Əкені іздеген ұлдың таза ықы-
ласы толғандырды мені. Ұрпақ жалғастығы дегеннің бір 
түрі осы болар. Əкесі туралы жылы сөз естігісі келеді. 
Өзінің сəби кезінде аңғара алмай қалған əке қасиетін біл-
гісі келеді. Білетіндерден тыңдап қалғысы келеді. Бұған да 
шүкіршілік айтуға тура келеді. Əйтпесе, мына жалған дү-
ниенің қызығына алданып, ата-анасын əздектей алмай қор 
болып жүргендер қаншама?! Өзіңді ұмыта алмайтын ұр-
пақ тəрбиелеп кетудің өзі үлкен олжа емес пе деген ой үс-
тінде отырып Əбжаппардың бұл жағынан да жолы болған 
азамат екен-ау деген түйінге келдім. Ендеше Ə. Əбілақов 
білім əлемінде өзіндік орны бар бөлек жан. 

 

С.М. ИСАЕВ ЖƏНЕ 
МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ МƏСЕЛЕСІ

Бір қарағанда үкімет тарапынан мəртебеленген мемле-
кеттік тілге С. Исаевтың қандай қатысы бар еді деуге бо-
лады. Қанаты майырылып, еңсесі түскен тіліміздің еңкейіп 
барып ес жиюына септік жасап, тіл алаңында майдангерлік 
қабілет танытқан азаматтар бар. Бұл күндері оларды біреу 
білсе, біреу білмейді. Міне, солардың қатарынан Сейілбекті 
ерекшелендіріп тұратын өзім куə болған екі-үш мəселені 
еске алғанды жөн көріп отырмын. 

Ғылым академиясына жаңадан барған жас кезіміз. Сту-
денттік дəуірде бір-бірімізді білгенмен, қоян-қолтық ара-
ласа қоймаған едік. Қазақ тілін зерттейтін əлемдегі жалғыз 
институтқа келгенімізді мақтан тұтып, масаттанып жүрген 
шағымыз. Ол кездегі ғылыми ортаның жөні бөлектеу кө-
рінетін. М. Əуезов, Қ. Сəтбаев қалыптастырып кеткен дəс-
түрді ары қарай ұластырғандай болып жүрген А. Жұбанов, 
Ə. Марғұлан, І. Кеңесбаев, М. Балақаев, Ғ. Мұсабаевтардың 
өзі біз үшін қол бірде жетіп, бірде жетпейтін ерен тұлғалар. 
Көбінесе не айтар екен деп солардың аузына қарап, елти 
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тыңдап жүрген сарыауыз балапандаймыз. Міне, осы кезде 
Сейілбектің ғылымға, тілге деген ұмтылысы байқала баста-
ды. Біз сөйлеуге, мəселеге араласуға айбынып шегіншектеп 
отырғанда ол өз ойын ортаға салып, пікір додасына қойып 
кетіп отыратын. Ерте əрекеттеніп, ерте қорғады. Бұл өз ал-
дына бөлек əңгіме. 

Дəл осы кезде бізді жақындастыра түскен бір жағдай 
болды. Мен елден шешем мен 2-ші сыныпта оқитын інімді 
алып келіп соны орналастырар орын, қазақ мектебін таба 
алмай əбден сарсаңға түсіп жүрген болатынмын. Ол кездегі 
жалғыз №12 қазақ орта мектебі жеті жылдық мектеп үйін 
сағалап өлместің күнін кешіп жатқандай екен. Інімді соған 
жайғастырып, мектеп күйіне көңілім толмай, балабақшаға 
бара бастаған өз балаларымның да болашақ тағдырын ой-
лап, əр алуан ой ауанында жүретінмін. Біздің институттан 
бірнеше адам балаларын осы мектепке беріп оқытады екен. 
Солардың арасында С. Нұрханов, А. Қалыбаева т.б. болды. 
Мектеп жағдайы оларды да толғандырып жүрген. Сейітбек 
пен Сейілбек бір бөлімде істейтін. Солар бір күні мектеп-
те ата-аналар бас қосатын болыпты деген хабар айтты. 
Бəріміз сонда бардық. Бұл жиналыс ештеңе шешпегенімен, 
көп нəрсенің бетін ашып берді. Қ. Ахметов деген обком 
хатшысы келді де, ай-шайға қарамастан жиналысты бастап 
кетті. Ауыр сөз айтып қорқытты, үркітті. Балаларын орыс-
ша оқытатынын мақтанышпен айтты. Қазақтардың шыр-
қын бұзбайық, тыныштық керек дегенді баса айтты. 

Міне, осы уақыттан бастап біз ешкім тапсырмаған негіз-
гі міндетімізге, ешқандай қатысы жоқ жұмысқа жегілдік те 
кеттік. Ашыла қалса балабақшаға, мектепке беретін бала-
ларының тізімін жасау жұмысының бел ортасында Сейіл-
бек жүрді. 

Сонымен санасына сəуле құйылғандай болып от алған 
жігіттер осы мəселені шешеді-ау деген мекеменің бəріне 
барып есік тоздыра бастады. Аудандық оқу бөлімінен бас-
талған бұл шеру сол кездегі (Мəскеудегі) Саяси Бюроға 
дейін бір толастаған жоқ. 



213

Бұл екіарада қалалық оқу бөлімі, Оқу министрлігі, қа-
лалық атқару комитеті, облыстық партия комитеті, Орталық 
партия комитетін түгел адақтап шықтық. Барлық тұста да 
Сейілбек оттай тұтанып жалындап жүрді. Кейде тіпті ол 
кездегі кедергінің көптігіне қарамастан мəселенің аяғына 
жетуіміз керек деп бізді де жігерлендіріп қоятын. Кімдер-
дің алдында болмадық біздер, қала бастығы Е. Дүйсенов, 
облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Н. Дыхнов, 
хатшылар Кəкімжанов, Ахметов, Орталық партия комите-
тінің хатшысы Н. Жанділдин т.т. 

Қазір ойлап қарасақ, біздің кеудеміздегі ұлттық сана-
ның тебіндеп көрінген алғашқы нышандары екен, бұл. Əри-
не, ұлттық мектептер мен балабақшалардың тағдырын ой-
лап күйзелген, əрекеттенген жалғыз осы топ болды десек, 
ақиқаттан алшақтар едік. Бұл мəселені бізден де бұрын 
қозғаған азаматтар болды. Мəселен, «Қазақ əдебиеті» га-
зетінің беттерінде белгілі ғалым профессор Р. Бердібай 
бастаған бір топ əдебиетші ғалымдардың жаны күйіп 
жазған проблемалық мақалалары кезінде талай жүрекке от 
тастағаны мəлім. Шона Смаханұлы бастаған іс-əрекеті өз 
алдына, ал мына тұста мəселе нақтылау қойыла бастады. 
Яғни қазақ тілінің дамымай жатуының негізгі себептері 
көрсетіліп, қандай шаралардың іске асырылуы керектігі 
нақты айтыла бастады. Қойылар мəселенің тəптіштелуі 
тұсында да Сейілбектің жігерін байқап отырдық. 

Жоғарыда айтылған шерулердің қайсыбірі еске түсе-
ді. Өзінен-өзі оп-оңай шешім тауып жатуға тиісті бұл мə-
селелердің соншама қиындап, күрделене түскеніне таңға-
лудан басқа шарамыз қалмайтын. Қараңыз, бүкіл Алматы 
қаласы қазақтарының бала оқыту жөніндегі табиғи сұра-
нысын өтеуге тиісті жалғыз №12 орта мектептің тағдырын 
осылайша мүсəпір халге жеткізу не деген сұмдық! Кімді 
кінəлайсың?! Оқуға, білім алуға жол ашқан заманды ма? 
Жоқ, ұлттық мүддеге селқос адамды ма? Егер əрбір лауа-
зым иелері өзіне жүктелген міндетті мүлтіксіз орындап оты-
рар болса, біздің ел діттеген межеге əдеқашан жеткен болар 



214

еді. Əйтеуір, сабыла жүріп, үлкенді-кішілі бастықтарды са-
рыла күткен шақтарымызда біздің көзіміз осыған жетті. 

 Ақыры Саяси Бюро мүшесі Орталық Комитет секре-
тары Ильичевтан оралып қайтқан бұл мəселе Дыхнов 
басқарған облыстық партия комитетінің бюросында қара-
лып, шешім тапты. Осы шешімнен соң С. Исаев сол кездегі 
Фрунзе аудандық оқу бөлімінде бір айдай отырып, 204-
ші қазақ балабақшасына бала қабылдап отырды. Мұның 
өзінің де тарихы бар. 

Алматы қаласы атқару комитетінің төрағасы Е. Дүйсе-
новке барған бір жолы ол телефон трубкасын көтерді де: 
«Шахмардан, сенің бітіп тұрған балабақшаң бар емес пе, 
соны азаматтық жаса да тіл, ел қамын ойлап шырылдап 
жүрген бір жастар бар еді, соларға қисаң қайтеді соны. 
Қаржың бар, тағы біреуін салып алуға шамаң келеді ғой. 
Иə, иə, дұрыс, о, рахмет», – деді де, трубканы орнына қой-
ды. Бізге қарап: «Жігіттер, жолдарың болды. Геология 
министрлігі анау бітіп тұрған балалар бақшасын берді 
сендерге, рахмет, ал енді қамдарыңды жасай беріңдер», – 
деп қол қысты. Мəселені осылайша шешетін адамдар 
көбірек болсайшы деген риза көңілмен қоштастық та шығып 
кеткен едік. Сол балабақшаға Сейілбек қабылдаған бала-
лар бұл күнде жоғары оқу орындарын бітіріп, талай қызмет-
тің басын ұстап отыр. Көбі мемлекеттік тіліміздің тірегіне 
айналды. С. Исаевтар араласқан алғашқы тіл жорығы, міне, 
осылайша бастау алған еді.

Сексенінші жылдардың екінші жартысында тіл май-
даны жаңаша қарқын ала бастады. Бұл кезеңде де ол тіл 
туралы пікірталастарынан тыс қалған жоқ, қақ ортасын-
да болды. Негізінен ол тілдің ғылыми мəселелеріне ден 
қояды. Əсіресе оның назарына қазіргі тіл қолданысындағы 
түйінді мəселелер ілігеді. Ол қазақтың мерзімді баспасөз 
тілінің дамуы дейтін мəселені зерттей бастайды. Сөйтіп ол 
бұл зерттеуін кандидаттық деңгейге жеткізеді де қорғайды. 
1980-жылдардың екінші жартысы мен 90-жылдарда жазыл-
ған еңбектеріне қарап отырсақ, оның мемлекеттік тіліміздің 
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жекелеген нақты мəселелеріне тереңдей түскенін аңғару 
қиынға соқпайды. Ол əсіресе тілдің төркініне, этимология-
лық сипатына тереңдеп, көптеген қазақ сөздерінің сырын 
ашады. 

Сондай-ақ, ол бұл жылдары əдеби тіл тарихы, тіл мə-
дениеті, əдеби тіл нормалары жəне қазақ тіліндегі негізгі 
грамматикалық ұғымдар мəселесіне үңіледі. Ойға жетелей-
тін мазмұнды мақалаларын жазады. Тіліміздегі жекелеген 
сөздерді саралаумен ғана шектелмей, оның эстетикалық 
проблемаларына да бойлайды. Қазақ тілінің мақал-мəтел-
дері, тұрақты тіркестері, фразеологизмдері мен идиома 
тəрізді ең шұрайлы, бейнелі, сырлы да нұрлы сөздері жа-
йында өзіндік шымыр талдамаларын ұсынады. Міне, бұл 
болашақ əйгілі тіл маманының мемлекеттік тіліміздің кеңі-
рек қанат жайып, өріс ашуына тигізген өзіндік қолғабысы 
болатын. Мұның бəрі, сөз жоқ, əсіресе ғажайып тіліміздің 
қыр-сырын əлі біле қоймаған жас ұрпақ үшін өте қажетті 
материалдар болып тасқа басылып қалды. 

Профессор С. Исаевтың мемлекеттік тілімізге байла-
нысты қызметін сөз еткенде, оның «Қазақ тілі» қоғамына 
қатысты тұстарын аттап өтуге болмайды. Өйткені баспа-
сөзде, радио-, телеарналарда, көптеген жиындар мен басқо-
суларда қазақ тілі мемлекет тілі бола ала ма, жоқ па де-
ген сауалдар төтесінен күн тəртібіне қойылып, елдің көбі 
сынға түсіп жатқанда ол «қазақ елінде тек бір-ақ тіл, яғни 
қазақ тілі ғана мемлекеттік тіл болуға тиіс» деген академик 
Ə. Қайдардың көп талас тудырған ұсынысын əуелден-ақ 
қолдап шыққандар қатарында болуының өзі біраз жайды 
аңғартады. Кімнің кім екені танылып жатқан сын сағаттар-
да ұлттық мүдде маңынан табылудың өзі де оңай шаруа емес 
еді. Қоғам құрылар алдында да, құрылғаннан кейін де бұл 
бұқаралық ұйымның күнделікті жұмысынан қол үзген жоқ. 
Бірінші күннен Қоғамның басқарма мүшесі болып сайлан-
ды. Барлық аймақтық көшпелі жиындардың, республика-
лық конференция, Құрылтайлардың бір де бірінен қалмай, 
қатысып отырды. Қатардағы қатысушы ғана болып қалмай 
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мемлекеттік тіліміздің өзекті мəселелері жөнінде тың ойлар 
айтып, жалпы жұртшылықтың лингвистикалық сауатының 
ашыла түсуіне қолғабыс тигізіп келді. Əсіресе Ақмола, Се-
мей, Жамбыл, Талдықорған, Торғай облыстарында өткен ал-
қалы жиындар кезіндегі тіл үйрену мен игеруге байланыс-
ты айтқандары, тіл экологиясы туралы ойлары көкейден 
кетпейді. Тіпті Академия, институт, қоғам, т.б жерлерде 
кездескен сайын əңгіменің негізі тіл мəселесі, оның қа-
зіргі жайы, келешегі, шешуін күтіп тұрған проблемалық 
мəселелері, лингвист мамандар дайындау туралы нақты ой-
тұжырымдарын айтып тауыса алмайтын. 

Қыздар педагогтік институтының ректоры, бірнеше ғы-
лыми кеңестердің мүшесі, «Қазақ тілі» қоғамы басқарма-
сының мүшесі, ҚР ЖАК-тың сараптау комиссиясының мү-
шесі, бірнеше ғылыми жорналдардың редакциялық алқа 
мүшесі т.т. жұмыстарды қосымша атқара жүріп ол мектеп-
тер мен жоғары оқу орындары үшін түрлі оқулықтар, оқу 
құралдарын түзді жəне қазақ тілінің небір күрделі де қы-
зықты мəселелері туралы монографиялық еңбектер жаз-
ды. Мысал үшін «Қазақтың мерзімді баспасөз тілінің да-
муы» (1983), «Қазіргі қазақ тіліндегі негізгі грамматикалық 
ұғымдар» (1992), «Қазақ тілі туралы ойлар» (1997), «Қазақ 
əдеби тілінің тарихы» (1996), сондай-ақ 6, 7-ші сыныптарға, 
филология факультеттерінің студенттеріне арналған оқу-
лықтарды атауға болады. Осының бəрі сөз жоқ мемлекттік 
тіліміздің мəртебелене, қалыптаса түсуіне қызмет етті. 

Қысқасы, «С. Исаев жəне мемлекеттік тіл туралы» де-
ген тақырып төңірегінде əзірге айтпағымыз осы еді. Оның 
еңбектерін жеке-жеке алып тарата талдау келесі кезектің 
əңгімесі деп білеміз. 

 
 

ЕКІ ТІЛДІ ТЕЛ ЕМГЕН

Наурыз айының соңғы күндерінің бірінде Қазақ ССР 
Ғылым академиясы Тіл білімі институтының залында өт-
кен Ғылыми кеңестің кезекті бір мəжілісі адам көңілінде 
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қалар өзіндік сипатымен есте сақталды. Бұл – коллективтің 
күнделікті тіршілігіне байланысты болатын кеңестің оты-
рысы емес, ғылыми дəреже беру жайында шешім қабыл-
дайтын қорғау кеңесінің мəжілісі. Зал толған. Талқыға тү-
сер жұмыстың объектісіне қызығып, содан мағлұмат алғы-
сы келіп отырған жас талапкерлер де, қай деңгейден шығар 
екен деп сынай қарайтын сарапшылар да бар. Басқа да ті-
лектес ағайын, жора-жолдас, дос-жаран көп жиналыпты.

Диссертант – Назипа Қабиқызы Демесінова, Тіл білімі 
институтының өз түлегі. Қазақ ССР Ғылым академиясының 
қорреспондент мүшесі Мəулен Балақайұлы Балақаев басқа-
рып отырған Грамматика бөлімінің аға ғылыми қызметкері. 
Оның ғылымға келу жолы былай басталған еді...

1948 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік универ-
ситетінің филология факультетіне келіп түскен талапкер 
жас X. Махмудов, X. Сайкиев сияқты айтулы мамандар-
дан дəріс алып, білім бұлағынан сусындады. Астана кітап-
ханаларының алтын қорына қолы жеткен Назипа орыс тілі 
мен қазақ тілінің мəселелеріне тереңірек үңіле бастайды. 
Əсіресе, оны осы екі тілдің өзара бір-біріне жасаған игі əсері 
мен заңды құбылыстары қатты қызықтырады. Осы пробле-
малар төңірегіндегі бұрын-соңды жазылған əдебиеттерді 
оқып, қазақ жазушыларының шығармаларынан материал 
жияды. Соның ішінен оның ерекше көз тіккені – синтаксис 
мəселесі, яғни қазақ тілі синтаксисіне орыс тілінің жасаған 
ықпалы. Бұл өзі əрқилы дəрежеде бұрын да жалпылама сөз 
болып жүрген сала. Ал екі тіл материалын салыстыра нақ-
ты тексеріп, ғылыми-теориялық деңгейде қарастырған адам 
көп емес.

Университетте алған білімі Назипаның болашақта ай-
налысатын ісіне жол ашты. 1953 жылы жоғары оқу ор-
нын бітіре салысымен Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл 
білімі институтының жанындағы аспирантураға түсіп, оны 
1956 жылы табыспен аяқтайды. Сол жылы институттың 
орыс-қазақ тілдерін салғастыра зерттейтін бөлімінің кіші 
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ғылыми қызметкері болып орналасқан еді. Міне, осы жыл-
дардан Н. Демесінованың нағыз ғылыми жолы бастала-
ды. Алғашқыда ол ізденістерін əрқилы ғылыми мақалалар 
түрінде байқап көрсе, біртіндеп өзін толғандырған топ-
шылауларын кандидаттық диссертация деңгейіне көтеріп, 
түйіндеп шығады. Нəтижесінде 1958 жылы «Орыс жəне 
қазақ тілдері жай сөйлемдерінің сөз жүйесі» деген тақырып 
бойынша ол кандидаттық диссертация қорғап шықты. 
Ғылымға берілген адамның басты қасиеті өзі зерттеп отыр-
ған объектісінің жалпы ғылыми тұрғыдан келгенде проб-
лемалық салмағы қаншалықты екенін дəл аңғарып, соның 
сырларын біртіндеп ашып, түбегейлі баяндау болса керек. 
Назипа зерттеуінде осындай бір мақсаткерлік, жүйелілік 
байқалады. Диссертациялық жұмыста жазылып, айта ал-
маған кейбір ғылыми ойларын ол «Орыс тілі мен қазақ тілі 
грамматикасын салыстыра зерттеу» деген монография-
сында тəптіштеңкірей түседі. Жəне бұл жылдары Назипа 
советтік лингвистиканың жетістіктерін толық игере оты-
рып, қазақ тіл білімінің айтулы мамандарының еңбектеріне 
үңіледі. Бұл тұста оның аса бір сүйіспеншілікпен айтатын 
ұстаздарының бірі – Мəулен Балақайұлы Балақаев. Шы-
нында, оның синтаксис деп аталатын ғылым саласына сон-
шама тереңдей баруына, бір жағынан, профессор М. Ба-
лақаев еңбектерінің, ойларының ықпалы болғаны даусыз. 
Назипаның əсіресе шұқшия қарайтыны – екі тілдің сөйлем 
құрылыстарындағы ерекшеліктер мен елене бермейтін ете-
не жақын белгілер. Яғни синтаксистік құбылыстарды үне-
мі салыстыра қарай отырып, қоғам дамуына орай, тілдің 
осы саласында да ғылыми тұрғыдан бағалануға тұрарлық 
неше алуан өзгерістер, даму, жаңалықтар болып жататы-
нын анықтау. 

Қазақ халқының басынан кешіп отырған саяси-əлеу-
меттік өрлеулер тілге əсерін тигізбей қойған жоқ. Соның 
ішінде, зерттеуші қазақ тілінің əлгі өзгерістер ыңғайына 
қарай, қоғамдық қызметінің кеңейгенін басты діңгек етіп 
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алады. Əрқилы стильдік тармақтардың тарамдана дамуын 
да қадағалайды. Тіл дамуының осындай ішкі мүмкіндіктер 
механизмін қарастыру Назипаның бұдан былайғы мақса-
тына айналды. Сөйтіп ол бұл мəселені бірнеше жыл бойы 
түбегейлі зерттей келіп, «Совет дəуірінде қазақ тілі син-
таксистік жүйесінің дамуы» деген докторлық диссерта-
циямен түйіндеді. Бұл мəселені қарастыру нəтижесінде 
Н. Демесінова таза синтаксисті ғана жеке-дара зерттеп қой-
май, сонымен бірге, ең бастысы, қазақ тілінің қоғамдық 
қызметіндегі айтулы өзгерістерді, заңдылықтарды анықтап 
берді. Ол арқылы дамыған тіл иелерінің ұлттық сана-
сезімінің қай деңгейге жеткенін де дəлелдеп шықты. Мұны 
диссертанттың ресми оппоненттері ретінде пікір өрбіткен 
профессорлар К.М. Мұсаев пен А. Жапаров та, Қазақ ССР 
Ғылым академиясының қорреспондент мүшесі Р.Ғ. Сызды-
қова да ашып айтты.

Зерттеу қайсыбір мамандарды ғылыми таласқа шақы-
рып, ой-пікірге жетектеді. Нəтижеде Ғылыми кеңес мүше-
лері еңбекті өте жоғары бағалап, оның авторына ғылым док-
торы дəрежесін беруге бірауыздан бəтуаласты.

«Еңбек түбі – зейнет» деп халық қалт айтпаған. Бала 
күннен тынымсыз еңбек етіп, тырбанып, оқымысты қауым 
соңынан ерген жас қыз ақыры өзінің діттеген мақсатына 
жетіп, ғылым сардарларының қатарына қосылды. Бұл қор-
ғаудың бір жағынан əлеуметтік мəнін де есте тұтуымыз ке-
рек. Өйткені докторлық дəреже жеке бастың ғана жетістігі 
емес, ол бүкіл бір ғылыми мекеменің, тіпті ғалым зерттеуі-
не объект болып отырған тіл иесі – халықтың мəдени өр-
леуінің бір белгісі деп танимыз.

Мəжіліс бітті. Айтулы ғұламалар мен білікті мамандар 
ықыласына бөленген Назипаның жанарында саналы жан-
ның сабырға жеңдірген қуаныш оты маздайды. Атша тулаған 
жүрегін əрең игеріп, ол өзіне қаншама ауыр міндеттер жүк-
телгенін енді ғана сезгендей бір күйге түсті...



220

ҚОС ҚАНАТТЫ ҒАЛЫМ

Қазақ тіл білімінің іргетасын қалап, негізін салған ұлы 
Ахаң – Ахмет Байтұрсынұлының жасампаз ісі бір сəт тоқ-
талып қалған емес. Оның алғашқы, ізашар «Оқу құралы» 
мен «Тіл-құрал» еңбектерінің жарық көргеніне бүгінде бір 
ғасыр толса, міне, содан бергі кезеңдерде тілтанымның сан 
саласында лек-лек, шоғыр-шоғыр маман-зерттеушілеріміз 
шығып, таңдап алған жекеленген бағыттағы тақырыптарын 
індете қазып, жүйелі арнаға салып, ауыз толтырып айтар-
лықтай табысқа жетіп отыр. Сондай талантты да танымал 
тілші ғалымымыздың бірі Мырзатай Серғалиұлы Серғалиев 
болатын. 

Ол қазақ тіл білімінде стилистика мен тіл мəдениеті, 
көркем əдебиет тілі мен лексикография саласында толас-
сыз тер төкті. Əсіресе лингвистикалық стилистикамызда 
синтаксистік синоним мен синтаксистік семантикаға қатыс-
ты орныққан, мойындалған ғылыми-теориялық көзқарас 
бар десек, ол тікелей академик М. Серғалиевтің есімімен 
байланыстырылады. 

Сонымен бірге ол көпке танылған сыншы, мойындалған 
əдебиеттанушы да бола білді. Оның замандас-əріптесі, 
тілтаным мен əдебиеттануға бірдей үлес қосқан таланты 
ғалымдарымыздың бірі марқұм проф. Ербол Жанпейісов 
осы тұрғыда былай деген екен: «Кеңес Одағы кезінде еліміз-
ге, тіпті əлемге есімдері əйгілі болған В.В. Виноградов-
ты, В.М. Жирмунскийді орынды мақтан тұтып, қадірлеп 
жүргеніміз ақиқат еді. Ондай құрметке бұл ғалымдар өте 
лайық, себебі бірі – атақты тіл маманы, екіншісі – əде-
биеттанушы бола тұра, лингвистика мен əдебиет тарихы 
мəселелерін бөле-жара қарамай, тең ұстап, құнды-құнды 
пікірлер айтатын. Өкінішке орай, қазақ топырағында ондай 
дарындылардың жоқтығын сөз еткенімізді де жасырмалық. 
Кейінгі ондаған жылдар аумағында осындай кең ауқым-
дылықтың нышандары арамызда да көрініп жүргені қуа-
нышты. Əңгіме Мырзатай Серғалиұлының əдебиет сын-
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шысы немесе журналист ретінде де еңбек беріп жүргенінде 
болып отыр. Сыншы əдеби процеске белсене араласады: 
жазушылар мен əдебиет зерттеушілерінің портреттері, жаңа 
шығармалар мен шығармалар тобына тың пікір, орайы кел-
генде пікірталасқа қатынасу сияқты мəселелерді жүйелі 
де нақтылы əңгіме ету ерекшеліктерін автор кітаптарынан 
кездестіреміз» (Жанпейісов Е. Ой өрнегіндегі өрістер. – Кі-
тапта: Лебіз. Астана: Нұра-Астана, 2008),

Осы орайда бəріміздің ұстазымыз, қазақ тіл білімінің 
корифейі Мəулен Балақаевтың есімі мен еңбегін еске ала 
кеткеніміз өте орынды. Бүгінгі айтар сөзіміздің тақырыбы-
на шығарылған анықтама ең алдымен осы М. Балақаевтай 
таутұлға ұстазымызға тиесілі. Аспирант М. Серғалиевті 
өрге сүйреп, өз жанына ассисент қылып алып, одан соң 
ғылым кандидаты, докторы болған жылдарда оған тақырып 
ұсынып, тың арнаға салған да аяулы Мəкең болатын. Қазақ 
тілінің мəдениетін көтеруге бар ғұмырын арнаған Мəкең 
оның бойынан осы егіз негізді көре білді, бұл да болса оның 
тіл тамыршысы ретіндегі көрегендігінің бірі еді. Кейін, 1990 
жылдардың ортасында М. Серғалиев ұстазының атақты 
«Қазақ тілінің мəдениеті» атты кітабының 3-ші басылы-
мын баспаға дайындап, оған өз жанынан «Тіл мəдениетінің 
негізгі сапалары» атты тың тарау қосты. Осы көпке мəшһүр, 
сан қайталанып басылған еңбегін ұстазымыз М. Балақаев 
былайша бастаушы еді ғой: «Буыны бекімеген икемсіз сау-
сақтарын ананың жылы төсіне жүгіртіп, ана сүтін қылқ-
қылқ жұтып жатқан нəрестенің құлағына алдымен ана сөзі 
естіледі. Ана сүті баланың қанына тарап, ана сөзі баланың 
сезімін оятады. Бара-бара баланың тілі шығып, ата-ана-
ның, отбасының, бүкіл халықтың дəстүрімен емін-еркін 
сөйлесетін болады. Сүтпен еніп, миға сіңген сол тіл есей-
ген адамның саналы өмірінің аса көрнекті рухани байлы-
ғы, адамның адамдық белгілерінің бірі болып табылады». 
Жəне оның: «Тілді жақсы білу оңай жұмыс емес. Өйткені 
оның шегі жоқ. Тіл адамдардың еңбек ету процесінде, қа-
рым-қатынас жасау тəжірибесінде мыңдаған жылдар бойы 
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жұмсалған. Оның орасан көп байлықтары сол тілде сөй-
лейтін халықтың бастан кешірген ұзақ өміріндегі ойлау 
жұмысының нəтижесі ретінде үнемі дамып отырады. Тілді 
сіресіп қатып қалған қалпында емес, сол даму, жетілу 
процесінде үйренеміз. Сондықтан тіл байлықтарын түгел 
меңгердім, мен білмейтін ештеңе қалған жоқ, тіл өнерінің 
шыңына шықтым, болды деп ешкім айта алмайды», – де-
ген толғаныстары (Балақаев М., Серғалиев М. Қазақ тілінің 
мəдениеті. Ықшамдалып, өңделген үшінші басылымы. Ал-
маты: Мектеп, 1995, 7-8-бб.) тек жалғыз оның шəкірті һəм 
ісін жалғастырушы ғалым М. Серғалиевке ғана емес, барша 
тіл жанашыры мен тіл зерттеушісіне қашанда Темірқазық 
болмақшы.

Көркем туындыларға кəсіби тілші-ғалымның көзімен 
қараған М. Серғалиев кейін қазақ сөз зергерлерінің шығар-
маларын талдау үстінде ұстазы М. Балақаевтың идея, ұс-
танымдарын одан əрі жалғастыра түсті. Ол бұл тұрғыда: 
«Прозаик, ақын иə сыншы болсын – қай-қайсысы да жалпы 
халықтық тілді пайдаланатыны баршаға мəлім. Солай бола 
тұра, жеке таланттың тілі деген ұғымды қолданатынымыз 
да белгілі. Сол шарттылықтың өзінде шындық барын тағы 
ескермеске болмайды, өйткені көпшілікке етене таныс сөз-
дерді жаңа қырымен, соны бояуымен, өзгеше өңімен жұм-
сай білушілік – жазушы талантын танытатын құбылыс. Əр 
қаламгердің сөйлем құру даралығы да осыны дəлелдейді. 
Жазушының сөз қолдануындағы жаңалық алғашында жат-
тау көрінуі мүмкін, алайда өнердің қай саласындағы да 
əртүрлілік, əр алуандық сияқты, көркем шығармадағы сөз-
дердің де орайы келгенде жаңаша түрімен, мазмұнымен 
қолданылмағы жөн», – деп нақтылайды (Серғалиев М. Сөз 
сарасы (сын мақалалар). Алматы: Жазушы, 1989, 134-б.). 

Қазақ əдебиетінің классиктері Бейімбет, Мұхтар, Сəбит, 
Ғабит, Ғабидендердің барша туындыларын стильдік тұрғы-
да талдап-тексеріп, Қ. Аманжолов, Х. Ерғалиев, Ə. Тəжібаев, 
Ғ. Орманов, Ж. Саин өлеңдерінің тілдік өрнектерін жарқы-
рата ашып көрсетіп, белгілі қазақ романшылары С. Жүнісов, 
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Ш. Мұртаза, Қ. Ысқақов, Р. Тоқтаров, А. Жақсыбаев, Р. Сей-
сенбаев, Жайсаңбек Молдағалиев, М. Сүндетов, Д. Досжан, 
Ə. Тарази, Ə. Нұршайықов, Ə. Сарай жəне басқалардың 
сүбелі туындыларының тіл кестесіне баға беріп, ең басты-
сы, кейін өзінің артынан ерген ондаған шəкірттеріне осы 
қаламгерлердің стильдік даралық ерекшеліктері туралы 
диссертациялық жұмыстар жаздырып, қорғата білді. Ал бұл, 
шындығында, қазақ тіл білімі мен əдебиеттануы үшін ғана 
емес, барша қазақ мəдениеті үшін тазалық пен таразылық 
рөлін атқарған, көзге көп көрінбейтін жəне бағалана бер-
мейтін еңбек еді. Осылайша академик М. Серғалиев фило-
логияның қос қанаты – тіл мен əдебиетті тел емген, екеуін 
де қажет кезде қос өрім қамшыдай қатар қолдана білетін 
мамандар тобын дайындап шығарды. 

Ол М. Əуезов пен Ғ. Мүсіреповтің жауһар туындылары-
ның тіл ерекшеліктерін, стильдік даралықтарын ғана сөз 
етіп қойған жоқ, олардың əр жылдары ана тіліміз туралы 
айтқан келелі пікірлеріне арнайы тоқталып, толымды қоры-
тындылар шығарды. Ұлы жазушының «Қазақ əдеби тілінің 
кейбір мəселелері», «Көркем əдебиеттің тілі туралы» ма-
қалалары, əрине, тек əдебиеттанушылар арасында ғана 
емес, тіл ғалымдарына да көптен танымал, ауызда жүрген 
зерттеулер. Өйткені Мұхаңның өзі əдеби тіл мен оның 
көркемдігі туралы сөз еткенде араға «қытай қорғанын» ор-
натпайды, қайта күш біріктіріп, білекке білек қосуды 
үндейді: «Бұл жөнінде жазушы мен тіл зерттеушілерінің 
арасында үлеспей жүрген енші жоқ. Қайта, екеуі қосыла 
ойласпаса, талай күрделі мəселе көмескі, кемшін, сыңаржақ 
шешілуі мүмкін. ... Жазушы мен тіл маманының еңбегі 
қосыла қабысып, дұрыс іздену үстінде жараса табысып 
отырса, бəрімізге ортақ міндет өнімді түрде ада болмақ». 
Маржан-нəрі тым тереңде жатқан классиктің тілдік мұра-
сын жан-жақты талдап-таразыламас бұрын М. Серғалиев: 
«М. Əуезовтің көркем əдебиет тіліне деген көзқарастарын 
шартты түрде үш салада қарастырған жөн сияқты: көркем 
əдебиет тіліне қойылатын негізгі талаптар, Абай тіліне 
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қатысты мəселелер, замандас ақын-жазушылардың тілі ту-
ралы ойлар», – деп алдын ала өзіне бағдар тауып алады 
(Сонда, 162-б.). 

Сонан соң ұлы жазушының шығармашылық лаборато-
риясының тілге қатысты тылсым беттерінің кейбір қырла-
рын ашпаққа ұмтылады, əсіресе қатпар-қыртысы, саты-
деңгейі шыңырау терең мен шырқау биікке қол созатын 
«Абай жолының» синтаксистік құрылымының қазақ əдеби 
тіліне олжа салған соны жаңалықтарын ашып көрсетуге 
тырысады. Əрине, мойындауымыз керек, Əуезов биігіне 
де, оның тереңіне де əлі ешкім толыққанды бойлай алған 
жоқ. Бір ғана М. Əуезов туындылары емес, барша классик 
ақын-жазушыларымыздың шығармаларынан рухани азық 
алып қана қоймай, олардың тіл кестесі мен өрнегін бүгінгі 
көркемсөз өрмегінде көмескілетпей, одан əрі құлпырта, кес-
телендіре түсу – жаңадан мемлекеттік мəртебеге ие болған 
ана тілімізді жаңғыртудың, түлетудің бірден-бір жолы. Сол 
себепті де Тəуелсіздігіміз қолға жаңа тиген заманда акаде-
мик М. Серғалиев: «Қолына қалам алып, қалың оқырман 
қауымға эстетикалық тəрбие беруді мақсат тұтқан адам өз 
заманының алдыңғы қатарлы мəдениет иесі болғандықтан, 
оның сөзге деген талабы мен талғамы сол мəдениеттің 
биігінен көрінуге тиісті. Дəлірек айтқанда, ана тілінің заң-
дылықтарын жете меңгеру үстіне, баршаға мəлім сөз қолдану 
тəртібінен айнымай, өзгеріссіз қалып қоймай, көркем шы-
ғарманың мазмұны мен идеясын, қаһармандардың ерек-
шеліктерін айқындайтын сөз өрнектерін жаңа бояумен, тың 
мағыналық даралықпен қолданудан жасқанбаған лəзім», – 
деп осы мақсат-үдені алға шығарады (Серғалиев М. Көркем 
əдебиеттің тілі. Алматы: Мектеп, 1995, 98-б.). 

Осы тұста, тақырыптан сəл-пəл ауытқысақ та, бір мə-
селені тағы бір қайталап еске салмай, тоқталмай өте шығу 
мүмкін емес. Өз қолымыз өз аузымызға жеткелі, əрине, қазақ 
тілінің өрісі кеңіп, төрге шығып кетпесе де, өрлеп келеді. 
Оны тек көрсоқырлар мен көре алмайтындар ғана көрмеуі 
мүмкін. Өзге ұлт өкілдері мен өз қандастарымыздың, оның 
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ішінде еңбектеген баладан, еңкейген кəріге дейін бар, «тілін 
сындырудай-ақ сындырып» жатырмыз. Алаштың ақша-
қаражаты мен қор-қаржысы негізінен «тіл үйренушілердің» 
диірменіне құйылып жатқаны ешкімге жасырын емес. Тіл 
үйрену мен үйретудің ая-өрісін қаншама кеңіткенімізбен, 
жиырма жылдан астам уақыттан бері ғаламат жетістікке 
жеттік деп тағы ешкім айта алмасы анық. Былтыр оқығанын 
биыл ұмытып қалып жатқандар арасынан топ жарып шы-
ғып, қолына қалам ұстаған бір адамды тауып бере аласыз 
ба? Мемлекеттік қызметшілерімізге, депутаттық корпусқа 
мемлекеттік тіл оқытылмай, үйретілмей отыр ма? Жоқ, 
оларға да жыл сайын қыруар қаржы бөлініп, бір-екі жыл 
емес, 20 жылдан бері бар жағдай жасалып келеді. Сол ла-
уазымды тұлғалар бүгінде аудармашы қызметінен бас тарт-
ты ма? Болмаса депутаттарымыз ана тілінде, ең болмаса, бір 
Заң жобасын жасап шыға алды ма?.. Сұрақ көп, жауап жоқ... 
Мемлекеттік тілдің «майын тамызып», теледидар мен шар-
шы топта сөйлеп жүрген өзге ұлт өкілдері, жас «жұлдыздар» 
кімдер? Шындығын айтсақ, олар – қазақ тілінде білім 
алып, орта мектепті мемлекеттік тілде бітіргендер. Қазақ 
тілі мəдениеті ғылымының негізін салушы ғалым-ұстаз 
М. Балақаев айтқандай, олардың бойына қасиетті қазақ тілі 
«ана сүтіндей бойға тарамаса да», оның есесіне қазақша 
«Əліппемен» көзін ашып, «Абай жолымен» сусындағандар. 
Осы орайда, көп кілтипан мектепте, бала тəрбиесінде жа-
тыр-ау деген ой көкейден кетпейді. Баба тілінде тəрбие-
леніп, ана тілінде білім алған буын, ұрпақ ғана тіл қадіріне 
жетпек. 

Ал осы 20 жылдан астам уақытта ана тіліміздің – дү-
ниедегі жалғыз тіліміздің мəдениетін көтеруге қанша 
қаражат бөле алдық? Мемлекеттік тілдің мəртебесі туралы 
сөз де, қолға алған іс-шара да жетерлік, десек те Ана 
тіліміз, Қазақ сөзі құлпыра, кестелене, өрнектеле түсу үшін 
арнайы жоспар, бағдарлама түзе алдық па? Осы жолда 
ақын-жазушы, əдебиетші-тілші, жалпы барша зиялы қауы-
мымыз не істеді? Не істемек? Тіл мəдениеті жоғары, стилі 
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сараланған, терминологиясы тұрақтанған кемел тіл, ХХІ 
ғасыр басындағы жаңғырған, түлеген жаңа əдеби тілді 
тұғырына қондыру жаңа айтқан «тіл сындырушылар» мен 
«тіл үйренушілердің» емес, ең алдымен, қазақ атын иеле-
ніп отырған мемлекеттің һəм алты Алаштың парызы мен 
қарызы болса керек. Сондықтан да біз бүгінгі əңгімеміздің 
арқауын ана тіліміздің тіл мəдениетін жаңа саты-деңгейге 
көтеру, соның нəтижесінде əдеби тілімізді жаңғырту, тү-
лету турасында құруға тырыстық. Бүгінгі қоғамдық пікір-
дің қазанын қайнатып, қақпағын қақ айырғалы тұрған латын 
əліпбиіне көшу мəселесін де біз Елбасы «Қазақстан-2050» 
стратегиясында айтқан ана тілімізді түлетуге, модерниза-
циялауға тікелей қатысты деп білеміз. Жаңа жазу қазақ 
тілін жаңа белеске көтермек. Оның жаңа орфографиясы мен 
орфоэпиялық қағидаттары, жаңа емлесі мен пунктуация-
лық ережелері өзгеге жалтақтаған, жалынышты болған 
кейіптен айырып, тілімізді жаңа даму арнасына түсірмек. 
Осы жолда қолға алынар басты шаруа, ұлы ұран – «бір Ел, 
бір Тіл, бір Жазу үлгісі». Сонан соң сол жалғыз да мəңгілік 
тіліміздің мəдениетін көтеру, нəрі мен бəрін жарқырата ашу 
болмақ. 

Міне, біз бүгін арнайы жиналып, еңбегі мен есімін 
ұлықтап отырған академик Мырзатай Серғалиев та осы ба-
ғытта, атап айтқанда, қазақ тілінің стилистикасы мен тіл 
мəдениеті саласында елеулі із қалдырды. Осы абырой-
лы істі өзі тəрбиелеп, қанаттандырып ұшырған шəкірттері 
жалғастырып отыр. Ұстаздың, ғалымның бар да бақыты 
осында болса керек. Соларға ақ жол тілелік! 

* * *

Көрнекті тіл маманы, əдебиет сыншысы жəне публи-
цист Мырзатай Серғалиұлы СЕРҒАЛИЕВ 1938 жылғы 
наурыздың 17-ші жұлдызында Солтүстік Қазақстан облысы, 
Октябрь (қазіргі Шал ақын) ауданындағы «Жаңажол» ұжым 
шаруашылығының мүшелері Серғали Махметұлы мен 
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Нүрилə Сыздыққызы Махметовтердің отбасында дүниеге 
келді. 

Əкесі Ұлы Отан соғысы бастала салысымен қан майдан-
ға аттанып, содан оралмады. 1955 жылы Қостанай облы-
сы, Урицкий (қазіргі Сарыкөл) ауданына қарасты Қараоба 
орта мектебін тамамдаған Мырзатай сол жылы С.М. Ки-
ров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті филология 
факультетінің студенті болып қабылданды. 1960 жылы қазақ 
тілі мен əдебиетінің жоғары білімді мамандығын алған ол 
осы университеттің қазақ тілі (1990 жылдан қазақ филоло-
гиясы) кафедрасына ассистенттік кызметке қалдырылып, 
өзіне білім берген университетте 1999 жылға дейін про-
фессор, кафедра меңгерушісі, факультет деканы дəрежесіне 
дейінгі ұстаздық-ұйымдастырушылық жолдан өтті. Қазақ 
ССР Ғылым академиясының Тіл білімі институтының екі 
тілді сөздік жəне терминология бөлімінде кіші ғылыми 
қызметкер болған жылдары да (1966-68) кафедрадан қол 
үзген жоқ, ұстазы проф. М. Балақаев шəкіртінің ғылыми 
дəрежесінің болмағанына қарамастан, қосымша оқытушы-
лық жүктеме беріп отырды. 1968 жылдан осы университет-
тің философия кафедрасында аға оқытушы болып жүрген 
оны ұстазы 1971 жылы өзінің кафедрасына шақырды, 
1989-99 жылдары əл-Фараби атындағы ҚазМҰУ жанын-
дағы қазақ тілі мен орыс тілі мамандықтары бойынша 
кандидаттық (кейін докторлық) диссертация қорғайтын ма-
мандандырылған кеңестің төрағасы болды. Аталған уақыт 
ішінде 8 докторлық жəне 90-нан астам кандидаттық диссер-
тация қорғалды. 

1999 жылы арнайы шақыртумен Л.Н. Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетіне келген ол дүниеден озғанша 
қазақ тіл білімі кафедрасының меңгерушісі қызметін ат-
қарды. М. Серғалиевтің ұсынысымен кафедрада аспиран-
тура мен магистратура ашылды; 2000 жылдан бастап қазақ 
тілі мен орыс тілінен кандидаттық диссертация қорғайтын 
диссертациялық кеңес жұмыс істеді, 60-тан астам жас 
ғалым диссертациялық жұмыстарын қорғады. Кеңес 2008 
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жылдан бастап қазақ тілі, түркі тілдері, орыс тілі, салыс-
тырмалы-тарихи, типологиялық, салғастырмалы тіл білімі-
нен докторлық, кандидаттық диссертациялар қорғайтын 
диссертациялық кеңес болып қайта бекітілді. 

Ұстаздық қызметімен қатар ондаған жылдар бойы ғы-
лыми-зерттеу жұмысымен шұғылданды. Ғалымның негізгі 
ізденістері – қазіргі қазақ тілінің синтаксисі, лингвистика-
лық стилистика, тіл мəдениеті, шешендік өнер, көркем 
əдебиет тілі, лексикография мəселелері. 

Профессор М. Серғалиев – танымал синтаксис маман-
дарының бірі. Өткен ғасырдың 60-жылдарында бастау алған 
оның синтаксистік көзқарастары кеңестік кездің өзінде рес-
публикамыздан тыс жерлерге де белгілі болған-ды. 1991 
жылы монография түрінде жарық көрген «Қазақ тіліндегі 
етістікті сөз тіркестерінің синонимиясы» тақырыбына 
қорғалған кандидаттық (1967) жəне 1981 жылы басылған 
«Синтаксистік синонимдер» монографиясының негізінде 
қорғалған докторлық (1988) диссертацияларында ғалым си-
нонимдік құбылыстардың лексика мен фразеологияда ғана 
емес, сонымен бірге еркін сөз тіркестері мен сөйлемдерде 
де болатынын нақтылы деректермен дəлелдеді; оларға ұқсас 
ұғымдар мен категориялардың өзгелік жақтар мен ұқсас 
сəттерін сипаттады. Сөйтіп, автор қазақ тіл біліміндегі 
синтаксистік синоним туралы теорияның негізін салушы 
ретінде белгілі болды. 

Авторлар ұжымымен бірлесіп жазған «Қазіргі қазақ 
əдеби тілі» (1991, 2006) оқу құралының «Сөз тіркесі», 
«Құрмалас сөйлем» жəне «Күрделі синтаксистік тұтастық» 
тарауларының авторы – М. Серғалиев. Жоғары оқу орны-
на арналған бұл құралда синтаксистік тұтастық теориясы 
тұңғыш рет берілді. «Синтаксис жəне стилистика» моно-
графиясында (1997) қазақ синтаксисінің мəселелері соңғы 
жылдардағы жетістік деңгейінен сөз болады. ЖОО-ның 
талапкерлеріне ұсынылған «Қазақ тілі» (екі автордың бірі, 
1979; 1994) оқу құралының синтаксис тарауларын жəне 
сөз таптарына байланысты біраз материалды М. Серғалиев 



229

жазды. ЖОО-ның талапкерлеріне арналып М. Серғалиевтің 
жеке авторлығымен ұсынылған оқу құралы да («Қазақ тілі», 
1992) жарық көрді. 

Ғалымның қазіргі қазақ тіліндегі салаласа байланыс-
қан сөз тіркестері, сөйлемнің күрделі мүшелері, үйірлі мү-
шелері, еркін сөз тіркесі мен сөйлемнің арақатынасы, сон-
дай-ақ еркін сөз тіркесі мен тұрақты сөз тіркесінің ара-
қатынасы мəселелеріне байланысты өзіндік пікірлері де 
авторлар ұжымының «Қазақ грамматикасы» (2002); «Син-
таксистік зерттеулер» (2004); «Синтаксистік зерттеулер» 
(Павлодар, 2006); «Синтаксис мəселелері» (2006) т.б. бедел-
ді басылымдардан орын алған. Профессор М. Серғалиев-
тің зерттеулерінің бір тобы тіл мəденитіне арналған. Ұс-
тазы, көрнекті ғалым М. Балақаевпен бірлескен авторлық-
пен шығарған «Қазақ тілінің мəдениеті» оқулығының 
(1995, 2004, 2006) «Тіл мəдениетінің негізгі сапалары» тара-
уын жазды. Тілдің мұндай сапалары туралы ой-түйін бұған 
дейін мұндай оқулыққа енгізілген емес. «Сөз өнері» (1978), 
«Жазушы жəне сөз мəдениеті» (1983) сияқты академиялық 
жинақтарындағы, мерзімді, ғылыми баспасөз беттері мен 
республикалық конференцияларындағы өзекті жайларды 
сөз ететін пікірлері де осы мəселені қозғайды. Авторлар 
ұжымының «Тіл саясаты: тағылым мен тəжірибе» (2006) 
деген кітабында БАҚ пен электрондық баспасөз бетіндегі 
тілдік құралдардың қолданылу мəдениетін тілге тиек ететін 
мақалалар топтамасы көлемді орын алады. 

«Қазақ тілінің қысқаша орфоэпиялық сөздігі» (1996) 
сөйлеу тілінің сұлулығы мен тазалығын сақтауға жəрдемін 
тигізсе, «Орысша-қазақша сөздіктен» (1993, 1995, 2001, 
2003) мемлекеттік тілді оқып-үйренушілердің тіліміздің 
байлығы туралы алатын пайдасы аз болмаса керек. Ал Ал-
матыда бір мұқабамен басылым көрген «Орысша-қазақша 
сөздік» пен «Қазақша-орысша сөздікті» (2004) оқырман қа-
уым зор ықыласпен пайдалануда. 

Профессор М. Серғалиев бар саналы ғұмырын ҚазҰУ-
дың, одан соң ЕҰУ-дың студенттеріне қазақ тілінің сти-
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листикасынан дəріс оқуға арнады. Бұл пəнге қатысты көз-
қарастары бірнеше рет үлкенді-кішілі басқосуларда, БАҚ, 
электрондық баспасөз беттерінде ортаға салып жүрді. 
Осындай ғылыми-əдістемелік жұмыстарының жəне тіл білі-
міндегі соңғы жылдарғы табыстарды ескерудің нəтижесін-
де «Стилистика негіздері» оқулығы жарық көріп (2006), 
білім берудің пайдалы құралына айналды. 

Ғалым көркем шығарма тіліне қатысты еңбектерінде 
мəселені екі жағынан – біріншіден, көркем əдебиет тілі 
хақындағы өзінің қалыптасқан түсінігі тұрғысынан, екін-
шіден, жазушылардың, демек, шығарма авторларларының 
көркем туындылар тіліне өзіндік талғамы тұрғысынан 
қарастырады. Бұл ретте көрнекті прозашылар С. Мұқанов, 
Ғ. Мұстафин, З. Шашкин, С. Шаймерденов, танымал сын-
шы М. Қаратаев сияқты қаламгерлер тілінің стильдік 
өзгешеліктері жайындағы тұжырымдарды айтуға болар еді 
(«Сөз сарасы», 1989; «Көркем əдебиет тілі», 1989, 2005; екі 
автордың бірі, «Қазақ ауызекі тіліндегі эмоционалдылық 
жəне экспрессивтік лексика», 1995). 

Автор қазақ лингвистикасында тұңғыш рет М. Əуезов-
тің əңгімелері мен повестерін жан-жақты ғылыми-сти-
листикалық тұрғыдан талдады («Мұхтар Əуезов жəне көр-
кем шығарма тілі», 1998). Сондай-ақ Ғ. Мүсреповтің ше-
шендік өнері де алғаш рет əңгіме арқауы болды («Ғ. Мүс-
репов жəне тіл мəдениеті», 2003). 

Қазақ тіл білімінің негізін салушы А. Байтұрсынұлы-
ның, оның лайықты ізбасарларының, сондай-ақ бүгінгі 
өнімді еңбек етіп жүрген лингвистердің ғылыми туынды-
ларын көпшілікке насихаттау мақсатында көптеген мақа-
лалар жазып, баяндамалар жасады. 

«Кең өріс» (1983), «Сөз сарасы» (1989), «Ой өрнегі» 
(1995) атты сын кітаптары мен «Уақыт жəне қаламгер» 
(1975, 1978, 1982), «Сөзстан» (1980, 1982) ұжымдық жи-
нақтарда қазіргі əдеби процестің елеулі мəселелеріне қа-
тысты ой түйеді, белгілі қаламгерлердің шығармашылық 
портреттері, тақырып, кейіпкерлерді бейнелеу жайлы түй-
сік-түсініктерін білдіреді. 
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«Өнеге» (1998, 2006) кітабы мен баспасөз беттеріндегі 
М. Əуезов, І. Кеңесбаев, М. Балақаев, Ш. Есенов, К. Аха-
нов, З. Қабдолов, Е. Букетов бастаған көрнекті ғылым қай-
раткерлері, С. Қожамқұлов, Қ. Жандарбеков, А. Тоқпанов 
бастаған театр тарландары, мектептегі шəкірттік жылдар 
туралы естеліктері мен эсселері оны публицист деуге негіз 
болып табылады. 

Ол көркем аудармамен де айналысты. Мұндай қабілеті-
нің арқасында Я. Камал, К.С. Вирх, М.А. Заряб, К.С. Дугал, 
В. Валаж, Ə. Қадыров, В. Лацис, В. Кожевников т.б. шетел 
прозасы классиктерінің əңгімелері мен новеллаларын қазақ 
оқырмандарына таныстырды. 

Академик М.С. Серғалиев республика өміріндегі қоғам-
дық жұмысқа да белсене араласты. Лингвистикалық комис-
сия құрамында Қазақстан Республикасы Президенттігіне 
үміткерлерден мемлекеттік тілді меңгеру дəрежесін анық-
тайтын емтихан алуға (1998, 2005) қатынасты. ҚР Үкіметі 
жанындағы Мемлекеттік терминологиялық комиссия мен 
Астана қалалық ономастикалық комиссияның, бірқатар га-
зет-журналдардың редакциялық немесе ақсақалдар алқа-
сының мүшесі. 

Еңбегі əркез марапатталып отырды. Ол – Қазақстан-
ның еңбек сіңірген қайраткері, ЖОО-ның үздік оқытушы-
сы, ҚР білім беру ісінің Құрметті қызметкері, ҚР білім беру 
ісінің үздігі, «Еңбек ардагері» медалінің, Қазақстан ғылы-
мы мен техникасына аса көрнекті үлес қосқаны үшін 
берілген мемлекеттік стипендияның иегері. 

«ЖАНСЕРІГІМ ДОМБЫРА»
(Профессор Сапарғали Омарбеков туралы эссе)

Жаздың бір жайма-шуақ кезі. Алатаудың баурайы құй-
қылжыта күй төгіп жіберетіндей демін ішіне тартып алған. 
Мəңгі-бақи үнсіз түнеріп тұрып алатын сұр тас та, тұңғиық 
ой түбіне батып кеткен шыңырау құз да, əлдебір құпия 
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сырдың ақтарылар шағын күтіп сақ тұрған тəрізді. Енді 
бірде əн шырқалып еді, айналаға жан біткендей бар тіршілік 
селт етіп тəтті ұйқысынан оянып кеткендей болды. Табиғат 
сан құбылып, құлпырып қоя берді. Далада, таудың баура-
йында əн тыңдағандарыңыз бар ма? Тегінде əн, өнер табиғи 
нəрсе ғой. Сол əнді табиғаттың төсінде еркін отырып тың-
дағанға не жетсін!.. Əннің бар құдыреті, бар лəззаты сонда 
біліне ме деймін.

Неткен тамаша! Əн əуені табиғаттың алуан түрлі əше-
кейімен астасып алысқа кетіп жатыр. Қыздар дауысы бара-
бара үзіліп-созылып құлаққа əрең жетеді.

Далада Татьяна əнін шырқап,
Барады белден асып қарындастар, – 

деген Сырбай өлеңінің екі жолы еріксіз еске түсіп, ойыңды 
алай-дүлей етеді. Əн сызылып барып үзілгенде тəтті се-
зімнен еріксіз айырылғандай, «Оһ, шіркін!» деп өкіне дем 
аласың. Тағы да əн. Бұл жолы хор, көп дауыс тау аңғарла-
рын күңірентіп жіберді. 

Алатаудың тамаша бір етегіне жайғасқан осынау топ-
тың көңіл күйі де дəл қазір табиғаттың құлпырмалы мінезіне 
дөп келіп, кілем түрін ашар жарқырама əшекейі жараса 
қалған.

Бір мезгілде домбыраның жанға жайлы қоңыржай үні 
келді құлаққа, манағы шулаған көңілді топ бір сəт тыныс 
алды. Сыбдыр қағып сусылдай жөнелетін «сөзшең аққайың 
жапырақтары» да саябырсып сабырлы қалпына түскен. Бір 
орында тұрақтай алмай тынымсыз жортар шымшық та 
шоршып, сол орнында қатты да қалды. Күллі табиғат: тау, 
тас, орман-тоғай, күллі алқап, бар тіршілік домбыра əуенін 
елти тыңдап, тəжім еткен тəрізді. Адамды баурап алғаны 
осыншалық, тыңдай бергің келеді, тыңдай бергің келеді.

Күй сізді алысқа, қазақтың кең сахарасына жетелейді. 
Кең даладан орын таппай тынымсыз жортқан күй атасы 
Құрманғазы келеді көз алдыңа. Ол – ақ жолды, əділет жо-
лын өнерімен, өр кеудесімен өмір бойы іздеген, халық үшін 
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қызмет еткен киелі баба. Алып тұлғасы, асқан өнерімен 
қазақтың ұлан-ғайыр даласын дүр сілкіндіріп, əрбір кеудеде 
адамгершілік, ерлік отын маздатқан.

Мынау күйші жігіт тартып отырған күймен бірге Құр-
манғазының ұлы тұлғасы өсіп шығып, қалың топтың ор-
тасында тұрғандай сезінесің. Күйші атаның бар өмір жолы 
алдыңыздан өтеді. Əне, ол халықты ту-талапайға салған 
аузы алты қарыс шонжарлармен алысып кетіп барады. Ұлы 
күйшінің күреске толы өміріне қызығасың да, сол ортада 
жалғыз қара боп тыңдаушысын таба алмай ел кезіп жүрген 
ер адамды көріп, көңілді мұң басады.

Домбыраның екі шегін жебелеп, жеп қоярдай-ақ күйші 
саусақтары сағаға қарай шүйіліп барып, қия беттен құйы-
лып кеп сұр қоянды іліп əкеткен қыран құстай қайқаң етіп 
өрлеп кетті де, кілт тоқтады.

Күйге елтіген көпшілік маужырап кеткен. Əркім өз ойы-
мен өзі боп, тəтті қиялдан арыла алмай отыр. Тек əлдекімнің: 

– Өркенің өссін, көп жаса, – деуі мұң екен, ду қол со-
ғылған шапалақ кең даланы жаңғыртып, кəрі таудың заңғар 
биігіне ұласып кетіп жатты. Дуылдаған қол соғудың ара-
сында: 

– Айналайын, рақмет! 
– Япырау, саусағың толған күй екен ғой. 
– Шіркін, күй деген көп нəрсені айта алады екен-ау, – де-

ген дауыстар естіледі.
Күйші жігіт əлденеге ыңғайсыздана домбыраның қа-

сында отырған кексе адамға ысыра берді. Бақса, күйдің 
əсерімен өзі де ешнəрсені аңдай алмай қалған екен, соны-
сынан ұялады. Бір бұл емес, бұдан бұрын да дəл осылай 
күйге елтіп, өзге дүниені ұмытарлықтай дəрежеге жеткен 
еді. Жас жігіттің қиялы шарқ ұрып, сан түрлі сезімнің 
əсерімен дүниені шарлап кеткендей болатын. Бүгін де дəл 
солай болғанын енді ғана аңғарып отыр.

Онысын елер адам жоқ, тұс-тұстан сұрақтар мен ұсы-
ныстарды жаудырып, өзді-өзі күйден алған əсерін айты-
сып кетті. 
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– Өнер институтына неге түспедің? 
– Жоқ, осынысының өзі дұрыс, ғылым кандидаты, əрі 

өнер иесі. Ғажап емес пе? 
– Тек, қол үзіп қалмасын деңіз! 
– Е, шіркін, мұндай өнерім болса, өзге дүниені қояр едім.
Осылай деп жамырасып əлі біраз отырар ма еді, егер егде 

тартқан көсем кісі: 
– Жə, немене түге, өзді-өзді даурығып…Көп сөзден 

күйдің өзін тыңдаған артық. Қане, Сапар, бұған не айта-
сың, – демесе.

Қайтып ұсынылған күрең домбыраны күйші жігіт биязы 
қимылмен сыпайы алды да: 

– Енді не тартсам екен? – деп домбыраны олай-бұлай ау-
дарып, тиегін түзеп, жан-жағына ілтипатпен қарады. 

Əркім əртүрлі күйді ұсынып жатыр. Біреу Құрманғазы-
ның «Серпері» десе, енді біреу Тəттімбеттің «Сылқыл-
дағын» айтады, ал үшіншісі Қазанқаптың, Динаның күй-
лерін де ұмытпа дейді. Не керек, бұл күні қазақ күйлерінің 
қазынасы ақтарылды. Сан күй тартылып, күллі қазақ жерін 
аралап, халқымыздың өткен өмір жолын, тарихын шолып 
шыққандай болды.

Күйші кім, күйші жігітті қоршаған адамдар кім? Бұл 
ғылым дүниесінің өкілдері еді. Апта бойы, ай бойы, жыл-
дар бойы архив қазынасын ақтарып, ғылыми зерттеу жұ-
мыстарын жүргізуші лингвист, əдебиетші ғалымдардың 
тобы еді. Олар қайсыбір жексенбіде тау бөктеріне сейілге 
шығып серуендеп, өнер, ғылым жайында əңгіме шертіп, 
демалысты көңілді өткізіп қайтатын. Сылдырап аққан бұ-
лақ басына алқа-қотан отыра қап əн шырқайтын, күй 
шертетін. Бұл алғашқы серуеннің бірі еді. Ғылым соңында 
өзімен-өзі боп қияли ойда жүретін адамдар мұндайда басқа 
бір қырынан көрінеді. Оның адамгершіл қасиеті, ерлігі, 
қайраттылығы, өнері əйгілі болады. Тіпті, қызмет бабында 
жүріп біле алмаған нəрсеңді біліп, көре алмаған нəрсеңді 
көріп, еңбектес жолдасыңның өзгеше қыры мен сырын та-
нып, біліп, бағалап қайтасың.
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Жаңағы күйші жігіт осы көптің жаңа тауып, жаңа та-
нып отырған адамы. Бұл жолы олар Сапарғали Омарбе-
ковты Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл жəне əдебиет 
институтының ғылыми хатшысы ретінде емес, үлкен өнер 
иесі, күйші азамат ретінде танып отыр.

Адам көңілін ырза ету əркімнің қолынан келе бермей-
тін іс қой. Ол өнерлі адамның ғана қолынан келеді. Тегінде, 
өнерлі азаматы мол ел əрқашанда əлуетті. Қилы-қилы мі-
незді адам баласын бірқалыпта ұстап, бір күйге келтіріп, 
уысынан шығармай үйіріп əкететін өнерден күшті, одан 
сиқыр не бар екен, дүниеде?!

Сол өнерлі елдің өкілі, өнерлі көптің бірі Сапарғали. 
Ол алғаш мектеп қабырғасын аттасымен-ақ есіл-дерті 
домбыра, əн-күй болды. Қазақтың кез келген қара баласы 
сияқты ол да, ең алғаш «Елім-айды» салған еді. Бұл бір елдің 
елдігін, қайғы-қасірет, мұң-шерін қабырғаңды қайыстыра, 
өзегіңді өртей, сай-сүйегіңді сырқырата жырлайтын бүкіл 
халықтық əн, мұң, шер еді. Сондықтан да кез келген 
қазақ баласына бұл əнді үйрену парыз іспетті боп кеткен. 
Сапарғалидың да өнерге сапары осы əнге байланысты.

Оның ол кездегі ұстаздары өнер сүйген өрендер – 
мұғалімдер, ауыл қарттары еді. Қарттардан халық күйлерін 
үйренді. Дегенмен Сапарғалидың өнерге, өмір жолына сапа-
ры университет қабырғасында басталған еді. Қазақстанның 
жер-жерінен жиылған, өнер-білімді аңсап келген жастар 
келе оқуды еңсеріп, өнерді де меңгере бастады. Оларға ас-
тананың өнер қайраткерлері көмекке келді. Өнерпаздар кол-
лективі ұйымдастырылды.

Əйгілі домбырашы – артистер Қали Жантілеуов, Үріс-
тембек Омаровтардың басшылығымен ҚазМУ-де халық 
аспаптар оркестрі ұйымдасқан болатын. Сапарғали осы ор-
кестр құрамында жүріп, тек күй үйреніп қана қоймай, дом-
быра дегеннің халық қазынасы екеніне, оны көздің қара-
шығындай сақтап қастерлеу қажет екенін түсінді.

Əсіресе Динаның шəкірті Ығылман Əлжанов Сапарға-
лидың күйші ретінде қалыптасып, шеберлігін арттыруда 
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зор еңбек етті. Сапарғали көптеген күйді осы кісіден үйрен-
ді. Мысалы, Ұзақтың «Ақжелеңі», Қазанқаптың «Торы аты», 
Динаның «Бұлбұлы» мен «Көген түбі» осының айғағы. 
Сапарғали Тəттімбет, Дəулеткерейдің күйлерін де сылқыл-
дата шерткенде айызыңыз қанады. Күйшінің бұл күнде 
өзіндік орындаушылық стилі қалыптасқан. Əрбір күйді ба-
бымен шебер тартуға тырысады. Талғамы күшті.

Университетті бітірген соң Сапарғали Қазақ ССР Ғы-
лым академиясына қызметке келді. Өзінің күйшілік өнерін 
мұнда да тоқтатқан жоқ. Қайта репертуарын толықтыра 
түсті. 

Сапарғалидың кейбір жолдастары ғылым ордасына кел-
ген соң домбыраны қояр, ол жастық шақтың ермегі ғой деп 
те ойлады. Бірақ, олай болмай шықты. Сапарғали өнер мен 
ғылымды қарсы қойған жоқ, қатар ұстап, қабат алып жүрді. 
«Қайта домбыра шертсем басым тынығып, шабыттана тү-
сем. Ғылыми жұмысқа ерекше жігермен кірісіп кетемін. 
Мен үшін домбыраның көмегі мол. Бұл – менің жансері-
гім», – дейді ол. Мұнысына кəміл сенемін.

Ол осы ұстанымынан өмірден өткенше айныған жоқ. 
Өнерін де өрлетті, ғылымын да селдетті. Домбырада күй-
лерді қалай шебер шертсе, ғылыми ізденістерге келгенде 
қаламын да солай көсілте жөнелуші еді. Ол екі тілде (қазақ, 
орыс тілдері) бірдей еркін жазатын.

Сапекең «Дарақ бір жерде көгереді» деген тəмсілді өз 
өмірімен дəлелдеген ғалым. Бар саналы өмірі осы Тіл білімі 
институтында өтті. Осында көктеді, өсті, жетілді, жетекші 
ғалым дəрежесіне еңбекпен көтерілді. Шығарған кітаптары 
халық тілінің құбылыстарын тарихи-салыстырмалы аспек-
тіде байланыстыра сөйлейді. Лингвистикалық география 
саласындағы ізденістері тұңғыш лингвогеографиялық мо-
нографияға айналды. «Диалектологиялық сөздік» (1996) пен 
«Қазақ тілінің аймақтық сөздігі» (2005) кітабының негізгі 
авторларының бірі. Ол лингвистиканың бір саласымен ғана 
шектеліп қалған жоқ. Оның ғылыми өрісі кең болатын. Тіл 
білімінің сан саласында қалам сілтеп, ой тастады.
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Сапарғали Омарбеков қазақ тіл білімінің нəтижелі еңбек 
еткен, ойлы да зерек сардарларының бірі еді. Марқұм проф. 
Е. Жанпейсов көбіміздің көкейіміздегі бір кезде Ғабит Мү-
сірепов айтқан Ілияс Омаров туралы «Үлкендер арасында 
кіші емес, кішілер арасында үлкен емес» деген сөзін дөп 
келтірген екен. Сапарғалидың ғылыми, адами өмірі де осы 
сөздің шындығын əйгілейді. 

ҚАЗМУ – БІЛІМ МЕН БІЛІК ОРДАСЫ

Бала кезімнен Алматыдағы Қазақ университетінде оқу-
ды арман еткенмен, Алматыға жетуім оңайға түскен жоқ. 
Əуелі бірге оқыған мектептес балалардың кеу-кеулеуімен 
Ташкентке жол түсті. Бұл қаланың əйгілі оқу орындары 
көп қой, бəрін аралап көрдік, бірақ ешқайсысы көңілге жат-
пады. Алматыны аңсадым да тұрдым. Содан Ташкент вок-
залына қайта келіп билет іздедік. Аңқау ауыл баласы бір 
ересек алдамшының арбауына қалай түсіп қалғанымызды 
білмей қалдық. «Əй, жігіттер, билеттерің жоқ-ау шамасы, 
чемоданды маған беріңдер де, пойыз жүрген соң төбесімен 
маған келерсіңдер, мен осында болам, сендерді күтем», – 
деді. Билет таба алмай аңырап жүрген екі бала қайырымды 
аға табылғанына қуанып кеттік те, айтқанын екі етпедік. 
Пойыз зулап келеді. Айтқан вагон түгілі, барлық басқа ва-
гондарын да аралап шықтық. Іздеген «ағамыз» зым-зия жоқ. 
Чемодан жоқ, онымен бірге бүкіл құжаттар кетті. Екі қолды 
мұрынға тығып, Темір стансысынан түстік. Оқимыз деген 
арман көзден бұлбұл ұшты. Емтихан уақыты жақындап қал-
ған. Барлық құжаттардың көшірмесін (дубикатын) жасап 
үлгере аламыз ба, жоқ па, белгісіз. Тəуекелге бел байлап 
аудандық, облыстық мекемелерге шапқылаумен болдым. 
Мақсат: аттестат, комсомол билеті, паспорт т.б. қайта қал-
пына келтіру. Бұл екі ортадағы сарсаңға түскен күндерді 
еске алсам, əлі күнге жүрегім дірілдейді. 

1954 жылғы шілденің 25-26-да əрең дегенде барлық 
құжаттарымды қамдап арманды Алматы, Қазақ университе-
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ті қайдасың деп тағы да жолға шықтым. Темір шағын стан-
сы. Пойызға билет бола бермейді. Тағы да солай, Базарбай 
деген кассир ағамыз аузын қу шөппен сүртіп отыр. Айтаты-
ны «жоқ», «жоқ»… Иə, жоқты қайдан табасың. Арманым 
орындалмастай, үміт кесілгендей болып Мəскеу пойызын 
күтіп тұрмыз. Осы пойызға ілінсем іліндім, ілінбесем бəрі 
əурешілік боларын сезіп, дегбірсізденіп тұрмын. Бір кез-
де менің арманымды арқалағандай болып, Мəскеу пойы-
зы келіп тоқтады. Вагондардан кілең спортшылар топыр-
лап қарғып-қарғып түсе бастады. Бұлар Мəскеудегі жастар 
спартакиадасына қатысып келе жатқан спортшы студент-
тер екен. Ішінде мені жолға шығарып салып тұрған мұғалім 
аға Құрманбайдың таныстары да бар болып шықты. Олар 
Семейдің жігіттері екен. Мəн-жайды білген соң: «Мына 
спорт костюмін ки де, біздің вагонға кір», – деді. Əлгіні 
киген соң менің олардан айырмам болмай қалды. Ұмытпа-
сам, шілденің 28-ы күні болатын. Сөйтіп жеттім-ау, əйтеуір, 
Алматыға… 

Қазақстанның түкпір-түкпірінен ілім іздеп келген ба-
лалар басы көк майсаға көміліп, оранып тұрған Алматы 
шаһарында түйіскен еді. Қаланың көркем көркін суреттеу-
ге тіл жетпейді. Мың бір түн хикаясындағы бір тамаша 
шаһарға еніп кеткендей күй кеше бастадық. Тау бұлақтары-
нан басталып, көше қуалай сылдырай ағатын мөлдір судың 
салқын сазды лебі денені балбыратып, бойды балқытады. 
Көше бойлай жасыл желегін желбіретіп тұрған алуан түрлі 
жеміс ағаштары өзгеше құлпырып, жас түлектер жүрегіне 
неше алуан əн-əуен ырғақтарын құя түседі. 

Діттеген жерім қазақтың сол кездегі маңдайалды оқу 
орны – С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік универси-
теті. Филология факультетіне жас талапкерлермен қатарла-
са кезекке тұрып, құжаттарымды тапсыра бастадым. Суре-
тім жоқ екен. Тез жасап бере қоятын суретші тек Көкбазар-
дан төмен, қазіргі орталық мешіттен жоғары тұратын бір ев-
рей екен. Барсақ, ол да жоқ, ертеңінде істейтін болып шық-
ты. Сөйтіп, ертеңінде сурет пен керекті құжаттарды түгелдеп 
тапсырдым-ау, əйтеуір. Ертеңіне өзім сияқты басқа бала-
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лармен бірге шығарма жазуға отырдым… Кейін байқасақ, 
бір орынға он, он бір баладан таласқа түскен екенбіз. Əр 
емтихан тұсында сейіле келе, ең соңында екі адамнан ғана 
қалдық. 

Менің оқуға деген талпынысым осындай тауқыметтер-
мен басталған еді. Əйтсе де, қызығы да, қиындығы да мол 
ғажайып күндер осыдан былай қарай басталды. Бұған қоса 
университет жəне дəрісханалар аурасы біздің ықылас-
ынтамызды мүлде байлап алды. Бірінен-бірі ерекше мұн-
дай дəрісханаларды тұңғыш көруім. Дəріс бере бастаған 
ұстаздардың əдіс-тəсілдері алуан-алуан. Біріне-бірі ұқса-
майды. Тіл мен əдебиеттің үздіктері екен. Алғашқы сəттер-
де лекция жазу орнына аузымызды ашып, аңқиып тыңдап 
отырып қалатынбыз. Сол ұстаздарымыздың көбі бұл күн-
де жоқ. Артына асқан үлгі тастап, елдің бəрі барар баян-
ды мекенге аттанып кеткен, жарықтықтыр! Олардың əр-
қайсысының болмыс-бітімі, іс-əрекеті неше алуан мақала, 
кітаптарға негіз болар еді. Олар жайында жазылған дүние-
лер де аз емес, жетерлік. Бірақ тауысып айта алған ешкім 
жоқ. Түгел жазып бітем деу де мүмкін емес. Олар ұстаз-
дық міндетін азаматтық парызбен ұштастыра білген, бар 
өнегесін шəкірттеріне қалтқысыз беруге тырысқан аяулы 
жандар еді. Олардың арасында Қазақстанға ғана емес, бүкіл 
əлемге аты əйгілі профессор ұстаздар сабақ береді екен. 
Атап айтқанда, Ұлттық Ғылым академиясының академик-
тері, профессорлар М.О. Əуезов, І. Кеңесбаев, М. Балақаев, 
Б. Кенжебаев, Е. Ысмайылов, Т. Нұртазин, Ы. Маманов, 
К. Аханов, О. Төлегенов, Т. Амандосов, З. Қабдолов, Х. Сүй-
іншəлиев, Герпсман, Мадзигон, Рубинова, Н. Киікбаев, 
Ж. Қарағұсов, А. Тілеубердин, т.б. 

Мына ғажайып өмірде менің жəне мен сияқты жас тү-
лектердің жолын ашқан, көкейімізге ғылым мен білім кəу-
сарын құя білген аяулы ұстаздарымды əрдайым еске алып 
жүремін. Міне, бүгін де осы мен оқыған университеттің 
абырой-беделін көтере білген ұстаздарыммен қайта тілдес-
кендей болып отырмын. Ұстазға деген ықылас-пейілден əлі 
күнге танған емеспін...
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ҰСТАЗДАРЫМ МЕНІҢ 

МҰХТАР ƏУЕЗОВ

Бұл есімді естігеннің өзінде жүрегім елжіреп, өзгеше 
күйге түсемін. Мұхтар Əуезов бізге абайтанудан дəріс 
оқыды. Алғашқы сəт... Кең дəрісханада студенттер толып 
отыр. Адам əлі толастар емес. Факультет студенттері түгел 
жиналғандай. Сұрастыра келсек, басқа оқу орындарынан 
да келген жандар бар сияқты. Бір кезде есікті айқара ашып, 
төртбақтау келген толық денелі қара торы кісі «Сəлеметсіз-
дер ме?» деп кіріп келді. Бəріміз жапа-тармағай тік тұрып 
қарсы алдық. Жайлап қана ырза көңілмен «Отырыңыздар» 
деді. Бас кескіні мүлде бөлектеу, ешкімге ұқсамайтын жан 
екен. Бала көңілмен жарқыраған маңдайына көзім түсе 
берді. Ол кісі сəл ғана жымиып алды да «ыһа, ыһалап!» тұ-
рып, Абай дана туралы толғай бастады. Үні мейлінше жа-
ғымды, қоңырқай екен. Тоқтаусыз, толассыз, соншама əсерлі 
сөйлейтін кісіні тұңғыш рет көруім. Үнсіз құлақ қоюдамын. 
Байқаймын менен басқалар да үздіге тыңдап отыр. Ұлы 
Абайдың өмірі, өлеңдері туралы мектеп қабырғасында да 
оқығанбыз. Оның бəрінің атүсті өткен сабақтар сияқты 
болғандығынан ба, немесе өзіміздің ықтияттап назар сала 
алмағандығымыздан ба, Абайдың мұншалықты ғажайып 
тұлға екенін енді ғана біле бастадық. Абай өлеңдерін жат-
қа айтатын адамға таңғала отырып, ондағы мағына арқалап 
тұрған əрбір сөзді, сөз үйірлерін талдап түсіндіруіне тəнті 
болатынбыз.

Мұхаңды алғаш көрген күннен бастап, біз ол кісінің дə-
рістерінен қалмауға тырыстық. Ол кісінің кескін-кейпінде, 
үнінде, сөз сөйлеу мақамында адамды арбап алар қасиет 
барын біртіндеп біле бастадық. Əрбір дəрісі өткен сайын 
өзі төгілдіріп, тамсана сөз ететін ұлы Абай бейнесін танып, 
көзіміз ашылғандай болатын. Тіпті кейде Мұхаңды Абайдың 
өзімен салғастырып, ол кісі кіріп келгенде Абайдың өзі ен-
гендей əсерленетінбіз. Ұлы ақын өлеңдерін соншама бері-
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ліп, төгілдіре жатқа айтқанда, ол шумақтар оның өз жүрегі-
нен, өз кеудесінен шығып жатқан дүниедей көрінетін. Тек 
бұл өлеңдер өмірдің қандай сəтінде, нені меңзеп жазылғанын 
таратып талдай бастағанда Абайдың алып тұлғасы кес-
кінделіп шыға бастайтын. 

Кейде жеке өлеңдердің мəнін, мағынасын талдай келе, 
оны Пушкин, Лермонтов, Бунин туындыларымен байла-
ныстырып, тіпті ой ағымымен əлемдік əдебиет тарланда-
рын шарлап, шығандап шығып та кететін. Соның бəрінен 
де бірінен-бірі туындап жататын үздіксіз даналық ойлар 
жалғасын сезініп отыратынбыз. Біз Мұхаңның дəрістері 
арқылы Абайды ғана танып қойғанымыз жоқ, бүкіл əлемдік 
əдебиет пен мəдениетке жол ашқандай едік. Бала кезімізде 
кемел қарияларды көп көріп ем. Солардың «көзің ашыл-
сын, қарағым!» дейтін батасын көп еститінмін. Шамасы 
елдің көзін ашу дегеніміз осындай-ақ болар. М. Əуезов дə-
рістерін тыңдай-тыңдай бүкіл қазақ баласының көзі ашыл-
ды деп айтуға болар. 

Мұхаң шешен сөйлейтін. Шешендігі ділмəрліктен емес, 
алуан түрлі деректерді қазақтың кестелі сөздерімен көм-
керіп отыруынан байқалатын. Ол кісі сөйлеп тұрғанда 
шыбынның ызыңы ғана білінетін. Сөзін бөлуге болмайтын. 
Бір жолы Мұхаңның қатты кейіген түрін көріп шошын-
ғаным бар. Төгіліп дəріс оқып тұрған бір тұста арт жақта 
отырған студенттер ортасынан оқыс күлкіні құлағы шалып 
қалған ұстаз сөзін кілт үзіп біртүрлі тотығып, тоқтап қалды. 
Анықтап қарасам өзінің «Абай жолы» эпопеясындағы Құ-
нанбай, Абай, Оразбайлардың бейнесін суреттегенде үнемі 
қолданатын «қанын ішіне тартып сұрланып» дейтін сөз 
орамындағыдай түтігіп, тотығып кеткен екен. Əлгі бір-біріне 
қалжың айтып, оқыс күлген қыз бен жігітке түтіге қарап: 
«Қарағым, қандай мамандықты таңдап келгеніңді білемісің. 
Қазақтың жүрегімен, өзімен тікелей байланысты дүние ғой 
оның тілі мен əдебиеті. Соның бүге-шүгесін түгел бойға 
дарытатын үлкен білім ордасы – Қазақтың университетіне 
келіп отырсыңдар. Мұсылман баласы мешітке игі ниет-
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пен, иманды жүрекпен, таза оймен арылып шығардай 
енетін болса, филология факультетінің студенттері де осы-
нау дəрісханаға сондай оймен, сеніммен келуі тиіс. Бұл 
жерге адам ілім іздеп келеді, басқа қылыққа орын жоқ…». 
Біраз толғанып тұрды да, үзіліп қалған дəрісті ары қарай 
жалғастырып əкетті. Содан кейін Мұхаң сөйлеп тұрғанда 
бір де біріміз бөтен қылық көрсетпейтін болдық. 

Есейіп, егделенген сайын əрбір іс, тірлікті бастар ал-
дында ұлы ұстаз бейнесі үнемі көз алдымда тұрады. Ол 
ұстаздығын мəңгілікке қалдырғандай. 

ІСМЕТ КЕҢЕСБАЕВ ПЕН МƏУЛЕН БАЛАҚАЕВ 

Университет қабырғасында студенттер есінде қалған 
ерекше тұлғаның бірі – Ісмет Кеңесбаев болса, екіншісі – 
Мəулен Балақаев. Екеуі де Ұлттық академияның мүшесі, 
екеуі де профессор. Екеуі де тіл маманы, əлемге əйгілі 
түркологтар. Қазақ тілі білімінің негізін бірге қаласқан, 
үзеңгі қағысып қатар жүрген құрдастар. Ғылым, білімде де, 
өмірде де бірге жүріп, ақтық сапарға да бірінен-бірі қалмай 
уəделескендей бірінен соң бірі қалмай аттанды. Өздері кет-
кенмен қазақ тілі білімінде өшпес іздері қалды, қаншама шə-
кірт тəрбиелеп, солар арқылы тағылым, тəрбиенің үлгісін 
қалдырды. Екеуі де университеттің айтулы ұстаздары еді. 

Екеуінің сабақ беру үлгісі екі басқа еді, сондай-ақ тың-
даушыны ұйытарлық қабілет-қарымы да əрқилы болатын. 
Секеңнің сөйлеу мақамынан мəселені аумағымен қопарып 
қисындата түсіндіру жағы басым көрінетін. Қай мəселеде 
де алғырлығы байқалып тұратын. Қаздың дауысындай 
саңқылдай шығатын қоңыр үні кімді де болса ұйытып əке-
тетін. Сөзінің ара-арасында əзіл-қалжыңын да араластырып 
отыратын. Қалжыңның көбі өзінің қатар-құрбы достарына 
бағытталып жататын. Ондай əзіл-оспақтың садағы əсіресе 
М. Балақаев пен Ғ. Мұсабаевқа тураланады. 

Ал М. Балақаевтың тақылеті мүлде басқашалау. Ол еш 
уақытта дауысын көтеріп сөйлеген жан емес. Соған қа-
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рамастан, оның айтқаны діттеген жеріне жетпей қойған 
емес. Қазақ сөзінің майын тамызып сөйлеуге шебер-ақ еді. 
Өйткені, ол кісінің сөзінде артық-ауыс ештеңе болмайтын. 
Мəкең əзіл-қалжыңға тіпті шебер болатын. Мақтамен ба-
уыздайтын кісінің өзі. 

Қазақ тілі сабағының өзінде уытты қалжың сөзін тұз-
дықтап, тыңдаушысын сергітіп алып, мақсатты ойын ары 
қарай жайлап жалғастыра беретін. Содан да болар, ол кісі-
нің дəрісінен ешкім жалығып көрген емес. Ұстаздан ұят 
болмасын деп сабағынан қалмай, берген тапсырмасын бұл-
жытпай орындауға тырысатынбыз. 

Секең мен Мəкеңнің университетте дəрісін тыңдап өс-
кен көп шəкірттерінің бірімін. Тағдыр бұйыртып, кейін 
екеуімен де қызметтес болып, шəкірттік ісімді жалғастыра 
бердім. Ісмет Кеңесбайұлы Тіл білімі институтының ди-
ректоры да, Мəулен Балақайұлы сол институттағы Тіл 
мəдениеті бөлімінің бастығы болды. Мен ғылыми жұмыс-
қа осы бөлімде баулындым. Екеуі де ұстаздық өнерін тоқ-
татқан жоқ. Екі ұстаздың тəрбиесін көп көрдім, тағылымын 
алдым. Кандидаттық жұмысты да, докторлық жұмысты 
да ұстаздарымның батасын ала отырып қорғадым. Аяулы 
ұстаздар қасында көбірек болғандықтан, олардың адами 
қалжың-əзілдері, адами ара қатынасы жадымда. Солардың 
қайсыбірін қайталап еске алған артық болмас. Білген кісіге 
олардың тəрбиелік мəні болар деймін. 

Жалпы Мəкеңнің қазақы тілмен айтқанда жатып атар-
лығы басымдау еді. Қисыны келген тұсын қалт жібермей-
тін. Жамбасқа салып тартып жіберетін. Қайсыбір тұста 
аңғалдық пен қопалдық жасап алғанмен, Секең де есесін 
жібермейтін. Елге əлдеқашан аңыз боп тарап кеткен мына 
бір қалжыңды қалай ұмытарсың?!.

Бірде Ісмет Кеңесбайұлы қатты науқастанып аурухана-
да жатып қалады. Ежелгі досының көңілін сұрауға Мəулен 
барып: «Ə, сабазым, ол жақтан да аман қайтқанбысың?», – 
дейтін көрінеді. Сөйтсе, əрең сөйлеп жатқан Секең: «Құ-
лағыңды жақындат, – дейді де. – Кетіп-ақ қалатын рет бол-
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ған еді. Бірақ ол жақта да адамды алфавит тəртібімен алады 
екен. К-нің əзірге керегі жоқ, бізге Б керек деп саған мені 
шақыртуға жіберді, Балақаев», – деп жайлап езу тартқан 
екен. 

Жарықтықтар қисыны келген жерде қалжың сөзден 
екеуі де бас тартпаған. Тіпті Қаныш Имантайұлы қайтыс бо-
лып, ол кісінің мəйіті салынған табытты бүкіл ел орталық 
бейітке дейін жаяу апарғаны жадымызда. Сол қаралы шеру-
дің бір тұсында Секең Мəкеңді нұсқап, ежелгі əдетіне 
басып: «Қашанғы қазақ қырыла береді осы? Сенің де кезегің 
келген жоқ па өзі?», – дейді жайлап. Сонда Мəкең қолын 
жоғары нұсқап: «Ісмет, ол бізге байланысты емес. Оның 
билігі жоғарыда, ол кісі бəрін біледі. Əзір кілең игі жақ-
сыларды алып жатыр. Ендігі игі жақсымыз Сен деп жүрміз 
ғой», – депті. Жұрт ашық күле алмай, іштен булығыпты. 

Екеуінің бір-біріне деген қимастық сезімі терең болға-
нын Ісмет Кеңесбайұлы қайтыс болғанда көрдім. Мəкең 
ескі досының басында отырып егіл-тегіл жылады. Ол кісі-
нің жылағанын бірінші рет көруім. Опасыз, жалған, дүние-ай! 

 
 

БЕЙСЕНБАЙ КЕНЖЕБАЕВ

Бейсенбай Кенжебаев өмір бойы осы университеттің 
қазақ əдебиеті кафедрасының меңгерушісі ретінде тама-
ша шəкірттер тəрбиелеген мейлінше терең білімді патриот 
ғалым болатын. Бір қарағанда оның дəрістері соншама бір 
кісі тартарлық болып көріне қоймайтын. Алайда əдебиет 
тарихының терең тұңғиығына Бейсекеңдей үңіле алған 
ұстаз көп емес еді. Ол кешегі Сəкен Сейфуллин, Бейімбет 
Майлин, Ілияс Жансүгіров, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек 
Аймауытовтай алыптарынан айырылған əдебиеттің əлде-
неше ғасырлық тарихы бар екеніне көзімізді жеткізді. 
Əдебиет пен мəдениеттің түп негізі сонау орхон-енесей 
жазуларынан бастау алатынын дəлелдеді. Сөйтіп, оның 
асықпай, анық, сабырмен баяндалатын дəрістерінен қазақ 
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дейтін халықтың рухани жан дүниесі мейлінше бай екенін, 
оның тарихы əлі зерттелмей жатқанын, оны зерттеушілер-
дің болашақта өз шəкірттері арасынан да шығатынын 
болжай отыратын, кейін оның бұл болжамы шындыққа ай-
налды.

Мəселен, Бейсекеңнен тағылым алған Ə. Қоңыратбаев, 
Қ. Сүйіншіəлиев, Р. Бердібаев, З. Қабдолов, Н. Ғабдуллин, 
Т. Қожекеев, Т. Кəкішов, Ш. Елеукенов, сондай-ақ ұстаз ба-
уырында өз құлындарындай таласа-тармаса өскен А. Қы-
раубаева, М. Жолдасбеков, Н. Келімбетов, Р. Нұрғали, 
М. Мағауин жəне өзінің төл баласындай болып кеткен 
Қ. Ергөбек ұстаз үмітін ақтаған қазақтың айтулы азаматта-
рына айналды. Қазір ойлап отырсам, Бейсекең қалдырған 
мұра ұшан-теңіз екен. Дүниеден өткеніне біраз болғаны-
мен, оның кітаптары мен жазған мақалалары қазіргі ұрпақ-
тың да қажетін толығымен өтеп отыр. 

Ендеше, Бейсекең сияқты ұлы ұстаздың өнегесі əлі та-
лай жылдарға азық болатыны хақ.

ТЕМІРҒАЛИ НҰРТАЗИН

Бұл кісі қазақ кеңес əдебиетін барынша жетік білген 
адам еді. Сабақ беру үлгісі де басқашалау көрінетін. 
Басқашалау болатыны қазақ əдебиеті өкілдерінің өмір тари-
хын, шығармаларын жетік білетіні байқалып тұратын. Тіпті 
кейбіріне өзі куəгер болғандай баяндайтын. Əсіресе олар-
дың жеке шығармаларын талдап түсіндіруде, əрбір жа-
зушының қалыптасу тарихына байланысты, шығарманың 
жазылу сырына байланысты деректерді келтіріп түсіндіруі 
қызықты еді. Тіпті жазушының жеке өмірінен қызғылық-
ты мысалдар келтіру арқылы, кейде тіпті олардың мі-
нез-құлқына да сипаттама беріп отыратын. Аздап сайқы-
мазақтанып та кеткендей тұстарын байқасақ та, ұстазымыз-
ды елітіп тыңдайтынбыз. Жалықтырмайтын.

Мəселен, М. Əуезов, С. Мұқанов, Ғ. Мүсірепов, Ə. Тə-
жібаев, А. Тоқмағамбетовтың шығармашылық өмірлері жа-
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йындағы дəрістерінің қайсыбір тұстары есімде қалып 
қойыпты. Жазушы шығармасын талдар алдында сол жазу-
шы басынан өткен кейбір қызықты оқиғаларды баяндай оты-
рып, студенттер ықыласын тартып алатын.

– Мұхаң мен Сəбеңнің мінездері қызық қой, – деп бас-
тады бір жолы əңгімесін ұстаз. Елтіп құлақ түре баста-
дық. – Жолсапармен Мəскеуге барған тұсы екен. Екеуі 
қонақүйге жайғасады. Бір күні күнделікті шаруамен Сəбең 
қонақжайға кештеу оралады. Есіктегі күзетші Сəбеңнің 
осында тұратындығын куəландыратын рұқсат қағазды сұ-
райды. Сəбең оны қайбір қадағалап қалтасына салып жүре-
ді. Мұхаң ондайға ұқыпты, куəлігін көрсетеді де, кіріп ке-
теді. Сəбеңнің қағазы жоқ болып шығады. Соған қарамастан 
ол «Мен белгілі жазушы С.Мұқановпын ғой!» деп омы-
раулап кіре береді. Мұнысын əбес көрген кезекшінің кес-
кестегеніне қарамай өтіп жүре береді. Бұған ызаланған 
кезекшінің аузынан «Өй, надан азиаттар!» деген дөрекі 
сөз шығып қалады. Бұған жасынан Балуан Шолақ атанған 
Сəбең қалай шыдап тұрсын?! «Не дедің сен, оңбаған?» деп 
майданды салады ғой. Бұл кезде сұлу, сыпайы торы аттай, 
ізетті қалпымен Мұхаң нөмірге көтеріліп кеткен. «Но зато, – 
дейді Темкең, – 6-шы қабатта Асқар Тоқмағамбетов жатыр 
екен. Төмендегі майданды естіген ол дамбалшаң жатқаны-
на қарамастан «сүзетінім бар еді, жіберші жібер, төменде 
Сəбит төбелесіп жатыр дейді» деп жүгірген екен...». Біз 
Темкеңнің бұл əңгімесіне шек-сілеміз қатып күліп алдық., 
үш ұлы жазушының адам-пенде есебіндегі айна-қатесіз 
кескін-кейпі көз алдымызда қалып қойды.

Жамбыл жəкеміз жайында, оған хатшы болған Əбділда, 
Ғали, Тайыр т.б. жайында айтатын естелік əңгімелері де 
мейлінше қызық болатын. Əсіресе сол хатшыларына Жам-
былдың бір ауыз сөзбен мінездеме беретін қасиетін Темкең 
риза бола отырып айтатын. Студент кезімізде ұйымдас-
тырылатын кездесулерде бұл əңгімелерді ол кісілердің өз 
аузынан да естіген едік. Темкеңнің де жəне Ғали Орманов-
тың, Əбділда Тəжібаевтың да айтуларына қарағанда, Жам-
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был жəкеміз інілеріне мінездеме беруде қазақ тілінің шұ-
райлы, бейнелі, кестелі сөздерін дөп қолданады екен. 
Мəселен, ол кісінің Ғали Ормановқа берген сипаттамасын 
Темкең де айтты жəне Ғалекеңмен болған кездесуде өзіміз-
дің де көзіміз жетті. Жəкең Ғалекеңе қарап тұрып, «Өй, суға 
тойып тыңқиған, қара шұнақ бұқадай қайдан шықтың?» 
дейді екен. Шынында, сол кездегі кескінім Жəкең айтқан-
дай екен деп Ғалекеңнің өзінің де риза бола əңгімелегені 
бар. Сондай-ақ Əбекеңе (Тəжібаев) қарап тұрып, «Барып-
келіп, батып-шығып жүрмісің?» деген тəрізді теңеуді айтады 
екен Жəкең.

Міне, осы тектес мысал, деректер Темкең ұстазымыз-
дың дəрістеріне тəн құбылыс еді.

Бір ғажабы, əңгімеге дəйек болған М. Əуезов, І. Кеңес-
баев, М. Балақаев, Б. Кенжебаев, Т. Нұртазин тəрізді ұлы 
ұстаздарымыз тар заманның талай тауқыметі мен теперішін 
көрсе де, өздерінің адамдық, азаматтық болмыс-бітімін 
жоғалтпаған қайсар жандар еді. Бұлар өмір бойы талмай 
жинаған білік-білімін шəкірттерінің бойына қалтқысыз да-
рытып, түгел сіңіруді, беріп кетуді мақсат еткен, аяулы да 
ардақты ұстаздарымыз болатын. Рухтарына мəңгі тағзым!

ЗЕЙНОЛЛА ҚАБДОЛОВ

Бізден бір мүшелдей үлкен жас ұстазымыз да болды. 
Ол Зейнолла Қабдолов болатын. Зекеңнің кескін-кейпі, 
киім киісі, сөйлеу мəнері бізге бірден қатты əсер етті. Бір 
қарағанда, оның сөз саптауында, дəрісханаға келіп кіру қи-
мылында, өзін-өзі баппен ұстауында өмір бойы өзі табы-
нып өткен Мұқтар Əуезовке ұқсауға тырысатыны байқа-
латын. Сонымен бірге өзіндік болмыс-бітімін əйгілейтін 
сөз саптау жүйесі, кербез керім тұрысы, қимыл қозғалысы 
ерекшеленіп тұратын. Əсіресе қазақ сөзінің құны мен пар-
қын біліп, оны терең түсіндіруге келгенде Мұхаңша төгіле 
жөнелетін. Қазақ сөзінің астарлы сұлу сазын, жаныңды 
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баурап алар мағынасы мен үнділігін бұл кісідей ашып, 
ұқсата білетін жан көп емес еді. Көмейінен төгілген сөз-
дердің көркемдігіне, əсер-пəрменіне əрдайым таңғалумен 
болатынбыз. Ол кісінің оқыған дəрістеріне тəнті бола жүріп, 
əдебиет дейтін ғажайып пəннің теориялық негіздеріне қа-
нықтық. Зекең сөйлеп тұрғанда қазақ сөзіне қанат бітетін-
дей көрінетін. Сонысынан да болар, ол кісінің дəрісіне ба-
рынша қызығатынбыз. Көбіміз əлімізге қарамай Зекеңе 
ұқсауға тырысатын едік. Бұл кісінің əдебиетке, сөз өне-
ріне деген ынты-ықыласында шек болмайтын. Əдебиет 
теориясының ең күрделі мəселелерінің күнделікті өмірдің 
қызықты оқиғаларындай əңгімелейтін. Əдебиетті өнер деп, 
өнерді өмірдің өзі деп түсіндіруге бейіл еді. Ол əрбір шəкірт 
бойынан бір жақсылықтың нышанын көргісі келетін, соны 
іздейтін жəне табатын...

Кейін ұстазымызбен заманымыз бір болған соң, ғы-
лым-білім əлемінде қатарлас, қанаттас қызметте жүрдік. 
Бұл тұста да Зекең бойынан адамдықтың, адамгершіліктің, 
ізгі ниет пен ықыластың иісі аңқып тұратынын байқаушы 
едік. Ол өмірге ізгіліктің ұрығын себу үшін, адамдарға жақсы 
сөз айту үшін келгендей еді. Өйткені ол кісінің аузынан 
сіздің бойыңызға жылылық дарытатын ғажайып сөздер легі 
ағылатын. Ол кісімен кездескен адам бойында жақсылыққа 
деген ұмтылыс сезімі пайда болатын. Иə, З. Қабдолов өмір 
бойы жақсылықтың ұрығын себумен айналысқан ғажайып 
тұлға болды. Соның бір дəлелі ретінде өз өміріме байла-
нысты бастан кешкен бір ғана сəтті еске ала кеткенді жөн 
санадым. 

...Ғалымдардың Ғылым академиясының мүшелігіне ұм-
тылып жатқан кезі еді. Мен де араласқым келіп, екі ойда 
жүргенмін, өйткені менен жасы да, бітірген еңбегі де ба-
сымдау деп есептейтін біраз адам бар еді. Солардың алды-
на түспейін деп, тартыншақтап жүрген едім. Сайлау күні 
жақындап келеді. Қажетті құжаттарымды тиісті жерге əлі 
тапсырғаным жоқ. Бір жолы осыны біліп қалған ұстазым 
Зекең: «Сен неғып құжаттарыңды тапсырмай жүрсің?», – 
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дегені. Мен біртүрлі ыңғайсыздана: «Рахмет, аға, менен 
бұрын өтуге тиісті ғалымдар бар еді. Солармен таласқа 
түсудің жолын таппай жүрмін», – дедім. Ол кісі маған ба-
жайлап қарап алды да: «Мұның қызық екен. Менің білуім-
ше, сендер бір орынға 11-12 адам таласады екенсіңдер. Кім-
нің озып шығарын дауыс шешеді. Бұл – бəйге, оған əркім-
нің-ақ таласы бар. Сенің ойлап отырған адамың екеуің та-
ласа келіп соңғы турға дейін жетіп, қатар тұрғандай болсаң-
дар ғана, сенің жол «мына кісінікі еді» деп шығып кетсең, 
мұндай «жестіңді» мен түсінген болар едім. Ал мына 
тірлігің ақылға онша сия қоймайды. Бағыңды сен де сына. 
Құжаттарыңды тапсыр!», – деп бір-ақ кесті Ұстаз. Мен 
шынында да, солай еттім, бағымды сынадым. Ұстазымның 
сенімін ақтағандай болдым, сөйтіп бірінші турда-ақ қажет-
ті дауысты алып шықтым. Зекең, шамасы, менің бойымнан 
да өзінің талап-талғамына жақын келеді-ау деген нышанды 
байқады ма екен деп ойлаймын. Жоғарыда айтқандай, бұл 
кісі əйтеуір адамның бойынан жақсылықтың нышанын 
іздейтін. Ол ешқашан ешкімнен жақсы сөзін, жақсы ниетін 
аяған емес. Оның кеудесі ізгілік пен жақсылықтың қой-
масындай боп көрінетін. Сондықтан шəкірттерінің көбінің 
оған ұқсауға тырысатыны тегін емес-ау деп ойлаймын.

Мен білім ордасы – əл-Фараби атындағы Қазақ мем-
лекеттік университетінің ұстаздары арқылы көкейімде қал-
ған ізгілік нышандарын əңгімелеуге тырыстым. Ұстаздар 
туралы сырдың бұл кейбір нұсқалары ғана.

Ендігі бір əңгіменің желісі осы университеттің бүкіл 
Қазақстан түлектерін түлетіп, тəрбиелеп, ғылым мен білім, 
мемлекет жəне қоғам қайраткері боларлық тағылым тара-
та білген дəрежеге жеткізген ұйымдастырушылық іс-тір-
лік басында тұрған адамдар туралы да бірер сөз айта кетуді 
өзіме парыз санадым. Ең алдымен осы университеттің қаз 
тұрып қатарға қосылуына ғана емес, озық, айтулы білім ор-
дасына айналуына да өлшеусіз зор үлес қосқан əйгілі ака-
демик, дипломат Төлеген Тəжібаев, академик, профессорлар 
Темірбай Дарханбаев, Асқар Закарин сынды білімгерлер 
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мен Өмірбек Жолдасбеков тəрізді тарландарды, сондай-ақ 
Төлеген Қожамқұловтарды да еске алмай өтуге болмас еді. 
Біз университетті Дарханбаев пен Закарин басқарған тұста 
оқып бітірдік. 

Ал университетті академик Ө. Жолдасбеков басқарған 
кездің біз тірі куəгерлеріміз. Бұл білім ордасының бүгінгідей 
гүлдену жолының басы-қасында Өмекеңнің тұрғанын 
қалай ұмытарсың?! Егер кезінде елімізге Г. Колбин тəрізді 
қараниет адам келмегенде, ғылым мен білімнің бағы одан 
сайын жандана түсер еді-ау деп армандаймыз. Өйткені 
Ө. Жолдасбеков сияқты ғылымды, білімді ұйымдастыра 
білер, қабілеті айрықша жандардың басы баршылық еді. 
Солардың біразының жолы кесілді. Құдайға шүкір, қазір 
тəуелсіздігіміздің арқасында Өмірбек тəрбиелеп үлгерген 
талантты шəкірттер білім, ғылым жүгін белі қайыспай көте-
ре бастады. Солардың бір де болса бірегейі академик Ба-
қытжан Жұмағұлов бастаған Қазақ университетінің жетек-
шілері Ө. Жолдасбековтың игі бастамасын жандандырып 
əкетті. Университет өмірінде күнделікті атқарылып отырған 
іс-əрекеттер жемісін көре отырып ел үміті мен Елбасы 
сенімін ақтай білудің жөні осындай-ақ болар деген ойда-
мын. Университет ендеше өзінің 75 жылдығын үлкен абы-
роймен қарсы алғалы отырғанын айбынбай айта аламыз.

Байырғы шəкірт есебінде өрбітілген азын-аулақ ой 
ағымы осындай еді. 1954-59 жылдар аралығында Қазақ 
университетінде өткен өмір мен үшін жəне сол кездері бірге 
оқыған қазақтың ұл-қыздары үшін ғажайып көрген түстей 
болып өте шығарын кім білген. Сол сəттерді аңсаймын, 
қайта бір соғып өтсе, шіркін, деп армандаймын!.. 



ТІЛТҰҒЫРЛАР

Тіл жанашырлары
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ӨЖЕТ ОЙ, ӨТКІР ТІЛДІҢ АЛДАСПАНЫ

Қазақ рухы мен қаһармандық келбетін келістіре кес-
кіндеген Махамбеттің ақындық, жыраулық, ерлікке толы 
мұрасы өткен ғасырдың алғашқы жартысынан-ақ талай 
əңгімеге азық болып келе жатқанмен, өлең-жырларының 
мазмұн-мəні мен табиғи болмыс-бітімін, өзіндік тіл мақамын 
əлі де танып-біле алмай жатқандаймыз. Тағдыр жазған аз-
ғана ғұмырында қалдырған шағын мұрасын қадалыңқырап 
қараған сайын керемет рух тұлпарына мініп алып, жігер 
мен қайрат қылышын қолға құлшына ұстап, намысыңды 
жанисың. Салы суға кете бастаған сананың ауылын шарлап, 
өзіңді-өзің қамшымен тартып жіберіп опасыз ұйқыдан оқыс 
оятқандай күй кешіп, мынау жарық дүниеде ұлтқа керекті 
нендей тірлікпен айналысып, не бітірдім деп күйзелісті ойға 
шомасың. Сөйте отырып, мынау өлең-құдіреттен бойыңда 
өзгеше бір қуат пайда болғанын сезінесің. Оның əрбір өлеңі 
сені ғана емес, кезінде əрбір қазақты арғымаққа мінгізіп 
ереуілге тартып кетіп жататын десек, қазір бұл жырлар бей-
ғамдықпен ағайындасыңқырап бара жатқан ұлт санасын 
осқылап, ұлттық намыс пен халықтық жігерді қайрай түсу-
де. Өз еліміз бен жерімізге ие бола бастаған қазіргі тұста, 
бұл өлеңдер адамның азаматтық кескінін шыңдап қалып-
тастыра түсу үшін өте қажет қуатты құрал деп білемін. 

Махамбеттің қай жырын алсаңыз да адамды бей-жай 
қалдырмайды. Жыраумен бірге жойқын қуатқа мініп, қа-
ныңыз қызып, намысыңыз қозып, «ал» десе ереуіл атқа ер 
салмай-ақ қарғып мініп, аға жөнелуге дайын тұрасыз.

Оқырманды еліктіріп əкетер осындай күш-қуат, қайрат-
жігер қайдан, неден туындап жатады, мұның түп себебі не 
деген сауалдар көкейіңде тұрады. Бұған назар аудармаған 
зерттеуші аз. Əркім əр қырынан келіп, алуан-алуан пікір 
өрбіткен. Қ. Жұмалиевтен бастап, Махамбет жырлары мен 
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оның ерлікке жетелейтін тұлғасы жайында қалам тартпаған 
қаламгер кемде-кем.

Биылғы жылдың өзінде қаншама дүниелер жарық көр-
ді. Атап айтқанда, З. Қабдолов, С. Қасқабасов, И. Асқар, 
З. Бейсенғали, М. Тəж-Мұрат, Н. Əбутəліпов, Н. Оразалин, 
Р. Сыздық, Ғ. Əнес, Қ. Төлеуішов, Қ. Алпысбаев, С. Хангел-
дин т.б. қаламгерлер жазған материалдар махамбеттануға 
қосылған жаңа үлес деп білемін. 

Намыс, қайрат, жігер, алапат күш əрбір өлең, жырынан 
толассыз тасқындап, ақыл арнасынан асып-төгіліп жатады. 
Мұның бəрі еліне, жеріне, халқына деген шексіз сүйіспен-
шілік пен махаббаттан туындайтындай. Осынша ен далада 
еркін өмір сүре алмай қор болған қандастарының күрескер-
лік қабілетін шыңдай түсу үшін де Махамбет сынды рух 
сардарын қазаққа құдай берген сияқты.

Ол мынау жарық дүниедегі əділетсіз өмірдің қыспағын-
да Исатай батырмен бірге тізе қосып, атқа қонады. Қолына 
қылышы мен қаламын қатар ұстап, майдан даласында атой 
салады.

Ата-ананы сөктіріп,
Ат басына соқтырып,
Нəлет деуге болмас па,
Осылай жүрген жүріске! – 

деп өзін-өзі қайрап, «қанды көбе киініп» («Мұңайма») қам-
сыз жатқан момын елін еңсе көтеруге шақырады. Өйткені,

Аяғы төмен аққан соң,
Дария болып шалқымас.
Айдан жарық нəрсе жоқ,
Сəулесі түспес жаһанға,
Қараңғы түнек басқан соң.
Алалы жылқы, ақтылы қой,
Аңдыған бөрі жемей ме,
Иесі ұйықтап жатқан соң... – 

дейді Махаң («Аймақ көл»). Бейқам жатқан ел бəрінен де 
айырылады. «Оян, сақ бол, қазақ» деп қана қоймайды, ел 
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үшін, жер үшін күрес қажет дейді. Бұл тап бүгін, мына 
біздерге, біздің ұрпақтарымызға айтылып отырғандай.

«Біз жеңнен қол, бір жағадан бас шығарар» күнді аңсап 
арман етеді. Əсіресе Исатай батырмен үзеңгі қағыстырып 
жүрген еркін сəтін аңсайды. Бұл тұста мына бір жолдарды 
қалайша еске алмай өтерсің:

Еңсесі биік боз орда,
Еңкеймей кірер күн қайда?
Қара бұланның терісін,
Етік қылар күн қайда?
Күдеріден бау тағып,
Сауыт киер күн қайда?
Күмбір-күмбір кісінетіп,
Күреңді мінер күн қайда?
Садақ толы сай кез оқ,
Масағынан өткізіп,
Басын қолға жеткізіп,
Созып тартар күн қайда?
Кет-Бұғыдай билерден 
Ақыл сұрар күн қайда?

Махамбет өлеңдеріндегі əрбір сөздің қуатына таңғалмай 
отыра алмаймыз. Қазақтың елеусіз өтіп жататын күнделікті 
тірлігінде қалыпты қолданыста көрініс беретін сөздерге 
Махамбет өзгеше сапалық қызмет теліп, жігер беріп, тірілтіп 
əкетеді. Майдан алаңында мың сан қолға ие болғандай рух-
танып, кісіні елітіп, еліктіріп əкететін Махамбет сөздері 
қылыштан бетер қиып түсер алдаспанға айналады.

Оның жырларындағы сөзқолданыстар сізді сан ғасырға 
жетелеп, көне дəуірлер əлемін шарлатады. Қайсыбір қолда-
ныстары тіпті тосын болып көрінуі ықтимал. Соның өзінде 
қазақтың сөз əлеміндегі керемет дүниелерге масаттанып, тіл 
қолданыс арқылы тарихи шерулер жасайсыз. Мұның басты 
себебі, біздіңше, Махамбет өзінің алдындағы ғасырларда 
қалыптасқан ауыз əдебиетін, əсіресе поэтикалық үлгілерді 
шебер игеруіне байланысты деп білеміз. Кез келген өле-
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ңінен ғажайып теңеулерді, астарлы сөздер мен айшықты 
тіркестерді, бейнелі фразаларды, басқа да толып жатқан сөз 
орамдарын табасыз.

Бүгінгі оқырмандар тосырқаңқырап қарауы мүмкін же-
ке сөздер мен тіркестердің 50-дей түрін профессор Рəбиға 
Ғалиқызы Сыздық «Қазақ əдебиеті» газетінде жарияланған 
«Махамбеттің əр сөзін түсініп оқысақ» мақаласында сана-
малап тұрып дұрыс баяндап берген.

Бір ғажабы, қазіргі түсінік-пайыммен қарағанда қисын-
сыздау болып көрінетін асыра мадақтауларға риясыз се-
несің, масаттанасың. Исатай тұлғасының өзі өзгеше. Оны 
осылай өзгеше етіп тұратын теңеулер мен тебіреністі сөз-
дер, фразалар. Махамбет толғауларында шешендік өнерге 
тəн қолданыстың бəрі кездеседі. Теңеу, эпитет, метафора, 
аллитерация, ассонанс, айшықтау тəсілдерінің бəрі қапысыз 
түрленіп, рухы биік дүлей күшке айналады.

Ол Исатайға бар сөзін арнаған. Оған теңеу таппай ас-
қақтайды. Одан артық адам жоқ. Исатайдың өзі түгілі, оның 
киген киімі («Маңдайын сусар бөрік басқан», «Айғайласа 
белдігі байланған») де өзгеше. Исатай батырдың қолданған 
қару-жарақтары да басқаша. Жебесіне «сұр тауықтың жүнін 
қойдырған», ал садағы «Сары жебе салдырған, кіресін сары 
алтынға малдырған, көзін тереңнен ойдырған. Атқанын 
қардай боратқан, Арыстан еді-ау, Исатай». Ол қаһарланса 
батырлар жырының алыптарындай «адырнасын ала өгіздей 
мөңіретеді», «атқан оғы Еділ-Жайықтан тең өтеді». Міне, 
батыр да шешен Махамбеттің жырларындағы Исатай бей-
несі! Адамды тебірендірмей, сүйсіндірмей тынбайды.

Махамбет өлеңдерін оқи отырып, негізі халық жырла-
рына жататын Асан қайғы, Доспамбет, Шалкиіз, Марғасқа, 
Бұқар жырау салған үлгілер өнегесін сезінеміз. Исатай 
өлімі халықтың қайғысы ретінде жырланады. Сай-сүйегіңді 
сырқыратар сөздер нөпірінен, есеңкірей отырып ес жия-
сың. Жігерленесің, ел үшін еңіреген ерлердің опат болуы 
бірлік пен ынтымақтықтың жоқтығынан екенін ойлап опы-
насың. Өмірде бас біріктіре алмау салдарынан ылғи да қай-



256

таланатын осы тектес оқиғалардан неге сабақ алынбайды 
деп бармақ тістейсің. Исатай өліміне бағышталған «Мұнар 
күнді» ақынмен бірге толғап, оның əсірелеулеріне еліге 
түсесіз. Қандай сөздер таңдалған! Исатай өлімі ел басына 
түскен орны толмас қайғы, өкініш. Оның дүниеден өтуін 
мұнар күнге теңейді. Сол қайғыны елестетер, қабырғаны 
қақыратарлықтай сөздер нөпірін іздейді, табады.

Алма мойын аруды 
Ат артына салған күн.
Сағағы болат қылыштың
Балдағынан сынған күн.
Қас бəйтерек жығылып,
Оған барлық дұшпанның 
Қуанып көңілі тынған күн.

 Исатай өлген соң, елдің де халі мүшкіл. «Сағағы болат 
қылыштың балдағынан сынған күн» деп Махамбет Иса-
тайды ғана емес, елдің белі бүгілгенін меңзейді. Ел басына 
төнген қасіретті өзекті өртер сөздермен жеткізеді.

Бұл күнді ол қырсық шалған күн еді деп те жырлаған. 
«Тайманның ұлы Исатай» атты өлеңіндегі мына бір сөздер-
ге зер салалық.

Тайманның ұлы Исатай 
Ағайынның басы еді,
Алтын ердің қасы еді.
Исатайды өлтіріп,
Қырсық та шалған біздің күн.

Ерінің қасы кеткен жауынгер қалай шоңқиса, елдің ері-
нің қасындай болған Исатай кеткен соң сол ел де шоңқиып 
қалғанын өкінішпен жырлайды ақын.

Шынында, Махамбет сөзқолданысының табиғаты мүл-
дем бөлек талғам-таразыны талап ететін ерекше құбылыс. 
Мəселенің бұл жағы əлі зерттеушілер тарапынан жөнді 
ашылмай жатыр. Қолданысқа түскен əрбір сөздің төркінін 
барлай отырып, Махамбеттің биік парасатын, оның ізде-
німпаздығы мен эстетикалық талғам-талайын аңғаруға бо-
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лады. Көне сөздер мен тосын тіркестерді қолдану уəжін, 
əлеумет өмірін таразылап, сол кездегі əлемдік ой-пікірдің 
қақтығысына қапысыз түсерлік қабілет қарымын ашып 
беру бүгінгі ғылыми ізденістерге сұранып тұр.

Сондай сөздер мен сөз тіркестерінің қайсыбірін біз де 
тілге тиек еткенді жөн көрдік:

Аламан, алаш, азамат, бұлан, емсеу, еңіреу, көдіре, кү-
дері, қарашы, құм (қом) сулар, сайғақ (жаяу), үдерім жер, 
қу толағай, алалау, жетім байтақ, алғаным тентек, аста-
на, қараша жебе, тарпаң, тарлан, еріскен тəрізді толып 
жатқан тосын ұғым-түсініктер, өгіздей мөңірету, темір қа-
зық жастану, қу толағай бастану, халыққа тентек ата-
ну, түлкідейін түн қату, бөрідейін жол жату, құландай 
ащы дауыстым, құлжадай айбар мүйіздім, маңыраған 
қойдай шулау, еңіреу, ұлы емшек боз, толарсақтан саз кешу, 
еңселігім екі елі, егіз қоян шекелі, тебінгі теріс тағыну, 
терлігі майдай еру, ертеден салса кешке озған, ылдидан сал-
са төске озған, егескен жерде шарт кетер, аз сөйлесіп көп 
тыңдар, хас асылдың баласы, шамырқансам шарт сынар 
болатпын, шортаны қара бақандай, бақасы сары атандай, 
балдырғаны білектей, баттауығы жүректей, қымыздығы 
күректей, сонасы қоңыр үйректей, ит алған қу, балдағы ал-
тын ақ болат, шаруа ұстаған қара балта, екі тарлан бөрі 
едім, Еділдің ен тоғайы, Ел қондырсам деп едім, көшпелі 
дəулет кімде жоқ, бірде бар да бірде жоқ, туған ұлдан 
не пайда, қолына найза алмаса, алтын тақты хандардың 
хандығынан не пайда, қаріп пенен қасірге туралық ісі бол-
маса? Ақырып теңдік сұрау, жабыдан айғыр салмау, қан-
ды көбік түкірмей, мұз үстіне от жағу, мен келелі қара 
бұлтпын, келе жаумай ашылман, ағыны қатты Жайықты 
тіземмен бұзып өткенмін, толарсақтан қан кешу, қылыш 
қиғыр алмас ем, шарға шауып мұқалдым т.т. толып жатқан 
мақал-мəтелге бергісіз сөз үйірлері Махамбетті шынында да 
өзінен бұрынғы ақын-жыраулардан да, өзінен кейінгілерден 
де оқшауландырып тұрады. Осы санамалап өткен мысал 
сөздің əрқайсысына арнайы тоқтап, таратып, талдай түссе, 
қазақ сөзінің құнарына қанығар едік. Бұл мынадай сəт тала-
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бына сəйкес келе бермейтін болғандықтан, осылайша қыс-
қа қайыруға тура келді. Мұны алдағы арнайы зерттеулер 
сыбағасына қалдырдық, ниетке жеткізсін делік!

Қазақ тілінің осыншама маржан сөздерін ұлы мақсат 
жолында алмас қылыштай жарқылдатып, өзінің қуатты құ-
ралына, кесіп түсер алдаспанға айналдыра білген жəне ел 
рухын асқақтатып өткен ұлы ақынның насихаты бұдан бы-
лай да үдей түскені абзал. Яғни көп науқанды шаруаның 
бірі іспетті кілт тоқтамаса екен деймін. 

Қазір өз қазағымызға өз ана тілін бұлдап өткізе алмай 
жатқан мына заманда, ұлттық намысын жоғалтқан, ұлттық 
санасын солғындатқан, сөйтіп қазақ атын жамылғаны 
болмаса жаттанып, өзгеріп бара жатқан жігерсіз, жетесіз 
қандастарымызға өлі денеге де жан бітірер оның қаһарлы 
жырлары аса керек-ақ. Қазақ сөзінің есіңді жиғызар əл-
қуаты, қамал бұзар қаһары, өңменіңнен өтер өткірлігі, ба-
тырлыққа, ерлікке, отансүйгіштікке жетелер нөпірі, бəрі-
бəрі Махамбет өлеңінде тұр. Махамбет өлеңдерін оқып, 
одан рухтана білмеген, ұлттық намысын оятып, ұлт тілінің 
құнарынан сусындай алмаған пендені қазақ қатарына қосу 
қиын. Өйткені данышпан М. Əуезов сөзімен айтқанда: 
«Бүкіл ХХ ғасыр əдебиетінде қимыл мен күрес жырын 
Махамбеттей жырлаған ақын болған емес. Алды да, арты 
да – бір өзі».

ШАЛ АҚЫН ЖЫРЛАРЫНЫҢ 
ТІЛІ МЕН СТИЛІ ХАҚЫНДА

Əдетте қазақ тілін бай да көсем, шебер де шешен тіл 
деп жатамыз. Ал ол неден көрінеді, мұны қалай дəлелдеуге 
болады дегенді анықтау оңайға түспейді. Кез келген кісінің 
осынау қазақ тілі дейтін көл-көсір дүниені еркін кезіп, тіл 
мұхитында құлаштай еркін жүзіп, еркін тыныстауына бо-
лады. Ал, бірақ оның кеңдігі, тереңдігі, ұшы-қиырсыздығы 
кез келгеннің игілігіне айнала қоймайтын іс. Сондықтан 
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ғасырлар бойы қаттала-қаттала халық қазынасына айна-
лып, толыса, құмарлана, құлпыра түскен тілімізді игеру еш 
уақытта күн тəртібінен түспейтін мəңгілік проблема. 

Бұған əр ұрпақ өзінің айтулы өкілдері арқылы, олардың 
кейінгіге мирас еткен туындылары арқылы өз үнін қосып, 
өз сөзін айтып кетіп отырған. Алайда кешегі ХІХ ғасырға 
дейінгі сан ықылым заман сағымында қазақ поэзиясының 
көкжиегі тым бұлдыр боп келгені мəлім. Тек, 1960-жыл-
дардан бергі уақыт қана қазақтың тарихында, арғы жерді 
былай қойғанда, кешегі ХV-тен бергі бес ғасыр барысында 
ғажайып тұлғалардың болғанын дəлелдеп берді. 

Сол бір ғажайып сырлы да нұрлы көмбенің көзін ашқан-
да өзіндік үнімен, өзіндік сөзімен, өзіндік тіл мақамы, 
нақыш бояумен құлпыра көрінген жыр тұлғаларының бірі – 
Шал ақын. Шал ақынның өмірін зерттеп, өлеңдерін жинап, 
рухани дүниеміздің қатарын молайтқан М. Əуезов, Б. Кен-
жебаев, М. Дүйсенбаев сынды тұлғалар, əсіресе М. Мағауин 
сияқты азаматтар еңбегіне тəнті екенімізді айтпай кетуге 
болмас еді. Шал ақынның көптеген өлеңдері М. Мағауин-
нің ізденімпаздығының нəтижесінде жұртшылық қолына 
тиді. 

Шал ақын шығармашылығын қарап отырсаңыз, онда бұ-
рынғы шешендік өнер сайысында шыңдалып, қалыптасқан 
стильдік өрнектер мен тіл қолданыс түрлеріне кенелесіз. 

Мəселен, 

Пасыл да пасыл, пасылман, 
Азса құлпы жасылман,
Жақсыға сырын жасырман,
Жаманға, сірə, бас ұрман.
Мен шапқан жүйрік ат
Бір желіксем басылман, – 

деп келетін, немесе: 

Арғымақ ат кімде жоқ,
Міне алмасаң атша жоқ,
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Ағайын, туған кімде жоқ,
Сыйласпасаң жатша жоқ.

Немесе: 

Саясы жоқ бəйтерек,
Саздауға біткен талмен тең.
Жақсы ағаңыз бар болса,
Алдында сары балмен тең,
Ағайының көп болса,
Ұлың бір шеру қолмен тең.

Немесе:

Ханнан тақыт таярда
Қараша жұртпен қас болар.
Байдан бақыт таярда
Дəулетіне мас болар.

Немесе:

Пұт болдым деп мақтанба,
Одан да ауыр батпан бар.
Би болдым мақтанба,
Асқар ала тау менен
Аржағында аспан бар. 

Немесе:

Жігіттер, мал мен басым көп демеңіз,
Киім бүтін, тамағым тоқ демеңіз.
Дəуіттің отыз ұлын бір күнде алған – 
Біздерге жала-қаза жоқ демеңіз. 

Осы үзінділердің өзінен-ақ, Шал ақынның ақыл мен 
арынды қатар ұстаған, шеберлікпен шендескен шешендік 
үлгісін танисыз. Өзіндік сыры мен өзіндік мақамы Шалды 
бірден ерекшелей түседі. 

Ақын өзі өмір сүрген дəуірдің өзекті мəселелеріне ба-
рыңқырайды. Ол ел басқару жүйесі, билік айту, отбасы, ерлі-
зайыптылар болмысы, адамдардың мінез-құлқы, жақсы-
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жаман қылықтары, жастық, қарттық, кісілік табиғаты, адам-
гершілік, қайырымдылық, жалпы өмір пəлсапасы мен өмір 
сүру философиясы т.т. Осылардың бəрін ол поэзия қуаты-
мен əрлендіре, нəрлендіре суреттеп отырады. Сондағы 
оның сүйенері, тірлік етері, тұғырнамасы – тіл қазынасы, 
сөз мұрасы. Жоғарыда айтылған мəселенің бəрі де қазақ 
сөзін емін-еркін өзінің қолайына келтіріп қолдану арқылы 
реңденіп жатады. Ой мен сезім үйлесімі, сөз жарасымы 
Шал ақын жырларының айшықты белгілері. 

Кезеңіне лайықты білімі бар, ескіше сауаты едəуір 
Шалдың өз дəуірінің ой-пікірінен, діни ұғым-нанымынан 
мол хабары болғанға ұқсайды. Оның сөз саптауларында төк-
пелік сарын басым. Пəлсапалық ой-толғау да баршылық. 
Өлеңдерінің көбі мақал-мəтелдерге, нақыл сөздерге, діни 
ұғым арқалаған арабизмдерге, бейнелі сөз тіркестеріне тұ-
нып тұр. Тіл тарихын зерттеу үшін қажетті лексикалық 
қабаттар, қазіргі қолданысымызда кездесе бермейтін мысал-
дар көп. Өзінің де көптеген өлең жолдары мен шумақтары 
мақал-мəтелдерге бергісіз нақылдарға айналғанын қаралық:

«Албастыдан дию да қашады».

«Нəпсің бір көкжал бөрідей,
Иманың бағлан қозыдай.
Егер тию салмасаң,
Иманыңды жеп кетер».

«Кімнің жақсы, жаманын
Бір жаратқан хақ білер.
Ағайынның асқанын
Қарындас білмес, жат білер.
Артқы қастың батқанын
Қаптал білмес, ат білер».

«Адамның басы – Алланың добы деген,
Қайда айдаса, сол жаққа домалайды». 

«Мың теңгелік қайғыдан
Бір теңгелік пайда жоқ».



262

Жаңаша қолданыстар:

«Балалы арқар маңырайды,
Баласыз арқар зарлайды».

«Қона берсе, жерің тозар,
Шаба берсең елің азар,
Жасай берсең ерің азар».

«Аяғын көр, асын іш» (деген сөз бар – Ө.А.)
«Шешесін көр, қызын ал» (сол белгісі – Ө.А.)

«Қарсы жүрген адамың,
Басын исе досың қыл.
Жеңілсе дұшпан достық қыл,
Аяққа салып баспаңдар». 

Сол дəуірдің тіл қолданыс мөріндей болып таңбаланып 
қалған «отызда ор қояндай арыстадым», «жұмысты жұмыс-
таймын», «тарағырақ» (Барсаң түзу салады тарағырақ), 
«сабаның сақар» (Сабаның сақар болсын дені, келін), «іс 
боп бару» (Алдына бір жаманның іс боп бару), «Өнершек» 
(Өнершек жігітлікте жүрме бекер), «шаһбаз», «жаңбырдың 
іріткісіндей», «бимағына», «берін», «дулап ету», «жадына 
алу», «ататану», «мал тарту», «намысыма түсейін», «пер-
ғауын», «елдету» (Ел елдетер, елдетер) тəрізділер, сондай-
ақ ақын арынын танытар, «нəпсі көкжал бөрідей, иманың 
бағлан қозыдай» немесе дарияны сияға теңеп, жер жүзін 
қамсыз қаламмен жазып берер қағазға теңеу, «Жүйрік ат, 
түзу мылтық, сұлу қатын, мал мен перзент – адамның дəулет 
құсы», «басым бұлбұл, аяғым дүлдүл», «лақтай, құрақтай, 
бұлақтай, құраттай» сияқты тамаша теңеулер мен бейнелі 
сөздер легі бар. 

Шал ақынның тілге айрықша мəн бергені əрбір өлең шу-
мақтарынан байқалады. Мына бір өлеңіне назар аударамыз: 

Сөйлеп қал, сөйле тілім, арыс келді,
Алдыңа сөйлейтұғын намыс келді.
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Сөйлеп қал, сөйле тілім, осындайда,
Қысқарып ұзын дүние қарыс келді. 

Сөйлеп қал, сөйле тілім, иең келді, 
Алдыңа сөйлейтұғын жүйең келді.
Сөйлеп қал, қызыл тілім, осындайда
Қысқарып ұзын дүние, сүйем келді. 

Сөйлеп қал, қызыл тілім, бақ барында 
Басыңда сөйлейтұғын жақ барында. 
Сөйлеп қал, қызыл тілім, осындайда
Артымда мирас қалсын жастарыма. 

Қайталай, тəптіштей, қазып айту тəсілдері жəне сөзде-
рінің жеке тұрғандағы мəнін философиялық тағылымға 
ұластырып жіберу ақынның өзіндік ой өрбіту шеберлігін 
көрсетеді. Қараңыз, сүйем сөздері – өлшемдік ұғымдар. 
Міне, осыларды өлең жолдарында қиюластыру арқылы ол 
өмір қысқа, сол қысқа өмірде айтарың, ойың болса, айтып 
қал, ол үшін Құдай берген қазына тіліңді түрлендір, жұмса 
дегенді айтқысы келеді, кейінге насихат етеді. 

Қазақтың өзіне тəн табиғи болмыс-бітімі осы тектес 
сөзқолданыстардан танылады. Жирен-құрығы сыпырылған 
қазіргі жастарымыздың бойынан тектіліктің көріне бермей-
тінін осындай асыл мұрамызға мəн бермей кеткендігімізден 
болса керек деп шамалаймын. Бұл ретте Шал ақын тəрізді 
тұлғалардың берері мол. Бүгінгі тіліміздің байлығына ма-
саттансақ, осынау дүлдүл бабаларымызға қарыздар екені-
мізді ұмытпайық. 

Біз берілген уақыт мөлшеріне шамалап Шал ақын өлең-
дерінен орын алған кейбір қазақы ұғымдар мен ғасыр жүгін 
арқалап тұрған сөз саптаулардан аздаған мысал алдық. Ал 
тілдік тұрғыдан зерттеуге негіз болар небір үлгілердің бар-
лығын қысқаша шолудың өзінен-ақ аңғаруға болады деп 
білеміз. Жалпы Шал ақынның туындыларын түбегейлі зерт-
теу нысанасына алған мақұл. 
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ТӨЛЕ БИ ТУРАЛЫ ТОЛҒАНЫС

Қазақ халқы дүниеде қанша ғасыр өмір сүріп келе жат-
са, ақын мен шешендік өнердің егіз екенін соншама ғасыр 
дəлелдеп келе жатқан ғажайып ел. Оның бергі дəуірлердегі 
үлгілерін ғана жадында сақтаған ата-бабаларымызға тəнті 
бола отырып, одан арғы замандардағы ғажаптардың ұмыт 
бола бастағанын ойлап, өзегіңді өкініш тілгілейді. Ағаш, 
тері, тастарға өрнектеп жазып кеткен неше алуан сыр-сұхбат, 
жазбалардың өзіне енді-енді ғана үңіліп, бабалар рухы-
мен тілдескендей болып жүрміз. Сол қазыналарға қадалған 
сайын таңдану үстіне таңдана түсудеміз. Өкінішке қарай, 
тереңге тартар бабалар тарихын жазуда адастырмас жол табу 
да оңайға түспей келеді.

Өткен ғасырлардағы тарихтан, тектен, тілден бездірген 
замандардың ызғары əлі кете қойған жоқ. Шүкір, тəуелсіз-
діктің таңы атқалы бері елдің рухани еңсесін көтерер шара-
лар мен іс-əрекеттердің түр-түрі жасалып-ақ жатыр. Бірақ 
сан ғасыр текшеленіп, тұңғиыққа бата түскен тарих жүгін 
еңсеру бүгінгі ұрпақ үшін жеңіл болмай тұр. Əйтсе де 
бүгінгі қазақ өзінің тарихи тегін індете тексеріп, түбегейлі 
ізденістер жасауына толық мүмкіндік алып отыр. Бұл шама-
сы тəуелсіз ел болғаннан кейінгі, Алла жіберген шарапаты 
да шығар.

Қазақы болмыстың мəртебесін айрықша биіктеткен ұлы 
тұлғалардың бір шоғырын Төле би, Қаздауысты Қазыбек би, 
Əйтеке билер бастайды. Бұлардың арғы-бергі жағындағы 
дүлдүлдер мен шешендерді əлі түгелдеп танып біткеніміз 
жоқ, бітер түрі де жоқ. Ал бұларды келер ұрпақтың білуі 
тиіс. Өйткені бұлар қазақ сөзінің құдіреті мен елдің, жердің, 
өнердің, рухани жан-дүниеміздің тарихын жүрекпен жа-
зып қалдырған ерендеріміз. Олар қалдырған аңызға бергісіз 
шежірелерден ана тіліміздің сан алуан қасиетін сезініп оты-
расыз. Текті тəрбиенің ешбір елде жоқ үлгісін ұғынасыз. 
Яғни бұлар жүріп өткен жол ел өмірінде алтын арқау болып 
көмкерілген, өшпейтін, өлмейтін асыл мұрамыз.
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Тірі кезінің өзінде есімі елге мəшһүр болып, «Төбе би» 
атанған Төле би бабамыздың биыл 350 жылдығын атап өту 
мүмкіндігі туып отыр. Бүгінге жеткен мəлімет бойынша, ол 
1663 жылы Жамбыл облысы, Шу ауданының, Жайсан жай-
лауында дүниеге келген. Ол 93 жыл өмір сүрген. Зерделеп 
қарасақ, Алла бұйыртқан 93 жастың 80 жылын түгелімен 
қазақ елінің өсіп-өркендеуіне, ел болып бірігуіне жұмсаған 
екен. Ол араласып, шешім таппаған бір де бір мəселе қал-
маған, ешқандай сот, прокурор, милиция, т.т. болмаған за-
манның өзінде мемлекеттік істермен шұғылданған. Қазақ-
тың мемлекет болуына қажет сан алуан шаруамен айна-
лысқан. Сондағы оның сүйенген, тірек еткен ұлы қаруы – 
туралықпен тұздықталған қазақтың тілі, өзінің аузындағы 
уытты сөзі болды.

Төле бидің ел басқарудағы қызметі мен ол айтып кеткен 
билік сөздерге кезінде ұлы ғалымымыз Шоқан Уəлиханов 
мəн берген. Тіпті А. Левшин, Г. Потанин, А. Диваев тəрізді 
Ресей ғалымдары да назарында ұстаған. Қазақстанның Мем-
лекеттік архиві мен Ғылым академиясының қолжазбалар 
қорында ол туралы ел аузынан жиналған мол материал 
бар. Бұл қазынаны жинаушылардың арасынан Н. Төреқұ-
лов, Б. Адамбаев, Ə. Мəметова, М. Қалдыбаев тəрізді зерт-
теушілердің де қолтаңбасын табуға болады. Бұл байлық жыл 
өткен сайын толыға түсуде. Төле би мұрасы да жинақтала 
бастады. 

Ұлы билердің өміріне үңілген сайын бір сүйсінерлік 
ерекшелікті байқауға болады. Олардың бүкіл өмірі ана тілі-
міздің мəртебесін көтерумен, оны мадақтаумен өткен сияқты. 
Қолда бар мұралардың қай тұсына үңілсеңіз де, қазақ тілінің 
байлығын, оның айрықша құнарын, əсемдігін, əдемілігін, 
əсерлілігін, теңдессіз құдіретін сезініп, марқайып отырасыз.

Сонымен бірге жоғарыда есімі ерекше еске алынған үш 
бидің Қазақстанның үш аймағын жайлап отырса да, бірімен-
бірінің тығыз байланыста болғанына таңданасыз жəне небір 
күрмеуі қиын түйіндерді (жер дауы, жесір дауы, ел дауы, т.т.) 
шешуде бірінің сөзіне бірі құлақ түріп отыратын туралы-
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ғына, əділетіне тəнті боласыз. Сондай-ақ адамдық болмыс-
ты шыңдай түсетін өзара адами қарым-қатынасына да сүй-
сініп отырасыз. Осының бəрі біздің қазақтық болмысымыз-
дың мықты болғанын көрсетпей ме?! Осындай ойға қал-
дыратын неше алуан мысалға жүгінуімізге тура келеді.

Бір жолы Төле бидің өзіне аумай тартқан бір ұлы 25 жа-
сында қайтыс болады. Бұл қазаны есітіп, Төле биге көңіл айту 
үшін сонау Арқадан Қаз дауысты Қазыбек өз нөкерлерімен 
Түркістанға аттанады. Досының келе жатқанын естіген 
Төле би үйдегі жылау-сықтауды тоқтатып, көрші ауыл-ай-
мақтан келген ағайынның бəрін таратып жібереді. Қасында 
жақын-жуықтары мен қатын-қалаш, қыздары ғана қалады. 
Оларға да жылауға тыйым салады. «Көптен көрмеген Қаз 
дауысты Қазыбек келе жатыр. Өздеріңе берік болыңдар. Сыр 
алдырмаңдар», – дейді. Бөген, Шаян саласына ақ үй тіктіріп, 
Қазығұрт жайлауында жатқан жылқылардан ту бие алды-
рып сойдырады. Екі жігітін Қазыбектің алдынан жіберіп, 
өзі күтіп алады. Сағынып келген досын ешқандай жылау-
сықтаусыз керемет күтеді. Қазыбек жағы аң-таң, істің ақы-
рын бағайық деген оймен сыр бермей отыра береді. Ал Төле 
би болса, ақын-жырауларына əн, жыр айтқызып, салтанат 
құрады. Екі күннен соң қонақтарын аттандырып тұрып, 
Төле би:

– Қадірлесім Қазыбек, бұйымтайың болса айт, – дейді. 
Қазыбек би:  

– Жүз көрген дидар ғанибет, ағаға сəлем бермек бізге 
міндет, ешбір қалауым жоқ, – депті. Сонда Төле би тұрып:

– Іздеп келер інің бар болса,
Бақытың барын содан біл.
Аңсап келер ағаң бар болса,
Аруағың барын содан біл.
Аларды біліп бермегеннен без,
Ел-жұрты қашып ермегеннен без.
Үйіне қонақ қонбағаннан без,
Көптің айтқанына болмағаннан без, – дей келіп, атадан 
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қалған нар кескен қылышты Қазыбектің алдына қойып, иы-
ғына бұлғын ішік жабады. Жолдастарына да зор сый-сияпат 
көрсетеді.

Сөйтіп Қазекеңдер атқа қона бергенде сырттан «ой, ба-
уырымдап» бір қауым ел ат қойып азан-қазан құшақтасып, 
көрісіп, жылап-сықтап болған соң Қазыбек би біраз сөйлей 
келіп, соңынан былай дейді:

– Ау, Төке тұғырдан ұшқан сұңқарыңа,
Тұмұйық жұтқан тұлпарыңа,
Түбір берсін, құдайым!
Сіздей қазақ болар ма,
Ойламайтын уайым.
Қош аман бол, арысым,
Тілектес болып тұрайын! – деп Төле бидің тектілігіне 

риза болып, аттанып кеткен екен.

Тағы бір мысал:
Өмірдің ендігі бір кезеңінде Қаздауысты Қазыбектің 

Əлімжан деген баласы қайтыс болғанда Төле би бір топ 
адамдарымен арнайы барып былай деп көңіл айтқан екен:

– О, Қаздауысты Қазыбегім! 
Кім білген бұл ғұмырдың азы-көбін, 
Қылыштың сабы кетіп, қабы қалды,
Бедеудің жаны кетіп, жалы қалды.
Батырдың ары кетіп, малы қалды, 
Халықтың нəрі кетіп, сəні қалды.
Уа, Қазыбегім, нар көтермес жұмыс болды,
Өзі беріп ұлыңды өзі алды,
Бұл пенде бір Аллаға не ғылады, – 

дей келіп, жұртты егілткенде барып Қазыбек басын көтеріп 
былай деген екен:

– Е, е, қадірлі Төке, құдайға да, халқыма да ризамын. 
Əлімжаным туғанда Орта жүздің елі ғана құтты болсын ай-
тып еді. Енді ол қайтыс болғанда үш жүздің баласы келіп 
көңіл айтып жатыр. Бұған да шүкіршілік! – деп кеудесін 
көтеріпті.
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Үш бидің бірінен бірі өткен шешендігі мен көсемдігін 
айнытпай танытар мына бір оқиғаның да əрдайым есте 
болғаны жөн сияқты. 

Тарихи деректерде əз Тəуке хан осы атақты билерді 
«Жеті жарғыны» қабылдағаннан кейін сынамақшы болып, 
қайсысы қандай жауап берер екен дейді де, бəріне ортақ 
мынандай сауал қояды:

– Дауға билік айтқанда алдымен жасы үлкеннің бастауы, 
жасы кішінің қостауы жөн бе, əлде жасы кіші бастап, жасы 
үлкеннің қоштауы жөн бе?

Сонда Ұлы жүз биі Төле:
– Төбеде тұрған кісі төрт жағын түгел көргенде, төменде 

тұрған екі жағын, беткейде тұрған бір жағын əрең көреді. 
Сондықтан жасы үлкеннің, оңы мен солын, алды-артын 
болжаған ағаның алдымен билік айтқаны дұрыс қой, – депті.

Орта жүз биі Қаз дауысты Қазыбек тұрып:
– Жасы үлкен аға əділ төреші бола алмайды. Себебі 

артында қайырылары жоқ. Жасы кіші інің де төреші бола 
алмайды. Себебі, алдында қайырылары жоқ. Сондықтан 
алдында айбынды ағасы бар, артында именерлік інісі бар, 
алды-артына қарайлап, билігін абайлап жүргізетін ортаншы 
бидің төрелік айтуы орынды ғой, – депті.

Ең соңында Кіші жүз биі, əрі жасы кіші Əйтеке:
– Ағасы келсе, ардақтап атын байлағандай, қонағы кел-

се, құрметтеп жайлағандай, тындырымды інісі болса, қанат-
құйрығы сай болып, көңілі жай болып, ағаның алар тыны-
сы болса, інінің міндеті басқару, ағаның реті бас бағу емес 
пе? – деген екен.

Осы мəжілісті басқарып отырған Тəуке хан билердің 
бəрінің айтқанына сүйсініп, əсіресе Əйтекенің берген жауа-
бына шын ықылас білдіріпті. Міне, осы қысқа ғана үзіктен 
үш бидің шешендік өнерінің өрісін танып, қазақ сөзінің 
шексіз мүмкіндігін байқауға болады.

Төле би 93 жасында 1756 жылы Оңтүстік Қазақстан об-
лысы, Төле би (бұрынғы Ленгер) ауданының Ақбұрған-Орда 
деген ауылда қайтыс болған. Денесі өзі 12 жылдай биле-
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ген Ташкент қаласындағы Бабырдың нағашысы Жүнісхан 
ескерткішінің қасына қойылған. Сөйтіп ол жатқан жер бүкіл 
қазақтың ғана емес, барша түркі жұртшылығының тəуап 
етер киелі мекеніне айналды. Аруақты құрмет тұтқан елдің 
бүгінгі өкілдері, бəріңізді Алла аяласын, жүректеріңізге 
Төле би баба қасиеті саяласын! Əумин!

ХАЛЫҚ АҚЫНЫ 
АЙТМҰХАМЕД БЕЛГІБАЙҰЛЫ ТУРАЛЫ

Айтбай (Айтмұхамед) Белгібаев – халық ақыны, жырау. 
1887 жылы Оңтүстік Қазақстан облысының қазіргі Отырар 
(бұрынғы Шəуілдір) ауданының Тартоғай-Сумағар дей-
тін Сыр бойына орналасқан саялы жерінде туған. Ол жа-
сынан оқу іздеп, əрекеттенумен болды. Тіпті, Түркістан 
қаласындағы Иван Калыч дегеннің орыс мектебінде оқы-
маққа да талап етеді. Бірақ егіншілік пен малшылықтан 
басқа кəсібі жоқ кедейдің баласына оқу қайда? Жігерлі бала 
сонда да алған бетінен қайтпайды. Ақыры жасы он үшке 
толғанда Түркістан маңайындағы Атабай қыстағына өз бе-
тінше қашып барып, сондағы Айтжан дамулланың Қарнақ 
медресесіне жалданып оқиды. Зейінді бала мұның бес 
жылға шақталған бағдарламасын үздік тамамдайды. Содан 
кейін ол Бұқараға жіберіледі. Бұл Орта Азия мен Қазақстан 
аймағындағы ең жоғары мұсылман оқуы еді. Мұнда араб, 
парсы тілдерін меңгеріп, діни кітаптармен қатар, шығыс 
поэзиясына бойлайды. Фердауси, Низами, Рудаки, Омар Хаям 
тəрізді алыптар туындыларын түпнұсқадан оқып, лəззатқа 
батады. Солардың кітаптарын жинап, өмірлік серік етеді.

Өзінің өлең-жырға деген ынта-ықыласы оны қазақтың 
бай фольклорлық мұрасына жетелейді. Сонымен бірге Қа-
ратау мен Сыр өңіріне аты мəшһүр Молда Мұса, Мəделі 
қожа, Шəді Төре, Майлықожа, Құлыншақ сынды жыр алып-
тарының шығармаларын оқып, жатқа да айтатын болады. 
1913-14 жылдары Тəшкенде Маруся деген орыс қызымен 
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танысып, арада бірер жыл өткенде оны еліне алып қашады. 
Ол сол кездегі генерал-губернатордың туысы Лушник де-
геннің қызы болатын. Айтбайға туған өлкесі Сумағар-
Торғай, Тінеймешіт жамиғаты жиылып той жасап, соңынан 
екеуіне «балаларымызды бірің қазақша, бірің орысша оқы-
тыңдар» деп қолқа салады. Сөйтіп, олар балаларды бірнеше 
жыл оқытып, көптеген қазақ балаларының сауатын ашады.

Айтбай мен Маруся Қазан төңкерісі туралы хабарды 
үмітпен қарсы алады. Тіпті, Түркістан қаласында құрылған 
Совдеп жұмысына ə дегеннен араласып, арнайы тапсырма-
мен аш-арықтар үшін Ақтөбе қаласынан астық тасу жұмы-
сымен айналысады. Ол кезде паровозды жүргізу үшін 
Сырдан, Қызылқұмнан сексеуіл тасиды. Қара жұмыстың 
ешқайсысынан қашпайды. Осынау аумалы-төкпелі кезеңде 
Марусяны əкесі шақыртып əкетеді де, ақсүйек ағаларының 
қысымымен ақыры екеуін ажыратып тынады.

1919 жылы Айтбай Тəшкент қаласындағы мұғалімдер 
дайындайтын аймақтық курсқа түсіп, оны бітіреді. Сонда 
алған дипломға кезінде Орта Азия мен Қазақстанда совет 
өкіметінің қаз тұруына көп еңбек сіңірген партия, кеңес 
қайраткерлерінің бірі С. Қожанов қол қойыпты. Мұны бі-
тірген соң Айтбай бірнеше жыл Түркістан қаласындағы 
бесінші интернатта мұғалім болып істейді. Осыдан отыз 
сегізінші жылдарға дейін əртүрлі сауат ашу істерімен шұ-
ғылданып, Шəуілдір ауданына көшіп келіп, жаңа ұйымда-
сып жатқан колхоз жұмысына араласады.

Ұлы Отан соғысы жылдарында жəне одан кейін де 
əуелі аудандық ақша бөлімінде, одан əрі қарай ұзақ жылдар 
қызылотау жұмысын басқарды. Айтбай өлеңді жазып шы-
ғарған ақын. Жəне жазғанын сол сəтінде халық алдына шы-
ғып, əдемі дауысымен əуендетіп айтуға дағдыланған ақын. 
Оның ерекшелігі де осында. Яғни өлеңдерін үнемі баспа 
жүзінде жариялатып отыруды құнттамаса да жұртшылыққа 
дер кезінде жетіп отырған.

Жалпы Айтбай өлеңді жас кезінен жаза бастаған. Жəне 
бірден оқиғалы, желілі, көлемді дүниелерді жазуға бейім-
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делген. Оған дəлел оның 1913 жылы Ташкент баспасынан 
шыққан «Шырын жігер» атты тұңғыш дастаны. Мəлике, 
Жəмила деген қыздармен айтысы, оның ə дегенннен-ақ өлең 
сайысына түскенін де дəлелдейді. Жазған дүниелерінің 
тақырыбы мен мазмұнына қарап отырсаңыз, ең алдымен, 
өз басынан кешкен оқиғалар мен өзі түсініп, түйсінген, өзі 
сезініп, күйінген жайларды ғана жазғанын байқаймыз.

Оның ақындығына Шығыс поэзиясымен қатар қазақ 
фольклоры жəне өзі өскен ортаның Қызыл жырау, Нартай, 
Елеусіз, Байбосын, Мақан, Балтабай, Орынбай, Қазанқап, 
Баймұрат, Желеу, Өтебек, Сəдуақас, Сəнбай тəрізді саңлақ-
тарының əсері болса керек. Оның «Арманда Айтбай», «Үш 
мұңлы», «Қоқаннан қашқан Нарбота», «Қызылқұм», «Мұ-
рынқарақ», «Шəуілдір», «Қажымұқан», «Сейітқасым», «Те-
мірбек батыр», «Тазша бала», «Туған жермен қоштасу», 
«Сары аттың арызы», «Ақын Айтбай көргендері» тəрізді 
көлемді туындылары мен «Мырзашөлге аттаныс», «Оқу 
таппай шөлдедім», «Кедейлік тақсыреті», «Əкемнен хат», 
«Құдық суреті», «Малшыларға», «Оқушы балаларым», 
«Шəуілдір қонысы», «Темір стансасы», «Еңбек ері», «Ота-
ныма қырық жыл», «Қорғаушыларыма», «Өмірімнен өсиет» 
деген өлеңдерінің көбін ел кезінде жатқа айтып, жадында 
сақтап келген.

Осы санамалап шыққан өлең, дастандардың көбі қолда 
жинақталған. Тек «Қажымұқан» дастаны қолға түспей тұр. 
Кезінде жазушы Қалмұқан Əбдіқадыров Айтекеңе жолы-
ғып, Қажымұқан туралы біраз деректер алғанын інісі Төле 
Белгібаев айтып отыратын. Сондай-ақ, Омарбай Малқаров 
көп болатын. Өтебай Тұрманжанов, Бейсенбай Кенжебаев 
та біздің əкей туралы жылы лебіз білдіретін. Ол кісі бізге 
сабақ берген ұстаздарымыз еді ғой. Айтекеңнің осы тектес 
өлең, жырларын білетін зерделі жандар болса, хабарласа 
жүрсе деп едік. Бұл кісінің жинағы дайындалуда. 

Атақты шығыстанушы, фольклоршы Əбубəкір Диваев 
жиырмасыншы жылдардың алғашқы жартысында Айте-
кеңмен əлденеше рет кездесіп, одан көптеген материал 
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алған. Оның өзге дүниелерімен қосып, СССР Ғылым ака-
демиясы Ташкент филиалының қолжазбалар қорына тап-
сырылды. Бұл қолжазбалардың біразы Қазақстанға жібе-
рілген. Олар қазір Қазақстан Ғылым академиясының Ғы-
лыми кітапханасында сақтаулы. Солардың ішінде бір мате-
риалға ерекше назар аударуға тура келеді. Ол ақынның 
«Арманда Айтбай» деп аталатын күрделі дастаны. Кезінде 
Ə. Диваев бұл шығарманы «өлеңмен жазылған роман» деп 
бағалап, ол кісінің «Роман в стихах муллы Айтмухамеда 
к русской девушке Марие» деп жазып қалдырған қолтаң-
басы бар.

Айтбай 1939 жылы Шымкентте өткен ақындар айты-
сына қатысады. Осыдан былай қарай оның есімі аудандық, 
облыстық газеттерде жиі-жиі көріне бастайды. Аудандық, 
ауданаралық ақындар айтысына қатынасып, жүлделі орын-
дарға ие болады.

1943 жылы Алматыда өткен ақындардың республикалық 
слетіне қатысып, Мұхтар, Сəбиттермен кездеседі. Жам-
былдың ауылында болып, лебізін тыңдайды. Бұл сапар 
оның ақындық дарынын үдете түседі. Елге келген соң ол 
бұрынғыдан да ерекше жігермен ел тірлігіне араласып, 
өткір де уытты өлеңдерімен соғыс зардабынан қасірет шек-
кен еңбекші бұқараның еңсесін көтереді. Үгіт бригадала-
рын басқарып, диқандар мен малшылар арасында жиі бо-
лып, оларды жігерлендіріп отырады. Қызылқұмның алыс 
түкпірлеріндегі шопан отарларына барып, соғысқа кеткен 
отандастар ерлігін жырға қосады. «Ер Сейітқасым», «Те-
мірбек батыр» дастандары сол жылдары туған. Сөйтіп, ол 
соғыс жылдары өзінің шығармашылық шабытын, ақындық 
дарынын колхозшылардың жігерлі еңбек етуіне, жеңіске 
деген сенімін бекітуге жұмсайды. «Біз жеңеміз», «Майдан-
нан хат», «Қуанышты хабар», «Серпін», «Жүрек сезімі» 
т.б. туындылары осындай мақсатпен жазылып, елдің отан-
шылдық сезімін тəрбиелеуге үлес қосқан өлеңдер.

Соғыс жылдарында фольклорлық дəстүрдің жаңа бір 
түрі пайда болды. Ол майдангерлер мен еңбеккерлердің 
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өзара жазысқан өлең-хаттары. Міне, осы жаңа дəстүрдің 
қалыптасуына кезінде Айтбай да өз үлесін қосқан. Майдан-
ға аттанған азаматтардың көбі Айтбайға хат жолдап отыр-
ған. Онда олар өзінің мұң-шерін, ерлікке толы əрбір сəтін 
ашық сыр етіп жазады. Айтбай ондай хаттардың қайсы-
бірін өлең сөзге айналдырып, ел мұрасына қосып отырған. 
Айдарша мен Айтбайдың, Əбдібек пен Айтбайдың арасын-
да болған өлең-хаттар күні бүгінге дейін оңтүстік өлкеде 
жатқа айтылады.

Соғыстан кейінгі жылдарда Айтбай қызыл отауда қыз-
мет ете жүріп, бейбіт еңбекті жырлайды. Жастарды өнерге, 
білімге, еңбекке шақыртатын өлеңдер жазады. Əлденеше 
ақындар сайысына түсіп, айтыскерлік өнерін шыңдайды. Ол 
Мəлике, Жəмила, Орынбай, Елеусіз, Мақан, Желеу, Көпбай 
тəрізді ақындармен айтысқа түскен.

Айтбай кезінде өлеңдерін жариялап отыруды құнтта-
+маған адам. Бірақ ол жазған дүниелерін дер кезінде халық 
алдына шығып айтып отырған. Содан болар, оның көптеген 
өлеңдерін жұртшылық күні бүгінге дейін жатқа айтады.

Өткенде ақынның жүз жылдық мерекесін республика 
жұртшылығы, оңтүстік өлкесі тойлады. Оңтүстік Қазақстан 
облысының орталығы Шымкентте, ақынның туған елі Шə-
уілдір, Отырар алқабында жыр сүйер қауым өзінің сүйікті 
ақынына үлкен құрмет көрсетті. Нəтижеде Айтбайдың 
туған ауылы Ешкіқора жəне сол жердегі мектеп ақын есі-
мімен аталатын болды. Сондай-ақ, «Обцевод» совхозы мен 
«Шəуілдір» селосының бір-бір көшесіне Айтбай есімі 
берілді.

Оның жекелеген өлеңдері «Жұлдыз» журналында (1978), 
«Пернедегі термелер» (1965), «Айтыс» (1965), «Оңтүстік 
Қазақстан ақындарының айтысы» (1958) атты кітаптарда, 
«Социалистік Қазақстан», «Оңтүстік Қазақстан», «Лениншіл 
жас» газеттерінде жарияланған.

Ал оның өмірі мен шығармашылығы жөнінде «Қазақ 
əдебиетінің тарихы» (1964, 1-том, 2-кітап), Қазақ совет эн-
циклопедиясында (1-том), «Ақын-жыраулар» деген кітапта, 
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проф. С. Аманжоловтың «Қазақ тілінің диалектология-
сы мен тарихының мəселелері» (1959) деген монография-
сында, «Сарқылмас қазына», «Қазақтың Ұлы Отан соғы-
сы кезіндегі поэзиясы» тəрізді зерттеулерде жəне «Со-
циалистік Қазақстан» (1.12.1988), «Оңтүстік Қазақстан» 
(1.12.1988; 14.5.1987), «Лениншіл жас» (2.8.1966; 29.8.1968) 
газеттерінде мағлұматтар мен пікірлер бар.

ИСА БАЙЗАҚОВ ӨЛЕҢДЕРІНІҢ 
ТІЛДІК ӨРНЕКТЕРІ

Қазақтың өлең əлемінде өзгеше орны бар Иса туын-
дылары тілдік тұрғыдан тексеріліп, жан-жақты зерделене 
қоймаған. Əдетте поэзия үлгілерін сөз еткенде оның тілі 
бай, сөзі шебер немесе тілі жұтаң деген тəрізді жалпылама 
пікірден асып тереңдей бермейміз. Өлеңдік дүниелерді зерт-
теп, талдағанда сол өлеңді нəрлендіріп, əрлендіріп тұрған 
неше алуан бейнелі сөздер мен сөз тіркестерін қолдану жайы 
зерттеуші назарынан тыс қалып жатады.

Бір қарағанда, сөз құрылыс материалы іспетті. Оны тілді 
жете меңгерген сөз зергері ғана қалағанынша қажетіне жа-
рата алады. Ой мен сезім дүниесін əсем де шешен берерлік 
сөз жүйесін іріктеп, жүйелей білгенде ғана көркем шығарма 
көріктене түспек.

Қазақ сөзінің қуатын Абайдан терең игерген жан жоқ 
десе де болады. Абайдан үлгі алып, сөзді Абайша түрлен-
діре түскендер бар. Иса сөз түрлендіру, тіл ұстарту жағынан 
осы қатарға жататын ерек тұлға.

Кейде ол бəйгеге қосқан тұлпарының мінез-қылық та-
қылетін терең білетін бапкер сияқты қазақ сөзінің теңізінде 
еркін жүзеді, керегін, кесегін ала біледі. Иса қолданған 
сөздер табиғатқа, жан-жануарларға, қоршаған ортаға тіл бі-
тіріп, сөйлетіп жатады. Оның тіл қолданыс тəсілі бөлек. 
Жаңаша мағына жетелеп жандана түскен жеке сөздер, бұ-
рыннан бар бейнелі тіркестер, түрлене түскен тосын тір-
кестер, мақал-мəтелдер, өзіндік нақыл сөздер мол. Иса қол-
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данысындағы бұл тектес лексикалық қабаттар оқырманды 
бей-жай қалдырмайды. Елітіп, еліктіріп, тіл құдіретіне де-
ген сүйіспеншілікті арттыра түседі. Қараңыз: 

Ер тауып, жоқ елді бар қыла алмайды,
Ел болса, ер туғызбай тұра алмайды.
Тұсында əр заманның бір сұрқылтай,
Ұқсаңдар ата сөзі жай қалмайды... 
       («Құралай сұлу» поэмасынан)

Ақын «Ер құнын екі-үш ауыз сөзбен шешкен» Монтай 
бидің аузына осындай сөздер салады. Мағынасы терең, ой-
ландырмай, толғандырмай кетпейтін мұндай аталы сөздер 
ешқашан ұмытылмақ емес. Тіпті ол адам тəрбиесінің тіре-
гіне айналады. Оқырманды осылайша бір иліктіріп алады 
да, Иса ақын оқиғаны əрі қарай ежелгі қазақ дəстүрімен 
нақылға бергісіз сөздер үйіріне жетектетіп қояды. 

Үйірінен бөлінсе,
Құланның күйі болар ма?
Өз тобынан бөлінсе,
Батырдың бағы жанар ма?
Қара басың қайғырса
Биде əділдік болар ма? – 

дей келіп,

Қамсыз қайғы қапалық,
О да ақылдың заңы емес, –

деп түйеді.
Басқа туындыларына шашырамай-ақ, тек осы «Құралай 

сұлу» поэмасын сүзіп шыққанның өзінде-ақ, өлі сөзге жан 
бітіре сөйлету мен тілдің өзін тірі тіршілікпен астастырса, 
ұластыра жырлаудың асқан үлгілерін көреміз. 

Ел жайлап отырған Шу өзенінің екі жақ алабы мен көл 
маңының көркін айн-қатесіз көз алдыңызға келтіріп, сөзбен 
сурет салады.

Өзеннің екі жағы қамысты көл,
Жайылып екі тарап болады сел.
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Шашты қыз, тарақты алсын, шөп өседі,
Ат шаптырым алабында жайлаған ел.

Шаңқанда шағалалы құстар ұшып,
Шуылдап сұқсыр қонған суға түсіп.
Қызғыш-қызық, шəукілдек жағын безеп,
Аққу, қаз сұңқылдайды үнін қосып.

Алыстан көрсеткенде сұлу сағым,
Күлдіреп көтеріп тұр, көлдің бағын.
Жан-жағы көктеменің көк майсасы,
Толтырып жаңа жарған жапырағын.

Қара бұлт, қаптаған мал сонау дала,
Бықырлап ақтылы қой толған сала.
Шұбырып көлден жылқы шығып барад,
Қиқулап жылқышылар беткейді ала.

Ғажап емес пе, тіпті ешқандай талдама, түсініктемесіз-
ақ əрі қарай оқи бергің келеді. Оқыған сайын қазақтың 
қаймағы бұзылмаған мамыра жай тіршілігіне, табиғаттың 
тамылжыған кейпіне, дала көркі – төскей толы мал мен сұң-
қылдаған ұшқан құс əлеміне, айнадай жарқыраған көліне, 
жағалай біткен қамыс құрағына деген сағыныш сезімің 
оянып, «о, жалған, дүние-ай, мұндай да болған екен-ау» 
деп арманды ойдың ауанына түсіп аласың. Осындағы суға 
қонып шуылдаған сұқсыр, жағын безеген шəукілдектер, 
сұңқылдаған аққу, қаздарға тіл бітіріп сөйлетіп отырған 
ақын шеберлігіне тəнті боласың. Көрмейсіз бе, шəукілдек 
екеш шəукілдекке дейін тілін безетіп қоюын. Бұл тек Исаға 
ғана тəн тіл қолданыс. Көлдің бағын күлдірете көтеріп 
тұрған сұлу сағымды қазіргі жастарымыз көз алдына елес-
тете алар ма? Өйткені мұның бəрі шындығында да елеске 
айналып, есте қалған сағым дүние ғой. Мұндағы сөзқол-
даныстардың өзі кейінгілерге тосын болып көрінуі ықтимал. 
Қазіргі қазақ сөзі кедейлене түсуі, сөз байлығымыздың қол-
даныс өрісін тарылтып алуымыздан ба деп шамалаймыз. 
Мəселен, Исаға тəн сөзқолданыстар осыған меңзейді.
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Көктелі, көкалалы жылқылар, қозы маңыратып, көген 
шешу, қотан салу, кермедегі бедеу, тұғырдағы томағалы 
бүркіт, қақытып жем беру, көзін салу, кəрі көзді кештің 
ұялтуы тəрізділер Иса қолданысында жанданып тұр. 

Ол тіпті жерді аспанға, аспанды жерге телміртіп ойлан-
дырып қояды да, күн батар шақты былайша толғайды.

От шашып қызыл жібек маңайына,
Нұр төгіп көкжиектің маңдайына.
Түсіріп шымылдығын бір заманда,
Күн сұлу кіріп кетті сарайына.

Мына суреттеуде жер мен аспан əлемінен тұратын ға-
лам ақынның асқақ ойының қауызына сыйып кетіп тұр. 
Мұны сыйғызып тұрған ақынның шеберлікпен шендескен 
шешендігінде, ал шешендік пен шеберлікті шыңдап тұрған 
тіл байлығы, шамасы, Алла тағала бергісі келген пендесіне 
адам жанын асылдандыра түсетін өнерді, тіл өнері мен 
ақындық өнерді түгелдеп беретін болса керек. Иса туын-
дыларын оқи отырып, осындай түгелдікті сезінбей тұра ал-
майсыз.

Исаның сөз толғамдарында мақалға бергісіз нақылдар 
көп жəне олар ақындық пен даналықтың нышанындай бо-
лып, өлең шумақтарын құлпыртып, нəрлендіріп тұрады.

«Елден де ер арманы күшті», «өмірдің алды жарық, соңы 
қара», «Қиянатшыл өмірдің аласы көп», «үш-ақ күн өмір 
сүрдім үш мың жылдық», «Ер туса, елден тумақ», «Ер туып, 
жоқ елді бар қыла алмайды», «Ел болса, ер туғызбай тұра 
алмайды» т.т.

И. Байзақов портрет жасауда да қазақ сөзінің қаймағын 
тергіштеп қана қоймай, оны əсемдік пен əдемілік əлемінің 
жиһаздарындай етіп құлпыртып, құбылтып жібереді. Құра-
лайдың сұлулығын «жерде туып, көктегі күн нұрымен қа-
уышқан» ғажайып құбылыс іспетті толғайды.

Екі бет уылжып тұр қаны тамып,
Ақ жүзіндей өмірдің шамы жанып.
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Жас баланың аузындай кішкене аузын 
Қызыл ерні сүйіп тұр құмарланып.
Жұп-жұмыр үлбіреген алма мойын,
Ақылдан орнатқандай өлшеу алып, 
Білегі аппақ арай, ақ жамбыдай, 
Сұлулық есі кетіп тұр таңғалып.
Арқаның ақ бұлтынан ай күткендей,
Қарайды ойлы көзбен кешке таман.

Осында тек Иса əлемін, яғни ақынның сөзқолданыс 
əлеміне тəн өзіндік оралымдар бар. Мысалы, «ақ жүзінде 
өмірдің шамы жану», «сəби ауызды қызыл еріннің сүйіп 
тұруы» кесек сөздермен кестеленген келбетті көз алдыңыз-
ға келтіреді.

«Құралай сұлу» поэмасында қазаққа тəн таза, пəк махаб-
бат кескіні жасалған. Қолдана білсе қазақ сөзінің құдіреті 
бұл тұста да шексіз екенін Иса тамаша дəлелдеп, үлгі сала-
ды. Жастарды махаббаттың құлына балап, табиғаттағы бар 
құбылысты осыған қызмет еткізді.

Сардала сағым ойнап сақ-сақ күлді,
Таулар да көн садағын мойнына ілді.

Құралай қыздың бойындағы ибалық пен пəктік суға шо-
мылар сəттегі оның «шешінуге ұялам» деуінен-ақ байқала-
ды. Ар-ұятты саудаға сала бастаған қазіргі кейбір жастар 
жайын ойлағанда бұл көз жеткізгісіз алыс артта қалған ар-
ман тəрізді нəрсе боп көрінеді.

Исаның қай шығармасын алсаңыз да, сөзқолданысқа 
мейлінше жауапты қарайтыны байқалады. Əнге лайықтап 
жазған өлеңдерінде, кеңес дəуіріндегі заман кескіні мен ле-
бін кейіптеуде де ол соған лайықты сөздер үйірін сұрыптап 
сарамандықпен өлең мақамына қосады. Өлеңмен өрнек-
телген сөз, сөз қуатын дұрыс пайдаланған өлең қашанда 
оқырман кеудесінен орын алатыны хақ. Қысқасы, Иса 
ақынның аузына түскен қазақтың қай сөзі де құлпырып, 
қуаттанып шыға келеді. Мұның бəрі ғылыми тұрғыда зер-
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деленіп, түбегейлі зерттелуі тиіс. Өйткені қазақтың тілін 
бағалап, соны бір қазақтай игеремін деп мақсат қоя білетін, 
əсіресе жастар Иса сынды поэзия дүлдүлдерінің туындыла-
рына тереңдегені мақұл. Сөз маржанының неше алуан үл-
гісі Иса шығармаларында тұнып тұр. Біз соның кейбір тұс-
тарын ғана сөз еттік.

Өлеңнің желдірмесімен желдей ескен, екпіні жүйрік ат-
тай заулайтұғын Иса Байзақовтың есімін ерекше атай оты-
рып, сөз құдіреті атты тұлпарды баптап мінген төкпе ақын-
ның аруағына тағзым етелік. Қазақ сөзін қасиет тұтуды со-
дан үйренелік. 

СƏКЕН – ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ
 МЕМЛЕКЕТТІК МƏРТЕБЕ АЛЫП БЕРУШІ

Кезінде қазақ дейтін көктүрік əулетінің елі, жері, тілі 
үшін кескілескен майдан алаңында жүріп, ержүректіктің 
алапат түрін көрсеткен Сəкен сынды ғажайыптың түр-
тұлғасы ғана емес, іс-əрекеті, болмыс-бітімі, парасат-пайы-
мы, кесек-кескіні таңғалдырмай қоймайды екен. Оның се-
зім дүниесін тебірентіп өтер поэзиялық туындылары мен 
«Тар жол, тайғақ кешу» атты тарихи шежіресінің өзі сан 
алуан толғаныстарға жол ашары анық. Айтулы зерттеуші 
ағаларым Тұрсынбек пен Серіктің бұл жөніндегі тебіре-
ністерінің жөні бөлек. Орны толмай жүрген олқылықтар-
дың орнын толтырды, сусынды қандырды. Бірақ Сəкен 
туралы шежіренің əлі бітер түрі жоқ. Бітпейтін де тəрізді. 
Өйткені табиғи қайнар бұлақтың нəрін тауысу мүмкін емес. 
Қазақ əдебиеті мен мəдениетінде Сəкен таусылмас кəусар 
бұлақтың бірі ғой. Ендеше сол қайнардан қанып ішіп, раха-
тын сезінуге мүмкіндік туып отырғанының өзі бір ғанибет 
емес пе?!

Ақын, революционер, мемлекет қайраткері Сəкен Сей-
фуллиннің мен бұл жолы қазақ пен қазақ тілінің тағдырына 
қалай араласып, күйзеліп қана қоймай нақты іс-əрекеттерге 



280

барғаны туралы қайталап ортаға салмақпын. Қайталап деп 
отырғаным, сөз болмақ мəселе бұдан бұрын да тілге та-
лай тиек етілген. Осыған орай Сəкен жайында жазылған 
көптеген материалдарды тағы да қарап шығуға тура келді. 
Бұл жөнінде сəкентанушы Т. Кəкішев ізденістерінің көп 
жəрдемі тиді. Сондықтан мен Сəкенді біз қалай оқып, қалай 
бағалап жүрміз деген ыңғайда сөз етуді жөн көрдім. Əсіресе, 
қаншама жылдар бойы қазақ тілінің қадіріне жете алмай 
келе жатқан билік басындағы бүгінгі шенеуніктерге ой түсер 
ме екен деген мақсатпен баяндама жасауға бірден келісе 
кеткен едім. Келісуін келіскенмен, бұл оңай шағылатын 
жаңғақ емес екенін жазу үстінде сезінумен болдым. Əйтсе 
де Сəкеннің өзіндік өнегесі жолдан тайдырмай, жетелеп 
отырды.

Сəкен өмір кешкен тарих жолдарын саралап қарағанда, 
шынында, 1923 жылы ол үшін өзгеше мəнді болып көрінеді 
екен. Бұл Сəкенді ұлт мүддесін тереңінен ойлайтын, əсіресе 
ұлт тағдырын тіл тағдырына тікелей байланысты екенін, 
онсыз тəуелсіздік толыққанды болмайтынын бар жанымен 
терең түсініп, күреске бел байлаған тұсы екені байқалады.

Большевиктер партиясының ұлт мəселесін қарастырған 
ХІІ съезі Сəкенді қатты ойландырады. Бұл 1923 жылы 17-
25 сəуір аралығында өткен жəне ұлт мəселесін əңгіме ет-
кен соңғы жиын еді. Онда орыс мəдениетінің басқа ұлттар 
мəдениетін жеңбей қоймайтынын, ұлы орыс ұлтының бас-
қалардан басымдығын нығайту жөніндегі ойлар ашық ай-
тылған еді. Осыны күйзеле тыңдаған Сəкен өз ұлтының 
тағдырына қалай қолғабыс тигізудің амалын іздейді. Мем-
лекет билігі қолына тиісімен ол тебіреніп жүрген кезінде 
мынадай əділетсіз пиғылдар оның жүрегін мұздатқан еді.

Осының алдында ғана, яғни 1923 жылдың 15 ақпанында 
«Қазақты қазақ дейік, қатені түзетейік» деген өткір мақала-
ны айбынбай жазуы осындай жан күйзелісінен туған бола-
тын. Ондағы мынадай ащы да əділ ойларды тағы бір еске 
сала кеткеннің артықтығы бола қоймас: «Бүгінге шейін 
қазақты орыстар киргиз деп келеді, орыс патшасының тө-
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релері, жасауылдары қазақты біртүрлі мүгедек, мақау жа-
нуар деп «киргиз» дегенде біртүрлі менмендік қиянатпен, 
қорлаған мазақпен айтатын... Төрелердің қатындары итіне 
ұрысқанда «ах, Палкан, киргиздан да жамансың» дейтін...».

Большевиктер заманы орнаған 1917 жылдан бергі жер-
де де, қазақтың өз атына өзі ие бола алмай жүргеніне Сəкен 
сынды ұлтшыл қазақтың қаны қайнамай тұрмас еді. Атына 
айтылған ащы пікір кеңестік дəуірдің шовинистік ойдағы 
басшыларына дөп тиді.

Мемлекет басшысы Сəкеннің бұл ұсынысын бірден 
қолдай кеткендер аз болды. Соған қарамастан, оның бас-
таған істі тастамайтын қайтпас қайсарлығына, жігеріне таң-
данбауға болмас еді. Ақыры оның ұлт атауы жөніндегі 
ұсынысы 1925 жылы Кеңестердің V съезінде қабылданды. 
Қазақ есіміне ие болды. Енді қазақты қазақ дейтін болдық. 
Сəкеннің ең алдымен ел ісінде қалар осы батылдығын кейін-
гі ұрпақтың көбі біле бермесе екен. Қазақтың өзін керек 
етпей жүрген қазіргі заманда бұл аса бір ірі тірлік болып 
көрінбеуі де ықтимал. Бірақ тарихты қалай ұмытарсың?!

Оның ұлт үшін жасаған алапат істері мұнымен ғана 
шектелмейді. Ол енді қазақ тілінің мемлекеттік дəрежеге 
көтерілу қамын ойлап, күрделі мəселелерді көтере бастай-
ды. Ол өз ұлтының арғы-бергі тарихына көз сала оты-
рып, содан үлгі алар, өнеге тұтар тұлғалардың іс-əрекетін 
қастерлей қарастыра бастайды. Бір мысал. Өзінің аз-ақ 
алдында өмір сүріп, бүкіл қазаққа ілім-білім нұрын шаш-
қан Алаш көсемдерінің бірі Ахмет Байтұрсынұлын ардақ 
тұтуының өзі неге тұрады?! Тарих аласапыранында өмір 
кешіп, адамдықтың арлы жолынан таймай, халқын қараң-
ғылықтан құтқарған бұл тұлғаны аса жоғары бағалап кө-
регендік көрсеткен Сəкенді ұнатпайтындар көбейді. Елдің 
мүддесін тіл мүддесімен тұтастыра қаузаған Ахмет сын-
ды дала данышпанының тағдыры қыл үстінде жүрген 
тұстың өзінде Сəкеннің бұл қылығы үлкен адамгершілікпен 
астасқан өр рух нышаны еді. Тілдің мəртебесін көтеру 
үшін тіл патшалығының алтын тағында отырған Ахметті 
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төрелеп, Орынбор қаласында 1923 жылдың қаңтар айында 
50 жылдығын өткізуі қазақ мəдениетінің тарихындағы ірі 
оқиға болды.

Жуырда жұртшылық қолына тиген Амантай Ғазизұлы 
Кəкен (мемлекеттік Қауіпсіздік комитетінің отставкаға шық-
қан полковнигі) деген азаматтың «Қазақтың Сəкені» атты 
повесть-эссесінде Сəкен мен оның кезеңінің бұлтартпас 
шындықтары жөнінде Оқу-ағарту комиссариаты колле-
гиясының қаулысын Казкрайком теріске шығарғаны жайын-
да да нақты құжат келтіріпті. Еске түсіре кетелік:

«а) считать недопустимым организацию советскими 
органнами празднования данного юбилея;

б) возложить персональную ответственность за содер-
жание речей выступающих на празднестве товарищей от 
имени советских органов на товарища Сейфулина» деп ше-
гелеп тастаған осындай шешімге қарамастан С. Сейфулин 
Ахаңның кешін кіріспе сөз сөйлеп ашқан екен. Ол қазақ та-
рихында тұңғыш өтіп отырған бұл мерекенің мəнін тəптіш-
тей түсу үшін А. Байтұрсынұлы жөнінде мынадай ой өр-
бітеді: «Өзге оқыған мырзалар шен іздеп жүргенде, қорлық-
қа шыдап, құлдыққа көніп, ұйқы басқан қалың қазақтың 
ұлт намысын жыртып, ұлттық арын жақтаған патша зама-
нында жалғыз-ақ Ахмет еді. Өзге оқыған замандастары өз 
бастарының пайдасын ғана іздеп, ар һəм имандарын сатып 
жүргенде, Ахмет халықтың арын іздеп, өзінің алған ісі 
үшін бір басын бəйгеге тіккен. Ахмет Байтұрсынұлы ұлтын 
шын сүйетін шын ұлтшыл».

Сəкеннің бұл пікірін неше саққа жүгіртіп, тіпті шови-
нисттік партия жаршысы болған «Степная правда» газетінде 
бұған қарсы «əшкере» мақаланың жариялануын қайтерсіз. 
Бір сорақылығы сол, бұл газет Сəкен тəрізді мемлекет 
басшысының жауабын баспай қойғаны ғажап! Қазақстан 
үкіметі төрағасының пікірін елемеу деген қай басынғандық!

Оның есесіне Сəкен «Тағы да Ахмет туралы Ə. Ай-
тиевке жауап» деген мақаласын өзі редакторы болып отыр-
ған «Еңбекші қазақ» газетінде жариялайды.
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Біз қазақ тілінің бүгінгі күйіне көңіліміз толмай күйзеліп 
жүрсек, мұның бісміллəсы сонау өткен ғасыр басында-ақ 
басталғанын осы мəліметтер растай түседі емес пе?! Ахаңды 
алға сала отырып, Сəкен қазақ тілін кеңсеге, яғни мемлекет-
тік мекемеге енгізбей елде тұтастық болмайтынын, көсеге-
міздің көгермейтінін айтып, тікелей іске кіріседі.

Қазақ тілінің беделін көтермей, қазақтың беделі көтеріл-
мейтінін уағыздай бастайды. Сөйтіп 1923 жылы 9 маусымда 
«Кеңсе істерін қазақ тілінде жүргізу керек» деген мақала-
сын жариялады. Сəкеннің бұл батыл əрекеттерін қуатта-
ғандар да, қарсы əрекет жасағандар да болды. Тіпті қатерден 
сақтандырмақшы болғандар да табылды. Бірақ ол алған бе-
тінен қайтпады. Қайта «Қазақстанның еңбекші табы шын 
қатарға кірісіп, өз тізгінін өзі алсын деген азамат бұл іске 
жан аямай кірісуі керек?» деп елді жігерлендіре түседі.

Өзі басқарып отырған «Еңбекші қазақ» газетін ол өте 
тиімді пайдалана білді. Сол жылдың 25 маусымында «Кең-
селерде істі қазақ тілінде жүргізуге кірісу» деген екінші 
мақаласында ол нақты істер нобайын көрсетіп, қадағалауды 
қолға алады. Осыдан ойға қаласың. Мемлекеттік тіл жөнін-
де бізде де қаулы, қарарлар, шешімдер, мақалалар аз болған 
жоқ, заңдар мен бағдарламаларды былай қойғанда. Бірақ 
соның нақты соңына түсіп, шаралардың орындалу бары-
сын бақылау жағына келгенде де Сəкеннің іскерлігі мен 
тиянақтылығынан көп нəрсе үйренуге болар еді. Өкінішке 
қарай, біздің үкімет басында болғандардың қатарынан тілге 
шын жанашырлық танытқандар (И. Тасмағанбетовтен бас-
қа) бола қойған жоқ. Сонда олар нендей іс-əрекетімен ха-
лық жадында қалды? Тек қалтасын толтырып, қарын қом-
пайтқаннан басқа не істедің демек?

Сөйтіп, Сəкен ыждағаттылығының нəтижесінде 1923 
жылдың 22 қарашасында Орталық Атқару Комитеті де-
крет қабылдады. Сол бойынша, Кеңес істері 1924 жылдың 
1 шілдесінен бастап қазақ тілінде жүргізілетін болды. Мұ-
ның тарихи мəні аса зор еді. Қазақ өз алдына ел болып, 
оның тілінің үкіметтік деңгейге көтеріліп, хатқа түсіп əле-
уеттене бастауы бұрын-соңды тарихта болмаған оқиға еді. 



284

Бірақ бұл шараның мəні 60-70 жыл бойы көмескіленіп, 
есепке алынбай келгені өкініш. Мұндай істің еленбеуі та-
лай сұмдық оқиғаларды еске түсіреді. 28-жылдардағы кəм-
песке, 32-дегі ашаршылық, 37-38-дегі репрессия, 41-45-тегі 
алапат соғыс, 51-52-дегі қуғын-сүргін, 54-56-дағы тың кө-
теру т.т. ұлт тағдырын тəлкекке салған сорақылықтарға ерік 
берген елдің есін жиғызар, санасына сəуле құйғызар алып-
тар əрекетін үлгі ету орнына онан сайын үнін өшіре түскен 
жоқпыз ба? Енді-енді ес жиып, өткенімізге оң көзімен 
қарап, о тəңір, бұл мəселені бізден де бұрын қаузаған ға-
жайып тұлғалар болған екен-ау деп таңданып, тəуба жасап 
жүреміз. Жан-жағы темір тор іспетті мəдени қоршауда жү-
ріп-ақ, халық мүддесі үшін арыстанша арпалысқан Сəкен 
іспетті осынау тұлғалар қалдырған жадығаттар мен мұра-
ларынан сабақ алдық па деп толғанар басқа не шара!

Жалпы Сəкен тіл мүддесін қозғайтын 9 мақала жазған 
екен. Бұл сол кездегі ұлттың қамын жеген жандар үшін 
қыбыланама, темірқазық іспетті маңызы болған дүниелер 
еді.

Сəкен бұл мақалаларын «Арты қалай болар екен, ұлт-
шыл атанып кетпейміз бе?» деп солқылдақтық жасап 
жүргендерді жігерлендіру үшін, игі іске тікелей тосқауыл 
жасап, қарсы əрекеттерге бара бастаған төресымақтардың 
мысын басу үшін де жазған түрі бар. Оның ойы осыны 
аңғартады. Қараңыз: «Біздің қазақ коммунистерінің кейбі-
реуі қазақ тілі туралы қатты кірісуге: «біреу ұлтшыл деп 
айтады...» деп бой тартады. Бірақ бұл – қулық, бұл – ком-
мунисттік қылық емес, ол – жарамсақтық, жағымпаздық. 
Кейбір сасық, жалмауыз демагог өзін «жақсы коммунист 
екен» деп айтсын деп қазақ тілін кіргіземін деп жүрген 
белсенді адамдарды «анау ұлтшыл, мынау ұлтшыл» дер, 
бірақ одан қымсынбай, айылын жинамай іске кірісе беру 
керектігін» қадап, қазып айтады.

Шіркін, біздің қазіргі басшыларымыз мəселені осы-
лайша ұғып, осылайша қадағалап отыратын болсайшы! 
Жалтақтаса, кеңестік, шовинистік құрсаудың қысымында 
отырған Сəкеннің-ақ жалтақтайтын реті бар еді, ал тəуелсіз 
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елге басшылық жасап отырғандар кімге, неге жалтақтай-
ды? Егер мемлекеттік тіл тағдырын қазір дəл Сəкенше қолға 
алған болсақ, 15 жыл бойы сарсаңға түспес едік-ау деген 
ой келеді. Бірер жылдың барысында қазақ тілін кеңселерге 
ендіріп үлгерген Сəкендердің қажырлы да қарқынды əре-
кеттері біздің басшыларға əлі күнге жетпей жатқанын өкі-
нішпен айтуға тура келеді. Өйткені Сəкен сілтеген «сасық, 
жалмауыз демагогтар, жарамсақтар, жағымпаздар» арамыз-
ға терісін айналдырып алып əлі жүрген сияқты. 

Сəкеннің тілмен тікелей байланысты қараған келесі бір 
мəселесі, ол – оқу-ағарту жайы.

Бір жұбаныш – қазақтың басына қандай тауқымет түссе 
де елдің, жердің, тілдің қамын жеп, сол үшін құрбан болуға 
дейін барған Ахмет Байтұрсынұлы, Сəкен Сейфуллин сын-
ды тұлғалардың ғасырдан ғасырға ұласар өшпес өнегесі 
мен теңдессіз тағылымының қалғанына шүкірлік айтамыз. 
«Қолда барда алтынның қадірі жоқ, қолдан шығып кет-
кен соң өкіндім-ай!» деп халық өлеңінде айтылғандай-ақ, 
өздері дүниеден өткенмен, артында қалған өлмес, өшпес 
мұрасының қадіріне жете білу парызымыз. Ана тілінің бо-
лашағы үшін бар жанын салған Сəкеннің бұрын да айты-
лып жүрген мына бір сөзі бүгінгі əңгімеміздің түйіні болуға 
əбден лайық па дейміз.

Қазақстанға келе салысымен қазақ тілін үйреніп жүрген 
Мирзоян мен Темір Əлиев жолдастарды үлгіге ала отырып, 
Сəкен тілге құрмет жайындағы бір ойын былай түйіндеген 
екен: «Кейбіреулер қазақ тілін оқуға уақытымыз жоқ дейді... 
Күндіз-түні жұмыс істейтін, тынбай істейтін адам Мирзоян 
мен Əлиев Темірлердей-ақ болар... Жəне кеше Украинадан 
Қазақстанға келгеніне 3-4 ай ғана болған жазушы Антонен-
ко-Давыденко осы съезде сөз сөйлегенінде сөзін қазақша 
бастаған жоқ па?... Бұл да қазақ тілін менсінбейтіндері 
ұялтар, егер де олар бұған ұялатын болса...».

Ия, ұлттың ұятты жігіттерінің еңсесі қашан көтеріліп, 
намыс тұлпарының қос құлағын қашан қайшылатар екен 
деген арманмен, қазақтың ар-ұятының сақшысындай болған 
Сəкен сынды біртуар тұлғаның аруағына тағзым етемін!
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КҮЙ ҚҰДІРЕТІ
(Ығылман Əлжанов туралы)

Күйші тұғырға қонған қара бауыр қаршығадай қомдана 
беріп, қос ішекті қағып-қағып жіберді. Домбыраның зарлы 
үні жүйке-жүйені жібітіп, күжірене жөнелді. Күй əңгіме 
шертеді, күй жырлайды, күй жылайды. Осы бір қайғылы 
оқиғаны зарлана, күңірене алдыңызға əкеледі, Сіз шыдай ал-
майсыз. Қолыңыз ысып, маңдайыңыз бусана бастайды. Қос 
тамшы көзіңіздің ұшына кеп үйіріле қалады. Денеңіз дуыл-
дап, бар дүниені ұмытасыз. Домбыра да, керек десеңіз күйші 
де – бəрі-бəрі ұмыт болады. Тек сол бір суретті айна-қатесіз 
жеткізген осынау егіз ішектің ғажайып үні жүрегіңнің тү-
біне кіріп алып, еріксіз «О, шіркін, дүние-ай!» дегізеді.

Кенет мынау отырған күйші аға қаһарлы ханның қарсы 
алдында қасқая отырып қаралы ойды күй құдіретімен 
жеткізген жетім баладай елестейді. Міне, қас-қабағы түксиіп 
«мына күйші қайтед» дегендей боп биік тақта хан отыр, 
үрейлері ұшқан уəзірлер мен хан тобыры қайда тығыларын 
білмей аңырып қалған. Күйші қолындағы домбыра ғана 
бебеулейді, безек қағады. Бар дүниені билеп алған сол дом-
быра, сол ырғақ, сол күй, сол күйші.

Ол аңға шыққан хан баласының өкінішті жорығын зар-
лана жеткізеді. Бір сəт ханзаданың асқақ бейнесі елестейді. 
Ол паң. Айналасына иек қақса жанын құрбан етуге əзір 
тұрған нөкерлер, құсбегі, тазы жүгірткіш – аңшылар. Бұлар 
хан баласының көңілін көтермек, бойын сергітпек. Оның 
астындағы ақтанау ұшқан құсқа жететін желден жүйрік 
жануар. Айналаға алақ-жұлақ қарап, сақ келе жатқан топ 
бір кезде қиқулады да қалды. Көз ұшында құлан үйірі 
көрінді. Даланың ерке жүйрігі хан баласының қылығын 
жақтырмағандай осқырынып алды да, жалт бұрылып жөніне 
кетті. Тақым қысуды тақырши күткен ақтанау оқтай аты-
лып шыға берді. Көз ұшында көрінген құлан бірте-бірте 
жақындады. 

Бала зулаған бойда жебені тартып келеді. Бірде-бірі да-
рымайды. Дарытпайды қасиетті жануар. Бірақ соңғы оқ 
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құлан тірсегіне қадалды. Жанына батқан жарақатты ауыр-
сынған бишара жалтақ-жалтақ қарап, құтылудың амалын 
ойлайды. Бар күш үш аяққа түскен соң қиналады кеп. Олай 
қашты ойқастап, былай қашты. Ақтанаудың арыны барған 
сайын үдеп барады. Құлан да мұны сезгендей, енді орғыта 
шауып, бұлтыңға сала бастады. Бала шорт бұрылыстардан 
бірнеше рет аттан түсіп қала жаздады. 

Арттағылар бір сұмдықтың боларын сезгендей, алыс-
тан «Опырмайлап», «Тақсыр, аттың басын тарт, тарт!» деп 
айқайлап келеді. Еліріп алған бала тыңдамайды, өршелене 
түседі. Қуып жетіп тірідей ұстап, қызығына батпақшы. 
Желіккен көңіл баланы ажал оғына жем қылғалы келеді. 
Əдіс, айланы былай қойып, көзсіз батырлық жасамақ. 
Қайтерсің? Талай қуғынды көріп, тар қыспақтан құтылған 
құлан енді қашуды қойып, сойқан істі бастағалы кері 
ұмтылды.

Топ шеңгелдің түбін айнала шауып əлек болған бала-
ны ақыры қос аяқпен қағып жіберді. Ұшып түсті бала. Тіл 
тартпай кетті. Ақтанау ойнап шыға келді. Ойқастап барып 
қайта оралды. Баланың басынан иіскеп шыңғырып жіберді. 
Сұмдық оқиға оның да жанына батқандай көзінен жас мөлт-
мөлт төгіледі. Ал құлан ше?.. Құлан кең далада көсіле жор-
тып, сонау белден бір-ақ асты. Енді қауіптің жоғын білген 
соң, кері бұрылды да, мазақ еткендей мекіреніп жіберді. Ол 
шоқ, шоқ дегендей, сақ-сақ күліп даланы басына көтеріп 
барады. Ал қаралы топ күңіренген күйі қала берді...

Бəрінен де қиыны қайырымсыз Жошы ханға жалғыз 
баласының қазасын батылы барып кім айтар, қалай айтар?.. 
Осынау топтың бəрінен де батыл, бəрінен де əділ, бəрінен де 
тапқыр күйші болды. «Мен айтамын ханға» деді ол. «Мен 
жеткізе алмасам, домбырам жеткізеді» деді ол. Топ күйшіге 
сүйінді, алал домбырасына сенді... Домбыра безек қағып, 
жан ұшыра сөйлеп отыр, жырлап отыр, жылап отыр. Күй 
аяқталар-аяқталмастан-ақ хан басын оқыс көтеріп ап: «Не 
дейді мынау, не сұмдықты айтып отыр мына күй?! О, дү-
ние!.. Жалған! Жалғызың кетті... Тамырың қиылды, ша-
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ңырағың ортаға түсіп ойран болды – дейді ғой мына дом-
быра» деп хан өкіре құлады. Домбыра кілт тоқтады. Жым-
жырт үнсіздік. Ауыр қайғыдан есеңгіреген хан ызаға бу-
лығып, бар қаһарын күйшіден алмақ. «Өшіріңдер мынаның 
зарлы үнін!.. Құлағына қорғасын құйыңдар! Енді қайтып 
еш нəрсені естімесін, еш нəрсені айтпасын». Хан жарлығы 
қатал. Жазықсыз жан жапа шекпек. Күйші атып тұрып, дом-
быраны хан алдына тоса берді.

– Міне, тақсыр, құйсаңыз мынаның құлағына құйы-
ңыз. Бұл болмаса мен не айта алам?.. 

Уəжден тосылған хан амалсыз отырып қалған екен. 
Мінеки, «Ақсақ құлан» күйінің айтары осы. Қаһарлы хан 
бейнесі, өнер-иесінің өлмес кейпі, жаралы құланның жан 
ұшыра қашуы домбыраның зарлы үнімен астасып, керемет 
өрнек жасайды.

Күй біткен соң ғана сіз ес жиып, алдыңызда отырған 
адамның кім екенін ұғасыз. Əлгінде ғана түрленіп, өсіп, 
құлпырып, қозып кеткен күйші енді бəз-баяғы биязы қалпы-
на көшіпті. Домбырасын мейірлене сипап отыр. Ол сөзге 
сараң адам. Əңгімесін күймен ғана айтады. Оның күйін 
тыңдап, жанын ұққандай боласыз. Оның бар қасиеті, бар 
құдіреті күй арқылы көрінеді. Əлгі «Ақсақ құлан» аңызымен 
сізді жетелеп, қиын бір кездерге алып кеткен осы күйші. 
Домбыраның үнін алуан саққа салып, адам жанын тебірен-
тер əуездерді күңіренткен мынау он саусаққа қайран қала-
сыз. Сол саусақтар өнер адамының өмір жолын домбыраға 
өрнектеп салып жатқандай əсер етеді. Ол тартқан күйлер 
Ығылман Əлжанов деген есімнің əрбір əрпін музыканың 
ғажайып үнімен шебер құрастырып тұрғандай болады. 
Ата-бабаның келер ұрпаққа тастап кеткен небір асыл 
мүлкі бар. Сол асылдардың ішіндегі асылы күйлер, əндер. 
Халқымыздың тарихын сан түрге бөлеп, сəулеттендіріп тұр-
ған əндер мен күйлерді ғасырдан ғасырға, ұрпақтан-ұрпаққа 
алып келе жатқан есімі аңызға айналған адамдар бар. Олар 
əншілер мен күйшілер, жыршылар. Ығылман Əлжанов со-
лардың жалғасы, солардан өнер эстафетасын алған адам, сол 
топтың өкілі.
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Өнер жолы – қызық жол. Оның соқтықпалы, соқпақты 
салалары сан алуан. Əлжановтың да өнер əлеміне қилы-
қилы кезеңдерді кешіп келгені мəлім.

Өнерге құштарлық қалай басталып еді, өзі. Мінезі 
ауыр адамды, дүниеде, сөйлету қиын. Əңгіме айтудан гөрі 
домбыраны шертуді жеңіл көреді. Сонысынан болар, онан 
да мына күйді тартып берейін деп тағы да домбыраны 
сөйлете жөнеледі. Күйдің ырғағымен отырып, қазір елуді 
алқымдап қалған Əлжановтың туған ауылын көз алдыма 
келтіремін. Оның қара борбай балалық шағын ойға аламын.

1925 жыл... Батыс Қазақстан облысы, Жымпиты ауда-
ны, əйгілі Сүттігенді көлінің маңы. Мыңдаған қарапайым 
қазақ отбасылары сияқты Əлжандар да күнделікті тірші-
ліктің күйбеңімен əлек боп жатты. Жетіден асып ат мінуге 
жарап қалған баласы Ығылман бұларға əжептеуір алданыш. 
Əрнəрсеге əуес-ақ... Кейде кісі үйінде көріп қалған домбы-
раны ұзақ айналдырып, айырылмайтын қылықты шығарып 
жүр. Əке-шешеден гөрі баланың талабын ерте байқаған 
нағашысы Қызыл Құрмаш болды. Ол өзі əрі аңшы, əрі дом-
бырашы серілеу жігіт болатын. Ол келген сайын бала соған 
үйіріліп, əжептəуір көңілі өсіп қалатын. Бір күні Қызыл 
Құрмаш тағы келді. Құры келмеді, қойын-қонышы тола кел-
ді. Жиеніне тобылғы сапты қамшы мен қолдан шауып қашап 
істеген қызыл қүрең домбыра əкелді. Шешесіне сандық 
істепті. 

Ығылманның қуанышында шек жоқ. Төбесі көкке жет-
ті. «Жиенім, Құрманғазы атаңның жолын қусаң, қор бол-
массың» деді нағашы. Осы сөз жас баланың көңілінде мəңгі 
қалып қойған. Ешуақытта естен шығарған емес. Домбыраға 
деген ынтықтығы өршіп келе жатқанда мейірімсіз тағдыр 
əке-шешені жұлып əкетті. Бірақ Ығылман далада қалған 
жоқ. Аялы алақанның қамқорлығына көшті. 1930 жылы 
Орал қаласындағы №6 балалар үйіне кіреді. Еш нəрседен 
жоқшылық көрмейді. 1935 жылдың 18 шілдесіне дейін 
осында болады. Бұл кезде ЬІғылман домбыраны жап-жақсы 
тартатын халге жетеді. Баяғы домбырамен ол талай-та-
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лай концертке қатысып, сол төңірекке белгілі күйшілерден 
күй үйренеді. Əсіресе облыстың радиокомитетте істейтін 
Кəуен домбырашының жəрдемі көп тиді. Туған Сүттігенді 
көлінің маңына демалысқа барғанда Қуаныш, Қангерей 
деген күйшілерді жалықпай тыңдайды. Олардан да талай 
күйді жатқа үйренеді. Сөйтіп сол кездің өзінде-ақ Орал 
өңіріне домбырашы-бала деген аты тарай бастайды.

Əлжановтың өміріне күрт өзгеріс енгізген оқиға – ака-
демик Ахмет Жұбановтың 1935 жылы Оралға баруы болды. 
Бұл қазақ мəдениеті мен өнерінің қаулап өсіп келе жатқан 
алғашқы кезеңі еді. Кең-байтақ жерімізді кезіп жүрген 
əнші, күйші, жыршыларды іздеп тауып, орталықа жинап 
жатқан мезгіл. Осыдан бір жыл бұрын А. Жұбанов бірне-
ше домбыраның басын қосып, қазақ елінің тұңғыш ор-
кестрін ұйымдастырған болатын. Ол Оралға сол оркестрді 
ала барған-ды. Көп домбараны қосып тартуға болатынын 
тұңғыш көрген қазақтар таңдана қол соғып жатты. Ахаңның 
басқаруындағы бұл топ екі түрлі қызмет атқарды. Бірінші-
ден, қазақ өнерін халқымызға кең насихаттаса, екіншіден, 
сол өнер өкілдерін сарыла іздеп тауып, қомақты музыка 
коллективін жасады. Міне, бұл оркестрдің өнер тарихында-
ғы осындай ерекше рөлін жақында өткен оркестрдің 
30 жылдың мерекесі айқын көрсетті. Əлжановтың да өмірі 
осы оркестрмен байланысты.

Оралдағы концертті көрген соң Ы. Əлжанов шыдай 
алмай оркестрге өзі келеді. А. Жұбанов жəне атақты дом-
бырашылар Науша Бөкейханов пен Мəлік Жаппасбаевтар 
тыңдап, жас жігіттің өнеріне риза болады да, өздерімен 
бірге Алматыға ала кетеді. Нағыз өнер жолы енді бастал-
ды. Бұрын қалай үйренген, солай қара дүрсін тарта бере-
тін күйдің кейбірі қайта қаралып, қағыс та, перне басу да 
тəртіпке түсті. Күй тартудың техникасы жəне əрбір күйдің 
мазмұны, айтар əңгімесіне байланысты өзіндік стилі бола-
тыны туралы, жалпы музыка дүниесінің көптеген мəселелері 
жайында əңгіме-лекциялар тыңдап, көзін ашады. Нота 
үйренеді. Бірте-бірте Əлжановтың өзіндік бағыты байқала 
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бастайды. Жəне бір тартқанды қағып алатын қасиеті, жады 
Ахаңның да, оркестрдің басшы домбырашыларының да 
көзіне ілігеді.

1937 жылы атақты Динаның күйлерін үйренуге төрт 
кісі белгіленеді. Соның бірі Ы. Əлжанов. Осы тұста Ығаң 
«Қайран шешемді» боздата жөнеп еді, Құрманғазы баба-
мыздың алып тұлғасы алдыңа кеп тұра қалғандай, қайта 
жанғандай болды. Күй тартудағы Динаның стилі, домбыра 
қағысы үлкен дүние. Оны игеру кез келген адамның қолы-
нан келе бермеген. Міне, осыны байқаған акад. А. Жұбанов 
алғыр деген төрт жігітті бөлген. Динаның өз күйінен басқа 
білетіндері де ұшан-теңіз. Соны кейінгі ұрпаққа алып қалу 
өте маңызды істің бірі. Бүгінгі күні, егер Динаша тарта-
тын адамды іздесек, алдымен Ы. Əлжанов еске түседі, егер 
қазақтың күй өнеріндегі ерекше тұлға боп өткен Динаның 
қазынасын түгел меңгерген күйші бар ма десек, алдыман 
Ы. Əжанов тілге оралады. Сол бір 1937 жылдан былай 
қарай Ы. Əлжанов өз өмірін Дина творчествосына бағыш-
тайды. Оның ғажайып еңбек сүйгіштігінің арқасында Дина 
қалдырған мол дүние жинақталып отыр. Қазына иесі Əл-
жанов.

Динаның домбыра тартудағы күллі құпиясы бір сəт көз 
алдымыздан өтіп жатыр, өтіп жатыр... Қасиетті ананың 
«Домалатпасын» құйыңдай ұйтқыта жөнелгенде саусақ-
тарға зер салыңызшы.

Көз ілеспей жүйткізді-ай келіп. Шынында да, құйын 
дерсіз. Алуан қағыстың астында сол қолдың қалайша үл-
геретініне қайран қаласыз. Төбеден түскендей тасырлата 
жөнейтін күйшілер де болады. Əдетте мұндайлардың тарт-
қанынан тарсылы көбейіп кетіп, күйдің күллі қасиеті жете 
алмай жатады. Алғашқыда астын-үстін қағыстырды жү-
гірте жөнелген Ығаңа да күдіктене қарайсыз. Япырай, 
бүлдіретін болды-ау деген ой көкейіңізде тұрады. Бірақ 
бірте-бірте бауырын жазып алған күйші əлгіндей ойдың 
быт-шытын шығарып, өзіңізді əбден баурап алады. Көз 
алдыңызда бір құдіретті күштің иесі отырғандай көрінеді. 
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Күйдің он екі мүшесі қызметіне түгел кірісіп, талай-талай 
қиялдарға мегзейді. Жақсы есімдер жетегінде кете бара-
сыз. Сол бір тəтті арманның ізіне түсіп алып, айырылғыңыз 
келмейді-ақ. Күйдің құдіреті осынысында ғой.

Кезінде күйшінің көбі Динаның домбыра тарту стиліне 
төзе алмай, қиындықтан қашыңқыраған.

Сол бөлінген біраз күйшінің ішінде Ы. Əлжанов қана 
аяулы ананың ғажайып өнерін түгел игеріп, келер ұрпаққа 
ұзатып салып отыр. Осының өзі-ақ зерделі адамға біраз 
нəрсені аңғартқандай. Динаның күйлерін Ү. Омаров, Ə. Ес-
қалиев сияқты атақты күйшілер тартады. Бұлардың орын-
дау стилі де тыңдаушыға керемет лəззат əкеледі. Шебер-ақ. 
Таңдайды қағып отырасыз. Ал Əлжановтың орындауындағы 
күйлер басқаша естіледі. Мəселен, мынау «Бұлбұл» Үріс-
тембек пен Əзидолла бұлбұлынан өзгешелеу. Динаның өзі 
жасаған сурет бар мұнда. Мұнан Динаның ойын оқығандай 
боласыз. Жалпы қандай күйді тартқанда да Əлжанов Ди-
наның ұлылығын, өзінің шеберлігін танытады. «Қара қасқа 
ат»-ты тыңдаңызшы, аспанға шапшыған кербез аттың жү-
рісі көз алдыңызға келеді. Жалт-жұлт етіп, секіріп, ырғала 
жортып ауыздықпен алысып, ұзап бара жатқан қарақасқа ат 
ойыңызда қалып қояды.

Енді бірде қазақ қауымының ырысы – көген маңындағы 
көріністерге көз саласыз. Маңыраған қой, көгендеулі қозы, 
қиқулаған малшы кешкі мезгілді басына көтеріп, азан да 
қазан боп жатқан сəт. Табиғат сұлулана бой тарап, күнді 
иығынан асырып, алысқа ұзатып салып тұр. Төңірек тір-
шілік тынысына елтіп, ерекше бір заңдылыққа бағынғандай 
балбырайды. «Көгентүн» осындай əсер береді. Мұның қа-
ғысы, құрылысы тіпті ерекше.

Дина жасының ұлғайған шағында заманының елеулі 
кезеңдерін халқының қуанышы мен қайғысын егіз ішекке 
түсіріп кетуді мақсат еткен. Оның қайсыбір күйін алсаңыз 
да осы игі ниеттің куəсіндей жайтты байқайсыз. «16 жыл», 
«8 март», «Тойбастар», «Партия туралы күй», «Жігер» 



293

осыған дəлел. Мұның қай-қайсысы да сол тақырып тө-
ңірегінде өзек қылын шертіп, музыкада əсем өрнек жасай-
ды. Осының бəрі Əлжанов əңгімелеуінде тіпті жанданып 
кететін сияқты. Ол Динаның ішкі дүниесін, күйлерінің жа-
нын тамаша таныған. Міне, сондықтан ол Дина күйлерін 
орындауға келгенде өзгелерден бөлек тұрады.

Қазір атағы шартарапқа кеткен Құрманғазы оркестрі-
нің репертуарын байытуда да Əлжановтың өзіндік үлесі 
бар. Жоғарыда аталған «16 жыл», «Тойбастар», «Əсем қоңыр», 
«8 март», «Партия туралы» күйлері осы күйшінің орын-
дауынан жазылып, оркестрге түскен. Оркестрге түспегені 
қаншама. Əсіресе «Жеңіс», «Жігер» күйлерін айтсаңызшы!.. 
«Жеңісте» жүректі кернеген қуаныш домбыраға түсіп, сол 
арқылы əрбір адамның кеудесінде шаттық отын маздатып 
жатқандай болады. Мұнда ананың ақ тілегі, елін, ерін, ұлын 
сағынған жанның мұңы бар. Бұл пессимизмге толы мұң 
емес, оптимистік күш-жігерге толы қуатты мұң. Жауын жең-
ген елдің орынды мақтанышы бар. Еліне, елінің еріне сүй-
сінген ананың махаббаты бар. Əлжанов əрбір күйдің сы-
рын осылай түсініп, осылай жеткізеді.

Ы. Əлжанов тек Дина күйлерімен шектелмеген. Оның 
бұдан да басқа білетін халық күйлері, халық компози-
торларының күйлері тіпті көп. Құрманғазының «Ілмесі», 
Дəулеткерейдің «Қыз ақжелең», «Құдашасы», Мəменнің 
«Ақшолпан», «17 жыл», «Баламайсаңы», Əлікейдің «Салық 
өлген», «Қоңыраласы», Қазанғаптың «Домалатпай», «Торы 
аты», Кəуеннің «Сəн-ауы», Өскенбаев Мұраттың «Ақжар 
мен Жеңісі» жəне толып жатқан күйлер Əлжановтың орын-
дауында ерекше өрнек тапқан.

Ы. Əлжанов 1948 жылға дейін оркестрде болған. Ал 
1945-52 жылдары Қостанай облысына берген филармо-
нияның көркемдік жағын басқарады. Сөйтіп жастарды бау-
лу жағына көшеді. Өнерін халықтың ортасына барып көр-
сетеді. Музыка мектебіне сабақ береді. Талай-талай шə-
кірттері қазір халыққа өз бетімен қызмет етіп жүр. Əлжа-
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новтың тəрбиесін көріп, оның шеберлігін үйренген шəкірті 
Рахымжан Қасымов қазір Республикамызға еңбегі сіңген 
артист атағын алды. Бұл нағыз ұстаздың еңбегі. Ұстазға 
өз еңбегінің нəтижесін көруден артық бақыт бар ма?! Сол 
сияқты Сапар Қырықбаев, Серік Құсайыновтар да күшті 
домбырашылар қатарына қосылады.

1947 жылы Ш. Қажығалиев Ы. Əлжановты оркестрге 
кері шақырады. 1964 жылға дейін оркестр құрамында белді 
домбырашы болды. Қазір күйші Қазақконцерт жанындағы 
халық аспаптар оркестрінде музыкант. Ол қай жерге бар-
масын, қай жерде істемесін халыққа қалтқысыз қызмет 
істеуден танған емес. Кішіпейіл де қарапайым музыкант 
өзінің қос ішікті домбырасымен, Динаның тамаша күйле-
рімен адамдар кеудесіне тəтті сезім сеуіп келеді. Қыс 
демей, жаз демей жылдың кез келген мезгілінде оны сіз бірде 
малшылар ортасынан көрсеңіз, бірде кенші қауымының құ-
шағында көресіз. Оның күйлері эфирге шыққанда құла-
ғыңызды тоса қоясыз. Сонда сіздің күйге, домбыраға де-
ген, жалпы қазақ музыкасына деген сезіміңіз қанаттанып, 
дүниені шарлап кетеді. Күйшіге деген құрметтің көкесі осы 
емес пе?!

ҰЛЫЛЫҚ АЯСЫНДА

Сəтбаев сынды ұлы тұлға туралы толғану – осынау 
жарық əлемде адам атын иеленіп жүрген жанның, əсіресе 
ғалым атаулының, бəрінің қасиетті міндеті саналады. Өйт-
кені ол, ең алдымен, ақыл-ойын, білік-білімін, бар өмірін 
қазақтың, сосын бүкіл адамзаттың болашағы үшін сарп 
еткен ғажайып тұлға. Ол мына ұлы даланың шежіресін 
шерту үшін, қазыналы қатпарларын қазбалап тапқан асыл 
мұраларын ел мүддесіне жарату үшін келген ертегінің ба-
тырларындай ереніміз!

Қанекеңнің тірі кезіндегі жəне дүниеден өткеннен ке-
йінгі замандастары, мамандастары, шəкірттері жазған те-
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біреністі дүниелердің көбімен таныспын. Неше алуан əсер-
ге бөленіп, риза көңілмен оқып шықтым. Оның ішінде 
Медеу Сəрсекеевтің арнайы кітабы да Қ. Сəтбаев тұлға-
сын сомдай түскен. Ал академик Мұқтар Бəкеновтың сəт-
баевтану ілімін қалыптастырудағы еңбегі бөлек əңгіме.

Менің мамандығым геологиядан алшақтау болғанмен, 
ғалымдар санатынан екенімді есепке аламын, Сəтбаев ту-
ралы үнемі ой үстінде жүремін. Шамасы, əу баста ғылым 
сарайына ұмтылуымның басты себепкері Қ. Сəтбаев бол-
ды. Там-тұмдап ол кісінің публицистикалық əуенмен жа-
зылған мақала, еңбектерін оқып жүрдім. Əсіресе, жер ана-
ның бауырына басып жатқан неше алуан асыл қазынаны 
майын тамызып, түсінікті тілмен баяндауына тəнті болған 
ем. Содан еліктеу мен құмарлықтың арқасында ҰҒА құра-
мындағы Тіл білімі (қазіргі А.Байтұрсынұлы атындағы) 
институтына кіші ғылыми қызметкер ретінде қабылданып, 
қасиетті қазақ тілінің зерттеушісінің біріне айналдым. Мен 
сол өткен ғасырдағы 60-жылдың басынан бері қарай Сəт-
баев негізін қалаған ғылым ордасында ана тіліміздің қа-
тардағы жоқшысы ретінде ғылыми ізденістер соңындамын.

Қ.И. Сəтбаевтың бүкіл саналы өмірін саралағанда оның 
ұлы іс-əрекеттерін, шынында да, ең күрделі үш салаға бөліп 
қараған жөн сияқты. Біріншіден, еліміздің мыс-қоймасы – 
Жезқазған, Ұлытау кен ауданы. Екіншіден, Геология инс-
титуты, үшіншіден, Қазақ ССР Ғылым академиясы. Бұл 
үш асу – қазақ елінің еңсесін тіктеп, есін жиғызған ұлы 
ерлік болатын. Қ.И. Сəтбаевтың ерен еңбекқорлығын, асқан 
ғылыми ізденімпаздығын, керемет ұйымдастырғыштық қа-
білеті мен кемел басшы ретіндегі қабілет-қарымын та-
нытатын бар қасиеті осы үш саладан айқын аңғарылады. 
Мəселенің бұл жағы қазақ, орыс ғалымдарының мақала, 
естеліктерінде жан-жақты сөз болып келеді.

Қанекең жайындағы матеиалдарды қарап отырып, ол 
кісінің қоғамдық ғылымдар саласынан да мол хабары бар 
əмбебап ғұлама екеніне көзіңіз жете түседі. Оның əсіресе 
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əдебиет, өнер, мəдениет, тарих, тіл, экономика салаларының 
асқан білгірлері М. Əуезов, А. Жұбанов, І. Кеңесбаев, 
Н. Сауранбаев, С. Бəйішов, Ə. Марғұлан, Қ. Жұмалиев, 
С. Зиманов тəрізді ғалымдарды төңірегіне жинап, кемел 
ойларын кеңесіп отыруы осыны аңғартады. Бұл оның төр-
тінші ерлігінің бір көрінісі іспетті емес пе?!

Оның ғажайып əншілігі жөнінде де тіпті мамандар да 
тамсана əңгімелейді. Академик М. Қаратаев «Сəтбаев əн-
күйден жаратылғандай жан еді. Ол домбыраны бабына 
келтіре тартып, өзі көп білетін қазақтың халық əндерін 
сүйсіне айтатын» деп тебіренеді. Ал əйгілі музыка зерт-
теушісі А.В. Затаевичтің мына бір сөзіне құлақ түрелік: 
«Қаныш Сəтбаев Томск технология институтынан білім 
алған жас қазақ инженері, Баянауыл əндерінің тамаша білгірі, 
əрі ғажайып орындаушысы, ол осы жинаққа (Қазақтың 
100 əндері мен күйлері, 1931 ж.) əуен ырғағы жөнінен 
ғана емес, текстерінен де мол мағлұмат берді» деген ойын 
таңбалаған.

Қанекеңнің «Бүркітбай», «Баянауыл», «Қорлан», «Қа-
напия» тəрізді əндерді мүлтіксіз орындау шеберлігіне тəнті 
болған əйгілі академик Ахмет Жұбанов өзінің əсерін жа-
сыра алмай: «Қанышеке, сіз музыкаға кеткен болсаңыз осы 
кезде Үлкен театрда Борис Годуновтың рөлін емін-еркін 
ойнап жүрген болар едіңіз дегенімде, Қанышекең миығын 
тартып күлді де, жауап қайтарған жоқ», – дейді де кейіні-
рек ғұламаны бір əн мен бір əншіге теліп қойғанын əбес 
көріп, онысына өкініш білдіреді. Ия, ол өз жерінің тау-та-
сын, тамаша табиғатын ғана емес, өз елінің əн, жырын 
да, ғажайып күйлерін де, өнерлі қазағының бар асылын 
ардақтаумен өткен дүниеден.

Ол əл-Фараби мен Шоқаннан кейінгі бүкіл əлемдік 
ғылым ғарышына көтерілген бірегей дана тұлға. Қанекеңнің 
ғылымдағы, өмірдегі нар тұлғасын сөз бен өнердің алыбы 
Мұхтар Əуезов сынды кемеңгерлер ғана жеткізе алған. Ал 
біздердің еншімізге тиетіні Сəтбаев болмысына тамсану 
мен таңдану ғана.
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Ө. ЖƏНІБЕКОВ ЖƏНЕ 
ТІЛ МЕН МƏДЕНИЕТ ХАҚЫНДА

Қасиетті Отырардың киелі топырағында дүниеге кел-
ген Өзбекəлінің балалық шағы өзінің еске алуына қара-
ғанда өте күйзелісті жағдайда өткен. Алайда еңбекке, оқуға 
деген ұмтылыс оны ылғи алға жетелеумен болады. Ерте 
тұтана бастаған мақсаткерлік қуат оның жас қанатын қа-
тайтып шыңдап, Оңтүстік өлкесінің түлеп ұшар бала қы-
ранына айналдырады. Домбыраға, əнге, өлеңге, биге, жалпы 
өнер атаулының сан түріне деген құмарлық оны үнемі көптің 
алдына шығарып отырады. Өзекеңнің осы қасиеттерін 
ерте байқаған аудан, облыс басқарған білікті азаматтар 
оны комсомол жұмысына тартады. Оның қабілет-қарымы, 
міне, осы комсомол қызметінде жүргенде жан-жақты ашы-
лады. Қандай істі қолға алса да көзін тауып, жұртты ұйым-
дастыра, іскер жандарды төңірегіне жұмылдыра білетін 
қабілеті оны жастардың нағыз жетекшілігіне көтереді.

Ол біртіндеп қазақ халқының осынау жарық дүниедегі 
орнын, өзінен бұрынғы ұлылардың өмірін зерттей бастай-
ды. Сөйте келе ол өзі де қазақ елінің тағдыры үшін айқасқан 
үлкен күрескер тұлғаға айналды. Əсіресе Қазақстан тə-
уелсіздігі жылдарында жазылған «Эхо» (1991), «Уақыт 
керуені» (1992), «Жолайрықта» (1995), «Қазақ киімі» (1996), 
«Ежелгі Отырар» (1997), «Тағдыр тағылымы» (қос кітап, 
1996, 1997) атты кітаптарының өнегелілік, тағылымдық мəні 
айрықша.

Алдыңғы баяндамашы жəне өзімен тұстас, қызметтес 
аға-іні бауырлары айтқан Өзекеңнің ауқымға сия бермей-
тін сан қырлы талантына тəнті боласың. Соның бəріне қа-
лай үлгерген, шіркін, Алла тағала тағы біраз өмір бергенде 
мына түрленбелі заманның қилы-қилы қылығын таратып, 
талдап берер əлі талай дүние ағынын байқағандай бола-
мыз. Əттең, дүние-ай, деуден басқа біздердің қолымыздан не 
келеді?! Тек Өзекеңнің осы жазып кеткен дүниелерін игеріп, 
тастап кеткен үлгі-өнегесін бойға сіңіре алсақ, соның өзі 
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аруақты азамат алдындағы парызымызды өтегендей болар 
едік.

Бүгінгі əңгімеде мен сан қырлы Өзекеңнің əзірге өзім 
байқаған, сезінген, түсінген кейбір тұстарына ғана тоқталып 
өтпекпін.

Ол, ең алдымен, мемлекет жəне қоғам қайраткері еді. 
Оның өзге қайраткерлерден басты ерекшелігі мемлекеттік 
жəне қоғамдық істерін ғылыми, мəдени жұмыстармен ке-
ремет ұштастыра білуінде болатын. Оның негізгі маман-
дығы – тарихшы. Бірақ бұл саламен түбегейлі айналысуға 
оның мүмкіндігі бола қойған жоқ. Соған қарамастан, та-
рихтың талма тұстарына барып, оқтын-оқтын болса да 
қозғаған ойлары оның зерек зердесін танытып отырады. 
Оның осындай ой-пікірлерін жинақтап, диссертациялы-
лық жұмысымен бірге қосып баспадан шығару қажет. Бұл 
өткен тарихымыздан адасыңқырап қалған бүгінгі ұрпақ үшін 
қажет. 

Оның басып өткен өмір жолы кез келген пенденің өл-
шеміне сия бермейтін тартысы мен тауқыметі, күнгейі мен 
көлеңкесі, қасіреті мен қасиеті, табысы мен тоқырауы қат-
қабат қиыншылықтардан тұратын. Өмірдің еншісіне тиген 
соқпақтарын ол əу бастан-ақ күреспен өзіндік, Өзбекəлілік 
іс-əрекетпен өткізуге тырысты. Сондағы оның ұстанған 
темірқазығы, мұраты қазақ халқына, Қазақстанға барынша 
адал қызмет ету болатын. Ол комсомол болды, жастардың 
көсеміне айналды. Ол коммунист болды, адал коммунист 
болудың классикалық үлгісін танытты. Ол совет қызметінде 
болды. Ол қайда барса да, қандай лауазымды қызметте бол-
са да осы өзі ұстанған өмірлік принципінен тайған емес. 
Ол шыққан тағын жеке бастың мүддесі үшін, құлқын үшін, 
бас пайдасы үшін пайдаланып көрмеген жан. Өзінің тура 
мінезінен, бетің бар, жүзің бар демей айтып салатын тіке 
ащы сөзінен (ешкімнің қызмет дəрежесіне қарамай) талай 
опық та жеді. Өзінің табиғатына, білік-біліміне, қабілет-
қарымына сай емес қызметтерге итеріліп, ығыстырылып 
жатқанда да күйінгенмен, күйзелгенмен ешкімге жалынып, 
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жалбақтап, əйтпесе біреуге жамандық ойлап күн кешкен 
емес. Екі білекті сыбанып, қай жұмыста да халық мүддесін 
жоғары қойып, соған ғана қызмет етумен болды. 

Жарамсақтарды жасқадың,
Шындықты айтудан қашпадың.
Қандай сайларда жүрсең де,
Биіктерге елді бастадың, – 

дейді Фариза ақын. Тіпті баз біреулер сияқты өз мүмкін-
дігін пайдаланып, балаларын да қызметке тықпалаған 
емес. «Қабілеті болса, білім алса, өмірден өз орнын өзі табу 
керек» деген пиғылдан өле-өлгенше тайған жоқ. Сондай-ақ 
ауыл-аймақ, туған-туыс іздеп, русырап əрекет етіп тобын 
көбейтіп, төңірегін түгендеп жатқан мына заманның көр-
генсіз, өріссіз басшылары сияқты сұрқиялықтан, зымиян-
дықтан аулақ болатын, ондай əрекетке жол бермейтін. Оған 
жанасқан жандардың көбі осы принципті қатты сезінетін. 
Солайша əрекет етуге тырысатын. Заманның ағымына қа-
рай ауытқып, құбылып, саясатын өзгертіп, түлкі бұлаңға 
салуды ол білмейтін. Қандай жағдайда да ол əділет жолы-
нан таймай өтті. Өмірдің тірегі – адалдық пен əділдікте 
деп түсінетін Өзекең өле-өлгенше осы өзіндік түсініктен 
тайқымай кетті.

Қазақтың ардагер ұлдарының бірі Ілияс Омаровтың 
«Туысқандықты туыстарымның арасынан ғана іздеген жан 
емес едім. Өзіммен кім үндес болса, соны туысқан, соны 
дос тұттым» деген сөзі еске түседі. Өзекең де осы принцип-
тің адамы болатын.

Мен бұл кісімен туыс адаммын. Бірақ біздің арамызға 
дəнекер болған осы бір қан туыстығы ғана емес, жан туыс-
тығы, түсінік-пайым туыстығы басым болды деп шамалай-
мын. Туыстық, рулық жақындық арқылы жылғаласып, тіл 
табысып жатуды ол кісі мүлде қаламайтын. Өзіне де, өзгеге 
де қатаң талаппен қарайтын қатал адам болатын. Бірақ сол 
қаталдықтың аржағында мейлінше жұмсақ мейірімге толы 
бір сыр жататын. Түбі туыс болғанмен, екеуміздің орайла-
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суымыз қызық еді. Екеумізді де қызықтыратын ең негізгі 
екі нəрсе болды деп ойлаймын қазір. Ол – тіл мен өнер. 
Өзекең өнер атаулыны құдірет санайтын. Əсіресе, қазақтың 
халық əндері мен күйлерін, халқымыздың көне музыкалық 
аспаптарын мейлінше қадір тұтатын. Оның əрқайсысының 
бойынан, үнінен, атынан өзгелер көре, естіп, ұға білмейтін 
бір өрнек, белгі тауып, солар жайында егіліп, төгіліп əңгіме 
айтып кететін. Ал сол көне аспаптарды қалай жинағаны 
менің əлі есімде. Əйтеуір жүрген жерінде ол саясаттың 
құлы болып қалмай, туған халқының қасиетін танытатын, 
оның мəдениеті мен рухын əйгілейтін нəрсенің бəріне зер-
герлерше назар аударып, тірнектеп жинап жүретін.

Тіпті көп əнші айта бермейтін, біле бермейтін халық 
əндерін білетін. Соларды өзінің құдай сыйлаған əдемі қоңыр 
дауысымен айтып, жұртты сүйсіндірмей қоймаушы еді. 
Қазіргі танымал əншілердің біразына халықтық, ұлттық 
үлгіге ойысуына оның септігі болды.

Өзекеңнің би мен сахна өнеріне қосқан үлесі ұшан-
теңіз. Бұл қайсібір жандарды елең еткізе қоймағанмен, 
қазақ халқының рухын, өнер өрісін танытатын асқан үлгі-
лер екен. Бұл жөнінде Өзекеңнің өзі тəрбиелеген өнер 
өкілдері əлі талай жазар деген үміттеміз. Қазақтың домбы-
расы мен қобызы Өзекең үшін киелі аспап еді. Менің аздап 
əн айтып, күй шертетін жайым бар. Бізді жақындастыра түс-
кен əуелгі нəрсе осы болды. Ол күй тыңдаудан жалықпай-
тын. Ананы тартшы, мына күйді шертші деп, мүмкіндігі 
болған сəттерді құр жібермейтін. Зауқы түскен сəттерде өзі 
ыңылдап əн бастап, ауылда, елде бала күнде жадында қалып 
қойған халық əуендерін бірінен соң бірін айтып, елжірей 
төгілетін. «Шертер», «Сазген», «Адырна» фольклорлық ан-
самбльдердің құрылуы, Торғайдың муздрам театрының 
ашылуы Өзекеңнің осындай табиғи танымы мен таланты-
нан туындаған дүниелер ғой.

Қазақтың өнер тарихы, этнографиясы жайындағы ма-
қалалары мен кітаптары шежіре кеуденің кейбір сыры ғана. 
Өкініштісі, көкейіндегі көп дүние хатқа түсіп үлгермей, 
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өзімен бірге кетті. Əр пенденің бір үлкен кемшілігі – қасын-
да жүрген адамның да, өзіңнің де бір күні жарық дүние-
мен қоштасар сəті келерін сезе бермейтіні ғой. Соңғы жыл-
дары ауру айналдырған Азаматтың қалжырай бастағанын 
білсек те, өлімге қия алмай жүрдік. Қаншама əңгіме-сұхбат, 
ойлар, пікірлер, əсерлер болды. Соны жазып жүрсекші, тə-
йірі. Опасыз жалған біздің пайымсыздығымызды бетке ба-
сып, опындырып отыр бүгін. 

Өзекеңнің екінші бір үлкен қыры тілге деген өзгеше 
құштарлығына байланысты көрінетін. Ол қазақ өнері, 
оның ішінде музыка аспаптары, этнографиялық атаулар, 
би өнерінің терминдері, жалпы қазіргі қазақ сөзінің көпке 
беймəлім түрлері жөнінде ізденістерін нағыз тіл маманын-
ша жасайтын. Үнемі телефон соғып, əр сөздің мағынасын, 
түп-төркінін іздеп, шарқ ұрып жататын. Мені де əуре-
сарсаңға салып, əрбір сөздікке үңілдіріп, ойға шомдыра-
тын. Бір таңғалатыным, ол жеке сөздердің мағыналық өрі-
сін терең түсініп, оларға атаулық сипат беруге шебер 
еді. Оның кітаптарын қолына алған адам мұны аңғармай 
тұрмайды. Қысқасы, Өзекеңнің тілдік ізденістері – бір сала 
əңгіме. Ол жасаған, жүйелеген терминдер саны едəуір. 

Оның өткен дəуір, кешегі тарих өкілдеріне көзқарасы 
тіпті алабөтен болатын. Əсіресе, сонау сұрапыл жылдары 
нақақ кеткен арыстарымызды тарих əділетсіздігінен ара-
шалап алу үлкен арманының бірі еді. Бұл іспен айналы-
сар қолында билігі жоқ өрен кезінде іштен тынып, бармақ 
тістеумен жүретін. Сөйтіп жүргенде, шамасы сол аруақтар 
тілегі ме, кім білсін, ол Колбин заманында Қазақстан ком-
партиясының идеология секретары болып тағайындалды. 
Бұл кез бүкіл қазақтың ұлтшыл аталып, қара күйе жағылып 
тұрған шағы еді. Ұлттық мүдде, ұлттық мəдениет, ұлттық 
тіл дегендеріңізге абайлап баратын, Горбачевтың қазақ-
тарға қырын қарап тұрған шағы. Міне, осындай қиын ке-
зеңде Ө. Жəнібековке жендет атанған Г. Колбинмен қызмет-
тес болып, оның қырысқан мойнын ұлт мəдениетіне қарай 
бұру тіпті де оңай болған жоқ.



302

Əсіресе, бір кезде жалтақ боп, аяңкестеніп алған қазақ 
зиялыларының өзінің батылы бара бермейтін, барғысы 
келмейтін тарихтың ақтаңдақ беттеріне айналған арыста-
рымызды ақтап алудың ұлт мəдениеті үшін қаншалықты 
зор маңызы бар екенін түсіндіру аса қиын болғаны мəлім. 
Соған қарамастан ол алған бетінен қайтпады. Халқымыз-
дың теңдесі жоқ тұлғаларының алдындағы перзенттік 
парызын өтеудің алуан түрлі жолдарын қарастырумен бол-
ды. Мамандарды жинап, комиссия құрып, мəселенің анық-
қанығын айқындауды тапсырды. 

Арамызда болған мынадай əңгіме естен кетпейді. Бір 
сенбінің кешінде Өзекеңнің таудағы коттеджіне сəлем 
бере барғанбыз. Қашанғы əдетінше шаршаңқы, ой үстінде 
күйзеліп отыр екен. Хал сұрасып, жағдай білісіп алған соң:

– Шаршаулысыз ғой, Өзеке, тыныштық па? – дедім. 
– Қайдағы тыныштық. Тарих алдында жіберіп алған ке-

шірілмес күнəмізді кім түзейді? Жаны күйзелер жандарың 
шамалы, – деп түйіліп, тоқтап қалды. Мұндайда килігіп 
сұрақ берсең бəлеге қаласың. Ойын бұзбай сабыр сақтап, 
əңгіменің артын күту керек. Үңдемедім. 

– Өткен аптада қазақтың қазіргі белгілі-белгілі деген 
зиялыларын, жазушысы, ғалымы, қоғам қайраткерлері бар, 
бəрін жинап алып, ақыл салдық. Осы А. Байтұрсынұлы, 
М. Дулатұлы, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, Ш. Құдайбер-
диев туралы алып-қашты əңгіме көп. Кім бұлар, шынымен 
халық жауы боларлық қылмысты əрекеттері болған ба, жоқ 
əлде жаламен кеткен бе? Осының анық-танығын Сіздер 
айтпағанда кім айтады? Не дейсіздер? – деп едім, көбі үнсіз 
қалды. Мен осыған қайранмын. Ол кісілерден ештеңе 
шықпайтын болған соң арнайы комиссия құрып, тез арада 
ұсыныс беруін өтіндім, – деп тоқтады. Иə, қашан барсаң 
осындай бір күрделі мəселенің күрмеуін шешумен əлекте-
ніп отырған оған таңданумен болатынмын.

Келесі бір кездесуде қазақ даласында иесіз, қараусыз, 
қирап, құрып бара жатқан тарихи ескерткіштер мен жə-
дігерліктер жайын айтып (25 мың түрі бар), соның бəріне 
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жалғыз өзі жауапты адамдай күйзеліп əңгімелейтін. Əсіресе 
Əзірет Сұлтан, Арыстан-баб, Айша бибі, Қарахан, Бекет 
Ата, Алаша хан, Ұлытау, Абай, Жамбыл, Құрманғазы, 
Мəшһүр Жүсіп т.т. толып жатқан киелі орындардың бəрін-
де Өзбекəлінің қолтаңбасы, іс-əрекетінің ізі қалып жатты. 
Бұл да бір зерттеушілерге мол материал беретін үлкен сала. 

Ал «Тіл туралы» Заң мен мемлекеттік Бағдарламаның 
түзілуіне Өзекең қосқан үлес ұшан-теңіз. Тіпті Конституция 
мен Тіл тұжырымдамасын жасауда тікелей атсалысты. Дəл 
осы тұста Əбекең (Ə. Қайдаров) екеуміз «Қазақ тілі» қоға-
мын құру жөнінде Өзекеңе барғыштаңқырап жүргенбіз. 
Өйткені ол бұл идеяны да ə дегеннен қатты қолдады. Талай 
нақты мəселелер туралы кеңестік. Бұл тұста зиялы қауым-
ның өз арасында қазақ тілін мемлекеттік тіл етеміз бе, жоқ 
па деген талас пікірлер жүріп жатқан. Жазушылар одағында, 
Ғылым академиясында алып-қашты əңгімелер өрбіп, га-
зеттерде қилы-қилы мақалалар жарияланды. Қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл болуына зиялы қауымның көбі күдікпен 
қарады. Қаншама жылдар сананы билеген жалтақтық бұл 
жолы да көпті өз уысында ұстаумен болды.

Қоғам құру, қазақ тіліне мемлекеттік мəртебе беру ту-
ралы академик Ə. Қайдаровтың идеясына үрке, шошы-
на қарағандар көп еді. Тіпті тіл қасіреті мен оның қазіргі 
даму ерекшеліктерін тереңірек зерттеп, көп ақиқатқа көзі 
жете бастаған тілшілердің (тіл мамандарының) арасында 
да бірауызды пікір болған жоқ. 1988 жылдың екінші жар-
тысында Тіл білімі институтындағы осы мəселеге арналған 
алғашқы жиындар əлі күнге есімде. Мемлекеттік тіл идея-
сына көбі қарсы болды. Ол жайында жазылып жүр.

Ең бастысы, Ө. Жəнібековтың идеология хатшысы бо-
лып келуі «Қазақ тілі» қоғамын құруға да тікелей сеп-
тігі болды. Неге десеңіз, қазақ тілінің қазіргі күйінің қан-
шалықты екенін ол мейлінше терең сезінетін. Қазақ тілі 
туралы мəселенің бүкілхалықтық іске айналғаны сонша-
ма, ол жөнінде арнайы Заң түзілмесе болмайтыны жөнінде 
ұсыныстар көбейді. Нəтижеде «Тіл туралы» Заң да түзіле 
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бастады. Тіл қоғамын құру туралы мəселе де өзінің шарық-
тау шегіне жетті.

Сөйтіп, 1989 жылы қыркүйектің 21-інде «Тіл туралы» 
Заң қабылданды да, онда қазақ тілі – мемлекеттік тіл бо-
лып жарияланды. Іле-шала бір айдан соң, яғни 21 қазанда 
«Қазақ тілі» қоғамы құрылды. Мұның бəрінің басы-қасын-
да Ө. Жəнібеков болды. Əсіресе Қоғамды құрар алдын-
дағы, құрылғаннан кейінгі кездесулердің көбі əлі күнге көз 
алдымда. 

Қоғамның үй-жайы жөнінде З. Нұрқаділов, Қ. Төле-
беков, Б. Тұрсынбаевтармен болған əңгімесі сол қалпында 
жадымда қалды. Сонда бір байқағаным: ол тіке айтатын, 
бірақ ешкімнің жеке басының намысына тиіспей, санасына 
салмақ тастап айтатын, ұятын қозғайтын жəне біз көрген 
көп бастықтың əншейін шығарып салды сөзі емес, бүгін 
айтқан əңгімесін ертеңіне қайталап сұрап, қадағалап оты-
ратын. Мəселенің көп тетігі қолдарында тұрған əлгі ба-
уырларымызбен көзбе-көз де, телефонмен де қайталап іздеу 
салып жатқанына талай куə болған едім.

Бір жолы ол Заманбекке былай деді:
– Əнеукүнгі Құрылтайда, басқармаға мені сайламаған-

да кімді сайламақшысыздар? Сіздерге үй керек, жай керек, 
басқа да... дегенің қайда? Қоғам əлі үйсіз, көшеде жүр, не 
жəрдемің бар?

– Өзеке-ау, қазір ыңғайлы жай таба алмай отырмыз ғой. 
Мұны қалай да шешеміз. Дегенмен, анау Төлебековтың 
билігіндегі Саяси оқу үйі бар емес пе? Ол тарау алдында тұр 
ғой. Соны неге қозғамаймыз? – деп тосын ой тастады За-
манбек.

Өзекең онымен де сөйлескен болатын. Қасым Қажы-
бекұлы ол кезде Алматы облыстық партия комитетінің І хат-
шысы еді. Бірақ бұдан да ештеңе шықпаған соң Өзекең бір 
жолы «намысы бар, іскер азамат еді» деп телефон көтерді 
де, əлдебіреуге:

– Қал жақсы ма, жуырда «Қазақ тілі» қоғамы құрыл-
ғанын білесің ғой, Балташ. Əрең дегенде құрған қоғам əлі 
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күнге баспанасыз. Сендерде мүмкіндік бар ғой, көмектес-
пейсіңдер ме? – деді. 

Балташтың іскер, жігерлі азамат екеніне сонда тəнті 
болғаным бар. Ол сөзге келмей: 

– Қарастырайық, ондағы жігіттер халыққа керекті ша-
руамен айналысып жүр емес пе, Өзеке? Біз тым болмаса 
ана тілімізге осылай, қолғабыс жасайық. Ол жігіттер маған 
келсін, – деді. 

Ол уəдесінде тұрды. Қаланың ортасынан ойып тұрып 
(облыстық ауылшаруашылық мекемесі үйінен, Саяси оқу 
үйінің қасындағы), 5 қабатты үйден 11 бөлмені босатып, 
тіпті екі аптаның ішінде жөндетіп, тазартып берді. Мұнда 
«Ана тілі» газетімізбен Тұрсынбаев басқа қызметке ауыс-
қанша тұрдық. 

Егер халықтық мəселеге келгенде осындай саналылық 
пен сарамандықты танытып отыратын іскер азаматтары-
мыз мол болса, еліміздің еңсесі бұдан да биіктей түсер еді-
ау деп арман етесің. Өкінішке орай, кейінгі кезде халықтық 
мүддеден гөрі жеке бастың мүддесін көбірек күйттейтін 
күйкі жандар көбейіп кеткені сияқты...

Сонымен, Өзекең мен ол кісінің төңірегіндегі (Мыр-
затай, Əбіш, Заманбек тəрізді) азаматтар қамқорлығының 
арқасында «Қазақ тілі» қоғамы өмір сүре бастады. Барлық 
аймақта біз өз ұйымдарымызды құра бастадық.

Күн тəртібінде ə дегеннен-ақ газет мəселесі тұрған. Біз 
осы мəселені көтерумен болдық. Өзекең бұл ұсынысымыз-
ды құптап, қолдап шықты. Əлі есімде, 1990 жылы ақпан 
айының іші болу керек. Өзекең шақырады деген соң Əбекең 
екеуміз дереу жеттік. Өзекеңнің өз кабинетінде өзінен басқа 
Мырзатай, Əбіш, Романов, Заманбек т.т. отыр екен. Өзекең 
əдеттегі жұмысбастылығымен (телефонмен) біреулерге жа-
уап беріп болды-дағы, орнынан тұрып, əйнек жақтағы мə-
жіліс столының басына келіп отырды да: 

– Саламатсыздар ма? – деді шаршаңқы дауыспен. 
Сөйтіп Романовқа қарады. Ол Өзекең алдына қағаз əкеп 
қойды. Өзекең əлгі қағазға көз қиығын тастады да, Əбекеңе 
(Ə. Қайдар) қарап:
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– Өтініштеріңізді қанағаттандырдық, Əбеке, кеше бюро 
Сіздерге «Қазақ тілі» журналын ашып беру жөнінде шешім 
қабылдады, – деді. Əбекең маған қарады, мен оған аң-таң-
мын. Төбе құйқам ду ете қалды. Біздің сұрап жүргеніміз бұл 
емес-тін. Əбекең бірдеңе дей ме десем, ол кісі жөпелдемде 
не дерін білмей қалды ғой деймін. 

– Əрине, рахмет, бірақ... – деп кібіртеңкіреп қалғаны. 
Мен шыдай алмай: 

– Өзеке, біздің сұрағанымыз журнал емес, газет бола-
тын. Екі айда бір рет шығатын салбөксе журналмен өрте-
ніп тұрған тіл мəселесін қайтып көтермекпіз? – деп қызына 
бастағанымда, ол жігіттеріне қарап:

– Қалай, мына кісілердің сұрағаны журнал ма, газет 
пе? – деді. Анау міз бақпастан: 

– Журнал болатын, – деді. 
– Жоқ, Өзеке, мына жігітіңіз шатастырып тұр. (Əдейі 

шатастырған деген сөз көкейімде тұрса да, айта алмадым). 
Қағаздарын қайта қарасын. Бұл журналды Ғылым акаде-
миясы Тіл білімі институтының сұрап жүргеніне 3-4 жыл 
болды, ал бізге керегі газет. Егер газет болмайтын болса, 
онда Қоғамды жабу керек, – деп қызына килігіп кетіп ем, 
Өзекең «жə» дегендей ишара жасады да, Мырзатайға қарап 
еді, ол басын изеді, ал Əбіш:

– Өзеке, шынында, бұларға газет керек қой. Қозғайтын, 
көтеретін мəселесі көп, – деді.

Өзекең Романовқа:
– Ты иди разберись со своими бумагами. Найди их заяв-

ку. Выясни, что было там написано, журнал или газета и 
неси сюда!

Ол «сейчас» деп жүгіріп ала жөнелді. Көп ұзамай қай-
та оралды да:

– Да, Узбекали Жанибекович, оказывается они просили 
газету. Мы сами перепутали заявки. Извините, пожалуйс-
та, – деді.

Сонымен мəселенің анық-қанығына көзі жеткен соң Өзе-
кең жедел тапсырма берді. 
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– На завтрашнее бюро подготовь материал, срочно! – 
деп бір-ақ кесті. 

Ертеңіне бюро Н. Назарбаев қол қойған шешім қабыл-
дады.

«Ана тілі» газетінің тағдыры осылай шешілген еді. Егер 
Өзекеңнің іскерлігі мен оперативті қимылы болмаса, бұл 
шаруа сол күйінде аяқсыз қалған болар еді.

Ө. Жəнібеков 1991 жылы тамыз айында 60-қа толды. 
Бұл кезде ол аурханада емделіп жатқан болатын. Сол күні 
оны асығыс түрде еңбек демалысына шығарды. Туған-туыс, 
жора-жолдастары «Қаламгер» кафесінде дастарқан жайып, 
оны сол ауруханадан күтіп отырды. Неге екені белгісіз, 
елге, халыққа, оның мəдениеті мен тарихына, өнері мен 
тіліне өз еңбегімен зор үлес қосып келген, өз мүддесінен 
гөрі ел мүддесін жоғары қойып келген, үлкен азаматтың 
60 жылдығы үкімет тарапынан ешқандай ілтифат, ескерусіз, 
елеусіз өтті. Оның сол кездегі ішкі жан-дүниесінде нендей 
сыр бұлқынып, не күй кешіп жатқанын кім білсін?! Əйтеуір 
бір байқалатыны – адал еңбектің қайтарымы үнемі кермек 
дəмдене берді. Содан оның жүйкесіне нұқсан келді. Тез 
ашуланатын болды. Үсті қышынып, қызара бөртіп шы-
ға келетін. Соның ақыры айықпас дертке жалғасты да, 
асыл азаматты алып тынды. Өмірге таза келді, былықпай 
таза жүрді, таза еңбектенді, ары мен жанына дақ түсірмей, 
дүниеден таза өтті. Шамасы, осындай адамдарды ғана ай-
татын шығар «Əулие» деп. Тірі кезінде аруақтарға тағзым 
етіп, əулиелерді тірілтуге көп күш-жігер жұмсаған еді. Сол 
киелі бабалар ақыры оған өздерінің қасынан жай беріп, 
қатарына алды. Өзекең өмірінің осылайша аяқталуының 
өзі қалың жұртшылықты қатты ойға қалдырды. Енді оның 
мəңгілік өмірі басталды. Келер ұрпақтың мұндай тұлғаға 
ризалықпен тағзым ете жүрері хақ!

Өзбекəлі Жəнібеков жасаған жұмыстарын тіпті бүгінгі-
дей алқалы жиынның өзінде түгел қамтып айту мүмкін емес. 
Өйткені оның қазақ халқы үшін, бүкіл Қазақстан үшін еткен 
еңбегі ұшан-теңіз. Бір ғажабы, ол ешқашан жеке басының, 
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отбасының, ағайын-тумасының мүддесін ойлаған емес. 
Ел, халық, қоғам, ұлт мүддесі үшін жанын салған жан еді. 
Қазақстанның қай түкпіріне барсаңыз да Өзбекəлі тура-
лы айтып тауыса алмас əңгіме басталады. Тіпті қазақтың 
рухын көтеретін əулие, əнбие, аруақтар мен ұлы бабалар 
да Өзбекəлі сынды ұрпағына деген ризашылығын айтып 
егіліп тұратындай əсер етеді. Неге десеңіз, байтақ еліміздің 
батысы мен шығысы, солтүстігі мен оңтүстігі аралығында 
баян тепкен кесене, ескерткіштердің бір де бірі Өзекеңнің 
назарынан тыс қалмаған. Соның бəрін жаяу-жалпылап ара-
лай жүріп, кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге, ықпал етерлік дең-
гейге жеткізіп, «Міне, сенің ұлы бабаларың, міне, сенің 
байтақ атамекенің, біле түс, ұға түс. Сіз бен біз солардың 
аруағына борыштымыз, тағзым ет! Ей, бүгінгі тірі пенде-
лер!» деп кеткендей.

Өзекеңнің ақтық демі таусылып, өзінің қалауы бойынша 
бабалары Арыстан-баб Əулие мен Құрман Атасының қа-
сына барып жайғасуының өзі тегін емес еді. Қазақтың 
пендешілігі қала ма, тəйірі. Оның осылайша, киелі топы-
раққа келіп жайғасуын да көре алмай, «Жастарды жолдан 
тайдыруға бастаған кешегі комсомол, коммунист мұнда 
неғып жатыр?» деп көкігендер де болыпты. Хаққа бас иіп, 
өмір бойы таза жолмен жүріп, адалдықты, адамдықты мұрат 
тұтқан жəне аруақты сыйлап, құрмет тұтудың асқан үлгісін 
көрсеткен бір адам, осы Өзбекəлідей-ақ болсын!

Ендігі міндет елі əздек тұтқан Өзекеңе Үкімет тарапы-
нан жасалып жатқан ізет-құрмет қалай? Бізді осы сау-
ал ойландырады!.. Тəуелсіздік дəмін еркін татып, ел би-
леп отырған жандар, өздерінің осынау даңқ, тақтарына 
Өзбекəлі сынды қайраткер тұлғалардың ерен еңбектерінің 
нəтижесінде жеткенін жадынан шығармаса екен деймін! 
Ұлыларын ардақтай білген елдің ғана көсегесі көгермек! 

Өзбекəлі Жəнібеков сол ұлылар санатындағы Тұлға!.. 

(Шымкент қаласында Ө. Жəнібековті еске алуға 
арналған ғылыми конференцияда жасалған баяндама. 

2 қараша, 2006 жыл) 
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ҚАЗАҚ РУХЫН АСҚАҚТАТҚАН 
ШƏМШІ ҚАЛДЫАЯҚОВ

Бос сөйлеуді қаламайтын, не айтса да əрбір сөзін қашап, 
қазып айтатын Ғабең (Ғ. Мүсірепов) бір жолы «Қазақ өнерін 
білгісі келгендер Қастеевтің суреттерін, Қалдыаяқовтың 
əндерін зерттеулері керек» депті. Бұл Шəмші əндеріне тал-
ғамы биік Ғабеңдей тұлғаның аузымен айтылып берілген 
үлкен баға. 

Халықтың жүрегіне жол тауып, ұлылардың талғамынан 
шығу өнер адамына ешуақытта да оңай болмаған. Басын 
өнер бəйгесіне тіккен жанның өмір жолы əрқилы жағ-
дайда қалыптасады. Бойында құдай берген талант, өршіл 
де өміршең қуаты жоқтарға өнер ордасында орын жоқ. 
Барларының өзі жалғыз да жайдақ талант жалынан ұстап 
ұзаққа шаба алмауы мүмкін. Бұл жерде еңбек, ізденіс, 
ынтызарлық, айрықша құмарлық, тіпті құмырлық қабаттаса 
жүрмесе болмайтын сияқты.

Шамасы, талант дегеніңіз адам бойындағы құдайға 
сиынатын өзгеше қасиет: ол əдетте тұқым қуалайды дейді. 
Қазақта тек, негіз деген киелі сөздер бар. Біреуге ренжіген-
де қазақ «бəтшағардың негізі жаман еді» деп күйзеледі 
немесе керісінше, «негізінде бар еді» деп жатады. Негізі 
деп отырғаны əлгі адамның арғы аталары мен ата-тегінің 
елге пайдасы тиген игі жақсыларын еске алып отырғаны. 
Азаматтың жақсы-жаман болуын əдетте арғы тектен көз-
деп, бері тартатын қазекең сондықтан сыншыл да міншіл 
келеді. Жалпы бұл саралаудың негізі бар деп білеміз. 

Шəмшінің өнерге келуі мен əн əлемінің ғаламат шайы-
рына айналуында əріден жалғасып жатқан осындай бір сыр-
шежіре бар демекпіз. Қараңыз, əкесі – Қалдыаяқ Оңтүстік 
Қазақстан облысындағы Шəуілдірге, жалпы Сыр бойына 
мəлім темір ұстасы болатын. Айтушылардың сөзіне қара-
ғанда, оның қолынан шыққан дүниелер домбырада шерті-
летін күйлердің иіріміндей боп түрленеді екен. Атақты 
күйші болған, сырнай, қобызды да бір кісідей сарнатқан. 
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Ал шешесі керемет əнші болыпты. Сонда Шəмшінің арғы 
аталарына тереңдемей-ақ өзінің əке-шешесінің өнері де 
өзгелерден асып түсіп жататынын байқаймыз. Сонда 
Шəмші ана құрсағында жатқан кезінен бастап-ақ (ата-ана-
сы арқылы) қазақ əндері мен күйлерінің əлдиіне бөленген-
ге ұқсайды. Дүниеге шыр етіп түскен сəтінен Сыр бойы мен 
Қаратаудың, жалпы əйгілі Отырар өңірінің сырлы да мұңлы, 
нəзік те сұлу əуен-ырғақтарын көкейіне қондыра, сіңіре 
елти, еліктей өседі.

Сөйтіп гармонь мен сырнайды сарнатып, қобыз бен 
домбыраны күңіренткен Қалдыаяқ ұстаның отбасында, 1930 
жылы Арыс өзенінің Сырдарияға құяр сағасына жақын 
жердегі «Сарыкөл» маңында бір сəби дүниеге келеді. Сəби-
дің алғашқы іңгəсінің өзі басқа балалардай емес, біртүрлі 
сазды, əуезді ырғаққа бергісіз болғанға ұқсайды.

Баласының мына үнінен секем алса да, Қалдыаяқ оған 
бұрыннан ойластырып жүрген атын, яғни Жəмшид деген 
есімді береді. Жəмшид көне қиссалардағы əйгілі патша-
ның аты. Тағдырдың қиюластыруын қараңыз: ол əке ойла-
ғандай Жəмшид атты елдің патшасы бола алмағанымен, 
Шəмші атты əннің патшасындай өмірден өтті емес пе?!

Оның қолына алғаш ұстаған музыкалық аспабы мандо-
лина болатын. Бір қызығы, сонау соғыс жылдары мен со-
ғыстан кейінгі жылдары бұл өңір жастарының ойнайты-
ны осы мандолина мен домбыра еді. Əйтеуір екінің бірі 
тыңқылдатып мандол тартатын. Шəмші де солай болды. Ол 
ауылдан (Шəуілдірден) ертерек кетті. Алдымен Қапланбек 
техникумына барды. Содан соң əскери борышын өтеді. Қай-
да барса да өнерге деген, əн мен домбыраға деген құштар-
лығы бəсеңдеген емес. Қайта əн мен жырдың қалың орта-
сында жүріп мауқын басып, қазақ əуендерінің əлдиіне 
бөленеді. Қайда барса да, қайда жүрсе де Шəмшінің кеудесін 
əуен кеулеп, əн қысқандай болды. Қазақтың халық əндеріне, 
халық композиторларының туындыларына мейлінше ын-
тықтығы зорайып, тіпті ғашықтығы үдей түседі. Өзін үнемі 
бір əн қанатында жүргендей, неше алуан əуен, ырғақ са-
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рындар құшағында сезінетін. Ақыры ол Ташкентке барып 
музыка училищесіне түседі.

Ару астана Алматы өзінің өнер қақпасын Шəмшіге 
1956 жылы ашты. Кеудені қысқан өзгеше бір уыт, «мені 
қайтесің?» деп алып-ұшып тұрған асау жүрек көкке оранып 
құбылып, тамылжып тұрған жұмаққа бергісіз əсем қалаға 
келді де, шалқыған шабыт қайнарына қойды да кетті. Көрік 
кеудеде бұлқынған сан алуан əуен-ырғақ жарық дүние тілеп 
жұлқынып тұрғандай. Содан іште тұнып жатқан сырлы бұ-
лақ көзі ашылды да, адамның жан-жүйесін елжіретіп, тұла 
бойды жібіткен өзгеше бір сарын-саздардың бірінен соң 
бірі төгіле берді, төгіле берді...

Қалдыаяқтың отбасында негізі салынған музыка «əлегі» 
оны біржола баурап билеп алды. Табиғат берген талант 
сөйтіп Алматыға келіп, жақсы ортаға тап болды. А. Жұба-
нов, Л. Хамиди, С. Мұхаметжанов, Н. Тілендиев сынды 
өнер тарландарының тағылымын көріп, өзінің өмірдегі ба-
ғыт-бағдарын біржола туралап алды. Сөйтіп өмірін өнерге, 
оның ішінде əн жанрына бағыштады.

Сөйтіп, музыкаға деген құштарлық оны 50-жылдардың 
ортасында Алматыға алып келеді. Құрманғазы атындағы 
мемлекеттік консерваторияда өткізген жылдар, алынған 
теориялық дəрістер Шəмшіні өзгеше бір өнер арнасына 
салып жібереді. Алайда Шəуілдірдің қалқан құлақ сары 
баласына оқу оңайға түскен жоқ. Қинала жүріп, музыка 
əлемінің қиын да күрделі соқпақтарын ол өзінше басып 
өтті. Қайсыбір теориялық сабақтардың салмағын көтере ал-
май, белі қайысқан, жүрегі шайлыққан сəттері де болды. Кон-
серваториядан шығып та қалған кезі бар. Соған қарамастан, 
тұла бойын дуылдатқан əуен, ырғақтар Шəмшінің кеудесі-
нен əн болып төгіле бастайды.

Шəмшінің алғашқы əні «Қарагөз» еді. Шəмшінің Ал-
матыға алғаш келген жылы 1956 жыл болатын. Əн дəл сол 
жылы шықты. Əн жас жүректерді ə дегеннен жалын аттыра, 
елжірей, егілте келді. Астананың қыздары бірден ажарла-
нып, жігіттері сымбаттанып, бір-біріне деген назын, ықы-
лас-пейілін, сезім-сырын осынау əнмен үздіге айтатын еді.
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Күлімдеген қара көздер қалалық,
Көп қарайсың, көп қарайсың қадалып.
Қандай жақсы қарағаның, қарағым,
Қандай тұнық сырға тұнық ажарың.

Жанап мені өткеніңде жымиып,
Жалт қараймын, көп қараймын қиылып.
Күлімдеген қара көздер сүзіле,
Жаутаңдатты-ау, жаутаңдатты-ау ізіне.

Күлімдеген қара көздер қалалық,
Көңілінде жақсы бір ой бары анық.
Сыр ашарда батылырақ болайын,
Қарай берші, қарай берші қадалып.

Жалпы Шəмшінің əндерін айта, тыңдай жүріп бір нəрсе-
ге қайран қалып отырасыз. Ол – əн мен сөздің біріне-бірі 
кірігіп, біртұтас дүниеге айналатыны. Қай əнін алсаңыз да 
солай, əуеннен сөз туындап, сөз əн болып əрлене, нəрлене 
түседі. Сөйтіп бұл Шəмші əндерінің өзіндік заңдылығына 
айнала бастайды. Шамасы, талғам биіктігі дейтін нəрсенің 
бір көрінісі осы болар.

Əрбір жақсы əннің қос қанаты болады десек, соның бір 
қанаты – композитор да, екінші қанаты – ақын болса керек. 
Басқаша айтсақ, əннің өзі мен оның өлең сөзі. Ал жаңа ту-
ған əннің бағын ашатын əншіні əн-тұлпардың күйін келті-
рер бапкер десе де болғандай.

Шəмші əндерінің бағының жанғаны екінші жағынан 
ақын мен əншіден аузының салуы болғандығынан ба деп 
те ойлайсың. Оның əндеріне Мұзафар Əлімбаев, Ғафу Қа-
йырбеков, Қуандық Шаңғытбаев, Тұманбай Молдағалиев, 
Ізтай Мəмбетов, Жұмекен Нəжімеденов, Нұрсұлтан Əлім-
құлов т.т. сөз жазған.

Алғашқы əні «Қаракөздің» өмірге сапары қызық бас-
талған. Мұның сөзін ақын Ізтай Мəмбетов жазады. Əсем 
астана да, адамдары да ғажап, əсіресе қыздарын айтсаңшы. 
Осы бір көрініс Шəмшінің жүрегіне от салады да, ол əн бо-
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лып, əуен болып тербеледі. Жас əуенші оны кімге айтарын, 
қалай жария етерін білмей толқып жүрген сияқты. Медет 
Ниязбеков деген əнші кезігеді де, оны тура ақындар орта-
сына алып барады. Бұл əуенге əсерленген Қуандық Шаң-
ғытбаев қасында отырған Ізтай Мəмбетовке «сөзін сен жаз, 
жастарға жаның жақындау ғой!» дегендей ишара етеді. 
Сөйтіп əн тағдыры сол жерде шешіледі. Тек, Шəмшіні қа-
ланың қыздарына деген ыстық ықылас, ынтықтық байқал-
сын дегендей өтініш айтады. Əн сөзінен осы сезім орын 
тепкен. 

Күлімдеген қара көздер қалалық,
Көп қарайсың көрген сайын қадалып.
Қандай жақсы қарағаның, қарағым,
Қандай тұнық сырға толы жанарың, – 

дейді. Сондай-ақ, «жаутаңдатты, жаутаңдатты», «қарай бер-
ші қадалып» деген жолдар сол кезең жастарының жүрек 
лүпілін дөп көрсеткен, сырлы да нұрлы сөздер еді. Бұған 
орындаушының үні үндесе келіп, жастардың аузынан түс-
пейтін лирикалы дүние пайда болды. Алғашқы орындау-
шысы М. Ниязбеков еді. Кейін бұл əн Жамал Омарова, 
Ришад Абдуллин, Бибігүл Төлегенованың орындауларында 
түрлене түсті де, халық жүрегінен мықтап орын алды.

Сонау бір қайтып келмес қайран дəурен – жастық шақ, 
студенттік өмірдің керемет сəттері еске түседі. Ол кезде 
С.М. Киров атындағы Қазақтың мемлекеттік университе-
тінің филология факультетінде оқып жүрген сəтіміз. Жас-
тардың бір тобы өнерге, өлеңге мейлінше құмар бола-
тын. Жоғарғы-төменгі курстардағы өнерқұмар əнсүйгіш 
жас түлектер күшімен бір жолы университет ауқымында 
қазақтың əн-би кешін ұйымдастырдық. Бұған көрші оқу 
орындарынан жастар келді. Кеш керемет өтті. Мұны қала-
лық комсомол комитеті, тіпті Жастар Орталық комитеті де 
бірден қолдап əкетті де, қаланың барлық оқу орындарында 
осындай кештер өте бастады.

Бұл өзі өнер-білімге ұмтылған жастардың қазақы ру-
хын көтерген тамаша бір жиындар еді. Бір таңғаларлығы, 
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бəлкім теледидардың əлі шыға қоймағандығынан ба, қа-
зақтың Абай атындағы опера мен балет театрына, Қазақ 
драма театрына күн құрғатпай баратын едік. Сабақтан да 
қалмай, бəріне үлгеріп жататынбыз. 

Отырардың бұлбұл көмейі
(Шəмші Қалдыаяқов туралы сырдан үзік)

Отырар өңірі Шəмші шерткен əуендерге сонау 50-жыл-
дардың басынан қанық. Өз басым куə болған сол бір сəттер 
əлі күнге көз алдымнан кетпейді...

Жаздың бір жаймашуақ кешінде ауыл келбеті өзгеше 
бір рең алып, əдемі күйге түсетін. Мал өрістен қайтар шақ. 
Азан-қазан, у да шу. Бала-шаға қозы-лақтың соңында. Қозы-
лақ көгенделіп, сиыр сауылып, ел біртіндеп кешкі асқа 
отыра бастайды. Əрбір үй алдында иінінен дем алған самау-
рын. Түтіні аралас ауыл кешінде ақжелкенше желбіреп, ма-
саханалар пайда болады.

Ауыл кеші қандай ғажап! Құлақ түрген адам түн тыны-
сынан небір керемет сыр естиді. Күндізгі қарбаластан соң 
шайға қанып, жайланып бір ауық əркім өз ойымен өзі боп, 
ертеңгі істің де қамын ойластыра отыратын шаруа адамы 
тіршілік-тынысына да құлақ түреді. 

Дəл осы сəтте кешкі мөлдір ауаның ауанымен əн жетеді 
құлаққа! Мандоланың сиқырлы үні біртіндеп бойды балқы-
тып баурап алады да, бір мезет жанға жайлы қоңыр дауыс:

Ертістің ар жағында көрдім сені,
Сырғаңды қайық қылып өткіз мені, – 

деп үздіге бастайды. Бүкіл ауыл осы əннің əлдиіне бөленіп 
мүлгіп тұрғандай бір сəті.

Өзгені қайдам, өз басым осы мандол үні мен əлгі қо-
ңыржай дауысты естігенде, тілмен айтып жеткізгісіз күйге 
түсуші едім. Іші-бауырым еріп, елтіп, егіліп отыратынмын. 
Мандолды дəл осылайша тартып, дəл осылайша қосылып 
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əн айтуға болатынына таңғалатын едім. Жəне қазақтың 
адамды бей-жай қалдырмайтын мұндай əндері бар екеніне 
масаттанушы едім.

Мен Шəмшіні осылайша танып, осылайша бағалай бас-
таған жанның бірімін. Сол кезде Шəмшілермен ауылдас 
болған көзі қарақты, көкірегі таза қазақ жастарының қай-
қайсысы да оның өнерінен өзгеше əсер алатын.

Арада жылдар өтті... Шəмші əскерлік борышын өтеп, 
Қапланбек техникумында оқып жүргенін еститінбіз. Мен 
1954 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология 
факультетіне келіп түстім. Кілең бір өнер мен əдебиетті, та-
рих пен мəдениетті аңсаған жас таланттар ортасы бізді де 
еліктіріп əкетті.

Ол кезде біз театрларда өтіп жататын спектакльдердің 
бір де бірін құр жібермейтінбіз. Əншілер мен күйшілердің 
концерттерінен қалмайтынбыз. Сөйтіп жүргенде тағдыр 
бізді Шəмшімен қайта табыстырды. 1957-59 жылдары 
Шəмші əндерінің бірінен соң бірі шығып жатқан кезі. Бүкіл 
қазақ жастары, əсіресе, студенттер қауымы тек қана Шəмші 
əуендерін айта бастаған. Біз де солай. Əйтеуір өнер десе, 
əн мен күй десе, ішкен асымызды жерге қойып тыңдайтын 
кезіміз еді.

Сөйтіп жүргенде, бір күні Шəмші ортамызға келді. Ол 
сол кезде консерваторияда оқып жүрген. Біз болсақ, универ-
ситеттің 3-курсынан 4-курсқа өткен «сақа» студенттерміз. 
Бір топ жолдастар: Ілия Жақанов, Сабырхан Асанов, Еркін-
бай Əлімқұлов жəне мен Ударная көшесінің 8-ші үйіне 
пəтер жалдап, көшіп шықтық. Мақсат – жатақхананың 
у-шуынан аулақ, өз бетімізбен оңаша əзірленіп сабақ оқу, 
еркіндікті аңсау. Біздің бұл топқа бір күні Шəмші келіп 
қосылды да, сəніміз де, мəніміз де, əніміз де жарасып жүре 
берді. Шəмші мен Ілия əн шығарады, Сабырхан мен Еркін-
бай өлең жазады, мен əн шырқаймын, домбыра тартамын. 

Бұл жылдар шіркін қайта оралмас студенттік өмірдің 
ең мазмұнды да, мағыналы сəттері еді. Көңілде кірбің бол-
майтын, əрбір күніміз шұғылалы, сəнді еді. Шəмшінің жаңа 
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туған əрбір əнін өзімізше мəпелеп, масаттана айтып жүрдік. 
Ол осы əндерімен өзінің ғана емес, біздің де, біздің ғана 
емес, сол бір шақтағы бүкіл жас ұланның жүрек жалы-
нын, өршіл де сұлу сезімін, адал да мөлдір махаббатын 
жеткізгендей болатын. Ол бəріміздің əнге деген ынтызар-
лығымызды күшейтіп, елітіп əкетті. Шəмшінің əсерімен біз 
де əн шығара бастадық. Əрине, Шəмшінің жөні бір басқа. 
Əйтсе де, өз өмірімізде Шəмшімен бірге жүрген сəттердің 
бір белгісіндей болып қалған мына бір жайды ұмыта алмай-
мын. Ол төңірегінде жүрген əрбір адамның бойынан асыл 
қасиет іздеп жүргендей көрінетін. Ілияның əнге құмарлы-
ғын, Сабырхан мен Еркінбайдың сөз қадірін сезінуге бе-
йімдігін, менің əн мен күйді сүйетіндігімді бағалайтын.

«Арыстан бастаған қой арыстан болмай тұрмайды» 
демекші, дəл сол тұстағы Шəмшінің бізге əсері айрықша 
болатын. Ілия əйгілі композитор, Сабырхан ғажап ақын, 
Еркінбай ел таныған жазушы, мен тіл мен өнерді мұрат 
тұтқан ғалымға айналдым. 

Əн айта жүріп, мен де бірнеше əуен, ырғақтың əуресін-
де жүргенмін. Жобаға келді-ау дегендерінің өзін іште сақ-
тап, сыртқа шығаруға батылым бара бермейтінмін. Бір 
жолы «Жар сəлемі» деген əуенімді жай ғана домбыраға 
қосылып ыңылдап отырғанмын. Шəмші елең ете қалды да: 
«Өмірзақ, мынау бір жаңа нəрсе ғой. Қане, дұрыстап қайта 
айтшы!» – деді. Қайталап айттым. Ол: «Мұны нотаға түсі-
рейік! Жап-жақсы дүние, обал ғой!» деп елгезектік таныт-
ты да, нотаға түсірді. Шəмшінің нотасы бойынша Еркеғали 
Рахмадиев тыңдады, қуаттады. Сөйтіп, сол əн 1959 жылы 
16 мамырда «Лениншіл жас» газетінде нотасымен басы-
лып шықты. Шəмшінің қолтаңбасы түскен сол нота жазуын 
сақтай алмағаныма қатты өкінемін.

Шəмші қалыптасқан ұғымдардың көбіне сия бермей-
тін, жаратылысы бөлек, өзгеше мейірімді жан болатын. Ол 
тіл мен өнерді қатар емген, тұла бойын түртіп қалсаң, əн 
мен əуен төгіле жөнелетін тумысы бөтен ерекше дарын 
иесі еді. Жастар ұнатқан жандарына іңкəр сезімін Шəмші 
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əндерімен айтатын. Анаға, Жер-анаға, Атамекенге, Отанға 
деген махаббатын ел Шəмші əуендерімен жеткізетін. Адам 
баласының кеудесінен орын тепкен небір ғажап сезімдердің 
қай түрі де Шəмші əндерінен баян тауып жататын. Ол тірі 
кезінің өзінде-ақ ұлылық аулының төрінен орын алған 
сезім патшалығының сиқырманы болатын. Əндері ширек 
ғасыр бойы жастардың аузынан түспей айтылған компо-
зитор некен-саяқ. Сол некен-саяқтың бір де болса бірегейі 
Шəмші еді.

Адамдар жүрегінен орын тапқан əуеннің қашанда ғұмы-
ры ұзақ. Біз мұны Біржанды, Ақанды, Естайды, Мұхитты, 
Мəдиді, Балуан Шолақты еске ала отырып сезінеміз. 
Шəмшінің «Менің Қазақстанымы», «Ақ маңдайлымы», «Ақ 
сұңқары», «Ана туралы жыры», «Қайдасыңы», «Қайықтасы», 
«Қаракөзі», «Арыс жағасындасы», «Сыр сұлуы», «Қуаныш 
вальсі», «Ақ ерке – Ақжайығы», «Əнім сен едіңі», «Кешікпей 
келем деп еңі», «Бақыт құшағындығысы», «Сағынышым 
меніңі», «Теріскейі», «Отырардағы тойы» т.т. əндерінің де 
өмірі сөз жоқ ұзақ, қазақ халқымен бірге жасайтын ғажа-
йып туындылар.

Оның əндерін сан рет қайталап айтсаң да жалықпай-
сың. Айтқан сайын, бұрын сезбеген, мəн бермеген жаңа бір 
нəзік тұстары айқындала береді. Елтіген үстіне елти түсе-
сің. Содан қазақ əндеріне деген мақтаныш сезімің өркеш-
тене бастайды. Сондай сезімге жетектеп, сізді неше алуан 
рахатқа кенелтіп отырған Шəмші əуендеріне тəнті боласыз. 
Шəмшіні іздейсіз, сағынасыз. Сіздің сағынышыңызды баса 
аларлық, оның ғажайып əн мұрасының қалғанына шүкірлік 
етесіз.

Əн мұрасы демекші, оны қастерлеп тұтынып, сол ар-
қылы композитордың не айтып, нендей сезімді жеткізгісі 
келгенін ұғу кейінгілердің парызы. Осы тұрғыдан қараған-
да, əсіресе, халық пен композитордың аралығында кейде 
дəнекер-елші сияқты рөл атқаратын əншілер өнері жайлы 
да бірер сөз айта кеткен жөн сияқты. Шəмші əндерін алғаш 
орындап, бағын ашқан Жамал Омарова, Ришад Абдуллин, 
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Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Нұрғали Нүсіпжанов, 
Бақыт Əшімова тəрізді əн таныту шеберлігі əр алуан əн-
шілердің еңбегі ересен екенін кейде ескере бермейміз.

Бұлар əрбір əннің ішкі табиғатын терең танып, соған 
өзіндік үнін, түйсік-түсінігін, орындау мақамын қосып оты-
ратын асқан шеберлер. Əрбір əннің, оның ішінде дарияша 
шалқып, теңіздей толқып жататын Шəмші туындылары-
на аса бір сезімталдықпен қарамаса болмайды. Қазіргі жас 
əншілер арасынан осы талапқа жақындайтыны Роза Рым-
баева, Бағдат Сəмединова, Мақпал Жүнісова, Жанар Айжа-
нова тəрізділер ғана ма дейміз.

Шəмші əндеріне аялы алақанмен, адал сезіммен келу 
керек. Оның əндерінің қай ұрпаққа да берері мол. Тек оны 
жүрекпен ұғып, жүрекпен айта біл, замандас!

Өздеріңіз қадір тұтатын əндер жадыңызда, жаныңызда 
жүрсін. Бұл əндердің де қазақ халқының ұлылығын таныта-
ры сөзсіз. Ендеше сезім патшалығының бір ғажайып сарай-
ына Сіздің де еркін енгеніңізді тілейміз, жас ұрпақ!

ӨЛЕҢ СӨЗДІҢ БІЛГІРІ
(Зəки Ахметов 50 жаста)

Қазақ поэзиясын теориялық тұрғыдан зерттеп, ұлттық 
əдебиеттану ғылымымызға мол үлес қосып келе жатқан 
көрнекті ғалымдардың бірі – филология ғылымының докто-
ры, профессор, Қазақ ССР Ғылым академиясының коррес-
пондент-мүшесі Ахметов Зəки Ахметұлы 50 жасқа толды.

З. Ахметов 1928 жылы 4 майда Шығыс Қазақстан облы-
сының Ұлан ауданында туған. Қазақтың С.М. Киров атын-
дағы мемлекеттік университетін бітірген соң ол Ленинград-
тағы СССР Ғылым академиясының Шығыстану инсти-
тутының аспирантурасында оқып, 1951 жылы «Лермонтов 
жəне Абай» атты тақырып бойынша кандидаттық диссер-
тация қорғады.

1965 жылы оған «Қазақ өлеңінің құрылысы» деп ата-
латын еңбегі үшін филология ғылымының докторы деген 
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ғылыми дəреже, ал 1966 жылы профессор атағы берілді. 
1975 жылы З. Ахметов Қазақ ССР Ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі болып сайланды, 1976 жылдан Қо-
ғамдық ғылымдар бөлімінің академик-секретары болып іс-
тейді.

Ғалым З. Ахметов өзінің ширек ғасырдан астам зерт-
теушілік қызметінде сан алуан мəселеге арнап көптеген 
ғылыми, педагогтік, методикалық еңбектер жазды. Соның 
ішінде оның, əсіресе, сүйіп зерттеген объектісі – қазақ по-
эзиясы. Оқымыстының қазақ өлеңі туралы жазған қомақты 
да ғылыми жағынан өте маңызды монографиялары көп-
шілікке аян.

Аталмыш еңбектерінде автор халық поэзиясындағы 
өлең құрылысы мен көркемдеу ерекшеліктері, Абай поэ-
зиясының тілі жəне қазақ өлеңін дамытудағы Абайдың рөлі, 
қазіргі поэзиядағы дəстүр мен жаңашылдық, совет дəуірін-
де поэзия тілінің дамуы, қазақ өлеңіндегі жанрлық тұрғыда 
баюы, құрылысы жағынан өркендеуі сияқты бірнеше тео-
риялық проблемаларды қарастырып, тыңғылықты түрде 
зерттеп шықты.

Зəки Ахметовты ғылыми əлемге əйгілі еткен алғашқы 
көлемді туындысы «Қазақ өлең құрылысы» деп аталатын 
кітабы. Қазақ өлеңінің тарихы мен теориясын талдайтын 
бұл еңбек поэтикалық тіл жəне стиль жөнінде, ақындар 
мен жыраулардың көркем шеберлігі жайында сыр шерте-
тін ғылыми өресі биік дүние. Оқырман бұл кітап арқылы 
қазақ өлеңінің ұйқасу сырына қанып, шумақтық, ырғақтық 
қасиетіне қанық болғаны сөзсіз.

Зəкиге дейін поэтикалық формалардың көркемдік сыр-
сипатын жан-жақты қамтып, ғылыми негізде талдайтын 
еңбектер жетісе бермейтін. Өлең құрылысының көптеген 
мəселелері көмескі күйде қалып келген еді. Мəселен, жыр-
лар мен он екі буынды өлеңдердің құрылысы, көлемі жа-
йында əр кезеңде əр алуан пікір айтылып келгені мəлім. 
Алайда, халық поэзиясының бұл əйгілі түрлері ешқашан 
арнайы зерттеуге объект болған емес. Ал қазіргі қазақ 



320

поэзиясының мəселесі ғылыми əлемде тіпті мардымсыз 
əңгіме боп келеді.

Əрине, бұл тақырыпты қозғайтын жұмыстар жоқ емес, 
бар. Көптеген көмескі жайлардың беті ашылғаны да ақиқат. 
Сонда да болса, ол еңбектердің көбіне ортақ кемшілікті 
атап айтпасқа болмайды: өлең өрнегіндегі ырғақты жүйені, 
поэтикалық тілдің дыбыстық сипаттамасын өзге салалар-
мен байланыссыз өзінше талдап, біржақты кететіні.

Кітапта қазақ өлеңінің құрылымдық жүйесі тарихи жə-
не теориялық тұрғыда қарастырылады. Жəне кезең-кезе-
ңіне лайықты топтастырылып, пікір айтылады. Осы тұста 
зерттеушінің мына сарапшылдығын ашып айтқан жөн: ол 
өлең құрылысындағы халықтық, əдеби жəне қазіргі өрнек-
тердің жігін ажыратып əңгіме ететіні. Бұл зерттеушіні 
айқындыққа, анықтыққа жетелейтін үлгі.

Еңбектің композициялық құрылысы да логикаға сыйым-
ды. Алдымен кейінгілерге жол ашатын, негіз болатын мə-
селелер сөз болады да, біртіндеп өзекті проблемаларға кө-
шеді. Зерттеу жұмысындағы осындай жүйелілік ғылыми 
еңбектердің мəдени болмысын танытатын жəне көбіміз 
жете алмай жүрген меже.

Автор қазақ өлеңінің құрылысын зерттегенде оның өзі-
не тəн ұлттық белгілерін танытатын арнаулы мəселелерді 
де қамтиды. Халық өлеңі халқымызға тəн суырыпсал-
малық дəстүрмен тығыз байланысты қарастырылады. Абай 
өлеңдері мен қазіргі поэзиямызды əңгімелегенде автор ең 
алдымен өлең өрнегіндегі жаңашылдыққа баса назар ауда-
рады.

Өлең құрылысын зерттеудегі ең бір қызықты да мəнді 
сала, қазіргі өлеңіміздің ырғақты-ұйқастық жүйесіндегі жа-
ңалық деп білеміз. Орыстың классикалық жəне советтік 
поэзиясынан нəр алып отырған қазіргі жағдайда творчест-
волық əсердің заңдылығын байқамау мүмкін емес. Осы 
мəселе қазіргі өлең деген тарауда арнайы əңгіме болады. 
З. Ахметовтың 1970 жылы «Қазақ поэзиясының тілі жа-
йында» деген екінші кітабы басылып шықты. Бұл кітапта 
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көтерілген мəселенің маңыздылығын айқынырақ тану үшін 
көркем сөз творчествосының ішкі қатпар, қыртысын, поэ-
тикалық тілдің нəзік ньюанстарын ұқпай тұрып, көркем 
бейнені, шығарманың бүкіл мазмұнын түсіне алмайтыны-
мызды айтсақ жеткілікті болар дейміз. Өйткені халықтың 
тарихи өмірі оның эстетикалық көркем көзқарасы поэзия-
мен бірлікте қарастырылуы тиіс. Ал бұл бірлік əсіресе 
поэтикалық тілдің бейнелі сипатынан айқынырақ таныла-
ды. Автордың монографияны поэзия тіліне бағыштауында 
осындай заңды сыр бар. Поэзиялық тілде болып жатқан 
күрделі процестерді тереңірек түсініп толғайтын заманы-
мызда, жеке байқауларды қойып, қазақ поэзиясындағы та-
рихи дамудың заңдылығын дəлелдейтін күрделі жұмыс-
тарға көшудің кезеңі келген болатын. Мəселе əдеби туын-
дылардың түрі мен тіліндегі кейбір келісімсіз кедергілерді 
анықтауда емес. Мəселе ақынның қандай ұлттық дəстүрге 
иек артып, өз тарапынан сол ұлттық поэзиямызға қандай 
жаңалықтар əкелуінде, қазақтың əдеби-көркем творчество-
сының бейнелі-бедерлі мүмкіндіктерін қалай дамыта, байы-
та түсетінінде де.

Зерттеуші қазақ поэзиясының тілін екі түрлі ыңғайда 
байланыстыра қарастыруды қалайды. Бір жағынан, жалпы 
қазақ поэзиясының тіліне ортақ ерекшеліктерді анықтаса, 
екінші жағынан, поэзиямыздың белгілі өкілдері тілінің си-
патын талдайды. Бұл принциптің бірден-бір дұрыс прин-
цип екенін зерттеудің ұзын-ырғасында əбден дəлелденді.

Автор тарихи дамудың негізі кезеңдерін айқындау үшін 
халық поэзиясының ауызекі айтылатын түрлерінің, рево-
люциядан бұрынғы жазба əдебиетінің жəне қазіргі поэзия-
мыздың тілін танытатын факторларды сөз етеді. Кітапта 
қазақ əдебиетінің ұлттық түрін зерттеудің айрықша мəні бар 
екені айтылады. Ендеше поэтикалық, тілдің ұлттық тура-
сында зерттеушілерге міндет жүктеуі өте орынды деп біле-
міз. Бұл кітаптың кезінде қалың оқырман жұртшылықтың 
ықыласына ие болуы осындай күрделі мəселені шешіп 
беруіне байланысты болатын. 
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Осы сөз болып отырған мəселелер Зəки Ахметовтың 
«Өлең сөздің теориясы» деп аталатын үшінші кітабында 
барынша терең де түбегейлі қарастырылады. Кітап өлең 
теориясының екі үлкен тармағына сəйкес «Тіл кестесі» 
жəне «Өлең өрнегі» болып екіге бөлінген. Өлең сөздің бей-
нелеу құралдарына арналған бірінші бөлім («Тіл кестесі») 
төрт тараудан тұрады. Мұнда автор сөз бейнелілігі деген 
не, оның ерекшелігі неде, сөзді бейнелей қолдану əдісі 
қандай? – деген сұрақтарға жауап беріп, оқушыға жалпы 
поэзияның табиғаты, оны басқа жанрлардан оқшауландырып 
тұратын қасиеттері туралы көп мағлұмат береді. «Поэзияда 
қорытындылап – жинақтау мен даралау, ортақ сипаттар мен 
жекелік сипаттар ұштасып, ұласып жатуымен» (8-бет) қатар 
көркемдік, бейнелі түрде сипаттау, суреттілік басым бола-
тынын өте түсінікті жəне дəлелді айтылған. Жəне құрғақ, 
жалаң сөздермен емес, нақты мысалдарды талдау арқылы 
дəлелденген. Мəселен, Абайдың белгілі лирикалық өлеңі 
«Желсіз түнде жарық айының» талдауы оқырманға поэзия-
ның бар құдіреті мен қасиетін толық танытып тұр. Мұндай 
өлеңді толық талдау керек, əр лирикалық шығармадан нені 
көріп, ненің негізгі мəселе екенін ажырата білу – міне, оқушы 
қауымының бұл талдаудан алатын тəлімі. Өкінішке орай, 
біздің кейбір кітаптар мен шығарманы, əсіресе өлеңді талдау 
көп жағдайда жалаң, жадағай болып келеді. Оқушыға неме-
се зерттеушіге ешқандай ой салмайды, ештеңеге үйретпей-
ді. Өлең тіліндегі бейнелі сөздердің түрлері кітапта толық 
қамтылған жəне жеке-жеке қарастырылған. Теңеу, салысты-
ру, балама, метафора, эпитет, аллегория, метонимия т.б. – 
бұлардың бəрі қазақ əдебиетіне арналған оқулықтарда да, 
поэзия мəселелеріне арналған зерттеулерде де қарастыры-
лып жүргені белгілі. Соған қарамастан проф. З. Ахметов 
сол бейнелеу құралдары жайында «қағидаға» айналып бара 
жатқан кейбір тұжырымдарды батыл сынап, дəлелді пікір 
айтады. Келтірген ішкі мысалдары өз ойын бұлтартпай 
дəлелдеуге сеп болып отырады. Мəселен, осы кітаптағы 
теңеу жайында айтылған пікірлері бұлтартпас шындық деп 
білеміз.
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Автордың өз сөзіне жүгінейік: «Көпшілікке белгісіз, 
түсініксіз нəрсені түсінікті, белгілі нəрсемен салыстырып 
айту бір басқа да, ал бейнелілік сипаты бар көркем теңеу жа-
сау – бір басқа. Поэзиялық шығармадағы теңеуді алсақ, 
мұнда мəселе салыстырылып отырған нəрселердің белгісіз 
немесе белгілігінде емес, сол айтылатын өзгешелік бұлар-
дың бірінен екіншісінде айқынырақ, көрнектілеу екенінде, 
салыстырудың өзінен көп мағына туатындығында» (18-бет).

Бірінші тарауда автор тіл кестесінің негізгі белгілері мен 
көрсеткіштері бейнелі сөз бен бейнелеу құралдары жайын-
да əңгімелейді, келесі тарауларда бейнелі сөздер мен сөз 
тіркестерінің халық поэзиясында, Абай творчествосында 
жəне қазіргі қазақ поэзиясында қолданылуын қарастырып, 
олардың ерекшеліктері мен жалғастығын ашады, өзгеру, 
өсу процестерін зерттейді.

Қазақтың поэзиялық, ауыз əдебиетінде қолданылатын 
бейнелі сөздердің яки тұспалдау үлгілерінің бірнеше өзін-
дік сипаты бар екенін ғалым кең ашып, дəл көрсете білген. 
Ең алдымен олардың нақтылығы аталады. Халық поэзия-
сындағы теңеу, метафора, тұспалдау сияқты көркемдеу құ-
ралдары қисынсыз дерексіздіктен ада. Керісінше, олар бел-
гілі бір өмір құбылыстарды байқаудан туған, нақты əрі жи-
нақты топшылауға бай.

Қазақ поэзиясында ауыспалы мағынада қолданылатын 
бейнелі сөздердің шығу төркіні көне заманға меңзейді, со-
нау түркі дəуіріне нұсқайды. Сондай-ақ олардың шығуы мен 
ерекшелігі қазақтың көшпелі, малшаруашылық өмірімен де 
байланысты. Осыған орай проф. З. Ахметов қазақ өлеңінде 
кездесетін бейнелі сөздерді екі үлкен салаға бөледі: а) таби-
ғат суреті мен жаратылыс көріністерін бейнелейтін сөздер; 
ə) төрт мүлік малға байланысты ұғым-түсініктерді білдіре-
тін сөздер. Осы екі түрге сəйкес автордың көптеген нақты 
мысалдарға жасаған талдаулары мен байқаулары, пайым-
даулары мен тұжырымдары оқырманның білім өрісін ке-
ңейтіп, қазақ халық поэзиясының қадірін жете түсініп қа-
дірлеуге баулитыны еш күмəнсіз. Халық поэзиясының тілі-
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не арналған тарауда автор ауыспалы мағынадағы көркем 
құралдарды зерттей отырып, бүкіл қазақ фольклорының 
кейбір жанрлық сипаттарын да ашып кеткен. Мысалы, 
жалпы фольклористика теориясында ауыз əдебиеті шығар-
маларында портрет жасау жəне психологиялық сезімдерді 
суреттеу болмайды деген қағида бар. Ал бұл кітапта нақты-
лы мысалдар негізінде жасалған мынадай қорытындыға 
назар аудармасқа болмайды: «Қазақ поэзиясында, əсіресе 
халықтық өлең-жырлар мен эпостық туындыларда адам-
ның кескінін, сұлу қыздың, арудың келбет-сымбатын ай-
шықтап, мəнерлеп суреттеуге үлкен мəн беріледі, əйел пор-
треті мейлінше көркем жасалады жəне бояуының ашықты-
ғы, тартымдылығы нақтылығымен айрықша көңіл аудара-
ды» (37-бет). Əйел сұлулығы мен портретіне байланысты 
айта кететін бір нəрсе – кітапта халықтың эстетикалық тү-
сінігі мен ұғымының поэзияда көрінуі, халық идеалы мен 
поэзия идеалының сəйкестігі жақсы көрсетілген.

Автор фольклорлық мұраларды талдағанда жеке ақын-
дарды да қосып жіберген. Мəселен, халық өлеңімен бірге 
Базар жыраудың, Бұхардың, Махамбеттің, Ақанның т.б. 
шығармалары талданады. Біздің ойымызша, оларды жеке 
тарау етіп қарастырған жөн еді. Себебі аталған ақындар өз 
туындыларын фольклорлық поэтиканың негізінде шығар-
ғанмен, өзіндік даралықтары бар шеберлер. Олар фоль-
клорлық дəстүрден шықпағанмен де, таза фольклорлық шы-
ғармадан айрықша өлеңдер шығарды ғой. Рас, кітапта атал-
мыш ақындар творчествосына халық поэзиясына тəн бей-
нелеу құралдарының пайдаланылып, өзгергендігі біршама 
сөз болады. Бірақ ол аздық кетеді.

Қазақ əдебиетінің тарихында Абай есімі ерекше екені 
мəлім. Оның қазақ поэзиясын мазмұны жағынан да, түрі 
жағынан да байытып, тек жаңашыл ғана емес, реформа-
тор, əдебиеттің қоғамдық сипатын, көркемдік бітімін, маз-
мұнын, мəнін, қызметін түгелдей өзгерткен десе де бо-
лады. Абай туралы жазылған еңбек те көп. Демек, бұған 
пəлендей жаңалық, өзіндік тұжырым қосу барынша қиын 
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іс, əрине. Бұл жағдайды сөз жоқ кітап авторы ескерген. 
Сондықтан ол Абай шығармаларын бұрынғы авторлар 
сияқты үйреншікті қалыппен талдамай, басқа қырдан қа-
раған, ақынның творчестволық лабораториясына үңілген. 
Соның нəтижесінде З. Ахметов Абайдың тіл ұстарту лабо-
раториясынан екі заңдылықты байқаған. Бірі – жаңа, соны 
сөз бен сөз тіркестерін жасау да, екіншісі – бұрыннан белгі-
лі, дəстүрлі бейнелі сөзді жаңаша көркемдеп, тың мағынада 
қолдану. Мысал ретінде Абайдың бұрыннан қолданылып 
жүрген «жүрек» пен «көңіл» бейнесіне ондаған жаңаша 
көркем сипаттама тапқанын айтуға болады. Сондай-ақ 
«жол» бейнесінің Ақан сері, Абай, Сұлтанмахмұт неме-
се «асау» метафорасының халық жырында, Махамбет пен 
Абай шығармаларында қолданылуын салыстыра келіп, ав-
тор ұлы ақынның бұл метафораға жаңа мазмұн бергенін 
нақты дəлелдейді.

Бұл заңдылықтар негізінде Абай реформатор болғанда, 
өзінен бұрынғы дүниенің бəрінен бірдей қашпай, оны түгел 
мансұқ етпей, қайта өз ойы мен өлеңіне қажетті бейнелер 
мен көркемдеу құралдарын творчестволықпен пайдалана-
тынын айта келіп, ол туралы З. Ахметов мынадай қорытын-
ды шығарады: «Сонымен бірге ұлы ақынның таңдаулы 
шығармаларынан халық поэзиясының өлең өрнегі мен сөз 
кестесіне жақындық белгілер табуға болатынын көреміз. 
Мұны жыр өлшемін, оның түйдек ұйқасын өте ұтымды ши-
ратып, өзінше қолдануынан бір көрсек, ұйқаста бірімен-бірі 
үйлесі көп етістіктерді тізіп келтіруімен жəне байқаймыз» 
(79-бет). Кітаптың Абайдың ақындық ұсталығы мен дəстү-
ріне арналған тарауын оқығанда көкейге келетін бір ой – 
Абайдан кейінгі ақындар шеберлігі. Əрине, революцияға 
дейінгі. Өкінішке қарай, Сұлтанмахмұт туралы өте аз жəне 
үстірт айтылған ба деп ойлаймыз. Оған арнайы тоқталып, 
Сұлтанмахмұттың Абай мен кеңес поэзиясының аралығында 
көпір болғанын, Абайдай ұлы ағартушы ақынның дəстүрін 
дамытушы екенін тереңірек көрсету керек еді. Автор келе-
шекте мұны ескерер деген ниеттеміз.
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«Тіл кестесі» бөлімін тамамдап тұрған тарау кеңес 
дəуірінің алғашқы кезеңінен бастап осы күнге дейінгі қазақ 
поэзиясында бейнелі сөздер мен көркемдеу құралдарының 
жай-жапсары мен өркендеу тенденциясы, бағыты қандай 
деген мəселелерге арналған.

Ғасырлар бойы мызғымай келген көшпелі қазақ өмірі 
Ұлы Октябрь социалистік революциясы жеңіп, Совет өкі-
меті орнаған соң мүлде жаңа жолмен, ерекше прогрестік 
бағытпен қарыштап қадымдады. Тек тұрмыс қана емес, мə-
дениет, сана-сезім, қарым-қатынас, мінез-құлық, салт-сана, 
əдет-ғұрып – бəрі-бəрі жаңаша дамып, өзгеріске ұшырап, 
жаңашыл қасиетке ие болды. Солармен бірге қазақ əде-
биеті де жаңа идеяларды бойына сіңіріп, жаңаша дамы-
ды. Ол енді социалистік реализм əдісіне сүйенген əдебиет 
профессионалдық əдебиетке айналып, қазақ поэзиясының 
лирикалық үлгілері жазба əдебиетінің поэма түріне бөлен-
ді. Қазақ əдебиеті өкілдері өмірге сəйкес жаңа мазмұнға ие 
болды. Ал осы жаңа мазмұнды ескі түрмен беруге бола ма? 
Əлде оны да мүлде жаңадан құру керек пе? Міне, кітабының 
бұл тарауында проф. З. Ахметов осы сауалға толық əрі дə-
лелді жауап беруге тырысқан. 

Ол үшін автор совет дəуірінің алғашқы кезінде туған 
шығармалар мен кейінгі уақыттарда шыққан өлең-поэма-
ларды өзара салыстырып, əрқайсысына тəн ерекшеліктерді 
ашады. Соған қоса оларға түр жағынан, бейнелі сөзді 
қолдану əдісі жағынан ортақ қасиеттерді де белгілейді. 
Мысалы, автор қазақ совет поэзиясының негізін қалаушы 
Сəкен Сейфуллиннің поэзиясындағы бейнелеудің, көркем-
деудің жаңа тəсілдері мол екендігін көрсете отырып, 
бұрыннан қолданылып жүрген, дəстүрлі құралдардың орын 
алатындығын айтады. Бұл жалғыз Сəкен емес, Сəбит, Ілияс, 
Əбділда, Қасым, Сырбай, Жұбан т.б. тіпті қазіргі барлық 
қазақ ақындарында кездесетін жағдай. Бірақ əрқайсысы-
ның өзіндік белгісі бар, əр ақын өлең сөзді өзінше ойната-
ды, қырлап-сырлайды. Біреуі бұрыннан белгілі сөзді жаңа 
мағынада қолданып, басқа қырынан көрсетсе, екіншісі 
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тыңнан сөз бен сөз тіркесін жасап, жаңадан бейнелі ұғым 
тудырады. Осының екеуі де бір ақын творчествосында ұш-
тасып жатады. Себебі əр ақын аз сөзбен терең ой беру үшін 
бейнелеп айтуға тырысады, болмашы, əшейінде көңіл ау-
дармайтын нəрседен маңызды бір қасиет тауып, байқағыш 
болуға талпынады.

Сонымен қатар ақын өз шығармасының ұтымды, бейне-
лі шығуы үшін тек халықтық көркем үлгіні жаңартып қана, 
яки болмаса тың ұғым жасап қана қоймайды. Ол басқа 
халықтар əдебиетінен, əсіресе, орыс əдебиетінен үйре-
неді. Бұл ретте, қазақ совет ақындарының ұлы орыс ақыны 
В. Маяковскийден көп үйренгенін атап өткен жөн. Оның 
сөз саралау ерекшеліктері, жаңа мазмұнға жаңа форма-
ны сəйкестендіру тəсілдері, сөз мағынасын өзгертіп жаңа-
лау əдістері, тыңнан сөз жасау жолдары т.б. біздің қазіргі 
ақындарымыз үшін де үлкен мектеп. Сол себепті З. Ахме-
товтың қазақ ақындары творчествосындағы В. Маяков-
ский дəстүрін сөз қылуы өте орынды. Бұл тұрғыда жаса-
ған автордың талдаулары мен пайымдаулары еш талас ту-
дырмайды. Сондай-ақ зерттеуші орыс поэзиясынан, дү-
ниежүзінің озық əдебиетінен бұдан да көбірек үйренудің 
қажеттігін ескертеді. Осыған орай кейбір қазіргі поэзиялық 
шығармаларымызда бейнелеп суреттеудің əлі де реңсіз 
екенін өте орынды атап көрсетеді.

Кітаптың екінші бөлімі «Өлең өрнегі» деп аталған да, 
қазақ өлеңінің құрылыс жүйесіне, өлшем-өрнектері мен 
олардың түрлеріне жəне қазіргі кездегі қазақ поэзиясында 
қолдану ерекшеліктеріне арналған. Өлең сөздің қара сөзден 
басты айырмашылығы осында.

Оның үстіне атам заманнан бері қазақ өлеңді əуенмен 
айтқан, ал тақпақтап айту салты кейінгі дəуірдің «жемісі». 
Демек, өлеңге əуенділік те тəн. Жалпы, қазақ өлеңі синкрет-
ті десе де болады. Қазақ өлең деп əнді де, өлең сөзді де 
айтады. Осының өзінде өлеңнің ұлттық сипатын таныта-
тын бір заңдылық бар ма деп ойлаймыз. Өлең сөздің оқылу 
мəнері мен айтылу қалпы қара сөзден бөлек. Тиянақты ыр-
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ғақ болуы да өлең сөздің құрылысына тəн ерекшелік. Ырғақ 
қара сөзде де бар, бірақ ол өлеңдегідей мөлшерлі емес, ты-
ныс алу үшін ғана сөйлем арасында болады. Мөлшерлі 
ырғақ – өлең жасаудың басты шарттарының бірі. Себебі 
өлеңге кіретін сөздер айтылу ырғағына қарай топталады.

Өлеңнің құрылыс жүйесіне арналған тарауда ырғақтан 
басқа да өлеңнің негізгі жанрлық, композициялық сипатта-
ры зерттеледі. Тармақ, бунақ, шумақ сияқты өлең бөл-
шектерінің заңдылықтары ашылып, жан-жақты талданады. 
Қазақ өлеңіндегі өлшем мен өрнек үлгілері, олардың түрлену 
жолдары мен əдістері жеке тарауда сөз болған. Өлшем 
туралы айтқанда, автор жалпы түркі тектес халықтар 
поэзиясындағы өлшем түрінің ең көнесі жыр мен қара өлең 
үлгісі екенін айтады. Жəне бұл ойын көптеген түрколог-
ғалымдар пікірімен растайды. Бұл екі өлшем Октябрь рево-
люциясына дейін қазақ поэзиясында басты болып кел-
гендіктен, қазақ өлеңін зерттеген əдебиетшілердің бəрі 
дерлік осы екеуіне назар аударып, олардың табиғатын ашуға 
зер салды. Міне, осының бəрін ескере отырып, оқымысты 
бұл екі түрдің өзара жақындығы мен ішкі заңдылықтарын, 
ерекшеліктерін аша түскен. Əсіресе, олардың ырғақтық 
құрылыс бітімінде бірлестік барын айтуы жəне оның себе-
бін ашып беруі назар аударарлық жай (147-148-бб.). Сон-
дай-ақ осы уақытқа дейін көбіміз ескермей жүрген нəрсе – 
мақал-мəтел, жұмбақ, нақыл сөз сияқты ұсақ жанр үлгі-
лерінің өлеңдік өрнегі, ырғағы, өлшемі. Міне, Зəки Ахме-
тов олардың сипатын ашып, заңдылықтарын тапқан. Мыса-
лы, «олардың өзінше қалыпты ырғағы бар» екенін, «белгілі 
өлшеммен» айтылатынын, «ырғақтың құрылысы жағынан 
еркін жəне алуан түрлі» болатынын жəне «өлең сөздің, 
ырғақты сөздің мейлінше қарапайым алғашқы үлгілерінің 
белгі-нышандарын жақсы танытатынын» біз зер салып 
байқай бермеуші едік. Айталық, мынадай заңдылықты да 
ескермейтінбіз: екі тармақты нақыл сөздің (мақалдың, жұм-
бақтың) көпшілігі төрттен сегізге дейінгі буыннан тұрады 
екен деп, төрт тармақтылары 7-8 буыннан құралады екен. 
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Бір қызығы, 11 буынды тармақ нақыл сөзде өте сирек те, 
ал керісінше, 11 буынды тармақтар жұмбақта жиі кезде-
седі екен.

Зəки зерттеулерінің ең басты екі ерекшелігін атап айтар 
едік. Бірі – алған объектісінің нағыз ғылымға тəн зердемен 
зерттеп, жеріне жеткізсе, ерекше бір шабытпен талдай-
тыны. Өлең өрнектерін өрелегенде өзінің де сөзінің өлеңге 
бергісіз боп шығып жататын тұстарына сүйсінбей отыра 
алмайсыз. Екінші ерекшелік осыдан туып жатады. Ол өлең 
дүниесін зерттеудің өзіндік жолын салып, өзгелерге өнеге 
боларлық өрнек табуында. Əрбір автордың əрбір өлеңіне 
тоқталғанда жадағай жатқа алынып, жақсы, жаман деп 
сыдыртып өте шықпай, оның ішкі сырына бойлап, ой мен 
сөздің өзгеше қабысып барып эстетикалық əсер қалдырар 
сырын зергерлікпен ашып отыратыны бағалы. Мұны зерт-
теудің Зəкише əдісі деп таныған абзал. 

Кейінгі кезеңде зерттеуші əдебиет дамуындағы негіз-
гі ағымдарды сөз етіп жүр. Мəселен, оның назарына кө-
бірек ілініп жүрген қазақ əдебиеті мен СССР халықтары 
əдебиеттерінің даму процесіндегі бірлік, ұқсастық де-
ген проблемалар, əдеби байланыс, ірі эпикалық туынды-
лар дамуындағы заңды құбылыстар, поэтикалық, тілдегі 
жаңалықтар, қазіргі қазақ поэзиясындағы бейнелі сөздер 
табиғаты т.т. толып жатқан мəселелер зерттеушіні тол-
ғандыра келе «Қазақ əдебиетіндегі дəстүр мен қазіргі даму» 
деген кітап жазуға итермеледі. Кітап Қазақстандағы қазіргі 
əдеби құбылыстардың ең жарқын белестерін əйгілі ететін 
əрі теориялық, əрі практикалық мəні бар салиқалы мүлік 
болмақ.

Сонымен, талдауымызды қорыта келе айтарымыз, қа-
зақ əдебиеттану ғылымына əрі тың, əрі құнды зерделі зерт-
теулер келді. Ол қазақ поэзиясы мен прозасының теория-
лық мəселелерін терең де жан-жақты қарастыру нəти-
жесінде ұлттық ғылымымызға қосылған елеулі үлес болып 
отыр.
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ДОСТЫҚТЫҢ ҚҰДІРЕТІ
(С.А. Қасқабасов 70-те)

Өмір жолы сан тарау. Сені сан алуан тезге салып, неше 
түрлі адамдармен түйістіреді. Соның қайсыбірі сенің бүкіл 
болмыс-бітіміңе өзгеше əсер етіп, саналы өмірде сыйлас, 
қадірлес адамыңа айналады. Ондай адамдар ой қазынаңды 
толтырып, сенімді серіктес дəрежесіне де көтеріліп жа-
тады. Ертерек басталған, кейін студенттік дəуірге ұласқан 
сондай бір аяулы жандарды елжірей еске аламын. Олар: 
Мыңбай, Əтен, Төлен, Асқар, Ілия, Құдайберген, Сайыпхан, 
Зейнолла, Керімбек, Сейдахмет, Тұрағұл, Жамбыл, Көрік, 
Тұрсынхан, Махамбетсалы, Шəмші, Сабырхан. Мен кешіп 
өткен өмір жолдары туралы жүрекке жазылған кітаптың 
бұлар жарқын беттері. Көңіл сарайын нұрландырған олар-
дың кескін-кейпі көкейден кетер ме, сірə! Соларды аңсай-
мын. Сағынамын. Кездескен сəттерді, айтылған сөздерді, 
толғаған ойларды тебіреніп еске аламын. Қайталанбас қан-
дай керемет кезеңдер еді. Өнер, ғылым, білім, өмір жайлы 
бірінен-бірі іліп əкетіп, асыл ойлар ағынын ақтарып оты-
рар едік. Менің саналы өмірімдегі осы бір ерен лектің орны 
бөлек. Өмірден ертелеу өткендеріне өкініш білдіре отырып, 
көзі тірілеріне сүйініп, осындай жандармен қатарлас өмір 
кешіп, сырлас, сыйлас болғаныма шүкірлік жасаймын. 

Жалпы ойлап отырсам, тақылет-талайыңа азық болар-
лық, нəр құя алар адамдар төңірегіңнен табылуы, ол Алла-
ның берген тағы бір сыйы сияқты қазына екен. Достық та 
солай! «Досты пайғамбар қосады» деген халық тəмсілінің 
негізінде шындық жататын сияқты. 

Адами қарым-қатынас əлемінде айрықша əсер еткен 
ойға жетектеген ондай жандардың жөні бөлек қой. Осын-
дай ойлар ауанында отырып, жүйрік көңіл тағы бір қымбат 
есімді көз алдыма көлденең тарта береді. Ол – Сейіт Асқар-
ұлы Қасқабасов. Бұл қазір бүкіл Қазақ еліне мəлім есім. 
Тіпті кешегі кеңес дəуірінің айтулы мамандарының өзі оның 
фольклор ілімі жайындағы зерттеулерін өз ізденістеріне 
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таяныш етеді, бедел санайды, сілтеме жасайды. Оның ғы-
лымдағы болмыс-бітімі, орны, салмағы туралы ғалымдар, 
əріптестері, əдебиет майданының айтулы білгірмендері та-
лай-талай əңгіме өрбіткен. Сейіт Асқарұлының бұл жағын-
дағы қабілет-қарымын олардан артық айтармын деп талас-
қандай болмайын деген оймен оның адамдық қасиеттеріне 
байланысты жайларды өз пайымдауым бойынша ғана тілге 
тиек етуге тырыстым. 

Бəрі, бəрі қазақтың қара шаңырағына айналған киелі 
мекен – Ұлттық Ғылым академиясынан бастау алады. 
Ғылым соңында жүрген адамның қолы бос уақыты бола 
бермейді, бола қалса көздейтіні, жанына серік етері – 
қазақтың əні мен күйі, іздейтіні – соның айтулы өкілдері. 
Осыған арналған кеш, кездесулерге Керімбектің құлағы 
түрік. Ол əдебиетші, М. Əуезов музейінде істейтін. Екеу-
міздің арамыздағы жолдастық қатынас достыққа айнала 
бастаған кез болатын. Оның да жаны күйге, домбыраға 
құмар. Менің Біржанның «Теміртас» əнімен əлдиленіп, 
Тəттімбет пен Төлегеннің қосбасарларына елтіп жүрген 
кезім. Ілия, Керімбек, Асқар, Зейнолла, Талғат бəріміздің 
басымыз қосыла кетсе (оның қисыны табыла кететін) қоңыр 
домбыраға ерік беріп, алуан-алуан əндер ауылын шарлай-
тынбыз. Əсіресе Асқар қазақ музыкасына кəдімгідей ел-
титін, ұғынуы жүйрік еді. Керімбек те қалыспайды, домбы-
раға жаны құмар, пікірі зерек. 

Қазір ойлап қарасам, ғылым, өнер-білім, əн-күй туралы 
толғайтын өзіндік ортамызды сол кезден-ақ қалыптастыр-
ғандай түріміз бар екен. Төлеген Момбековтің күйшілік 
өнері жөнінде гу-гу əңгіме тарап жатқан кез. Рахманқұл 
Бердібаев, Керімбек Сыздықов, Асқар Сүлейменовтердің 
кеу-кеулеуімен Төлеген күйлері қазақ радиосына жазы-
лып, жария бола бастаған. Сейітпен екеумізді табыстырған 
осы Төлеген күйлері мен Керімбектің көргенділігі болды 
ғой деймін. Бір жолы Төлегеннің кешінен бірге шыққан 
сəл ғана сылтып басатын ақсары жігітті Керімбек «Сейіт» 
деп таныстырды. Үшеуміз бүгінгі кештің əсерімен біздің 
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үйден бір-ақ шықтық. Ажары қандай ашық болса, ой-пі-
кірі де анық, өте білімді жігіт екен. Мұның үстіне домбы-
раны тартып, тəп-тəуір əн салады. Əсіресе халық əндерін, 
халық композиторларының дүниелерін көп біледі. Соған 
əуес. Тарихты, шежірені, əсіресе қазақтың əдет-ғұрпы, салт-
дəстүрін жетік білетін біліміне тəнті болдым. Əр нəрседен 
хабары бар, кейде тіпті қызбаланып сөйлейтін қасиеті бай-
қалады. Онысы өзіне жарасады. 

Бұл таныстық тереңдей түсті. Бір-бірімізді шақыры-
сып, отбасы мүшелеріміз араласа бастады. Менің аннам 
Жұмагүл Нарымбетқызы ақынжанды адам еді. Сейіттің 
шешесі Аужан апамызбен бірден шүйіркелесіп кетті. 
Əужекең кəдімгідей өлең жазады екен. Құдай қосқан қоса-
ғы Асекең (Асқар) қан майданнан қайтпай қалған. Бір ұл, 
бір қызын құшақтап, жастай жесір қалған қуатты, қайратты 
ана. Сол қайратының арқасында ұлын жеткізіп үйлендірді, 
қызын бой жеткізіп ерлендірді. Сейіттің жары Тамара 
адуын ананың сүйікті келініне айналды. Сейітпен екеуі бір-
ге оқыған. Бірін-бірі əбден біліскен, сеніскен, керемет от-
басына айналған жандар екен. Кейін Тамара Тіл білімі 
институтының Терминология мен аударма теориясы бөлі-
мінде ғылыми қызметкер болып еңбек етті. Оның қазақ 
қыздарына тəн ізеті мен инабатын қызметтес болған сол 
жылдары анық аңғардық. Біздің Үміт екеуі кейін апалы-
сіңлілердей жарасым тауып, керемет бір сыйластық 
қалыптастырды. Тіпті Үміт «Тома келсе менің жаным ты-
нады» деп отыратын болды. Содан адамдардың тіл табы-
сып өмір сүруі, əсіресе əйелдердің достасуы өзгеше бір 
ғанибет екен-ау деген ойға қаласың. Тамара мен Үміттің 
сыйластығы осындай дəрежеге жеткен қимастық еді, Сейіт 
пен екеуміздің арамызды одан сайын беркіте түсті. Асып 
бара жатқан байлығымыз болмаса да, дастарқанымыз үнемі 
жаюлы болатын. Əрбір отырысымыздың өзіндік мəні бола-
тын. Айтулы ағаларымызды қоңыр дастарқанымыздан дəм 
таттыруға Үміт те, Тамара да құмбыл. Шамасы ер жігіттің 
ырысы əйелдің адалдығы мен ықыласына байланысты 
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болса керек. Солардың шын ниеті бізді жақсылыққа қарай 
жетелеп тұратын. Тамара сол ниетінен қазір де танбай келеді. 

Сейіт үйірсек жігіттің бірі болып шықты. Адам бойынан 
үнемі жақсылық іздейтін қасиеті, іскерлігі, ізденімпаздығы, 
ерен білігі оны белгілі тұлғалармен жанастырды. Зады адам 
тағдыры əуелі жаратушыдан, содан соң тəрбие, тағылым 
алар ортасына орай қалыптасатыны хақ. Сейіт өмірін, өз 
пайымдауымша, зерделеп отырсам, осындай жандардың ізі 
айқын аңғарылғандай болады. 

«Ұстазы мықтының – ұстанымы мықты» деген қанат-
ты сөздің жаны бар. Қазақ əдебиеті мен орыс əдебиетінің 
асқан білгірі Н.С. Смирнова оның ұстазы. Ол Сейіттің бо-
йынан болашақ зерттеушіге тəн ерек қасиетті ерте таны-
ған. Оны ғылым ордасына қарай жетелеп, Əдебиет жəне 
өнер институтынан бір-ақ шығарды. Оның содан бергі өмірі 
негізінен осы ғылым ордасымен, яғни Ұлттық Ғылым ака-
демиясымен тікелей байланысты өтіп келеді. 

Тіл мен əдебиеттің егіз екеніне үнемі көз жеткізіп 
келемін. Сейіт əдебиетші, мен тілші. Оның фольклорта-
нушы ретіндегі болмысына тілдің əсері мол болғанын бай-
қаймын. Ал мен тілші бола отырып, əдебиетке жаным құ-
мар адаммын. Бəлкім осыдан да болар екеуміздің өмірде 
шүйіркелесе кететініміз. Əйтеуір Сейіттің филология дей-
тін ғажайып ілімнің керемет білгір маманы екеніне үнемі 
сүйсіне көзім жеткендей болады. Тіл десең тілге, өнер десең 
өнерге салсаң жосыла жөнелетін жүйріктігіне таңғалмау 
мүмкін емес. Соған қарамастан «мен білем» дейтін мен-
мендік мінезден мүлде аулақ. Бұл оның бойынан табиғи 
түрде көрініс беретін, өзінен-өзі туындап жататын ізгілік 
іздері. Осындай тек ғұламаға жарасқан қарапайым мінезі 
нағыз ғалымның кейпін сомдайды. 

Жол адамды сынайды, ашады, танытады. Сейітпен та-
нысқан екі отбасының сапарлас сəттері көбейді. Кітап қор-
ларын ақтармалап, кітапханада көбірек отыратын кездер 
еске түседі. Қайсыбір демалыс сəттерінде, тіпті сенбі, жек-
сенбіде көңіл алаңдап сергуді тілейді. 
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Осындайда Мерке ауданы Аспара деген жерде тұратын 
Тамараның əке-шешесі еске түседі. Менің ақ «Жигулиім» 
бар, төртеуміз соған отырамыз да, осылай қарай тартып 
кетеміз. Сəуір, мамыр айларында жер ананың бусанып, 
өзгеше түрлене бастайтын шағы. Əсіресе тауды бөктерлеп, 
Бішкекке қарай тартылып жататын жолдың екі жағындағы 
алуан гүлге оранған бел, белестер, бусанып жатқан бөктер, 
беткейлер сезіміңді қозғап, адамды неше қилы ойға же-
телейді. Үміт пен Тамара мына табиғат аясында тіпті ажар-
ланып, өзгеше бір көңіл-күй жетегіне еріп алады. Мұндайда 
Сейіт шабыттың асау тайына мініп алғандай ұмыт бола 
бастаған небір халық əндерін шырқай бастайды. Келін-
шектер үні мұны түрлендіре түседі. Əттең, қазақтың халық 
əндеріндегі өзгеше қасиетті тілмен айтып жеткізе алмай-
сың! Тек оны айту керек. Онда да Сейітше түсініп айту ке-
рек. Елти тыңдап отырып, Сейіттің өзіне ғана тəн қоңыр 
үніне құлақ түремін. Əсіресе сай-сүйегіңе дейін еніп кете-
тін пəлсапалық мəтіндерді жадына сақтай білгеніне тəнті 
болып отырамын. Мен рөлдемін. Көлік əн əуенімен сызып 
отырады. 

Қазақ өзінің ұлылығын осы əндері, күйлері арқылы 
сан рет дəлелдеп кеткен халық қой. Əлгі əуендер мына 
екі жақтан кілем түріндей боп сырғып келе жатқан ғажап 
табиғатпен астасып, құбыла, құлпыра түседі. Осындай 
сезім əлдиіне бөлене отырып Сейіттің жадына таңғаламын. 
Жастайымнан халық əндерін мен де құлаққа құйып, жат-
тап өсіп келе жатқан жанмын деп ойлайтынмын. Ал мына 
Сейіт менен жастау болғанымен, осыншама қазынаны ол 
бойына қалай жинап алған деген əдемі қызғаныш сезімі 
көңіл күйді билейді. Оның тереңіне бойлап, сырын тапқан-
дай да түрім бар. Ол қаршадайынан əлемдік əдебиет ай-
дыны – фольклор тұнығына бас қойған жан. Сол фольклор 
əлемінің ең бір бай саласы қазақ ауыз əдебиеті екенінде 
дау жоқ. 

Сейіт осы шексіз байлықтың теңізінде еркін құлаш сер-
мей алатын қабілетке ие болған жан. Мен мұны əрдайым 
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байқау үстіндемін. Ұзынағаштың аржағындағы оқтай түзу 
жол кеуделеп барып оңға ойысыңқырайды да, Қордай 
асуының алқымындағы МАИ бекетіне тұмсық тірейді. Əнді 
де, көлікті де баяулатып бекеттен жайлап өтеміз. 

Қордай – қазақтың соңғы сал серісі атанған əйгілі Ке-
неннің ауылы. 

«Ей, бұлбұл, сен де бұлбұл, мен де бұлбұл,
Қаңғыртқан екеумізді патша құрғыр.
Ел-жұрттан мен алыстан жүргенімде
Ұшып кетпе, қасымда сайра да тұр.
Алатау сағындым ғой самал желін,
Қордайдың көкседім ғой жамал лебін», – 

деп аңсай шырқалатын Қордай өлкесі ғой, бұл асудан 
өткен сайын Кененнің осы өлеңі көкейде тұрады. Сейіт 
Кененнің де көп əндерін біледі, өлеңдерін жатқа айтады. 
Қордайдың төбесіне шығып алып жан-жаққа көз салғанның 
өзі бір ғанибет. Отырған төбесінің биік болғанын қалайтын 
халықтың ұландары емеспіз бе?! «Ат тізгінін тартып, аз-
дап аялдайық» дейді Сейіт мына жердің еңселі тұсын 
таңдап. Үміт, Тамара дастарқан жайып, шай дайындай-
ды. Қордайдың самалын еркін жұта отырып шай ішеміз. 
Сейіт Кенен туындыларын еске ала отырып, қазақтың сал, 
серілері туралы тебірене сөйлеп кетеді. Ақан, Біржан, Естай 
əндерінен де əңгіме қозғайды. Ал бұл дегеніңіз екеумізді де 
еліктіріп, өнер өлкесін шарлататын құбылыс қой. Əйтеуір 
Аспараға жеткенше əндердің неше атасы айтылады. Үміт 
пен Тамара да қалыспайды. Əндеткен көңіл өзінен-өзі Əбі-
лахат, Нұрғиса, Шəмші əндеріне ойысады. Бұл əндер табиғат 
төсінде сырғытып əндетіп келе жатқан біздің есер көңілі-
мізді одан сайын желіктіріп, желпінте түседі...

Аспара бұрылысы желіккен көңілді баяулата бастай-
ды. Ауылдың орталық көшелерінің бірінде Ғабди ақсақал 
тұрады. Бұл кісі кезінде осы өңірдің өркендеуіне үлес қос-
қан, колхоз басқарған соғыс ардагері, Тамараның əкесі. 
Шағын екі-үш бөлмелі үйі бар. Ал есіктің алды, айналасы 
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неше алуан көкөніс, көкөріспен жайнап тұр. Ауланың түк-
пір жағында аздаған қозы, лақ пен бұзаудың басы қыл-
тияды. Бұл айран, сүті бар үйдің белгісі. Бақшада помидор 
домалап, қияр көз тартады. Көргеніміздің еңбек жырын 
айтып тұрғандай. Қабекең бəйбішесі Мəкең (Мария) апай 
екеуі жаны қалмай жүгіріп жүр. Мейлінше қуанышты. 
Сейіт пен Тамараның жолдастарын ертіп келгеніне төбелері 
көкке жеткендей аптығады. Қайран, қонақшыл қазағымның 
қасиеті-ай! Қабди аға сасқалақтап малын жайғап, Мəкең 
дастарқанын жайнатып салып, қаймақ, қатық, кілегейлері 
мен бауырсақ, нанын төгіп жатыр. Шай, суан ішіп ентік 
басқандай болған соң, Сейіт Тамара əке-шешесінің көңілін 
көтермелеп кеткісі келді ме, төрде тұрған домбыраны алып, 
күйін келтіре бастады. Бəріміз қосылып шырқаған əннің 
əсері мүлде бөлек. Үй иелері ерекше шаттанып, желпініп 
отырды да, бір мезет Қабекең бəйбішесі мен Тамараға қарап: 
«Далаға, есік алдына жай салыңдар. Əнді сыртта айтыңдар, 
көршілер, ауыл естісін», – деп орнынан тұра берді. Көңіл 
қалдырмадық. Сары самаурынның ысылдаған дауысына 
елти отырып, Сейіт шерткен əндерді бірінен соң бірін ай-
тып, əбден сергіп алдық. Қабекең мен Мəкеңнің қуанышын-
да шек жоқ. Көңілдері тасып, мерейлері өсіп қалды. Қадірлі 
қарттардың көңілін тапқанымызға біз де мəзбіз. Сыйлас, 
қадірлес көрші-қолаңдары келе бастады. Тамараның аға-
інілері келіп қауышып жатыр. Ағайынның бары жақсы-ау, 
шіркін! Шұрқырасып табысып, шүйіркелесе кетеді. Сейіт 
те, Тамара да бұл ортаға қадірлі, сыйлы екенін көріп, біз де 
мəз болдық. Үлкен кісілердің көңілін аулап, өзіміз де сергіп, 
мауық басып алған соң, қимастықпен қоштасып жолға 
шығамыз. Тамараның анасы мен əкесі елпелектеп, барын 
тықпалап, қимас сезіммен қол бұлғап қала береді. Əлденеше 
қайталанған бұл сапарлар көңілден ұмыт болар ма, сірə?!. 

Ендігі жүрісіміз Оңтүстік сапарларына ұласатын бұл 
серуеннің тұсында талай тоқтап, сергіп өтетін жер осы 
Аспара. Біздерді одан сайын қауыштыратын, іштей табыс-
тыра түсетін мұндай қаншама жүрістердің куəсі болдық. 
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Бұл жолдар біздің адамдық болмысымызды мəпелеген, 
шыңдай түскен жолдар ғой. 

Таза ауа жұтып, сергігіміз келген тұста тартып кетіп, 
ат тізгінін тежейтін жайлы бекетіміздің бірі осы Қабекең 
аулы болатын. Сейіт пен Тамара бұл кісілерді барынша 
мəпелеп күтті. Тұз-дəмі таусылған сəтінде ақ жауып, ару-
лап көмді. Ұрпақтан күтетін рəсім, қызметтің бəрін жасады. 
Осыларының өзі кейінгілерге үлгі ғой. Адамды осындай 
ауыртпалықтар есейте, шыңдай түседі екен. Сейіт те, Тамара 
да көз алдымызда білікті, белді азамат боп қалыптаса түсті. 

Адам еңбекпен достасып, алға ұмтыла келе талай өрелі 
биіктерге көтерілуі бек мүмкін. Əкім, министр, акаде-
мик т.т. дəрежелерге жеткен жандардың неге екенін қай-
дам, қайсыбірі көбіне адамдық тұғырдан тайқып, тасы-
раңдап шыға келетін жаман əдеті бар. Мұны көрген жас 
ұрпақ кісі болудың жолы осы ғой деп адасуы ғажап емес. 
Осындай ойларға бойлай отырып, Сейіт туралы толғанамын. 

Ол кітапханада көз майын тауысып, талай асыл қа-
зыналарды ақтарды. Н.С. Смирнова, М. Ғабдуллин, І. Ке-
ңесбаев, М. Базарбаев, С. Қирабаев, З. Ахметов, Ө. Жəнібе-
ков сынды тұлғалар қасынан табылып, солардың адамдық 
болмыс, бітімінен өзіне керек азық ала білді. Кітаптан ғана 
емес, көз алдында қатар жүрген тұлғалардан үлгі, өнеге 
ала білу де тағдырдың берген ерек сыйы ма деп ойлаймын. 
Сейіттің оқығаны көп, оқығанын көкейге тоқи білуі тіпті 
ерек. Тіпті кітап қана емес, тірі адам бойынан көріп, біліп, 
оқып алғандай көрінетін қабілеті бар. Сол оқып, көңілге 
түйгенін тұмшалап, өзімен-өзі тұйықталып, жұмбақ өмір 
сүретін жандар да бар. Мен білгенді өзгелер де білсін, 
əсіресе келер ұрпақ білсін дейтін де табиғаты кең пейіл 
жандар жетерлік өмірде. Сейіт, менің байқауымша, осы ке-
йінгі лекке жататын тұлға. 

Жоғарыда есімдері аталған қаншама ірі тұлғалардың 
қасында кімдер жүрмеді? Көргендері мен көңілге түйген-
дері шамалы жандардың бойынан қандай үлгі табасың? 
Сейіт кəсібі, ісі, тірлігі, мінез-құлқы алуан-алуан адамдар-



338

дың қасында қызметтес болды. Қызметтес бола жүріп со-
ларды тануға тырысты. Бір Ісмет Кеңесбаевтың өзін алып 
қараңыз! Аласапыран уақытта қазақ ауылында дүниеге 
келген Ісмет Кеңесбайұлының өмірі сан қилы жолдар-
дан тұрады. Өмірі ізденумен, күреспен, айқаспен өткен 
ұлы тұлғаның көкірек көзі ашық адамға берері мол бола-
тын. Сейіт осы алпауыт адамның алып тұлғасы мен ірі іс-
əрекеттерінен өзіне керегін ала білді. Əсіресе ғылымдағы 
ұйымдастырушылық қарым-қабілеті жағынан Сейіттің 
І. Кеңесбаев пен М. Базарбаевтан көбірек тағылым алғаны 
байқалады.

Ал ғылым мен мəдениет жəне қоғам қайраткері ретінде 
Сейітті шыңдаған мекеменің бірі Қазақстан Орталық пар-
тия комитеті. Сейіттің болмыс-бітіміне, білігіне қызықта 
ма, бірде оны Ө. Жəнібеков қызметке шақырды. Қазақтың 
осы бір кесек азаматымен бірге қызметтес болған сəттерін 
Сейіт əлі күнге елжірей əңгімелейді. Айтса айтқандай, бұл 
тұс қазақтың рухани əлемінің ұлы тұлғаларын қайта тірілту 
кезеңі болатын. Халық жауы ретінде талай арыстары-
мызды қырып салған қасиетсіз қаулылардың күшін жою 
əрекетінің басы-қасында болуы Сейітті қайраткерлік дə-
режеге көтерді. Ол əруақтарға қызмет жасап, солардың ба-
тасын алғандай болды. Заманында əділетсіздіктің ауыр аза-
бын арқалап дүниеден өткен ұлылардың аруағын тірілтуге 
қызмет ету арқылы ол өзінің негізінде бар тектілікті шың-
дады. Тəуелсіз еліміздің еңсесін көтеріскен еңселі аза-
маттардың біріне айналды. Бұл оның азаматтық болмысын 
танытатын қабілетін көрсетсе, адамдар арасын біріктіре 
түсетін ерек табиғаты – достыққа деген адал қасиеті дер 
едім. Сейіт бойындағы қастерленетін ұлы қасиеттің бірі 
осы достық құдіреті.

Құрметті оқырман, бұл дос туралы сырдың бір лебі 
ғана. Адам бір-бірінің қадір-қасиетін танып, біліп жүрсе 
ғана өмір мəнді əрі сəнді болмақ. Сол мəнді де сəнді 
өміріміздің бізге Алла бұйыртқан бір сəті осындай еді.
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ҰЛТТЫҚ РУХЫМЫЗДЫҢ 
КЛАССИКАЛЫҚ ТҰҒЫРЛАРЫ

(А. Егеубаевтың ғылыми еңбегі туралы)

Тіл мен сөздің пайда болуын, тіл қадірін атақты Виль-
гельм Гумбольд үнемі үздіксіз жаңа, жаңа болғанда жүйелі 
түрде, кіршіксіз күйде көрініс беріп отыратын рухани күш-
қуаттың жаңғыруы сынды аса қасиетті құбылыстың 
нəтижелері деп түсіндіреді. Ұлттық рухани қуаттың бір-
ден-бір көрінісі тіл, сөз екендігін іштей түйсінсек те, айта 
бермейміз. Əйтпегенде адам баласының рухани қазына-
ларының ішіндегі ғасырлар өтсе де күнделікті қолданы-
лып, адамның көзін ашқаннан бақилыққа өткенше ауадай 
қоректенетін жан-дүние кəусары ана тілі мен сөз өнері емес 
пе?! Қазіргі ұрпақ көне дəуір күретамырларына неғұрлым 
ерте, терең үңілген сайын өз қадірін, сөз қасиетін түсіне 
түсетін болар. «Біздің білім деңгейіміздің басым бөлігі жаңа 
дүниені классикалық көне дүниемен салыстырудан барып 
туындаған...» (Гумбольд В. О различий организмов чело-
веческого языка. СПб., 1859, 26-27-бб.). Ұлттың болмысы, 
мемлекеттің, елдіктің ішкі табиғаты тілден, сөзден көрі-
неді. Ұлт жаны нені аңсайды, ұлт нені ойлайды, ұлттың 
таным парасат үлгісі қандай күйде? Соның барлығын тіл 
арқылы, сол ұлттың ежелгі дүниелердегі тіл қоры мен сөз 
бітімінен танып білеміз. Біз үшін ол таным үрдісі ежелгі 
түркі дүниесінің ұлы мұраларынан басталады. 

Сондықтан да тəуелсіз Қазақстанның астанасы төрін-
де Орхон-Енисей ескерткіштерінің еңсе түзеуі ұлттық ру-
хани байрағымыздың көтерілуімен бірдей тарихи құбы-
лыс. Түркі дүниесі өркениетінің асыл белгілері мен 
нышандары мемлекетіміздің елдік тарихын білдіріп қана 
қоймайды, оның үстіне елдік жұлдызымызды жоғары-
латады. 

Мен ежелгі түркі дүниесінің ғұламалық толғамдарға 
толы, өркениетті дəстүр егесі іспетті ұлы əдеби-мəдени 
мұраларын осы қатардан көремін. Қазақстан Республика-
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сының ғылым, техника жəне білім беру саласындағы Мем-
лекеттік сыйлығына ұсынылған дарынды əдебиетші, түр-
кітанушы ғалым, филология ғылымдарының докторы 
Асқар Егеубаевтың «Ежелгі түрік мұраларын зерттеу жəне 
аудару жөніндегі ғылыми жұмыстар циклінің» мемлекеттік 
тұрғыдағы маңыздылығы да осы орайда айқын ашыла 
түседі. Асқар көп жылғы талантты ізденістерін біліктілік-
пен ұштастыра отырып, нəтижелі əрі елімізге аса қажетті 
еңбек тындырды. Қазіргі қазақ мəдениеті мен тарихын, 
əдебиетін көне дүние қойнауларындағы күретамырлары-
мызбен ұштастыра алды. 

Зерттеушінің бұл еңбектері ғылымымыз бен мəдение-
тіміздің сан саласында ұзақ жылдар бойы жан-жақты қол-
данылатыны күмəнсіз. Оны ашып айту парыз. Асқар Егеу-
баевиың ғылыми жұмыстар топтамасы жеті томнан тұрады. 
Олар: «Кісілік кітабы» (Монография). Алматы, 1998, 
320 бет; «Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиетінің көркемдік жү-
йесі» (Монография). Алматы: 1999, 204 бет; Жүсіп Баласа-
ғұн. «Құтты білік» (дастан). Алматы, 1986, 650 бет (Аудар-
ған, алғы сөзі мен ғылыми түсініктерін жазып, баспаға 
дайындаған Асқар Егеубаев); Жүсіп Баласағұн. «Құтты 
білік» (дастан). Пекин: «Ұлттар» баспасы, 1989, 1105 бет; 
тағы сол баспа, 1997, 1105 бет; Махмұт Қашқари. «Түрік 
сөздігі». І-ІІІ томдар (Аударған, алғы сөзі мен ғылыми 
түсініктерін жазып, баспаға дайындаған Асқар Егеубаев). 
Алматы, 1997. І том, 592 бет; ІІ том, 528 бет; ІІІ том, 600 бет.

Мұның ішінде Махмұт Қашқаридің мұрасына көңіл 
аударсам деймін. Махмұт Қашқаридің «Диуани-лұғат-ат-
түрік» атты ХІ ғасырдың басында жазылған энциклопе-
диялық сөздігі түркі дүниесінің ата сөзі, ежелгі түркі тілінің 
алғашқы əдеби-ғылыми əмбебап сипаттамасы. 1072-74 жыл-
дар аралығында ежелгі қазақ сахарасында жазылған бұл 
еңбек түркі дүниесінің жер, ел аттарының, түркі сөзінің, 
түркі тарихының дəйекті де ақиқат шежіресі. 

Ғылыми бітімі кемел, жүйелі негізделген білікті де дə-
йекті еңбекті батыс-шығыс ғұламалары ғасырлар бойы 
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зерттеп, аса жоғары бағалап, адамзат өркениетінің асыл 
қазынасына қосқан. 

Осы сегіз кітаптан тұратын ғылыми дерегі мол, ұлт-
тық ғылыми танымымыздың негізі – «Диуани-лұғат-ат-
түрік» бұған дейін қазақ тілінде жарық көрмеген еді. Ескі 
мұраны зерттеп зерделеуге, аударып, игілігімізге жаратуға 
кеңестік идеология мүмкіндік бермеді. Əрі жан-жақты 
білімдар, осындай еңбекті жүзеге асыра алатын мамандар 
да жетіспеді. Бұл сипатты сирек күрделі мұраны игеру үшін 
əрі ақындық, əрі жазушылық, əрі ғылымдық тəжірибе, та-
лант қажет екендігі сөзсіз. Оның үстіне бірнеше əліпбиді 
де білетін, сол замандар заңдылығын бағдарлай алатын 
маман болу да шарт еді. Тек тəуелсіздік алғаннан кейін ғана 
белгілі ақын, ғалым Асқар Егеубаевтың ұзақ жылғы табан-
ды зерттеуінің жемісін игілігімізге жаратудың мүмкіндігі 
туды, асыл қазына тұңғыш рет ана тілімізде үш том болып 
жарық көрді. Толық мəтінімен жарияланды. Бұл тəуелсіздік 
жолында күрделі жаңғыру үрдісін бастан кешіп отырған 
қазақ мəдениеті мен əдебиеті үшін қымбат қазына, тарихи-
шығармашылық құбылыс. Осынау тарихи деректілігі құ-
нарлы, нақты ғылыми мағынасы кемел мұралар егемен 
еліміздің мəдениетін сара жолға шығарады, тарихи санамыз-
ды байытады деп білеміз. 

Филология ғылымдарының докторы, Қазақстан Жазу-
шылар одағының басқарма мүшесі, түркітанушы ғалым, 
əдебиетші Асқардың аталмыш ғылыми-зерттеу еңбектері 
көпшілікке кеңінен таныс. Шетелдерде де, белгілі түркі-
танушы ғалымдар тарапынан да жоғары бағаланып отыр. 
Ширек ғасырдан астам уақытты қамтыған шығармашылық 
жұмыс, шығармашылық ізденістер ғылыми ортада да, мə-
дениет қайраткерлері тарапынан да құптарлық ықыласқа 
бөленді. Бұған дейін бұл ұлы мұралар қазақ ғылымында 
осындай сипатта кең тынысты əрі кешенді түрде қарас-
тырылмаған еді. Көп жылғы талантты ізденістер, ілікті 
пайымдаулар өз жемісін берді. Ежелгі түркі дүниесінің ора-
сан зор бай деректері мен мұралары Қазақстан ғылымы-
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ның айналымына қосылды. Асқардың зерттеу жұмыстары 
əсіресе Қазақстан тəуелсіздік алғаннан бергі кезде ерекше 
маңызды екендігін таныта түсті. 

Асқар Егеубаевтың жеті томдық зерттеу еңбектері бір 
мəселеге, бір ғана ғылыми мақсатқа арналған. Ол түркі 
дүниесі өркениетінің баға жетпес ұлы мұраларын тұтастай 
ұлттық ғылымымыздың игілігіне жарату мақсаты. Осы 
орайда Асқар Егеубаевтың аталмыш еңбектерінің ғылыми 
тұжырымдары өте құнды да өміршең. Рухани дүниемізді 
тарихи дəстүрлер арнасында байытуды батыл қолға алып 
отырған мемлекеттік ғылым мен мəдениет саясаты үрді-
сінде мұндай шынайы ғылыми-шығармашылық тұжырым-
ды еңбектердің орны бөлек. Түрік дүниесінің адам өр-
кениетіне қосқан даусыз мұралары Жүсіп Баласағұнның 
«Құтты білік» дастаны мен Махмұт Қашқаридің «Түрік 
сөздігі» тұңғыш рет ана тілімізде толық күйінде аудары-
лып зерттелді. Бұл жерде түрік дүниесі тарихында біздің 
қолымызға жеткен мұралардың ішінде бұл еңбектерден 
көлем жағынан да, рухани маңыздылығы жағынан да үлкені 
жоқ екендігін еске алған абзал. Махмұт Қашқаридің сегіз 
кітаптық энциклопедиялық зерттеу еңбегі қазақ тілінде 
Асқар Егеубаевтың аударып зерттеуінің нəтижесінде ака-
демиялық басылым сапасында алғаш жарияланып отыр. 
Осы мұраларды жариялау, зерттеу қорытындысы екі көлем-
ді ғылыми монографияда жазылып, жарияланған. Онда 
ғалым түркі дүниесінің осы бағалы мұраларының қазақ 
елінің рухани жаратылысымен өзектестігін, жалғастығын 
нақты деректермен ғылыми тұрғыдан дəлелдейді. Бұған 
дейін аталмыш мұралар түрік, өзбек, ұйғыр тілдерінде 
аударылып, əртүрлі деңгейде жарық көрген. Бірақ қазақ 
зерттеушісі қол жеткізгендей арнайы монографиялық 
талдауларға негіз болып үлгермеген болатын. Аталмыш 
мұраларға арналған монографиялық зерттеулерінде Асқар 
қазақ елінің қоғамдық ғылымдарымен байланыстыра пікір 
толғаумен бірге ежелгі түрік мұраларының Орта Азия мə-
дениетінің, түркі тілдес басқа да туысқан ұлттар əдебие-



343

тіндегі орнына қатысты да тұжырымдар түйген. Сөйтіп 
Жүсіп Баласағұн мен Махмұт Қашқари мұраларын игеру-
де қазақ зерттеушісі ілгері қадам жасаған. Талас, Шу бо-
йынан шыққан екі ғұламаның қымбат қазыналарын зерт-
теу жолындағы белесті бетбұрыс десе де болады. «Кісілік 
кітабы» монографиясында: «Қандай жағдайда да «Құтты 
білік» дастаны Қазақстан мен Орта Азия мəдениетіне ор-
тақ қазына. «Құтты білікті» зерттеу түркі тілдес елдер 
əдебиеті мен мəдениетінің жаңа қырларын ашады. Түрік 
əдебиетіндегі дəстүр, аналогиялық желілер, сарындар, əуен-
саздардың үйлесімді үндестігінің күретамыры, осындай 
ежелгі дəуір жауһарларынан нəр тартады», – дей келе (61-
бет), Асқар Егеубаев тарихи деректерге, əдеби толғамдарға, 
ұлттық тарихи сананың қалыптасуына қатысты нақты 
деректерге негізделген ғылыми тұжырымдарын саралай-
ды. Əрине, қазақ ғалымының туған ұлттық мəдениетімізге 
деген ерекше ықыласы да дəйекті талдаулармен, байыпты 
мысалдармен парақталғаны көкейге қонады əрі түркі дү-
ниесінің кіндігіндей қазақ сахарасының тарихи мəртебесін 
биіктете түседі. Асқардың Жүсіп Баласағұн, Махмұт Қаш-
қари мұраларындағы əдеби, мəдени, тарихи, этнография-
лық деректерді Орхон-Енисей ескерткіштерімен, берісі əл-
Фараби, Абай толғамдарымен, қазақтың бес ғасыр жыраула-
рымен сабақтастықта құрастырып, тереңнен зерттеуі тұтас 
бір рухани даму кеңістігінің ғылыми заңдылықтарын са-
ралап берген. Осы еңбектерді «Құран Кəріммен» байла-
ныстыра талдау арқылы дініміздің ғылыми-танымдық тұ-
ғырларына қатысты бірқатар құнды қисындарды ұсынған. 
Зерттеушінің бұл пікірлері «Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебие-
тінің көркемдік жүйесі» монографиясындағы «Құран жəне 
ежелгі түрік мұраларында ұшырасатын Құран шарттары» 
деген арнайы тарауында жүйеленген. Сондай-ақ зерттеуші 
еңбектерінде əдеби-көркемдік жүйе, желілері де, тарихи де-
ректерді де, этнологиялық, этнографиялық тараптағы құн-
ды-құнды өзектерді де дəл байқап, тарата талдауға қол жет-
кізеді. Мұның бəрі, əрине, зерттеу жұмыстарының толымды 
сипатын, кешенді маңызын білдіреді. 



344

Асқар Егеубаевтың ұлттық тарихи сананың қалыпта-
суын, ұлттық тарихи-эстетикалық болмысының, тарихи 
танымның даму ерекшеліктерін осы ежелгі түркі дүниесі-
нен бергі көптеген даму үрдісінен туындата отырып зер-
делеуі көптеген өркенді ойлардың желісін тартқан. «Кісілік 
кітабы», «Ежелгі дəуірдегі қазақ əдебиетінің көркемдік 
жүйесі» монографияларындағы осындай тұжырымдары 
аталмыш мұралардағы нақты деректермен дəйектеле түс-
кен. Ғылым тілі дəйектілік десек, автор бұл ретте өзі игер-
ген мол мұралардың алуан қырын ашып көрсетеді. Шу 
батыр туралы, ежелгі түріктердің шөген секілді этногра-
фиялық ойын үлгілері жайлы, қазақ топонимикасына қа-
тысты, түрік дүниесінің жер бедері мен табиғатына тиісті 
деректер хақындағы ғалым толғамдары («Ежелгі дəуірдегі 
қазақ əдебиетінің көркемдік жүйесі», 136, 140, 169, 157, 
154-бб.) əрі жаңа, əрі маңызды. Филология ғылымдарының 
докторы, ақын Асқар Егеубаев өзінің ширек ғасыр бойы 
жүргізген аударма, зерттеу, ғылыми қызметімен ұлттық 
ғылымымыздың алдындағы маңызды кешенді мəселені ше-
шуге қол жеткізді. Атап айтқанда, Мемлекеттік сыйлыққа 
ұсынылып отырған жеті томның да ғылыми сапасы биік. 
Қазіргі заманғы академиялық зерттеулерге қойылатын та-
лаптарға сай жасалған. Барлығы толық жауап береді. Сөйтіп 
Ж. Баласағұнның «Құтты білігі», М. Қашқаридің «Түрік 
сөздігі» тұңғыш рет қазақ тіліне аударылып, тұңғыш рет 
ғылыми негізде зерттелді. Бұл еңбектер жарияланып, 
жұртшылық игілігіне айналумен бірге, əдебиет, тіл, этно-
логия, тарих, ұлттық философия, тағы басқа да ғылым 
салаларындағы практикалық ғылыми-зерттеу жұмыста-
рында қолданылып отыр. 

Асқар халқымыздың көптеген мақал-мəтелдерінің, қа-
натты сөздерінің ежелгі нұсқаларын осы еңбектерден та-
уып, зерттеп, ғылыми тұрғыда дəлелдеп берді. Қазақ əде-
биетінің ежелгі жанрларының пайда болып, қалыптасу жо-
лына көне түркі мұралары арқылы барлау жасады. Қоры-
тындылары мен нəтижелері дəлелді. Көптеген бұлтартпас 
деректер тапқан. 
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Ал осы зерттеулердің ішінде бөле-жара айтатын екі 
мəселе бар. Оның бірі – қазақ тіліндегі «Құтты білік», 
«Түрік сөздігі» басылымдарына берілген ғылыми түсін-
дірме, комментарийлердің өзі өз алдына ғылыми құнды-
лығы ерекше материалдар. Асқар өзге ғылым салаларын-
дағы деректермен де салыстыра отырып, көптеген тұжы-
рымдары мен байқауларын осы түсіндірмелерде ұсынып-
ты. Екіншісі – Махмұт Қашқаридің «Диуани лұғат-ат-
түрік («Түрік сөздігі»)» атты сегіз кітаптан тұратын эн-
циклопедиялық сөздігінің тұңғыш рет қазақ тілінің заңды-
лықтарына сəйкестендірілген қазақ əліппесінің таңбала-
рымен түсірілген транскрипциясын жасап, жариялатқан. 
Бұл да ежелгі мұраларды зерттеу саласындағы зор ғылыми 
жетістік. 

Зерттеуші үш бірдей əліпбиді – араб, латын, кирилли-
цаны – қатар қолданады. Түпнұсқа, аударма, транскрипция-
лық мəтіндер соның нəтижесінде өзара сəйкес, үйлесімді 
жарық көрген. Бірнеше əліпбиді қолдану қазақ ғалымы 
жариялаған мұраларды түркі тілдес елдер ғалымдары мен 
зерттеушілерінің бəрінің қолданылуына жол ашқан. 

Ғалымның бір-біріне сабақтас ғылыми зерттеулер топта-
масының қорытындылары ұлттық мəдениеттің, тіліміз бен 
тарихымыздың дамуына нақты ықпал етеді əрі рухани 
дүниемізді түгендеу ісіндегі пайдасы ұлан-ғайыр. 

Ежелгі дəуірлердегі түрік əдебиетінің мұраларын тари-
хи, əлеуметтік, елдік тұрғыдан талдап, тану, этнологиялық 
қырынан саралау қазіргі ұлттық ғылым үшін жаңа қадам. 
Сонымен қатар, автордың өзі маманы болып саналатын 
əдебиеттің, əдебиеттану ғылымының пəндік мəртебесін 
көтеріп, қазақ əдебиеті мен тілінің елдік, əлеуметтік салма-
ғын арттыра түседі. Ежелгі түркі əдебиетінің көркемдік 
таным жүйесінің эволюциясынан халқымыздың тарихи 
көркем санасының, ұлттық танымының заңды тұлғалары 
көрініп тұр. Тіл табиғатының ғасырлар өткелдеріндегі 
сипаттары, поэтика тарихилығы сөз болып отырған зерт-
теулерде нанымды зерттеулерге өзек болған. Филология 
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ғылымдарының докторы Асқар Егеубаевтың Қазақстан 
Республикасының ғылым саласындағы Мемлекеттік сый-
лығына ұсынылған зерттеулер топтамасы біртұтас ке-
шенді ғылыми жұмысы ретінде маңызды əрі қазақ елінің 
қоғамтану саласындағы зəру мəселелерге арналған, Қазақ-
стан ғылымындағы зор жаңалық, соны жетістік. Асқар 
Егеубаевтың ұсынылған еңбектері Қазақстан Республи-
касының Мемлекеттік сыйлығын беруге толық лайықты.

ҚЫЗ-ҒҰМЫР ТАҒДЫР ТАҒЫЛЫМДАРЫ

Əу баста Фариза ақынның сезімтал жүрегі мен жүйрік 
көңілінен шыққан осы бір кесек сөз менің де көкейімнен 
кетпей қойды. Асылы жүректен шыққан сөз жүректерге 
жетеді дегеннің негізінде шындық бар. Кітаптың аты осы-
лай аталса, қайтер еді деген оймен ғалым, педагог, қай-
раткер, замандас Шамша Көпбайқызы Беркімбаеваның 
мына қолжазбасымен таныса келе сан алуан сырсандық 
əлеміне сапар шеккендей болдым. Айналасына саналы көз-
бен қарай білетін саналы адамның көкейіне түйетіні көп 
болса керек. Шамшаның да көргені мен көңілге түйгендері 
жетерлік екен. Сауаттылық – саналылықтың қайрағы іспетті 
нəрсе ғой. Қолжазба авторы сананың сырлы əлеміне өзінің 
сауат-жігерімен көтерілгенін байқатып отырады.

Сонымен, «Қыз-ғұмыр тағылымдары» деп біз атап отыр-
ған бұл топтама осылайша неше алуан ойға жетектейді. 
Өйткені мұнда жинақталып берілген мақала-эсселердің əр-
қилы жылдарда əр алуан тақырыптарға жазылғанына қа-
рамастан тəуелсіз еліміздің тұғырын бекіте түскен, алдағы 
кезеңде де нықтай, іргелендіре беретін келелі мəселелерді 
қозғайды. Бұларды басты-басты мынадай салаларға бөліп 
қарастыруға болатын тəрізді.

Бірінші, оқу-білім мəселесі.
Екінші, мемлекеттік тіл мəселесі.
Үшінші, ұлттық тағлым-тəрбие, ұлттық педагогика мə-

селесі т.т.
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Мұның қай-қайсысы да бір-бірімен байланысын үзуге 
болмайтын, əрі күн тəртібінен ешқашан түспейтін ең өзекті 
мəселелерді сырттан топшылап тон пішетін əлдебіреу емес 
(ондайлар да кезігіп қалады емес пе, өмірде), бұл салалар-
да əлденеше жыл тікелей еңбек етіп, оның ыстық-суығы-
на араласқан, тер төккен жанның терең түсініп, күйзеле, 
жаны күйе жазуы. Жəне ол күйрек ойдың тасасында қалып 
дəрменсіздік танытпайды, содан шығар жолды да нұсқап, 
өзі де жігерленіп, оқырманын да жігерлендіріп отырады. 
Көбінесе өз ой-пікірлерін нақты дерек мысалдармен же-
тектеп, түйіндеп, түйіп тастап отыруы сізді мақұлдатпай 
қоймайды. Бұл білімді азаматтың біліктілігінен хабар бе-
ретін, кімді де болса сүйсіндіріп отырар жақсы нышан-
дар. Сөйтіп ол осынысымен тиісті мекемелердегі жауап-
ты адамдарға ой тастап, ұлтымызға аса қажет мəселелерге 
саналы өмірін сарп етіп жүрген зиялы қауымға қарыз бен 
парыз атты киелі ұғымдарды көлденең тартып, сезімге тиер 
сөз қозғайды.

Шамша Көпбайқызының алдымен баратын сүйікті та-
қырыбының бірі оқу мен білім саласына байланысты, оның 
ішінде мектеп пен мектепке дейінгі оқу орындарының тағ-
дыры. Мұның өзіндік себебі де жоқ емес. Оқу-ағарту жұ-
мысы оның сан жылдар бойы саналы өмірін сарп еткен 
жəне еркін жайлаған жайлауы десе болғандай. Сондықтан 
бұл мəселелердің қыр-сырын ол жақсы біледі. Əсіресе 
мектептердің, оның ішінде қазақ мектептерінің жағдайын 
жетік білетіні аңғарылады. Оқу-тəрбие жұмысындағы үзіл-
мес рухани жалғастық байқалады.

Қараңғылықта күн кешкен қалың елі – қазағының сауа-
тын ашуды өмір бойы көксеген Ыбырай, Абайлар дегеніне 
жете алмай арманда өтті. Бірақ олар ұрпағына ұмытылмас 
ой тастап кетті, көкейлерде өшпейтін от жағып кетті. Содан 
таусылмас нəр алған оның ізбасарлары халықты қараңғы-
лықтан шығарар жолдың бірде болса бірегейі – елді мек-
теп арқылы тəрбиелеудің, сауаттандырудың жөні бөлек деп 
білген. Автор, міне, осы түбегейлі алтын желіден əсте айы-
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рылмайды. Соны негізге ала отырып, ол қазақ мектептері-
нің болмысындағы келеңсіз жайларды тілге тиек етеді. Жал-
пы білім беру жүйесіндегі жетістіктер мен кемшіліктерді 
саралайды.

Шынында, қазақ мектептері мен балабақшалары қазақ 
зиялыларының қай-қайсысын да бейжай қалдырмайтын 
сала. Еліміздің басынан өткен қилы-қилы оқиғалар оқу жү-
йесіне əсерін тигізбей қоймағаны мəлім. Соның ішінде əсі-
ресе ұлттық сана мен дəстүр-дағдымызды қалыптастырып, 
текті тəрбие негізін қалайтын қазақ тілін оқыту мəселесі 
жылдан-жылға сұйыла түскені жас ұрпақты жат қалыпқа 
салып жібергендей еді. 

Мемлекеттік тіл деп арнайы заңда əйгілеп, қазақ тілінің 
бағын аша ма деген басқа да құжаттардың əлденешеуі дү-
ниеге келгенмен əлі күнге еңсе көтере алмай жатуымыз-
дың түп себебін осы тілтұқыртпадан іздеу керек сияқты. 
Ш. Беркімбаева қазақ мектептерінің көпшілік біле бермей-
тін шерлі шежіресіне тереңдеп, олардың жыл өткен сайын 
неге, қалай қысқарып отырғанын, соған орай тіл сабақта-
рының қандай күй кешкенін жəне ұлттық тəрбие берудің 
негізгі кілті есепті бұл пəннің керексіз сабақтар қатарына 
қалай шығып қалғанын жаны күйзеле жазады. Кеңес 
дəуірінің əйгілі өкілдері – Сталин, Хрущев, Горбачев зама-
нында əмбеге ортақ бір ғана тіл жасау саясатының қанша-
лықты аярлықпен жүргізіліп отырғанын жүрек сыздай се-
зінесіз. Автор осы шерлі сырды алдыңызға аямай жайып 
салады. Сонымен бірге тəуелсіз ел болған бүгінгі жағдайда 
оқу-тəрбие жұмысын жолға салып жандандыра түсудің 
амалдарын көрсетуге тырысады.

Ендігі жерде оқушының жеке басының өзіне ғана тəн 
ерекшеліктері ескерілмейтін оқу жүйесінің ұлттық тағлым-
тəрбиеге қаншалықты зиян келтіретінін сарамандықпен дə-
лелдейді. Оның аралас мектептерде тəрбиеленіп жатқан 
қазақ балаларының жағдайын ойлап күйзелгеніне сенесіз.

Ш. Беркімбаева ана тəрбиесіне айрықша мəн береді. 
Шынында, қазақтың ұрпақ тəрбиелеу ісін тереңнен тартып 
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қарар болсаңыз, үлгі етер, өнеге тұтар қаншама мысалға тап 
боларыңыз хақ. Осының қай-қайсысында да аналар əлемі-
нің айрықша орны байқалады. Мұның сан алуан мысалын 
қазақ эпостары мен ертегілерінен, аңыз-əңгімелерінен жəне 
көркем əдебиет үлгілерінен табасыз. Бұл ретте Шамшаның 
аты аңызға айналып күні бүгінге дейін ұмытылмай келе 
жатқан Айша бибі, Домалақ ана, Шоқанның анасы Айға-
ным, Абайдың əжесі Зере мен анасы Ұлжанды, немесе 
аналар кескінін келістіре сипаттаған Ғ. Мүсірепов əңгіме-
лерін тілге тиек етуі қисынды-ақ. Ұлы М. Əуезов бабалар-
дан ұласқан тағылым-тəрбиеге сүйене отырып, «бесігіңді 
түзе, қазақ» деген өсиет қалдырған. Бұл сөздің негізінде 
түбірлі ой жатыр. Қазір бесік жырын айтатын аналар қа-
тарының мүлде селдір екеніне, тіпті елдің əн айтудан қалып 
бара жатқанына, əрине, жүрек сыздайды.

Қазақта адамға ат қою дəстүрінің өзінде қаншама та-
ғылымдық сипат жатады. Мəселен, жеңге мен келіннің 
қайнағалары мен қайындарына, абысын-ажындары мен 
қайын сіңлілеріне қойып алатын аттарының астарында 
қаншама ой мен сыр, шешендік пен тапқырлық үлгілері, 
ізет-құрмет іздері, инабат пен мейірім, шапағат бар. Тіпті 
атасының атын атап алмау үшін қазақ сөзінің қайнарынан 
қалағанынша емін-еркін көсіп алып, қолдана білетін ше-
берлігіне тəнті болмауға шараңыз қалмайды. Осының бəрі 
тіл ұстартуға баулитын таптырмайтын үлгі. Қазақ сөзінің 
осы тектес таусылмас қайнарын іске жаратуға келгенде 
жіберіп жататын олқылықтарымызда есеп жоқ.

Бір өкінішті жері сол, бұрын негізінен отбасында қа-
лыптасатын тіл ұстарту мектебінің басы-қасында аналар 
болатын. Кеңестік дəуірде əйелдер қызметі отбасынан кең-
селерге ауысты да, бала тəрбиесіне нұқсан келтіріп ал-
дық. Неге десеңіз, бала тəрбиесімен күнделікті, үздіксіз 
айналысуға əйелдердің мүмкіндігі болмады. Негізгі мақсат 
қызметке ойысыңқырап кетті. Осы тектес салғырттықтар 
салдарынан бұрын болмаған оқиғаларға кезігіп, таңғалып 
жататынымыз бар. Əйелдердің тəрбие жұмысымен айна-
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лысуға мүмкіндігінің аз екеніне дəлел ретінде Шамша мы-
надай мысал келтіреді. Жарты миллионға таяу əйел заты 
ауыр жұмыспен айналысады екен. Ал Франция сияқты 
елдерде əйелдер көтеретін жүктің салмағы күніне 400 кг-
нан асса, тыйым салады. Бізде бұл аз дегендей, əйелдерді 
тракторға отырғыздық, мал соңына салып қойдық. Тарихқа 
барсақ, қазақтың ең кедейінің өзі əйелдерді қой соңына 
салмаған, мал бақтырмаған. Осының өзінен-ақ бұрын бізде 
əйел баланы қадір тұтудың дəрежесі қаншалықты болға-
нын байқап көреміз.

Қазір əдепсіз қыз, шайпау келін, оспадар ұл қайдан 
шықты деп опынамыз. Ең масқарасы сол, тастанды бала-
лар, жетім қарттар, маскүнемдер, жезөкшелер, ұры-қары-
лар саны күннен-күнге көбейіп барады. Əлденеше ғасыр 
бойы халқымыздың тұрмыс-тіршілігінде қағидалық сипат 
алып, бұлжымас заң дəрежесіне жеткен дəстүр-дағды, əдет-
ғұрып, салт-сана үлгілерінің ең игі түрлерінің өзі елеусіз, 
ескерусіз аяқасты болуының салдарынан да ұлттық тəрбие 
негізіне үлкен нұқсан келтіріп алдық. Мына қолжазбадан 
орын алған бұл мəселенің маңызы айрықша екенін ашып 
айтқымыз келеді. Автормен қоса күйзеліп, автормен қоса ой 
сарсаңына түсіп отырдық.

Сондай-ақ, мұнда Қазақстан тəуелсіздігінің негізгі бел-
гісінің бірі – мемлекеттік тілдің жайы елжіреген сүйіс-
пендікпен, айрықша ықыласпен сөз болады. Əсіресе оның 
үй іші мен отбасынан бастап үзіліссіз əрі толассыз жүргізі-
ліп отыратын ана тіліндегі тəрбие мəселесіне мəн беруі 
айрықша назар аудартады. Бұл тұста қазақтың ауыз əде-
биет үлгілері мен лира-эпикалық дастандары, батырлық 
жырларының рөлін баса көрсетуі де орынды. Атамекеннің 
ар-ұятына балайтын нағыз отаншыл ұрпақты баулу оқу 
орындарының басты бағытына айналуы керек екені тəп-
тіштеледі.

Шындығында, ананың ақ сүтінен даритын ана тілді қа-
дір тұтпаған ұланнан қандай отаншылдық сезім күте ала-
сыз?! Аталған келеңсіздіктердің көбі ана сүті мен ана 
тіліне жасалған опасыздық салдарынан болса керек. Міне, 
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сондықтан Шамша мектептердегі тіл сабақтарына айрықша 
мəн береді. Мұндағы ең басты мəселелердің бірі – тіл үй-
рету сабағына қоса тағы бір өзекті мəселеге тереңдейді. 
Ол – оқушылардың тіл мəдениеті туралы мəселе. Құдайға 
шүкір, қазір қазақ мектептерінің қатары көбейе түскені 
белгілі. Бұған сүйінесің, ал мектеп ауласына кіре қалсаңыз, 
мұндағы көз көріп, құлақ естіген көрініске күйінесің! Жаңа 
ғана сабақтарын қазақша оқып шыққан оқушылардың бəрі 
бірдей неліктен орысша сөйлей жөнелтетініне қайран қа-
ласың. Жалпы оқу жүйесіндегі неше алуан өзгеріс-өрістер 
болып жатқанмен жəне соған сəйкес пəн оқыту талаптары-
ның күшейе түскенімен, бұл құбылыс қазақ мектептерінің 
көбіне тəн. Бұл жағдай қазақ зиялыларын ойландырмай 
қоймаса керек.

Қазақ мектептеріндегі тəрбиенің ұлттық негізін қала-
ғысы келетін ұстаз дана Абай тағылымынсыз нəтижеге жете 
алмайтыны ақиқат. Шамша ойы бір сəт осы дарияға ойыса-
ды. Міне, осы жөніндегі өрістетілген пікір-толғамдардың 
да парқы биік. Зейін салсақ (əрдайым солай ету керек те), 
Абай шығармаларының өн бойында үзілмей жүріп отыра-
тын бір өміршең өзек бар. Ол кісілік тұғырына жетелейтін, 
кəміл адам жасау дейтін ұлы мұрат! Абайша толғар болсақ, 
бұл мұратқа жетудің бірден-бір жолы – еңбек ете білу. 
Осыған орай Абайдың 38-ші сөзіндегі мынадай тұстарға 
мəн беруі əбден дұрыс деп ойлаймыз. Қайта бір еске 
алайықшы: «Күллі адам баласын қор қылатын үш нəрсе 
бар, одан қашпақ керек. Əуелі – надандық, екіншісі – 
еріншектік, үшіншісі – залымдық» дей отырып, Абай 
адамды имандылыққа бағыттайды. Өйткені оның дөп көр-
сететініндей: «Кімде-кімнің əділеті жоқ болса, оның ұяты 
жоқ. Ұяты жоқтың иманы жоқ». Ұятсыздық жайлай баста-
ған біздің заманымызда қағидаға барабар бұл пайымдау-
дың маңызы айрықша. Ұятсыздық – имансыздықтың ұясы. 
Ендеше Абай тағылымын төгіп-шашпай бала тəрбиесінде 
түгел қолдану жайындағы ұсыныс өте дұрыс. Өйткені 
ұлтқа керекті нəрсенің бəрі Абайдан табылатыны рас. 
Сөйтіп, Абай тағылымының табиғатына тереңдей келе 
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Шамша-педагог оның шығармаларын оқытудың əрбір сы-
ныпқа лайықты жүйесін көрсетуге тырысады. Соған байла-
нысты жер-жерде оқытыла бастаған «Абайтану» курста-
рының сапасын көтерудің де кейбір көкейкесті тұстарын 
қозғайды.

Шамша Көпбайқызының мемлекеттік тілге байланыс-
ты ойлары əр алуан ауқымда өрбіп отырады. Ол ана тіл-
дің қазақ отбасынан бастап мемлекеттік кеңістікке де-
йінгі аралықтағы қызметі мен рөлін саралай келе, оның 
халықаралық деңгейдегі орнын да елеусіз қалдырмайды. 
Қазақстан тəуелсіздігін əйгілей түсетін айшықты белгіміз-
дің тағы бір түрі мемлекеттік тіл екеніне қатты мəн береді. 
Шындығында, ақылға салып, таразылап көрсек, мемлекет-
тік тіліміз республикамыздың өз ішінде ғана емес, соны-
мен бірге халықаралық деңгейде де елдігіміздің айқын бір 
айшықты белгісі ретінде көрінуге тиісті болатын. Ал біз 
болсақ, əлі күнге ана тіліміздің өз арамыздағы беделін кө-
тере алмай əлекпіз. Шамша болса ауыл арасындағы əңгі-
меден көтеріліп, мемлекеттік тіліміздің əлем кеңістігіндегі 
еңсесін биіктетпек болады. Сөйтіп, шетелдермен байла-
нысты мекеме қызметкерлерінің, атап айтқанда, Сыртқы 
істер министрлігі мен түрлі елшіліктердегі қызметкерлері-
нің, сондай-ақ қызмет бабымен əртүрлі мемлекеттермен 
сан салада ерсілі-қарсылы қарым-қатынас жасайтын орын-
дардағы лауазым иелерінің мемлекеттік тіл алдындағы 
жауапкершілігіне тоқтайды, намысты азаматтың бəрінің 
санасына салмақ тастайды.

Жалпы базбіреулер қайсыбір тұстарда қырсыздықтан, 
тіпті намыссыздықтан тоқырап тұрған тіл кедергінің кі-
нəлілерін іздеп, сарсаңға түсіп жатады. Біздіңше, мəселенің 
тетігі қазақтардың өзінде жатыр. Намысы күшті, санасы 
биік ұлт қана өз мүддесін ешкімнен айбынбай-ақ қорғай 
алады. Қазір сол сана мен намыс үшін күрес жүріп жа-
тыр. Ендеше Ш. Беркімбаеваның бұл кітабын қазақ намы-
сын қайрай түсетін, ұлттық сананы жігерлендіре түсетін 
маңызды да мазмұнды дүние деп білеміз.
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КОМПОЗИТОР ІЛИЯ ЖАҚАНОВ

Кез келген адамның жан сарайы бірден ашыла қоймай-
тын сыр. Ал өнер адамының ішкі əлемі – тағдыр сыйы. 
Ол тіпті жұмбақ дүние ғой. Өнердің сан саласында өз жо-
лын тауып, өзіндік өрнегін салып, халқымыздың өзгеше 
болмыс-бітімін əйгілеген ғажайып жандарды есіме алған 
сайын алапат сезім құшағында боламын.

Ұлттың ең басты қазынасы – тіл мен өнер. Мұнымен 
адалынан айналысқан адамда халық қадірлейтін қасиет 
пайда болады. Əрине, онда да талантты болса ғана. Та-
лант тəрбиені тілейтін тəкаппар да нəзік нəрсе. Бұл күнде 
халқымызға танымал Ілия Жақановтың бойынан осын-
дай тынымсыз еңбекке ұласқан талантты байқағандай бо-
ламын.

Ол сазгер, композитор жəне өнер зерттеушісі. Музы-
ка əлеміне барған жандардың бəрінен ерекшелендіріп 
тұратын оның басты қасиеттері осы аталған саладан айқын 
аңғарылады. Халықтық əндер рухында тəрбиеленген Ілия 
Жақанов жастайынан осы өнер жалынан ұстайды. Халық 
композиторларының буын-буынға түсіп, жаныңды ерітер 
сиқырлы да сазды, нұрлы да назды əуендерінің əлдиіне 
тербеліп, кеудесіне күйсандықты қондырып алғандай. Мұ-
ның үстіне отбасы тəрбиесі, өскен ортасынан көріп біл-
гендері өнерге, өлеңге құштар баланы онан сайын еліктіре 
түседі. Оның бойында бала кезден булыққан бұлақ көзі 
50-жылдардың екінші жартысында Қазақ университетінде 
оқып жүрген кезінде ашылды. Бала кезден соғыс зардабын 
көрген жас буынның қазақ əніне деген ықыласы өзгеше бо-
латын. Соның ішінде Ілияның құштарлығы тіпті бөлектеу 
еді. Университет түлектері оның алғашқы əндерінің на-
сихатшысына, орындаушысына айналды.

Ақан, Біржан, Естай, Ыбырай, Жаяу Мұса, Ғазиз, Мəди, 
Мұхит əндерінен нəр алып өскен Ілия ұлтымыздың осы 
асылдарының асқақ үнін кеудесіне мəңгі қондырып алған 
десе болады. Дейтініміз, оның əндерінен нағыз халықтық, 
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нағыз ұлттық рухтың лебі есіп тұрады. Мұның үстіне ол 
тұста Алматы аспаны əн мен жырға кенелген өзгеше бір 
Мысыр шаһарындай əсер беруші еді. Ғажап əншілер мен 
композиторлар шоғырланған қалада Абай атындағы опе-
ра мен балет театры, филармония, драма театры, консер-
ватория т.т. музыкаға əуес жандарды өзіне тартып арбай 
түсетін. Осының бəрі І. Жақановтың да сезім көрігіне əсер 
етпей қойған жоқ. Оның халықтық рухтағы «Салтанат», 
«Аққайың», «Жалғыз қайық» атты əндері осы кезде туған. 
Бұл əндер сол кездегі студент жастардың өз көкейінен 
шыққан дүниедей қабылданды. Концерттерде айтылатын 
əндер есебінде бірден-бірге ұласып, ауыздан түспейтін 
мұраға айналды.

Ілияның сазгерлігіне əсер еткен тағы бір ортаны айту 
лазым. Ол – А. Жұбанов, Л. Хамиди, М. Төлебаев, С. Мұ-
хаметжанов, Ə. Еспаев, Ш. Қалдаяқов сынды музыка əлемі-
нің асқан шеберлері. Осылар шығармашылығына терең 
үңіле жүріп, өзі де сиқырлы əлемнің сырына қаныққандай 
еді. Ілияның өнер мен білімді қабат игеруінің өзі кейінгі 
жас ұрпаққа үлгі болар өнегелік сипатына назар аударған 
жөн. М. Əуезов, Б. Кенжебаев, І. Кеңесбаев, М. Балақаев, 
Т. Нұртазин тəрізді керемет тұлғалардың алдында болып, 
қазақ тілі мен əдебиеті жөнінде мол мағлұмат алды. Осы-
ның бəрі оның өнер əлеміне, əсіресе музыка əлеміне те-
реңірек бойлауына жол ашты. Сөйтіп, қазақтың қара дом-
бырасын қолынан тастамайтын қара бала əдебиет пен тіл 
өнерін қабат меңгере жүріп, əн жазуды негізгі кəсібіне ай-
налдырды.

Консерватория жанындағы екі жылдық студияға түсіп, 
музыкалық сауатын ашып, ол күйсандықтың да құлағын 
ұстады.

Ілия аталған алғашқы əндерінен бастап табиғат сұлу-
лығымен астасқан сұлу сазды сезімдер əлдиінде болады. 
«Алматы кешінде», «Нұрланып меніңдағы туар айым», 
«Меңді қыз» əндерінен махаббат сезіміне булыққан жас-
тық жалынның лебі еседі. Бұл əуендерден тазалықтың, 
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пəктіктің мөлдіреген иірімдері төгіледі. «Алматы кешінде» 
жаныңды жадыратар ойнақы сезіммен жеткізілетін наз бар, 
сыр бар. Ал «Меңді қыз» əнінде бір көргеннен құлай сүйер 
таза сезім ынтықтығы соншама сырлы да назды беріледі. 
Бəлкім, осыдан да болар, бұл əндердің тез тарап кетуі.

Өзін толқытқан əуендерге лайықты өлең сөзді таңдауда 
да Ілия талғампаздық танытады. Ол кез келген өлең сөзге 
бара бермейді. Өзіндік талғам таразысына түсе алады-ау 
дейтін ақындармен жалғасады. Ж. Молдағалиев, Ғ. Қайыр-
беков, Қ. Шаңғытбаев, М. Əлімбаев, Қ. Мырзалиев, Т. Мол-
дағалиев, А. Шəмкенов, К. Салықов, С. Сейітов, Д. Қанат-
баев, Ж. Əбдірашов тəрізді ақындар өлеңіне жазылған əн-
дері осыған дəлел. Бұдан біз композитордың əн мен өлеңге 
қояр талабының қатал екенін байқаймыз. Сонымен бірге 
Ілияның сазгерлікке қоса, ақындық өнерден де құр алақан 
емес екені мəлім. Мəселен, «Аққайың», «Даниярдың əні», 
«Əсел», «Асылым», «Жайлаукөл кештері», «Бұлбұл еді» т.т. 
əндерінің сөзін өзі жазған. Сазгерлердің көбіне осы қасиет 
жетіспей жатады. Жалпы сөздің құнын сезбеген жаннан 
жақсы əуен шығуы неғайбыл.

Ілия өзінің əндерімен біте қайнасып, ол осылай өзіне 
қатал талап қоя жүріп ұлы ақындар шығармаларына үңі-
леді. Олардың шығармаларын өз əуенімен оқуды дағдыға 
айналдырып, оларға өзінің əндері арқылы жанасқысы ке-
леді. Сөйтіп ұлылармен сырласады. Сəкен Сейфуллиннің 
сөзіне жазылған «Жан жолдас» романсы, Қасым Аман-
жоловтың сөзіне шығарылған «Есіңде бар ма, жас күнің?» 
əні осындай сырды аңғартатын ерекше туындылар.

Оның əндерінде ойлылық, ойнақылық, салмақтылық, 
сырбаз сырлылық сезім басым. Тақырыптары да өзіндік 
болмысын əйгілейтін күрделі де қызық. Оны бір жағынан, 
махаббат жыршысы, екінші жағынан табиғат жыршысы, 
үшінші жағынан, отаншылдық сезімге жетелейтін тұлға 
деп тануға болады. Мұның қай-қайсысында да атамекенге, 
қазақтың өнері мен мəдениетіне, тарихына, табиғатына де-
ген асқан сүйіспеншілік жатады.
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Егемен еліміздің мəдени өміріндегі елеулі оқиғаның 
біріндей болып, тыңдарман қауымды мақтаныш сезімге 
бөлей, елді, жерді, Отанды сүюдің ұраны іспетті дүниеге 
келген «Еділ–Жайықтың» жөні мүлде бөлек. Бұл сазгер 
І. Жақановтың композиторлық қуатын əйгіліп, азаматтық 
қайсарлығын танытып тұрған өзгеше туынды. Бұл əн тəуел-
сіз Қазақстан аспанында қазақтың қаһармандық кескінін 
талмай танытатын қыран құстай қалықтай бастады. Ендеше, 
біз мұны жалғыз І. Жақановтың ғана емес, қазақтың ұлт-
тық музыкасының табысы ретінде бағалағанымыз жөн бе 
дейміз.

Сөйтіп, 1954 жылы білім іздеп Алматыға келген қара 
бала бүгінде талант пен еңбек көрігін соғудың арқасында 
қазақ өнерінің талмай шабатын сəйгүлігіне айналды. Оның 
əндері халық рухын танытып, ұлттық сананы биіктете тү-
сетін дүниелер. Бұл жас өнерпаздар үшін таптырмайтын 
үлгі, таусылмайтын өнеге.

*  *  *

Қазақ əнінің қарагері
(Дос туралы сыр)

Бұл өзі тағдыр сыйлағандай кештің бірі болды. Олай 
дейтінім, қазақтың ұлттық өнеріне селқос Астананың аспа-
нын əн кернеп тұрды. Əн болғанда қандай! Сонау Ақан, 
Біржан, Мұхит, Кенен сынды ұлт рухын асқақтатып өткен 
ғажайып тұлғалардың жалғасындай болып, жарасым тап-
қан Ілия Жақановтың өнердегі өрісін танытқан концерт 
еді бұл. Кім бергенін қайдам, Конгрес-холл (қазақтың бай 
сөз қазынасынан басқа бір жөндем ат табылмағандай) де-
ген атының өзі адамды аулақтатып тұратын үлкен зал 
лық толған. Астана жұртшылығының мұндай концертті 
аңсай күткені байқалды. Жақанов əндерін сахна төріне 
жай-ғасқан ұлт-аспаптары оркестрі сүйемелдеп отырды. 
Белгілі мемлекет жəне қоғам қайраткері, профессор, ғалым 
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М. Жолдасбековтың мазмұнды сөзінен соң, Ілия əндерінің 
шеруі басталды. Көбінің тууына өзім куə бұл туындылар-
ды елтіп отырып тыңдадым. Сонау студенттік өмірден бас-
талған Ілияның өнер жолы, өмір жолы көз алдыма келді...

Біздің курстың студенттері хор үйірмесін ұйымдасты-
рып, бəріміз соған қатыстық. Драма үйірмесінде «Айман-
Шолпан», «Шұғаның белгісі», т.б. спектакльдерді қойдық. 
Сол бір жылдары (1956-57) ортамызға Шəмші келіп қо-
сылды. Ол біздің өнерге деген ықыласымызды одан сайын 
арттырды.

Шəмшінің ең алғашқы əндері «Қаракөз» бен «Қайық-
та», Ілияның «Салтанаты» мен «Аққайыңы» ə дегеннен 
сол кездегі жастар жүрегін жаулап алды.

Шəмші мен Ілия тəрізді өнер адамдарының өзара 
үйлесімі ғажап. Бұл, əрине, өз алдына бөлек əңгіме...

Міне, сонау 1954 жылдың тамызында білім іздеп Алма-
тыға келген қара бала өнерге деген құштарлығын толассыз 
шыңдай жүріп, бұл күндері қазақ өнерінің қарагеріне айна-
лып отыр.

Ілекең, біріншіден, сазгер. Қазір оның қазақтың əн өне-
ріне қосқан үлесі аса зор. Екіншіден, өнер зерттеушісі, ғалым. 
Оның қаламынан қазақтың қаншама өнер қайраткерінің 
тұлғасы жасалды. Үшіншіден, өзіндік тақырыбы, қолтаң-
басы бар жазушы. Жұртшылыққа мəлім роман, повестері, 
əсіресе жас қауымның сүйсініп оқитын дүниесіне айнал-
ған. Төртіншіден, ол шебер аудармашы. Қырғыз ақын-жа-
зушыларының біраз туындыларын қазақ тіліне аударған.

Ілияның композиторлық дарынын дараландырып тұр-
ған нəрсе – оның қазақ əн өнерінің табиғатына терең 
бойлай алатындығы. Осы қабілетінің арқасында Ілекең 
əндерінің қай-қайсысы да ұлттық рухтың биіктігін əйгілеп 
тұрады.

Қазіргі əндердің көбі адамды бей-жай қалдырмайды. Тұ-
шындырмайтын мұндай əндерден өзіңді арашалап қалудың 
бірден-бір жолы – халық əндері мен Абай, Ақан, Біржан, 
Естай, Мəди, Мұхит, Сыдық, Нұрғиса, Əблахат, Шəмші, 
Ілия шығармашылығына иек арту деп білемін өз басым.
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Ал, өнер адамдарының өміріне Ілияша еніп, қалам 
тарту бұрын-соңды болмаған құбылыс. Бұл тұстағы Ілия 
жолы өзгеше жол дер едім. Мəселен, Ақан, Біржан, Естай, 
Мұхит, Ықыластар туралы қазақтың кез келгені білеміз 
деп ойлайды. Ал Ілияның зерттеу дүниелері арқылы ру-
хани жан дүниемізді қаншама қазынамен байытқанымыз-
ды сезе де бермейміз. Ол Ақан болып армандайды, Біржан 
болып асқақтайды, Естай болып егіледі, Мұхит болып 
мұңаяды. Бір-біріне ұқсамайтын өнер тұлғаларының алуан 
түрлі тағдырын, өнеріндегі өзгешеліктерді қарапайым да 
шешен тілмен шебер баяндайды...

Ілия шығармашылығына арналған кешті Астанада өт-
кізіп, өнерсүйер қауымға сый жасап отырған еліміздің 
Білім жəне ғылым министрлігінің басшылығына алғыс айт-
қан артық болмас. Осындай кештер арқылы біз халқымыз-
дың рухын асқақтата түсеріміз хақ.

Рух қуаты

Өнер өлкесінде өз үні, өз өрнегімен ерекшеленетін Ілия-
ның шығармашылық өміріне сонау студенттік кезеңнен 
куəгер жанның бірімін. Оның əндерінің қайсысы қай кез-
де, қандай жағдайда, нендей оқиғаға байланысты дүниеге 
келгені менің есімде. Олар біздің жастық дəуреніміздің 
ескерткіштері іспетті дүниелер. Əрбір əннің өз тарихы 
бар. Қазақы рухты айқын танытатын оның əндері əуез бен 
ойдың һəм сезімнің өзара қабысып, тұтасуынан туындап 
жатады. Сонымен бірге Біржан сал, Ақан сері, Үкілі Ыбы-
рай секілді айтыс ақындарының табиғатынан танылатын 
суырыпсалмалық (импровизаторлық) қасиет те бар. «Асы-
лым», «Даниярдың əні», «Əсел», «Жан жолдас», «Нені 
ойладың?», «Жайлаукөл кештері», «Толағай», «Сырымбет», 
«Кеңгірдің қоңыр кештері» т.т. əндер табиғатынан осындай 
нышан байқалады.
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Егемен Еліміздің мəдени өміріндегі елеулі оқиғаның 
бірі ретінде оның «Еділ мен Жайық» əнін айрықша атауға 
тура келеді. Бұл əннің де өзіндік сыры, тарихы бар.

Ілияның үлкен ұлы Бауыржанды үйлендіріп, ерекше 
шаттыққа бөленіп, шабыттанып жүрген тұсы болатын. Дəл 
осы кезде ол Жұбан Молдағалиевтің «Мен қазақпын мың 
өліп, мың тірілген...» атты өлеңін оқиды да қатты əсерле-
неді. Бұл өзі шынында кімді болса да бей-жай қалдырмай-
тын өлең жолдары еді. Ал əуен мен ырғақ əлдиінде жүрген 
Ілияның кеудесін өзгеше бір қуатты сарын кеуледі, сөйтіп 
қас қағым сəтте əн туды. Мұның əлденеше варианттары 
болды. Бой мен сезімді кернеген қуатты үндер тасқыны 
оны əр саққа жетелеп барып, ақыры осы күнгі қалпына 
тұрақтады.

Əннің алғашқы орындаушысы Қайрат Байбосынов бо-
латын. Ол Атырауға (гастрольге) алып барып, елді ел-сел 
етті. Содан соң «Еділ мен Жайықты» Зейнеп Қойшыбаева 
айта бастады. Осы екі əншіні тыңдаған Жұбан өлең сөзді 
шындап қолға алды. Ақын мен композитордың бірлесе 
еңбектенуінің нəтижесінде аруақты əн қанатын қомдап, 
қазақ жерін шарлай жөнелді. Əрбір кеудеде отаншылдық 
сезімнің атын маздатқан бұл əн шын мəнінде халықтық 
сипатқа ие болды. Оны айтушы да, тыңдаушы да қазаққа 
тəн рух қуатын сезінбей тұра алмайды.

Шамасы əннің осындай қасиетін байқағандықтан бо-
лар, қазақ музыкасындағы парасат пен ойлы сезім иесі 
Сыдық Мұхаметжановтың Ілияға айтқан мына бір сөзі 
еріксіз еске түседі: «Мен халықтың ғасырлар бойғы қаһар-
мандық мұңы ретінде «Ғасырлар үні» ораторияма «Елім-
айды» негіз етіп алып ем. Ораторияны ұстап тұрған осы əн. 
Ал, сен «Еділ-Жайық» арқылы «Елім-айдағы» қаһарман-
дық мұңды патетикаға көтердің».

Ілияның Данияры қайтыс болғанда, соған көңіл айта 
келген Нұрғиса Тілендиев «Шіркін, «Елім-ай», «Сарыарқа», 
«Саржайлау», «Еділ-Жайығы» бар ел құдіретті ел ғой» 
дегені де біраз жайды аңғартады.
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Ит көйлекті бізден бұрынырақ киіп, бұрынырақ тоз-
дырған қазақ əуендерінің сиқырманы Шəмшінің бір нəрсе-
ге көңілі риза болғанда айтатын жалғыз сөзі болатын. 
«Еділ-Жайықты» тыңдап отырып, «Мощно! Бұдан кейін 
бізге не қалды?!» деп, ол соны айтқан еді.

Міне, осылай, қазақ рухы мен жан дүниесін алапат 
сезімге бөлеп, артына ғажайып мұра қалдырған, қазақ 
өнерінің үш тұлғасынан бата алған «Еділ-Жайық» қазір 
«Менің Қазақстаным» іспеттес кең дүниені шарлап кетті. 
Қазақ рухын асқақтатып еңсе көтеретін осындай əндердің 
болғаны қандай жақсы. Енді бұл əн кітап нұсқасында 
жұртшылыққа жол тартып барады. Əманда жолы болғай!

*  *  *

Əу баста «Салтанат» жəне «Аққайың» əнімен баста-
ған Ілия Жақанов бұл күнде 200-ге тарта əндердің авторы.

Өмір жолын «Қазақстан пионері» газетінің əдебиет пен 
өнер бөлімінің меңгерушілігінен бастаған Ілия 1963 жылы 
Қазақ ССР Министрлер Советі жанындағы Мемлекеттік 
теледидар мен радиохабарлар комитетінің редакторы, аға 
редакторы, Қазақ радиосы музыка редакциясының бас ре-
дакторы қызметін атқарды. Ол осы қызметте 21 жыл отыр-
ды. Жай отырған жоқ, бүкіл қазақ музыкасының əрі жүйелі, 
əрі сауатты насихатталуының басы-қасында болды. Бұл 
жылдар Ілияның өзін де шығармашылық шабытына бөлеп, 
жорналшы, жазушы əрі сазгер-музыкант ретінде елге та-
нытқан жылдар еді.

Оның жазушылық қаламынан «Қайта оралған əн» 
(1968), «Қош бол, вальс» (1969) повестері, «Ықылас» рома-
ны жəне «Екі жирен» (1976), «Бірінші концерт» (1974), 
«Махаббат вальсі» (1983) атты таңдамалы шығармалар жи-
нағы туындады. Сондай-ақ, халық композиторлары (Біржан, 
Ақан, Үкілі Ыбырай, Естай, Жаяу Мұса, Мəди, Майра, 
Балуан Шолақ) мен Қазақстан композиторларының (М. Тө-
лебаев, Л. Хамиди, С. Мұхамеджанов, Б. Байқадамов, Қ. Му-
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синдердің) шығармашылық портреттері жасалды. «Шоқан 
жəне музыка», «Жамбыл жəне музыка», «Сəкен жəне музы-
ка» атты телесериалдар бір төбе.

Ал əн жанрларындағы табысы көл-көсір. Атап айтқанда, 
«Жалғыз қайық», «Даниярдың əні», «Жəмиланың əні», 
«Əсел», «Бибіжан» əндері қырғыз-қазақтың елтіп тыңдар, 
сүйіп айтар сырластарына айналды. Мұның бəрі тынбай 
ізденіс, қазақтың халықтық мұрасына деген аса бір зейінді 
ықыласынан туындап жатқан дүниелер.

Музыкант сазгер ретінде Ілияны ерекшелендіріп тұра-
тын қасиет оның əндеріндегі ойнақылық пен ойлылық 
сезімнің өзгеше қабысып жататындығынан көрінеді. «Жал-
ғыз қайық», «Алматы кешінде», «Меңді қыз», «Асылым», 
«Тереземнің алдынан», «Нені ойладың?», «Жайлаукөл кеш-
тері», «Бозқараған», «Кеңгірдің қоңыр кештері» атты əндері 
қай-қайсысынан да, əлгіндей ерекшеліктерімен қатар ха-
лықтық сипат байқалып отырады. І. Жақанов əндері жалт 
етіп жанып, жалп етіп өше салатын бір мезеттік əуендер 
емес, оның əрбір иірім-иректерінде ұлттық тұнығымызды 
мөлдіретіп, жүректің түкпірінде оянбай жатқан жарқын 
қазақы сезімді дір еткізер, ұзаққа сілтер нышан көп.

Осындай жеңіл-желпі дүниелердің ауанында кетіп бара 
жатқан қазіргі заман өнер алаңында санасы да, дауысы да 
биік, əрі ұғымы бөлек əншілеріміздің халықтық дүниелер 
мен М. Төлебаев, С. Мұхамеджанов, Н. Тілендиев, Ш. Қал-
даяқов, Ə. Бейсеуов, Ə. Еспаев, І. Жақанов секілді компо-
зиторлар туындыларына көбірек көңіл бөлгені мақұл болар 
еді дегенді баса айтқымыз келеді.

Ілия əндерінің тағы бір ерекшелігін айтуға тиіспін. 
Мəселен, жоғарыда аталған əндерге қоса, «Жан жолдас», 
«Арқа аруы», «Толағай», «Балқантау», «Сырымбет», «Түнгі 
сыр», «Есіңде бар ма, жас күнің?», «Балқантаудың баурын-
да», «Арыс», «Ойыл толқыны», «Дүниенің» қай-қайсысы да 
нағыз əншінің дауысын ашатын, мүмкіндігін байқататын, 
жан сұлулығын танытатын дүниелер.

Осыны аңғарып Ілияның əндерін өз репертуарына қо-
сып жүрген Б. Төлегенова, Н. Нүсіпжанов, Д. Жалғасынова, 



362

К. Тұрапов, Қ. Байбосынов, М. Əлімғазықызы, Қ. Мыржық-
баев, Б. Сəмединова, С. Жанпейісова, Р. Стамғазиев жəне 
«МұзАРТ» пен «Қыздар-ай» тобына ризалығымызды біл-
діреміз.

Егемен еліміздің мəдени өміріндегі елеулі оқиғаның 
біріндей болып, тыңдарман қауымды мақтаныш сезімге 
бөлей, Елді, Жерді, Отанды шексіз сүюдің рухани ұраны 
іспетті «Еділ-Жайықтың» жөні мүлде бөлек. Бұл сазгер 
Ілия Жақановтың композиторлық қуат-қарымын əйгілеп, 
азаматтық қайсарлығын танытып тұрған өзгеше туынды. 
Бұл əн қазір Қазақстан аспанында қазақтың қаһармандық 
қасиетін айрықша танытатын қыран құстай қалықтай бас-
тады. Мұны біз қазақтың ұлттық музыкасының үлкен табы-
сы есебінде бағалаймыз.

СОЗАҚТАН ҚОСЫЛҒАН ҮШ ТҰЛПАР
(К. Сыздықовтың 70 жылдығына орай)

Қарт Қаратаудың теріскей жақ бөлігі өзіндік сыр-си-
паты, табиғи бет-пішінімен ғана емес, айрықша рухани 
кескінімен де ерекшелене түсетін ғажап аймақ. Оның таби-
ғат толтырған қойнау қатпарындағы материалдық байлық 
бір басқа да, сол өлкені жайлаған адамдар кеудесіндегі 
нұрлы мұраның жөні тіпті бөлек. Өйткені, бір қарағанда, 
бұл күй мен жырдың, əн мен сырдың өлкесі іспетті. Онда 
Тəттімбет пен Сүгірдің күйлері тербеліп тұрғандай, бұл 
қазақтың байырғы сарындары мен саздары сызыла сыңси-
тын өзгеше сырлы əлем боп көрінеді маған.

Мыңжылқы, Келіншектау, Шолаққорған,
Қызылкөл босамайды қонақтардан.
Ақбикеш сəлем айтар Сарыарқаға,
Қаптаған Қаратауда бұлақтардан.
Теріскей айналайын келбетіңнен
Сен бізге ақ бесіксің тербетілген, – 
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деп Сабырхан мен Шəмші жырлаған бұл өлкенің кескін-
келбеті кеудесінде жаны бар кез келген қазақты толғандырмай 
тұрмайды. Жəне бұл өлкеде кіндік қаны тамып, тəрбие 
көрген жанның сыршыл, міншіл, күйшіл болмауы мүмкін 
емес сияқты. Сүгір мен Төлегеннің күйлерін тыңдай оты-
рып осындай əр алуан ойға қаламын. Осы ұлы күйшілер 
сарыны арқылы Тəттімбет, Ықылас толғауларына терең-
дегендей боламын. Содан да Қаратаудың бүкіл теріскейі 
əндетіп, күй шертіп тұрғандай сезіледі. Көз алдыма осы 
өлкенің осынау ғажайып сырын өзгеше махаббатпен су-
реттеген Тəкен, Сəуірбек туындылары тізіліп келіп өтіп 
жатқандай... 

Іргелес жатқан Күнгей түлегі мені осы бір өлкеге ын-
тық еткен, бүгінде ортамызда жоқ үш азаматты үнемі ел-
жірей еске аламын. Олар – Асқар Сүлейменов, Сейдах-
мет Айтжанов жəне Керімбек Сыздықов. Үшеуі де осы 
өлкенің ұландары. Дүниеге бір мезгілде келді, бірге оқыды, 
бірге өсті. Өмір мектебінде қатар жүзді. Бірін-бірі сынай 
жүріп, бірін-бірі жетеледі. Мына ғажайып өмірдің өздеріне 
бұйырған ащы-тұщыны өзінше татып, біріне-бірі жəрдем 
қолын соза жүрді. Маған бұлар өмір бəйгесіне Созақтан 
келіп қосылған үш тұлпардай болып көрінетін. Шынында 
да, солай еді. Үшеуі үш жолды таңдады, үшеуі үш жолдан 
өздерінің мықты орнын тапты.

Асқар оқымайтыны жоқ қазымыр оқушы болды. Орыс-
ша, қазақша жазылған көркем шығармаларды бақайшағына 
дейін шағып, тауысып оқыды. Тіпті əлемдік музыка ше-
берлері туындыларын тыңдап талдауға келгенде, оның ал-
дында мамандар жіп есе алмай қалатын. Ол қазақ музы-
касын тыңдап түсіндіргенде біз үнсіз бас шұлғудан əріге 
бара бермейтінбіз. Ол осылайша өзін-өзі баулып, өзін-өзі 
тəрбиелеп, өз білімін өзі көтерді. Сөйтіп өз биігіне көтеріл-
ді. Нəтижеде өмір шындығын аямай жазатын сыншыл да 
міншіл жазушыға айналды. Үшеудің бірі осы Асқар еді.

Сейдахмет ауылшаруашылығының айтулы маманы бол-
ды. Елдің ризық дəулетін көтерудің алуан түрлі жолда-



364

рын қарастырып, өзінің денсаулығын, ақыл-ойын, қабілет 
қарымын соған сарп етті. Жетіліп, жетіп тұрғанда тағдыр 
оның жолын қысқартып тастады. Түбі елдің бəрі баратын 
баянды мекеніне ертелеу аттанды. Оның облыс, ел бас-
қаратын қабілеті өзімен бірге кетті. Дүниеден өкіндіріп 
өтті. Үшеудің екіншісі осы Сейдахмет еді.

Үшінші текті тұлпар Керімбек əу бастан-ақ əрнəрсені 
жан-жақты толғап, түбірлеп шешім табуға талапшыл қасие-
тімен ерекшеленіп тұратын есті азамат еді. Оның парасат 
биігіне көтерілуіне əдебиетке деген ынтасы себеп болды 
ғой деп ойлаймын. Ол шын мəніндегі əдебиетші еді.

Бұл үш жігіттің үшеуімен таныс, жолдас, дос бо-
лып кетуіме бірден-бір себепші болған осы Керімбектің 
өзі. Кейін байқауымша, бұл үшеуіне де ортақ бір қасиет 
бар сияқты көрінетін. Ол – жолдастық қатынасқа деген 
адалдық, қазақтың өнеріне, əсіресе күйі мен əніне деген 
талғампаз құмарлық, таңдаған мамандығына деген айрық-
ша жауапкершілік. Шамасы оларды азамат етіп қалыптас-
тырған да осы қасиеттер болса керек. Мен мұны күні ке-
шеге дейін өмір сүрген Керімбектің бойынан көбірек бай-
қаушы едім. 

Ол Мұхаңның, Мұхтар Əуезовтің төл шəкірттерінің 
бірі болатын. Əрбір іс-тірлігінде сол ұстазынша толғанып, 
тебіреніп сөйлейтін. Мұхаңнан кейінгі оның табына құр-
меттеген ұстазының бірі – Зейнолла Қабдолов еді. Керім-
бектің бойында баяғы сал-серілерге тəн мінездер де бай-
қалатын. Ол үнемі əдеби, мəдени ортада, өнерлі ортада 
жүретін.

Бізді ешкім таныстырған жоқ, өзіміз табыстық. Рахман-
құл Бердібаев, Асқар Сүлейменов, Керімбек Сыздықов 
əйгілі күйші Төлеген Момбеков туралы егіліп, төгіліп 
əңгіме айтып насихаттап жүретін. Төлегенді өз құлағыммен 
тыңдауға ынтық болдым. Бір күні мұның сəті түсті. Оның 
Алматыға келуіне Рахаң, Асқар, Керімбек себепші болды. 
Ол күйлерін Қазақ радиосына жаздыра бастады. Соның 
көбін менің домбыраммен жаздырды.
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Керімбек бүкіл ғұмырын əдебиетке, əдебиеттану ғылы-
мына арнады. Алған білімін жастарға беруге тырысты. 
Соңғы демі біткенше ұстаздық кəсібін қалтқысыз атқарды. 
Əдебиетші болғанда ол əдебиеттің сынына көбірек көңіл 
бөлді. Сол арқылы М. Əуезовтің сыни көзқарастарына те-
реңдеді. Мұхаңның ой-əлемін шарлап, даналық пікірлеріне 
үңіліп, оның əдеби сыни көзқарастарын талдауға тырыс-
ты. Соған діті, білік-білімі жетті. Мұхаңдай дананың да-
рия əлемінде жүзу кез келген əдебиетшінің қолынан келе 
бермейтін тың қасиет. Жəне бұған кез келген əдебиетшінің 
тəуекелі жетпеген. Ал Керімбек өзінің тыңғылықты да-
йындығына, зерттеушіге тəн қажыр-қайратына сенді. Со-
нымен бірге оны əдебиетке деген өзгеше ынтасы мен 
М. Əуезов шығармашылығына деген айрықша ықыласы 
қуаттандырды. Ұлы жазушының шығармашылық өміріне 
құлай берілуі оның Қазақ ССР Ұлттық Ғылым академия-
сы М. Əуезов атындағы Əдебиет жəне өнер институтында 
ғылыми қызметкер болып істеп жүрген кезінде бастал-
ды. Əсіресе сол институттың М. Əуезов мұражайында ол 
Əуезов əлеміне барынша тереңдеді. Біз оны сол мұражай-
дың шырақшыларының біріндей көріп, құрмет көрсе-
туші едік.

Бұл жылдарды ол босқа өткізбеді. Мұхаңның шығар-
машылық өмірін жан-жақты зерделеп зерттеуге тырысты, 
терең қарастырды, індете үңілді. Соның нəтижесінде ол 
«Мұхтар Əуезов – əдебиет сыншысы» деген монография-
лық зерттеу еңбегін жазып шықты. Əрине, М. Əуезов 
жөнінде жазылған дүниелер сан алуан. Əлемнің əйгілі 
тұлғаларынан бастап, бүгінгі əдебиет, мəдениет өкілдері-
нен Əуезов туралы сөз қозғамағандары кем де кем. Ал 
М. Əуезовтің сыни көзқарастарын ғылыми негіздеп, талдап, 
саралап берген мағыналы да мəнді еңбек осы жұмыс бол-
ды. Мұны əдебиет зерттеушілері осылай орынды бағалады. 
Солай болуы да тиіс еді. Ол осы еңбегінің өзімен-ақ нағыз 
əуезовтанушы ғалым екенін дəлелдеді.

К. Сыздықов – бүкіл саналы ғұмырын əдебиеттану ғы-
лымы мен əуезовтану ілімін зерттеуге бағыштаған маман. 



366

Соның тағы бір дəлеліндей болып оқырман қолына оның 
«Мұхтартанудың беймəлім беттері» (1997) атты кітабы 
тиді. Бұл еңбек Мұхаңның 100 жылдығына қарай жазылған 
дүние еді. Автор мұнда өзінің нағыз мұхтартанушы ғалым 
екенін тағы да тəптіштеді. Жоғарыда аталған екі кітаптың 
екеуі де əдебиет зерттеушілері үшін ғана емес, сонымен 
бірге осы саланың маманы болуды мақсат етіп жүрген сту-
денттер, тіпті жалпы оқырман қауым үшін де аса қажет 
дүниелер болып шықты. Демек, Керімбек Сыздықов осы 
еңбектерінің өзімен-ақ артына өшпес із қалдырған ұстаз.

Оның қалдырған ұстаздық өнегесінің өзі бір сала əң-
гіме. Ол ұстаздық өнерін ғылыми зерттеушілік қызметпен 
шебер шендестіре білген зерделі жан еді. М. Əуезов атын-
дағы Шымкент педагогика институтында кафедра меңге-
рушісі, факультет деканы, институт проректоры, ректоры 
қызметтерін атқарды. Сөйтіп білім ісін де ұйымдастыра 
білетін қабілетін көрсетті. Өмірінің соңына дейін ол 
М. Əуезов атындағы гуманитарлық университеттің профес-
соры ретінде қызмет етті. Қарап отырсаңыз, бір ғажабы, 
Керекеңнің қызмет еткен жерінің бəрі М. Əуезов есімімен 
тікелей байланысты. Сондықтан осының өзінде бір сим-
волдық ерекшелік бар сияқты. Яғни ол бар өмірін мұхтар-
тану деп аталатын ғажап ілімге бағыштаған екен. Жəне 
бұл салада мағыналы да мəнді еңбек етіп, тамаша табыс-
тарға жеткенін көреміз. Ол қалдырған бастамашы еңбектер 
өзінің əрі қарай жалғасын табады деп сенемін.

*  *  *

Керімбек өзі көңіл қойған қай мəселеде де талғампаз-
дығын, танымпаздығын байқататын. Кітап оқығанда да 
таңдап, талғап оқитын. Оқыған дүниесі, көрген спектаклі, 
тыңдаған музыкасы жөнінде көбіміздің ойымызға келе бер-
мейтін, оқыс тың пікірлер айтатын. Ол көпке дейін үйлен-
бей жүрді. Бұған оның сол талғампаздығы кедергі болды 
ғой деп ойлаймын. Үйлену мəселесіне өте жауапты қарады. 
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Қыздарды көп таңдады. Таңдағанда қыздардың сыртқы 
көркінен гөрі ішкі сымбатына көбірек көңіл қоятыны бай-
қалатын. 

Əкесі Сыздық қария елге сыйлы, құдайға деген құл-
шылығын ешқашан үзбеген, тақуа адам еді. Шешесі 
Үржан апамыз қазақ əйелдерінің асыл мінездерін бойында 
сақтаған мейлінше таза, тəубешіл аналардың бірі болатын. 
Керімбектің үйленуін екеуі көп күтті. Қартайған шағында 
ғана екеуінің көптен күткені болды. Сөйтсек Керімбектің 
қыз таңдауында қарт ата-анасының жағдайын ойлап, со-
лардың ойынан шығар келінді іздеу сыры жатады екен. 
Көрген қыздың бірде-бірін жаратпай қойды. «Таңдаған 
тазға жолығады» деп те талай айттық. Алайда олай бол-
мады. Сөйтсек ол өзін ғана емес, ата-анасының ойынан 
шығуды көздеп жүр екен ғой. Ақыры Керімбектің ойлағаны 
болды. Ауылдың ибалы тəрбиесін көрген, үлкенге қызмет, 
кішіге үлгі көрсете алатын жанмен бас қосты. Күлаш 
Керімбектің ойынан шыққан жақсы жар бола білді. Күлаш 
Керімбектің өз ауылының қызы. Оның əкесі елге белгілі, 
беделді, белді Рахымжан атты азамат екен. Соғысқа атта-
нып кетіп, содан қайтпай қалған. Анасы Марқұма төңірегіне 
сыйлы, көргенді, тəрбиелі жан еді. Күлаштың Ғалым де-
ген ағасы болған. Ол Ташкент қаласында жоғары оқу 
орындарының бірінде ұстаздық қызмет атқарған, ерте 
абыройға ие болған ғалым жігіт еді. Ертеректе қайтыс 
болып кетті. Керімбекпен бала күнінен жолдас, сырлас 
болып бірге өскен.

Керімбектің үйленуі біз сияқты жолдастары үшін ай-
тулы оқиға боды. Күлаш ол кезде шешесімен бірге Таш-
кент шаһарында тұратын. Керекеңнің үй болу рəсіміне 
қатысқанымыз əлі күнге есімде. Ортамыздағы үлкеніміз 
Əбекең (Əмір Мұсақұлов), Асқар Сүлейменов, тағы басқа 
бір топ жігіттер Алла бұйыртқан сəтті күннің бірінде Таш-
кентке қарай бет түзедік. Жол-жөнекей неше алуан қал-
жың кетті, əңгіме арасында біздің бұл жолғы сапарымыз 
əрі құда түсу, əрі күйеу жолдас ретінде барып қызды алып 
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қайту екенін айтып, даурығып та алдық. Марқұма құдағи 
жер үйде тұрады екен. Мінген автокөлігіміздің тізгінін 
үйден алшақтау жерден тарттық. Дəстүр бойынша қораға 
билеп, əндетіп кіруіміз керек. Ақсақалымыз Əбекең, сол 
кісіге «қимылдаңыз» деп қолқа салғанмен, икемі келетін 
емес. Сосын Асқарға қарадық. Ол əй-шəй жоқ алға түсті де 
ирелеңдеп билей жөнелді, соны қолдаған болып, бəріміз де 
қозғалақтап жүріп бердік. Бізді қарсы алып тұрғандар кер-
ней-кепшігін тартып, музыкалатып қарсы алды. Сəлемдесе, 
қауыша келе үйге ендік. Күнұзаққа ұрын келгендей бол-
ған Керімбектің шашбауын көтеріп, жас келінге қиялай 
қарап қоямыз. Керімбектің көңілі құлайтындай-ақ қыз екен. 
Іштей бұл бас қосуға куə болғанымызға шүкіршілік айтып, 
мəз болдық.

Сөйтіп қажетті рəсімдер жасалып, ертеңіне Күлашты 
алып қайттық. Кемпір-шалдың келінге көңілі толды. Ой-
дағысы болды. Керімбектің де дегені болды. Керімбектің 
үйіне Күлашпен бірге береке кіргендей еді. Үйіне қыдыр 
келіп қонғандай ерлі-зайыптылар тату-тəтті өмір сүре бас-
тады. 

Күлаш келін болып түскеннен кейін Керімбектің тұз-
дəмі көтеріліп Алматыға қызметі ауысты, көшіп келді. Біз-
дің қарым-қатынасымыз бұрынғыдан да жиілей түсті. 
Керімбек пен Күлаш елде қалған кемпір-шалын да Алматы-
ға көшіріп алды. Ортамыз толды. Сəлем беріп, қолын 
алып тұратын үлкен кісілердің болғаны қандай ғанибет! 
Бірімізді-біріміз шақырысып, мəре-сəре болып қалдық.

Дүниеге сəбилер келе бастады. Керекеңнің алғашқы 
көрген перзенті Айжамал «ырыс алды – қыз» деген қазақ-
тың ырымына лайықты жақсылықты ала келгендей болды. 
Сəбидің үні қандай жағымды! Көп ұзамай дүниеге Райым-
бек атты ұл келді. Үй-іші жақсылықтың үніне кенелді. Бұл 
кезеңдегі Керекеңнің қуанышына ортақтасып, талай думан-
ды кештерді бастан өткіздік. Асқар Сүлейменов, Зейнол-
ла Серікқалиев, Ілия Жақанов, Сейіт Қасқабасов, Талғат 
Акимов т.б. бірде біздің үйде, енді бірде басқа үйде өтетін 
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басқосуларда əдебиет, мəдениет, тіл туралы толғаныстарға 
барып, əн мен күйдің тиегі ағытылатын. Сол шақта біздің 
көбінесе тебірене тыңдап, толғана əңгімелейтініміз Сүгір 
мен Төлегеннің күйлері, Тəттімбеттің қосбасарлары, Бір-
жан, Ақан, Естайлардың асқақ та мұңды əндері сыры-
мыз да, жырымыз да еді. «Қосбасар» мен «Теміртасты» 
тыңдап, Асқар ағыл-тегіл жылайтын, Керімбек бəріміз 
елітіп егілетінбіз. Ол бір қайталанбас шақтар еді ғой. Соның 
қалың ортасында ұйымдастырғыш ұйытқының бірі болып 
Керімбек жүретін. Қайран, жалынды да жарқын күндер-
ай! Қазір ортамызда Асқар да, Зейнолла да, Сейдахмет 
те, Керімбек те жоқ. Олардың əрқайсысы қазақтың қамын 
өзінше жеген өзгеше жандар еді. 

Керімбек əке-шешесін Алматыға алып келгенмен, 
кемпір-шал бұл шаһарға үйрене алмай-ақ қойды. Ақыры 
оларды кері қайтаруға тура келді. Кемпір-шал кеткен соң 
Керімбектің көңіліне алаң кіре бастады. Ата-енесіне үй-
реніп қалған Күлаш та елегзіді. Сосын ақыры Керімбек-
тер де Шымкентке көшетін болды. 

Бұларды шығарып салу қамына кірістік. Сейіттің Алма-
ты төңірегінде тұратын малшы нағашылары бар еді, соның 
бірі Ілияс деген ағайынмен келісіп, Керімбектер жолға 
шығар алдында бəріміз сонда барып, қоштасу рəсімін жа-
сайтын болдық. Алматының Қаскелең жағы көк майсалау 
алаңқайда киіз үй тігілген, сонда барып жайғастық. Үміт 
пен Тамара қазан қамына кіріскен. Есік алдында жер-ана 
жайылыңқырап барып, кеудесін көтере түскен төскейге 
айналады екен. Сол төскейге шығып айналаға көз са-
лып, көркем табиғаттың көркіне тамсанып, біраз сейілдеп 
қайттық. Бата тілеп, бір қой жетелеген бір жігіт шықты ал-
дымыздан. «Бізде де, сенде де жазық жоқ» деп бата бердік. 
Қой сойылып, əдемі қуырдақ дайындалды. Дəл осы тұста 
мейлінше жұмсақ, майда жаңбыр басталды. Үйге кіріп, 
Керімбек бəріміз балаларды ортаға алып, қуырдақ піскенше 
тынықтық. Бəріміздің көңілімізде қимастық сезім ойнап 
тұр. Керімбектер ертең-ақ аттанып кетеді-ау деген ой маза-
лайды. Əсіресе жүгіріп жүрген, бізге бауыр басып қалған 
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Айжамал мен Райымбекті қимаймыз. Олар да періште кө-
ңілмен балағымызға оралып, қимастық сезімді одан сайын 
қоздыра түседі. Ілияс ақкөңіл, жайсаң азамат екен. Бізге 
ойлағандай əдемі отырыс жасап берді. Сөйтіп ертеңіне 
достарымызды қимастық сезіммен Шымкентке шығарып 
салдық.

Өмірде əке-шешесін құрметтемейтін адам кемде-кем 
шығар, ал Керімбектің ата-анасына деген ықылас-пейілі 
тіпті бөлектеу болатын. Солардың көңілін қимай, өзінің ал-
дында күтіп тұрған абыройлы іс-тірлігін тастап, солардың 
қасына барды. Оларға ақтық сапарына дейін қызмет етіп, ақ 
жуып, арулап көмді. Ұстаздық қызметін де өндірте атқарды. 

Ол Шымкент шаһарында қоғамдық жұмыстарға да бел-
сене арласты. Оңтүстік Қазақстан облыстық «Қазақ тілі» 
қоғамының төрағасы ретінде өлке өңіріндегі мемлекеттік 
тілдің өрістеуіне өзінің азаматтық үлесін қосты. Бұл кездері 
ол атқарған істердің сыр-сипаты өзінше бөлек, сондықтан 
да Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы төралқасы Керімбек 
Сыздықовты өзінің беделді де белсенді сардарларының 
бірі деп бағалады. Яғни Керекең өзінің ана тіліне де аянбай 
қызмет етті деп айта аламын.

Адам тағдыры Алланың қолындағы дүние ғой, Керім-
бекті тағдыр аямай соқты. Ер жетіп, енді-енді қанаттанып, 
үміт арттырып тұрған аяулы ұлы Райымбектің өмірі оқыс 
үзілді де Керекең мен Күлашты есеңгіретіп кетті. Содан 
есіл азамат айықпас дертке шалдығып, еңсе көтере алмай 
өмірден өтті...

Алайда өкініш пен жұбаныштың қатар жүретін заңды-
лығы бар ғой. Керімбектің шаңырағын шайқалтпай ұстап, 
аяулы жары Күлаш отыр. Асыл азаматтың атын ардақтай 
түсер қыздары Айжамал мен Айсара бар. Шаңырағының 
тірегі, үміт артқан өз түлегі Ұлықбегі есейіп келеді. 
Керімбектің отаны орнында, оның атын жоқтатпайтын 
қыздары мен ұлы бар, қалдырған ісін жалғастырар шəкірт-
тері бар. Азаматтың өмірде жолы болғаны осы емес пе?! Ен-
деше Керімбек Сыздықов өмірді мағыналы да мəнді өткізіп, 
артына өшпестей із қалдырған, жарқын тұлға.
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*  *  *

Тағдыр қашанда өз дегенін істейді екен. Жоғарыда сөз 
болған тағдыры қилы үш жігіттің үшеуі де орны бөлек 
өзгеше жандар екенін осылайша да еске ала кеткенді жөн 
көрдім. Өзгеше болмыс-бітімдерімен төңірегін таңдандыра 
жүріп өмірден өтті де кетті. Ерте кеткенге опынасың, ел 
үшін олар тындырар көп тірлікті ойға алып, келтелеп қалған 
өмірлеріне өкінесің. Əрқайсысының болашаққа берер еңбек 
өрісін ойлап тебіренесің. Оларға Алла тағала ұзағырақ 
өмір бергенде бұл күндері бұлардың жетпістің төріне кө-
терілген тойларын ел боп өткізіп жатар едік. Тағдыр мұны 
бұйыртпады. Алайда өздері жоқ болғанмен, бұлардың 
ұмытылмас істері бар. Соны бағалай білетін елі, жұрты 
бар, құрбы-құрдас, дос-жарандары бар. Еңбек еткен ортасы 
мен үлгі тұтар ұрпақтары бар. Ендеше мұндай азаматтар ел 
жадынан ешқашан шыға қоймас.

Керімбек өзінің мерейтойына бір-ақ жыл қалғанда дү-
ниеден озды. 2009 жылдың қарашасында 70-ке толар еді. 
Оның ғылым мен білім саласындағы жасаған зерттеулері 
сараланып, азаматтық кескін-келбеті алқалы жиын тақы-
рыбына айналар еді. Өйткені Керекең филология дейтін 
ғажайып ғылымның төріне доктор, профессор ретінде 
көтерілген жан. Оның өзі дүниеден өткенмен, ойлы сөзі 
қалды, қатпарлы-қыртысты ғылыми ой-пікірлері қалды. 
Кейінгі талай ұрпақтың пайым-парасатын биіктетіп, таным-
түйсігін тереңдететін ғылыми еңбектері қалды. Ендеше 
ендігі сөз осы ыңғайда жалғаса бермек. Солайдағы!..

ОЙ ƏЛЕМІНДЕГІ ƏБДЕШ

О, жалған, дүние-ай! Əбдеш өмірден өткелі де жылға 
таяпты. Көңіл жетсе де, көз жетпес зулаған өмір! Қатар 
жүрген қаншама азамат ортаңды ойсыратып, табиғат тыл-
сымына біржолата сіңіп, көзден ғайып, көңілден тысқары 
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күйге айналғаны ма?! Жүрек сыздайды, көңіл құлазиды. 
Мұндайда Алланың əмірі дегеннен басқа қолдан келер амал 
бар ма, адам пендеге. Тек өзек өртеп өмірден өткендерді 
ұмыта алмай бірауық сағыныш əлеміне бойлайтының бар. 
Өйткені өмірден өткендер арасында ой арқалатып кететін-
дер көп. Олардың қоғамдағы орны, іс-əрекеті, жора-жолдас 
арасындағы қарым-қатынасы сені ойландырмай қоймайды.

Өзінің өмірдегі орнықты ісімен, ойшылдығымен кейін-
гілерге ой тастап кеткен жанның бірі – Əбдеш Қалмырзаев 
еді. Адам пенде тірі кезінде бірімен-бірі сыйлас, тіпті сыр-
лас болып жүрсе де, күндердің күні болғанда мына жарық 
дүниені тастап, қоштаса да алмай жүре беретінін ойлап, бас 
ауырта бермейді. Бəлкім, сол да дұрыс шығар. Дегенмен, 
саған уақытша берілген мына өмірде қадамыңды абайлап 
басып, өзіңе, ортаңа, қоғамға тигізер пайдаң мен қызме-
тіңді дұрыстап жасау үшін де алды-артыңды тиянақтап, бір-
біріңе қарайласа, бейіл білдіре жүргенге не жетеді. Міне, 
кезінде осылай ойлай білмегендіктен де Əбдеш дүниеден 
өткен соң, ол туралы нені, қалай жазарымды білмей, тосы-
лыңқырап отырғандаймын. Əйтпесе, ол туралы айтарым бар 
сияқты еді. Миға салмақ салуға тура келді.

Біз ең алғаш рет Алматыда қазақ білімінің бас ордасы – 
əл-Фараби атындағы университетте (бұрынғы С.М. Киров 
атындағы) түйіскен едік. Республиканың түкпір-түкпірінен 
оқу іздеп келіп жатқан жас өскіннің басы көбінесе осы жал-
ғыз университетте көбірек тоқайласатын. Əбдеш универси-
теттің филология факультеті журналистика бөліміне келіп, 
оқуға түсті. Менің бұл факультетте оқып жүргеніме екі 
жылдан асқан. Бір заманның түлектері болған соң, ол кезде 
студенттер арасында бес-он жас айырма ескеріле бермейтін. 
Жоғары-төменгі курстың балалары бірімен-бірі араласып, 
милығып жататын. Студенттік өмір бізді өз заңдылығына 
мойынсұндырып алған қызық дəурен кезі.

Ол əуелі бізбен бірге оқитын Ілия Жақановқа келді, 
жерлес екен. Екеуі де Жамбыл облысы, Сарысу ауданынан. 
Шашы толқын атқан, орта бойлыға талаптанған, ақ сары 
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əдемі жігіт. Аңғарымпаз, жан-жағына байыппен байқастап 
қарайтын елгезек жан. Содан былай қарай біздің қарым-
қатынасымыз жиілей бастады. Ол кезде қазақ жастарының 
оқу-білімге ұмтыла жүріп, халықтың байырғы өнеріне (əн, 
күй, домбыра, қобыз, жыр, терме, т.т.) деген құштарлығы 
ерен кез. Басымыз қосыла қалса, қазақтың əні мен күйі, 
композиторлардың жаңа туындылары, ақындардың өлең-
дері жайлы пікір қозғап, дуылдасып жататынбыз. 

Біздің ортамызға Шəмші жиірек келетін болды. Жас 
атаулының бəрі оның əніне ғашық. Ілия да одан қалыспай, 
өз əндерін шығара бастаған. Екеуінің бір-біріне деген ықы-
ласы бөлек. Əйтеуір бұл ортада ешқайсымыз бей-жай оты-
ра алмайтынбыз. Бұл тұстағы Əбдештің қылығы қызық. 
Əңгімеге көп араласа қоймайды. Бірақ көкейіне көп дү-
ние түйіп, болған əңгімелерді ықыласпен тыңдайды. Оның 
ешнəрсені елеусіз қалдырмайтынына, естігенін ұмытпай-
тынына таңғалатынмын. Мəселен, сол студент кезінің 
өзінде ол Жамбыл облысының көзге көрініп жүрген ауыл, 
аудан, облыс көлеміндегі барлық қызметкерлерінің аты-
жөнін, кімнің қандай жұмыс атқаратынын жатқа білетін. 
Бұл оның таңдаған мамандығына деген адалдығының бір 
жоралғысындай болып көрінетін маған. Ол осылайша жа-
дын жаттықтырып жүргендей еді. Жəне қатар жүрген жол-
дастарының болар-болмас табысының өзін елеусіз, ескеру-
сіз қалдырмай, өзінің жақсы ниетін білдіріп отыратын. 
Мəселен, өз басыма байланысты бір оқиғаны еске алғым 
келіп отыр. Жастықтың алауымен жалындап жүріп, көзіміз 
түскен қыздарға сағынышты хаттар жазып, өлең арнап жү-
ретін кезіміз. Менің де сондай бір сезім əлдиінде бір əн 
шығарып, шалқып жүрген шағым еді. Болашақ жарыма 
деген алабұртқан осы көңіл-күйімді Жұмағали Саинның 
«Жар сəлемі» деген өлеңі дөп жеткізгендей екен. Сол 
өлеңді өз əуеніммен айтып жүретінмін. Міне, соны естіп 
алған Əбдеш 1959 жылы «Лениншіл жас» газетіне жария-
лап жіберді. Бұл кезде ол осы газетте тəжірибеден (практи-
кадан) өтіп жүрген студент еді. Бір-бірімізге деген ықылас 
сыйластық осылай жалғаса берді.
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Мен 1959 жылы оқуды бітіріп, «Социалистік Қазақ-
стан» газетіне əдеби қызметкер болып орналастым. Əбдеш 
бұл жерге де келгіштеп жүретін. Азулы қаламгерлер Б. Қы-
дырбекұлы, Ж. Жұмаханов, Қ. Ұябаев, О. Бағаев, Ə. Жұма-
баев, Б. Абдуллин, Н. Шəкеев, Б. Дəуренбеков, М. Машақов 
тəрізді ағалармен емен-жарқын сəлемдесіп, олардың жаз-
ғандарын оқып жүретіндігін білдіріп кететін. Сөйтіп жүріп 
ол бұл газетте де тəжірибеден өтті. Əр нəрседен хабары 
мол, қаламының қарымы байқала бастаған жас жорнал-
шы Əбдеш ақыры осы республикалық аға газетке келіп 
жайғасты. Ол ардақты аға Ұзақ Бағаев басқарып отырған 
ауылшаруашылық бөлімінің дүрдей қызметкері болып шы-
ға келді. Осы бөлімде жүріп, қаламын шыңдады. Өз ісіне 
өте ұқыпты Əбдеш сақа журналистерге ұнады. Көрші 
бөлімдерде қатар отырып, газеттің ауыр да қызықты шар-
уаларынан қалт етіп қол босаған кездерде бір-біріміздің 
қалдерімізді біліп, əзіл-қалжыңымызды айтып, сергіп те 
алатынбыз. Сөйтіп жүріп ол қаламгерліктің сиқырлы əле-
міне тереңдеп ене бастады. Ағаларына еліктеп, кезеңіне 
лайықты келелі мəселелерді көре білетін, көргенін қазақ 
тілінде көсілтіп жаза білетін қабілетін қаламдастары да, 
Қазақстан Компартиясы Орталық комитетінде отырған 
байыпты азаматтар да байқаған болу керек. 1969 жылы 
Қазақстан Компартиясы Орталық комитетінің үгіт жəне на-
сихат бөліміне нұсқаушылық қызметке шақырылды. Бұл 
жерде шетелдермен байланыс секторын, баспасөз бөліміне 
жетекшілік жасап, бөлім меңгерушісінің орынбасарына 
дейін көтерілді. Кейінірек Көкшетау облыстық партия ко-
митетінің хатшысы қызметін де атқарды.

«Азаматты орта өсіреді» деген сөздің жөні бар. «Егемен 
Қазақстан» газетінде қаламгерлігі мен азаматтығы шың-
далған Əбдеш Сəрсенұлы Қалмырзаев Қазақстан Компар-
тиясы Орталық комитетінде біртіндеп ел, халық мүддесі 
үшін еңбек етіп, күресе алатын саяси қайраткер дəрежесіне 
көтеріле бастады. Осы бағытта тынбай еңбектенді. Алай-
да ол өзінің журналистік шеберлігі жетіле бастағанмен, 
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жазу-сызуының ғылыми теориялық негіздемелерінің əлі де 
олқылау түсіп жататынын байқайтын. «Құланның қасуы-
на...» дегендей, оның көкейінде жүрген бұл игі мақсатын 
орындаудың сəті түсті. Ол 1976 жылы КОКП Орталық Ко-
митеті жанындағы Қоғамдық ғылымдар академиясының 
аспирантурасына оқуға жіберілді. Онда ол оқушы ретінде 
барлық оқу бағдарламасын қанағат етіп қана қоймай, ғы-
лыми ізденіспен, əсіресе пəлсапалық қисындармен түбе-
гейлі айналыса бастайды. Нəтижесінде сол оқуды бітірген 
1981 жылы философия ғылымының кандидаты дəрежесін 
қорғап шығады. Табиғат, қоғам құбылыстарына, жалпы өзі 
өсіп жетілген айналасына ойлы көзбен қызыға қарау, ша-
масы оның бала күнінен бойына сіңген қасиет болса керек. 
Өсіп жетіле келе ұлы ойшылдар əлеміне тереңдеу арманы 
осылайша орындала бастаған еді. 1992 жылы сол Мəскеу 
қаласындағы аталған оқу орнында философия ғылымының 
докторы дəрежесін қорғады. Сол жылы профессор атағын 
да алды. Міне, бұл толассыз еңбек пен талапшылдықтың 
үлкен нəтижесі болатын.

Енді оған ойшыл ғалым ретінде өзін толғандырып келе 
жатқан келелі мəселелерді қалың жұртшылыққа ұсынатын 
кезеңі келген еді. Міне, сол мақсаттың үдесінен шыға бас-
тады. Ол ең алдымен қазақ ойшылдарымен тілдесе баста-
ғандай мінез танытады. Əсіресе, ұлы Абайдың эстетикалық 
көзқарастарына ой жүгіртіп, өзін толғандырған сауалдарға 
жауап алады. Сондай ізденістер нəтижесі жинақтала келе 
«Эстетическое в творчестве Абая» (1974) деген кітапқа ай-
налады. Əбдеш ұлт жəне қоғамдық сана туралы толғанады. 
Оны сол ұлттың негізін қалайтын адамның болмыс-бітімі 
де неше алуан ойға жетелейді. 1984 жылы жарық көрген 
«Нация и общественное сознание» кітабы осы мəселелерді 
қозғайды. Əбдештің тағы бір ерекшелігі оның қазақ, орыс 
тілінде бірдей сөйлеп, бірдей жазатыны.

Əбдеш Қалмырзаевтың философ ретінде кемеліне келе 
бастаған кезі еліміздің тəуелсіздік алуымен тікелей байла-
нысты. Ол əрі журналист, əрі философ ғалым ретінде Қазақ-
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стан баспасөзіне мемлекетіміздің қалыптасу дəуіріне ауа-
дай қажет ойларын жаза бастайды. Сөйтіп ойшыл қаламгер 
тəуелсіздіктің патриот жыршысына айналады. Газет, 
жорнал беттерінде жарияланып жатқан мақала толғаула-
рымен қатар «Абай шығармаларының эстетикасы», «Ұлт 
жəне адам», «Ұлт жəне қоғамдық сана», «Біз, қазақ, ежелден 
еркіндік аңсаған», «Қазақстан патриоттығы», «Заман жəне 
біз», «Уақытпен сырласу», «Ұлттық идея», «Уақыт жəне 
адамдар», «Сан қырлы демократия» атты кітаптары бірі-
нен соң бірі жұртшылық қолына тиіп жаты, көпшілік сұ-
ранысын қамтамасыз етті.

Қаламгердің бұл туындыларын саралай келе оның өзегі 
тəуелсіздік тағдыры мен ұлттық идея, идеология мəселе-
лері құрайтынын байқайсыз. Ол жалаң ой қуалап, ескі са-
рынмен отырмайды. Айтар ойын нақты дерек, дəйектермен 
тұздықтап, ғылыми түйсігінің мығымдығын айғақтайды. 
Сонымен бірге философ ғалым сан алуан ұлт өкілдерінің 
тағдырын сөз ете отырып, олардың бір кезде Қазақстанды 
еріксіз баянды мекеніне айналдырып отырған бүгінгі жағ-
дайында, олардың тəуелсіз мемлекетке атын беріп отырған 
халықты құрмет тұтуы, соның маңына топтасуы табиғи 
құбылыс деп табады. Солай екенін дəлелдейді. 

Мойнына осындай ұлы міндет жүктеліп отырған қа-
зақтың қай-қайсысы да рухани мəдени дамудың биік 
шыңына көтерілуі, сөйтіп өзгелерді өз төңірегіне тартып, 
топтастыра алатын дəрежеге жетуі керектігін меңзейді. 
Сондай-ақ қазақ халқы əлі ұлт тұтастығына жеткен жоқ 
дейтін жаңсақ пікірлерді жоққа шығаруға тырысқан мына 
бір түйіндеуін еске ала кетсек дейміз. Ол «өз территориясы, 
өз Конституциясы, өзінің ішкі тұтастығы бар халықты неге 
ұлт болып қалыптаспады дейміз. Бұл жаңсақ пікір!» деп өз 
ойын бұлталақтатпай кесіп айтады. Осыдан келіп ұлттық 
идея мен идеология деген ұғымдар табиғатын талдап, оның 
əрқайсысына анықтама беруге тырысады. Бұл, біздіңше, 
пəлсапалық түйіндеулердегі жаңаша бастама дерлік қисын.

Дегенмен оның кітаптарында өріс тапқан философия-
лық ой-түйіндері мен қисын-толғамдарын талдау арнайы 
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мамандар талғамына тəн дүние болғандықтан, біз бұл тура-
лы ойымызды осымен тежей тұрғанды жөн көрдік.

Осы аталған ойлармен жəне болашақта талай жүгінуге 
тура келетін Əбдеш еңбектерінің жас ұрпаққа берері мол 
деп ойлаймын. Ол осыншама дүниелерін жауапты мем-
лекеттік жəне қоғамдық қызметтер атқара жүріп жазды. 
Алматы Жоғары партия мектебінің, Алматы Саясаттану 
институтының ректоры, қоғамдық саяси «Мысль» жəне 
«Жаңа ғасыр» жорналының бас редактор қызметтерін де 
атқара жүріп, ел жағдайы, ұлт тағдыры туралы тынбай ең-
бектеніп, көсемсөздің өзіндік үлгісін де жасады. 

Əбдеш үздіксіз ізденіс жолында жүрді. Соның арқасын-
да өте білімдар азаматтар қатарына қосылды. Үлкен қыз-
меттер атқарып жүрген тұсында біздің аралас-құралас-
тығымыз сирей бастады. Бұған уақыт тапшы болатын, соған 
қарамастан мен оның қазақ қамын терең ойлайтын биік 
парасат иесі болып қалыптасқанын көріп, сырттай сүйсініп 
жүрдім. Ол өмірінің соңғы жылдарында сүйген жары Үрзада 
екеуі азамат болған ұлдарынан айырылып, қайғы шекті. 
Бұл олар үшін оңай болған жоқ. Қайғыны көтеруге тырыс-
ты, алайда Əбдештің денсаулығы сыр бере бастады. Осын-
дай сəттерде Алматыдағы орталық ауруханада қатар жатып 
емделіп, егде тартқан кезімізде Алла бұйыртқан өмірдің 
ауыр жүгін арқалап жүрген халімізді айтысып, сырласа-
тынбыз. Ол емделіп жатқан тұсының өзінде, үлгеріп қала-
йын дегендей, толғандырған ойларын бұрқыратып қағазға 
түсіріп жататын. Соңғы жылдары ол өте өнімді жұмыс іс-
теді. Оның елді толғандырған мақалалары газеттерде бірі-
нен соң бірі жарияланып жатты. Кездесіп қалғанда не теле-
фонмен «Қалай үлгересің?» деп сүйсінгенімді айтып жату-
шы едім. Өмірдің қайсыбір тұстары жайында ықыластана 
сыр шертісіп отырушы едік. Осындай мүмкіндіктерден де 
біртіндеп адаланып келеміз. О, жаратқан, бірімізді бірімізге 
жоқтатып қойған тағдыр-ай!..

Мен таныған Əбдеш, міне, осындай еді!
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СЕН ҚАЛДЫРҒАН ІЗДЕР...
(Мыңкең туралы сыр)

Қымбатты, досым Мыңбай, біз үшін де тауқыметі мен 
тамашасы аз болмаған мына ғажайып өмірдің бір сəтінде 
Сен туралы естелік жазармын деген ой үш ұйықтасам түсі-
ме кірмеген еді. Сонда да тағдыр бұйрығымен Сен дүние-
ден өткелі біраз болса да не жазарымды, не деп жазарым-
ды білмей тұйыққа тірелгендей болып отырғаным, мынау. 
Ойлап отырсам, жер ортасынан асып, базардан қайтып келе 
жатқан түріміз бар екен. Сені ойлап отырып, сені алға сала 
отырып, басымыздан өткен небір сəттерді, қилы-қысаң ке-
зеңдерді көз алдымнан қайта бір өткізіп, Өзіңнің рухыңмен 
тілдесе келе əңгімелесем деген ойға қалдым. Өзіңді тірі 
адамдай сезінемін, сондықтан тым болмаса рухыңмен қол-
дап, қуаттап отырғайсың. Қанша дегенмен əулиелі, киелі 
өлкенің ұландары едік қой. Сен туралы толғанудың осын-
дай бір тəсілін тапқандай болып, əуелі жаратқан иемізден, 
сосын сенің рухыңнан демеу тіледім. Сен еш жаққа кет-
пегендейсің. Сен көз алдымда тұрғандайсың, Мыңкем!

Ал ендеше өткен өмір жолдарын екеулей отырып еске 
түсірелік. Бəлкім сенен, біздерден тараған ұрпақ сен қал-
дырған, біз қалдырар жазбалармен танысып, тым болма-
ғанда бұл екеуінің достығы, сыйластығының елді ойланды-
рар сыры бар екен ғой деп жүрер. Тым болмаса қарша-
дайымыздан көрген тауқыметтерге шыдап, сөйтіп жүріп 
адам болуға, өнер, білімге деген талмай ұмтылысымызды 
есіне алып толғанар. Қалай адам болғанымызды, сөйтіп 
жүріп қазақтың намысын жыртар адамдар қатарына қосыл-
ғанымызды оқып, біліп, ойлана жүрер.

Біз əйгілі Отырардың маңында дүниеге келіп, көне ша-
һар Отырартөбенің түбінде түлеп өскен, Шəуілдірдің сары 
балалары едік. Сен Отырарға жақындау Байылдыр колхо-
зынан, мен одан бір-екі шақырым шығыс жағында жатқан 
Қарғалы колхозынан едім. Сен осы туған өлкеңді өмір бойы 
мақтан тұттың. Сол өлкеге мен де қарыздармын. Кейде 
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сенің ойлы қоңыр көзіңе қарап отырып, осы бір ойлылық 
пен парасат өзің туылған жердің шарапатынан ба деуші 
едім. Мұның үстіне сен ə дегеннен-ақ оқуға, əр нəрсені 
білуге ұмтылдың. Мектепте оқып жүргенде көңілді алаң 
етер қосалқы дүниелер көп болады ғой. Сен солардың 
бірде-біріне алаңдамадың. Оның есесіне əрбір пəнді мұға-
лімнен қалыспай қазып оқитын қасиетіңді жолдастары-
мыз əлі күнге дейін жыр ғып айтады.

Сен, Əтен, Төлен, Сұлтан, Тұрсынхан, Тастемір, Əлеш, 
Ерахан тəрізді жетімдік пен жоқшылықтан жетілген ке-
ремет жігіттермен бірге оқыдың. Мен бір саты төменгі 
сыныпта едім. Алайда Байылдыр, Қарғалыда табысқан 
таныстық аудан орталығы Шəуілдірдегі Жамбыл атындағы 
онжылдық қазақ орта мектебінде жалғасты. Мектептегі 
мұғалімдердің бізге əсері мол болды. Көбіміз тырысып 
оқып, өзімізді де оларды да ұятқа қалдырмауға ұмтылдық.

Сенің қолыңа қалам ұстап, жазуға ұмтылуың сол мек-
тепте басталған еді. Мектептің қабырға газетінің алдында 
шүпірлеп тұрып, өз өмірімізде орын алған келеңді-келең-
сіз жайларды содан оқып, қызара бөртісіп əңгіме шертісіп 
жататынбыз. Сол газеттің негізгі шаруасы сенің мой-
ныңда болатын. Сондықтан оқытушылар алдында, оқушы-
лар ортасында сенің беделің зор болды. Тіпті мұртымыз 
тебіндеп, мектептегі қыздарға қырындай бастаған кезіміз. 
Кейбір жігіттер өзі ұнатқан қыздарына жеткізер ынтызар-
лық сезімін қағазға жөндеп түсіре алмай, өзіңе қолқа салып 
жататын. Сенің көкейіңнен шыққан небір жүрек тебірен-
тер сөздер осылайша талай қыздың көңілін жібітіп, кө-
кейінде кетті. Бұның бəрін уақытындағы жігіттіктің бір 
түрі деп əзіл-қалжыңға айналдырып жүрсек, Сен сол кез-
дің өзінде-ақ қазақтың асыл сөздерін көңіліңе түйіп, қа-
ламгерлік өнерге қарай бет түзеген екенсің. Мұны кейін 
ұқтық. Сен онжылдықты жақсы бітіріп, көздеген мақсатыңа 
жеттің. Он жыл бойы жинақтаған білімің діттеген жеріңе 
алып келді. Жоғары оқуға түсуде өзге жұрт сияқты қиналған 
жоқсың. Конкурстан өте алмай топырлап құлап жатқан 
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талай баланың ортасында жүзің жарқын, мерейің үстем 
болып жайнап жүрдің. Жалпы бір ғажабы, Сенің түр-
түсіңде, болмыс-бітіміңде кейін де анау айтқан өзгеріс бола 
қоймағандай. Əйтсе де уақыт өткен сайын парасат биігіне 
көтеріле түскеніңді, біртіндеп қаламыңа қуат бітіп, жазу 
мақамыңды түзей бастағаныңды сездік.

С.М. Киров атындағы Қазақ университеті ол кездегі 
нағыз білімнің алтын ордасы болатын. Онда ұлы Мұхаңнан 
бастап қазақ тілі мен əдебиетінің небір білгірмендері – 
І. Кеңесбаев, М. Балақаев, Б. Кенжебаев, Е. Ысмайылов, 
Т. Нұртазин, Ы. Маманов, Т. Амандосов, Қ. Бекхожин, 
Х. Сүйіншіəлиев, Б. Шалабаев, С. Сəйкиев, Қ. Махмудов, 
Т. Ыдырысов тəрізді ұстаздар сабақ беретін. Бұлардың əр-
қайсысы бөлек əңгімеге азық болар тұлғалар. Олар таратқан 
тағылым-тəрбие əлі күнге біздер арқылы да кейінгіге ұла-
сып жатыр.

Сен журналистикадан табан аудармай, оның сыры мен 
сипатын сан алуан қырын түгелімен игеруге тырыстың. 
Жақсы оқыған маманға қашан да орын дайын. Сен универ-
ситет бітірісімен «Лениншіл жас» газетіне орналасып, өзің 
сүйіп таңдаған мамандығыңның ыстығы мен суығына бел-
шеден батып, іске кірісіп кеттің. Республиканың мəдени 
шаруашылық өміріндегі елеулі оқиғалар Сенің назарыңнан 
тыс қалған жоқ. Оның көбін өзіңше суреттеп, қаламыңа 
тірек еттің. Жастық жалынмен жігерлі жазылған еңбекте-
ріңді ел сүйсіне оқи бастады.

Университетті бітірер-бітірместе Сенің өміріңде айтулы 
оқиға болды. Өзіңмен бірге оқитын, қазақ əндерін өзгеше 
мақаммен сүйіп орындайтын қара торы қыз Кларамен бас 
қостың. Бұл біздің жігіт кездегі көрген алғашқы тойымыз 
болатын. Ас та төк емес, кезеңіне лайықты есте қалар той 
болды. Небір тамаша тілектер айтылды, ұстаздар да қуанды, 
қатар-құрбылар да шатттанды. Міне, содан былай қарай 
өмірлік жарың Кларамен екеуіңнің ертегідей өмірлерің өріс 
алды. Дүниеге ғажайып перзенттер келе бастады. Сенің 
өміріңдегі қуанышты сəттердің бəрін достарыңмен бөлістің.
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Жорналшының өмірі ел өмірімен тікелей байланысты 
ғой. Бұл кəсіп Сені түрлі-түрлі тезге салып, шыңдай баста-
ды. Жастар газетінде еркін көсіліп, еркін жазып жүрген 
жеріңнен Сен біртіндеп есейіп, партиялық органға қарай 
ойыстың. Оңтүстік Қазақстан өлкесінің өлкелік партия 
комитеті номенклатурасына еніп, сол өлке газетіне қызмет 
ауыстырдың. Бұл Өзің туып-өскен өлкенің жұртшылыққа 
жария болар, насихаттауға татитын неше алуан мəселелері 
толып жатыр еді. Міне, сол іске басы бүтін ендің де кет-
тің. О бастан қалыптасқан тұрақты мінез, қызметті жа-
уапкершілікпен адал атқару Сенің бойыңдағы негізгі 
қасиеттер болатын. Мұндай адамның қай ортада да орны 
бөлек. Сен сол өз еңбегіңмен, өзіңе біткен адал азаматтық 
мінезіңмен өзіңе тиесілі орныңды орнықты алып жүрдің.

Сенің əкең Ілес қария бетінен нұры тамған нағыз еңбек 
адамы еді. Ол кісі менің əкем Айтбай молламен сыйлас, 
сырлас жолдас болды. Үнемі үйге келіп екеуі əңгіме-дүкен 
құрып отыратын. Екеуінің де арманы екеумізді оқыту бо-
латын. Оқытқанда Ілекеңнің ойы басқашалау еді. Екеу-
мізді дін жолына салу еді. Бірде ол кісілердің мынандай 
əңгімесін құлағым шалған еді. Ілекең:

– Айтеке, сіз мұсылманша сауатыңыз жоғары адамсыз 
ғой. Мына Мыңбай мен Өмірзақты өзіңіз оқыған Бұхара 
шаһарына жіберсек деп едім. Соның жолы қалай болар 
екен? – дегеніне Айтекең:

– Е, Ілеке, бұлардың заманы басқа. Заманына лайықты 
амалын іздесін. Таңдауы өздерінде. Несіне кедергі бола-
мыз, – дейтін.

Кейін осы əңгімені екеуміз де қызыға еске алатын бол-
дық. Несі бар, «Тазалыққа, пəктікке, имандылыққа баули-
тын бұл ілімнің де жөні бөлек қой. Ең болмағанда екеуміз 
екі мешітте уағыз айтып отыруға жарар едік-ау», – деп 
күлетінбіз. Имандылық символындай болып, өмірден таза 
өткен осынау қариялардың кескіні көз алдымнан еш кет-
пейді. Екеуміздің де ел көзіндегі елеулі азамат болып ер-
жеткеніміз əуелі Құдай, сосын осы əкелер тəрбиесі, үшін-
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шіден, ардақты ұстаздардан алған тағылымның арқасы ма 
деп ойлаймын...

Сенің өміріңде талай қуаныштар болды. Соның ең 
алғашқысы – үй болуың да, екіншісі – тұңғыш рет перзент 
сүюің. Бір күні дүниеге шырылдап сəби келді. Бұл тағы да 
біздің ортамыздың алғашқы қуанышының бірі болатын. Үні 
қандай əсем еді, жас нəрестенің! Екеуіңнің қуанышыңда 
шек болған жоқ. Біз де сендерден кем түспедік. Дос-
тарымыздың қуанышын өз қуанышымыздай тойладық. 
Ол сəби жарық дүниеге Нұржайна деген атпен келді. Ата-
анасы мен дос-жаранның шын көңілден айтылған ықы-
ластарынан ба, сол сəби біртіндеп шынында да өзінің атына 
сай қыз бала болып өсті. Бір ғажабы, қалада туылып, қала 
тəрбиесінде көбірек болған Нұржайна Сенің бойыңдағы 
адамдық қасиеттердің денін өзіне дарытқандай боп кө-
рінеді. Мұның үстіне бұл сəби Ілес атасының да мейірін 
қандырғандай нағыз қазақы қылықты қыз бала болып же-
тілді. Осы орайда Сені қуанышқа бөлеген тағы бір оқиғаны 
еске алғым келеді. Ол да əлі күнге көз алдымда. Нұржайна 
оқу бітіріп, бой жетіп өзіне лайықты жар тапты. Тойды 
өткіздік. Бірге шаттандық. Сенің сондағы онсыз да нұр тө-
гіліп тұратын ажарыңның құлпыра түскеніне сүйсініп едік. 
Неге десең, қазақта жақсы келінді енесінің етегінен жарал-
ған деген сөз бар ғой, сол ретпен жақсы күйеу атасының 
ниетінен жарала ма деген ойға қалдық. Өйткені Сенің 
Қалдыбайың өзіңнің мерейіңді тасытқан Нұржайнаңның 
бақытын ашқан азамат болып шықты. Дүниеден өткен 
өзіңді де жоқтатпай отырған солар. Əманда, жолы болғай 
жастардың!

Сен Шымкент қаласында айтулы қаламгерлер орта-
сында еңбек етіп жатқанда біз Үміт екеуміз жыл сайынғы 
демалысымызды елде – Отырар, Түркістанда өткізуге ты-
рысатынбыз. Осы сапардың бірде-бірінде сендерді аттап 
өткен емеспіз. Сен бастаған «Жеті сері» атанып кеткен 
достардың ортасында болып, əңгіме-дүкен құратын едік. 
Əндер шырқалатын, неше алуан күйлер шертілетін. Шым-
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кент драма театрының қасында тұратын үйлеріңе жиналып 
алып, естен кетпес қызықты кештерімізді өткізуші едік. Сен 
онда газетте əуелі жауапты хатшы болып қызмет атқардың. 
Осы жауапты деген сөз Сенің бүкіл болмыс-бітіміңе тəн 
сөз болып кетті. Кейін Алматыдағы үлкен газеттің көп жыл-
дар бойғы жауапты хатшысы да өзің болдың. Қайда, қай 
газетте жүрсең де, газет бетінен Сенің қолтаңбаң сезіліп 
тұратын. Ортамыздан өзіңдей қаламгердің шыққанына ма-
саттанып жүретін едік. Масаттанатындай да жөніміз бар 
еді. Сен қызмет еткен ортада Сенің биязы мінез бен ме-йір-
шапағатыңды көрмеген адамның кемде-кем екенін біле-
тінбіз. Қазақ тілінің майын тамызып сөйлеп, жазғандағы 
сауатыңның өзінен өздеріңдегі жас жорналшылар түгілі 
сыртта жүрген біздер де тəнті болып тағылым алып жата-
тынбыз.

Қазақтың қамын жейтін, елдің мүддесін ойлайтын, жа-
зуынан бал таматын, талай қаламгерлерді тəрбиелеп келе 
жатқан «Социалистік Қазақстан» кейін «Егемен Қазақстан» 
аталды. Еліміздің егемендігін талмай насихаттап келе жат-
қан осы бас газеттің бас редакторының орынбасары болып, 
өміріңнің соңына дейін еңбек еттің. Сенің қаламгерлік, 
азаматтық, қайраткерлік, қабілет-қарымың, болмыс-бітімің 
осы газетте шыңдалып қалыптасты. Сен неше алуан та-
қырыпты қозғай жүріп, қазақ сөзінің байлығына тереңде-
дің. Оның ішкі қуаты мен сиқырлы сырына үңіле білетін 
қаламгерлер қатарына қосылдың. Сенің тіліңнің тынысы 
кең еді. Егер сен ғылыммен айналысқаныңда қазақтың тағы 
бір нағыз қайраткер ғұлама ғалымына айналуың сөзсіз еді.

Сен газеттегі қауырт шаруалармен айналыса жүріп, 
аударма мəселесімен де шұғылданғаныңа сүйсінетінмін. 
Осынау азабы мол шаруамен айналысуға қай кезде уақыт 
тауып жүргеніңе таңмын. Менің ойымша, Сенің қазақ 
тіліне, қазақ сөзіне деген өзгеше құмарлығыңды, мауқыңды 
басар ынтызарлығыңды аударма арқылы басқың келген 
түрің бар. Өз тіліңнің мүмкіндігін басқа тілдің байлығымен 
салыстырғысы келген адам шынында аудармамен айналы-
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сып көруі керек. Сен солай еттің. Алғашқыда бұл уақыт-
ша ермек сияқты болып көрінгенмен, бұл іске басы бүтін 
беріліп кеткеніңді өзің де байқамай қалдың-ау деймін. 
Əңгіме, повесть, романдар аударуға ұласқан бұл тірлігің 
Сені кəсіби аудармашылар дəрежесіне көтергендей бол-
ды. Сенің осы қабілетіңді байқаған ғалым тарихшылар 
халқымыздың тарихына қатысты дүниелерді аударуға тарт-
ты. Сен бұл істі де абыроймен атқарып шықтың.

Аударма ісіне қызыққаның сонша, болашаққа керек не-
бір асыл маржандар əлемін шарлап, соларды өз халқыңа 
жеткізсем, соларды аудару арқылы ана тілімнің шексіз 
мүмкіндігін тағы бір байқап өтсем деп армандаушы едің. 
Əлі есімде, Өзіңмен болған бір əңгіменің бір тұсында əйгілі 
шығыс ғұламасы Əбу Əли ибн Синаның көп томдық еңбегін 
көріп, сатып алып, соған қатты қызыққаныңды айтып едің. 
Ол мұраға мен де қызығып, оны сонау Ташкент қаласынан 
алып келіп едім. Біздің халқымызға қажеті аса зор осы бір 
мұраны Сен батылың барып, аударып та байқадың. Өзіңнің 
де, тіліңнің де мүмкіндігін барлап көрдің. Бірақ өкінішке 
қарай, Сенің бұл игі əрекетің ешкімнен қолдау таппады. 
Ұрпақ қамын ойлайтын өресі биік бизнес қайраткерлерінің 
əлі ұлттық санасының ояна алмай жатқанын да байқадық. 
Өзіңмен бірге кеткен армандардың бірі осы еді.

Алайда Сенің ісің, тірлігің ізсіз жоғалмайды. Сен өз 
тарихыңды өзің жазып кеткен адамсың. Сенің бейнең көз-
ден кетсе де, көңілден кетпек емес. Өмірдің ащысы мен 
тұщысын бірге татысып, қаншама жылдар бойы сыр мен 
жыр бұлағын ақтарысқан қатар-құрбылар да біртіндеп осы-
лайша ақтық сапарға аттанып кетіп жатыр. О, дариға, 
төңірегіңнің түгел жүргенінің өзі ерен бақыт екен ғой!..

Сен бір кезде қасиетті Отырар өлкесінің топырағына 
оранып дүниеге келіп едің, енді сол Отырарыңның торқалы 
топырағын жамылып алып, бұйығы жатырсың. Осының 
өзінде туған топырағыңды басып жүрген кейінгі ұрпақ 
тағдырын ойлап, біртүрлі томсырайып жатқандайсың. Құ-
дайға шүкір, туған Отырарың тəуелсіз елмен бірге гүлде-
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ніп, өсіп-өркендеп келеді. Сені жоқтайтын, Сенің жазып 
қалдырған дүниелеріңнің қадіріне жетіп іздейтін, əздек 
тұтатын ұрпақ өсіп жатыр. Мұның үстіне өзіңнен тараған 
өрен-жарандарың да жетілді. Шаңырағыңды шайқалтпай 
сүйген жарың Клара отыр, ендеше Сен қалдырған үлгі-өне-
ге жалғасын тауып жатыр. Тəуелсіз еліміздің Өзің аңсаған 
талай іргелі шаруасы біртіндеп іске аса бастады. Ендеше, 
Сен өмірге босқа келіп, өмірден босқа өтпеген жансың!..

ҚАЛАМЫМА ҚАЙРАТ БЕРГЕН «ЕГЕМЕН...»

Өткен өмірдің бəрі тарих дегенмен, оның ұмытылмай 
есте қалатын тұстары жəне елес сияқты естен шығып 
қалатыны да бар. Менің қолыма қалам ұстатып, өмір жайлы, 
қарапайым еңбек адамдары жайлы сөз қозғауыма мүмкін-
дік берген «Социалистік Қазақстан» газетін жəне сонда 
еңбек еткен айтулы қаламгерлер мен құрбы-құрдастарды 
ешуақытта жадымнан шығарған емеспін. Ауызекі тілде 
«СҚ» деп айтыла беретін Қазақстан Республикасының бас 
газетіне қызметке орналасуымның өзі бір тарих. Алдыңда 
жол көрсетер жөні түзу ағалардың болғанының өзі бір 
бақыт қой. Сондай бір сəт менің басымда болған еді...

1959 жыл. Жаз айы. Қазақ университеті филология фа-
культетінің соңғы курсын тамамдауға таяп жүрген кезім. 
«Қазақ мақал-мəтелдері» деген тақырып бойынша дип-
лом жұмысымды бітіруге жақындап қалғанмын. Бір жолы 
белгілі жорналшы Бекділда Абдуллин кездейсоқ кездесті 
де, əңгімеге тартқаны:

– Бітірген соң қайда бармақсың?
– Əке-шешем қарт, елге барамын, – дедім.
– Елге барғанда не істейсің?
– Аудандық оқу бөліміне немесе аудандық газетке ала-

мыз деген келісім бар. 
Ойымда басқа ештеңе жоқ. Жүрегімнің түкпірінде ғы-

лым деген бір ғажайып өлке жататын. Бірақ ол алыс арман 
еді. Оны қозғауға да жүрексінетінмін. Əлгі ағамыз біраз 
ойланып тұрып:
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– Сен, ертең бізге келші, ақылдасайық, – деді.
– Жарайды, – дедім де қоштасып кетіп қалдым.
Ертеңіне уəде бойынша «Социалистік Қазақстан» га-

зетіне бардым. Ол кезде газет Панфилов көшесі мен қазіргі 
Қазыбек би көшесінің бұрышында болатын, яғни бұрынғы 
Үкімет үйінің жанында еді. Ұзын дəліздің оң қапталында 
«Партия тұрмысы» деген бөлімде отырады екен Б. Абдул-
лин ағамыз. Сол есікті қақтым. Бекең «Ə, кел, кел» деп елпе-
лектеп қарсы алды да бірден:

– Сен бізге келсең қайтеді? – деді.
– Аға, мен əлі университет бітіргем жоқпын ғой.
Ол кісі менің бұл сөзімді құлағына да ілген жоқ. Алдын-

да жатқан қағаз, қаламын тез жинастырды да:
– Жүр, қазір осында Абай деген ағаң бар, бас редактор-

дың бірінші орынбасары, соған барамыз, – деді. Келсек, 
ол кісінің алды бос емес екен. Сəл күттік. Іштен бір адам 
шықты, сосын біз кірдік. Алдымыздан өте сыпайы, үні 
жұмсақ, биязы сөйлейтін кісі шықты. Бізді жылы шыраймен 
қарсы алды.

– Əбеке, газетімізде жас адамдар керек екені үнемі сөз 
болып жатады. Міне, сол жастың бірін жетелеп келіп 
тұрмын. 

– О, бұл жігітті мен білемін ғой (ол кісінің бұл сөзіне 
сүйсініп қалдым). Мен жастар газетінде істеп жүрген кезім-
де университеттің бір топ өнерлі жастары келіп, концерт 
беріп, мерейін тасытып кеткен еді. Сен сондағы Өмірзақ-
сың ғой дегені. Бұл кісіні мен де таныдым. Ішімнен жылы 
ұшыратып тұрдым.

– Иə, сонымен біздің газетке келгің бар ма? – деді сұрақ-
ты тікесінен қойып. Мен бұл сұраққа тура жауап беруден 
гөрі жалтара түсіп:

– Əлі университет бітіргем жоқ, диплом жазып жүрмін, 
ағай, – дедім күмілжіп. 

– Оның дұрыс екен. Əңгіме ықыласта ғой. Диплом 
жұмысыңның тақырыбы қалай еді?

– «Қазақтың мақал-мəтелдері».
– О, жақсы екен. Бұл қазақ сөзінің мəйегі ғой. Мұны 

білген адамның қаламы жүрдек болады.
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Қысқасы, осы əңгімеден соң Əбекеңнің маған ықыласы 
ауғанын сездім. 

– Диплом жұмысыңды осында жүріп-ақ бітіресің, – деді 
де мені жұмысқа қабылдады. Бұл кісінің шешімді əреке-
тіне таңғалдым. Осы бір ізетті, өте жоғары мəдениетті, сы-
пайы да сырбаз адамды содан бері мен еш уақытта есімнен 
шығарған емеспін.

Сөйтіп 1959 жылдың жазында «Социалистік Қазақ-
стан» атты ең үлкен газеттің білдей əдеби қызметкері бо-
лып шыға келдім. Ол кезде газеттің бас редакторы Қ. Шə-
ріпов болатын. Сонымен бірге мұнда Б. Қыдырбекұлы, 
Ж. Жұмаханов, Ұ. Бағаев, Ə. Жұмабаев, Б. Абдуллин, К. То-
қаев, М. Машақов, Қ. Мыңжанов, Б .Дəуребеков, І. Мама-
жанов тəрізді қазақ жорналшыларының корифейлері істейді 
екен. Қызметке қуана кіргеніммен оны бірден игеріп кету 
маған қиынға түсті. Əуелгі кезде қаладағы зауыт, фабрик-
терге, түрлі еңбек ұжымдарына, тағы басқа жерлерге барып, 
жүрдек хабарлар жазуға дағдыландым. Осы күнге дейін 
ең алғашқы жарияланған бір мақаламның жазылу тарихы 
естен кетпейді...

Бір жолы маған Алматы қаласындағы Дзержинский 
атындағы мақта-мата фабрикасының ұжымы туралы очерк 
жазып келу тапсырылды. Қаланың ортасында екен. Бар-
дым. Бір емес, əлденеше баруға тура келді. Қолдарының 
қимылына көз ілеспейтін кілең қыз-келіншектер тірлігі 
жайында қалай, не жазбақпын? Іске қай жағынан, қалай 
кірісерімді біле алмай əбден қиналдым. Газеттегі тəжірибелі 
жорналшы ағаларыммен ақылдаса отырып, ақыры біраз 
нəрсені шимайладым. Бір емес, жеті рет жазып, жеті рет 
жырттым, өз жазғанымды. Əйтеуір əбден қинала жүріп, бір 
нұсқаның жобасын келтіргендей болдым да, сол дүниемді 
сақа жорналшының бірі – Əбілмəжін ағаның алдына ба-
рып, «Қарап бересіз бе?» деп өтіндім. Көңілімді қалдырған 
жоқ, алды да жөндей бастады. Жазғанымның тамтығын 
қалдырмайды-ау деп үрейім ұшып отыр. Шимайлап-шимай-
лап келді де, «Саусақ бірікпей, ине ілікпейді» деген соңғы 
сөйлемім бар еді, соны жақшамен орап алды да, мақаланың 
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жоғарғы жағына барып бір-ақ қонжитты. «Тақырыбы осы 
болады» деді.

Ертеңіне мақала осы тақырыппен газет бетінде жарқ ете 
қалды. Көлемі мен мазмұны жағынан көзге ілігер ең алғашқы 
мақалам болғандықтан ба, қуанғаннан жүрегім алып-ұшып 
бір жерде отыра алмадым. Тау қопарып тастағандай күш 
пайда болды. Елдің көбі «Саусақ бірікпей, ине ілікпейдіні» 
жазып жүрген «мықтының» өзі мынау ғой, ə?» деп тұр-
ғандай болады. Сөйтіп не керек, бір күнде жазушы болып 
шыға келгендей тасындым. Алайда алабұртқан көңілім 
ұзаққа барған жоқ. Газет бетінде күнде жарияланып жатқан 
небір ғажайып материалдарды жəне қаламы төгіліп тұрған 
ағаларымның қалам сілтесін қайта-қайта оқып жүріп сабама 
түстім. Əйгілі газетші болу үшін бір мақала аздық ететінін 
түсіндім де еңбектене бастадым. Өзімнің кемшілігімді 
көріп, ағаларымның шеберліктеріне көңіл қойдым. Əсіресе, 
Балғабек ағаның қырғидай өткір тіліне, Кемел ағаның 
толғандырмай қоймайтын кемел ойларына, Ұзақ ағаның 
сарабдал да салиқалы салмақты сөздеріне, Əбілмəжін 
ағаның сауатты пайым-парасатына, Жекен ағаның кішкен-
тай нəрсені алдымен қызықты оқиға етіп əңгімелеп алып, 
жаза қоятын елгезектігіне тəнті болдым. Газеттегі аға-
ларымның қай-қайсысының да осындай өзіндік ерекшелік-
тері əйгіленіп тұратын. Нені жазса да дəлелдеп, əсерлі тіл-
мен жазатын, олардың жазған материалдары қызықты оқы-
латын. Міне, солардың бейсəр іске жібермейтін, салмақты 
ортасы адамды азаматтық қалыпқа түсірмей қоймайды 
екен. Соларға еліктей жүріп, еңсемді тіктедім, қаламымды 
түзедім. Сөз деген ұлы қаруды оңды-солды қалай болса, 
солай сілтей беруге болмайтынын ұқтым. Қазақ сөзінің 
құнын білдім. Қазақ сөзі арқылы өз ұлтымның болмыс-бі-
тімін таныдым.

Қысқасы, менің азамат болып қалыптасуыма зор ықпалы 
болған «Социалистік Қазақстан» газетінің ұжымына 
мейлінше ризамын. Сонда өткен үш жарым жылдай мəнді, 
маңызды уақытымды қазір елжірей еске алып отырамын.
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ҰРПАҚ ТƏРБИЕСІНІҢ ҰСТЫНДАРЫ

Ізгі ниет ұстанған, ұстаз ұланынан хат келді. Дүниенің 
кілті ата-ана тəрбиесінде ғой. Ал оның іс-əрекеті ұстаздық-
қа ұласса, ұрпақ бақыты жанары сөзсіз. Менің ұстазда-
рымнан өрбіген ұрпақ өз ата-аналарына жазба ескерткіш 
жасамақ. Бұл ізгіліктің нышаны. Отбасында көрген тəрбие 
мен мектептен алған тағылым белгісі. Мен алдымен осы-
ған қуандым. Əрбір ұстаз өзінің алдындағы көзі жəудіреген 
жас ұрпақ тəрбиесіне ғана емес, алдымен өз отбасында 
өсіп келе жатқан жас ұлан тағдырына да мейлінше жауап-
ты екенін жан-тəнімен сезінгенде ғана болашақтың іргесі 
мықты болмақ. Мына хат білім мен тəрбие отын маздатқан 
сондай шаңырақтан тəлім алған көргенді ұланның сəлемі. 
«Ұяда нені көрсең, ұшқанда соны ілесің». Бұл атам қазақтың 
ғасырдан ғасырға ұласқан қағидасы. Хатта «... асқар тау-
дай əкеміз Қалжан Махатов пен асыл анамыз Шəріпова 
Күлайханның ұстаздықпен өткен өмір жолдарын, біз біле 
бермейтін адами биік қадір-қасиеттерін, кісіге деген шы-
найы сезімдерін «Ұстаздар келбеті» атты естелік кітапқа 
түсірмекшіміз» деген сөздер жазылған. Ата-аналарының 
бойынан кезінде балалықпен өздері аңғара алмай қалған 
қадір-қасиетін іздейді, тереңірек білгісі келеді. Өздерін түн 
ұйқыларын төрт бөліп, қанаттандырған өмірлік ұстазда-
рына осылайша сый-құрмет жасамақ. Бұл бүгінгі заманға 
лайықты үлгі тұтарлық нышан.

Бауыржан Қалжанұлы ініміздің сəлемхаты мені сонау 
1946 жыл мен 1953 жылдар аралығына еріксіз жетеледі. 
Соғыстан кейін есті жияр-жимастан-ақ əкеміз Айтбай мол-
да аудандық деңгейде əртүрлі қызмет атқару ыңғайы солай 
болды ма, əлде балаларын оқытудың амалын қарастырды 
ма, 1947 жылы Қарғалы колхозынан Шəуілдір орталығына 
көшті. Сөйтіп мен оқуымды аудан орталығындағы Жамбыл 
атындағы қазақ орта мектебінде жалғастыра бастадым.

Ол кезде бала көзімен қарағанда Шəуілдір үлкен шаһар 
есепті көрінетін. Əсіресе екі қабатты зəулім мектепті 
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өмірімде бірінші рет көруім. Бірінші-екінші қабаттардағы 
кластарға кезегімен келіп, əр алуан пəндерден сабақ беретін 
мұғалімдердің тақылеті мүлде бөлек сияқты еді. Айбына-
тынбыз, аяқ тартатынбыз. Үнсіз отырып сабақ тыңдайтын-
быз. Сабақтан тыс жерде мұғалім алдымыздан шықса, 
тоқтай қалып бас киімімізді басымыздан жұлып алып сəлем 
беретінбіз. Бұл қалтқысыз орындалатын тəртіп. Бұл не сон-
да, қорқу ма, сыйлау ма?! Меніңше, қорқа жүріп сыйлай-
тынбыз, сыйлаған адамымыздан қорқа да білетін едік.

Қалжан ағай мен Күлайхан апайды 8-9 кластарда оқып 
жүргеннен біле бастадым. Алғашқы əсер: жүріс-тұрыстары 
мен киім киістері өзгеше, екеуі де жап-жас, тіп-тік, істері 
тап-тұйнақтай. Бір қарағанда қатал, қатты. Сабақ білгенге 
жұмсақ, мейірімді. Еліктейтінбіз. Əсіресе Қалекеңнің класқа 
келгенін, сабақты қалай бастап, балаларға қалай ықпал 
ететініне таңданатынбыз. Мен бала кезден өзім ұнатқан 
үлкен кісілердей боп сөйлеп, мұғалімдерше сабақ беруге ты-
рысып, соларды салатын əдетім бар еді. Бір жолы Қалжан 
ағайша балалар алдына шығып алып «сабақ беріп» тұрдым. 
Балалар сылқ-сылқ күледі. Мен одан сайын масайрап көсіле 
бастаған тұста ту сыртымда үн-түнсіз тыңдап тұрған ағай 
«Айтбаев, сабақ беріп бітсең отыр орныңа!» дегені. Қып-
қызыл боп, орныма барып отыра кеттім. Енді «көкемді та-
нытатын шығар» деп сабақ біткенше қысылып отырдым. 
Үндемеді. Осынысының өзімен менің көз алдымда ол 
ұлағатты да білікті ұстаз екенін сездіргендей еді. Оның ал-
дында мұндай өнерді екінші рет қайталамайтын болдым. 

Ерлі-зайыпты екі адамның бір мектепте істейтініне 
таңданатынбыз. Бірі физика, математика пəнінің мұғалімі, 
екіншісі қазақ əдебиетінің маманы, жарасып жүретін. Екеуі 
сол кезде оқып жүрген балалардан сəл-ақ үлкен сияқты 
боп көрінетін. Алайда екеуі де өздерін сабырлы, салмақты 
ұстайтын. Табиғаттың құпиясын ұқтыратын, физика заңды-
лықтарын түсіндіргенде Қалекең қызара бөртіп, ерекше ша-
бытқа бөленгендей болатын. Ал Күлайхан апайдың жап-
жас басымен аудан орталығындағы ең үлкен мектепті 
қалай басқарып жүргеніне қызығатын едік.
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Мектепте оқып жүрген кезімде Күлайхан апайдың да 
алдында қатты қысылып, ұятқа қалғаным бар. 9-шы, 10-шы 
кластың балалары жастық алауымен, əсіресе қыз, жігіттер 
бір-біріне хат жаза бастайды. Сондай сезім жетегінен мен 
де алыс кете алмадым. Қыз бен жігіт арасындағы сондай 
бір хаттың бірі аудандық оқу бөлімі мен аудандық комсомол 
комитетіне түскен екен. Соның авторларының бірі – мені 
амалсыз мектеп педагогикалық кеңесіне салғаны бар. Онда 
айтылған сөздерден жерге кіріп кете жаздаған едім. Əсіресе 
ауданға абыройлы əкем Айтбайдың «оқу іздей ме десем, 
қалыңдық іздеп жүр екенсің ғой» деген сөзі өңменімнен 
өтіп кете жаздады. Бəрі де алабұртқан жастық лебі ғой. 
Күлекең бастаған мұғалімдердің сол бір кеңесі, тағылым 
тезі неше алуан ойға жетелеп, алдағы өмір жолымды дұ-
рыс таңдауыма септік жасағандай еді. 

Сол ұстаздарымның əлі күнге алдын кесіп көрген жоқ-
пын. Біразы дүниеден өтіп кетті. Көзі тірілерінің ішіндегі 
естен кетпейтін ұстаздарым – Қалекең мен Күлекең. Өмірін 
жас ұрпақ тəрбиесіне бағыштаған аяулы ұстаздарға ұзақ 
ғұмыр тілеймін! 

ОЙҒА БӨЛЕР ОТЫРАРЫМ МЕНІҢ...

Отырар – жүрегімнің төрінен орын алған киелі ұғым. 
Осы өлкеде дүниеге келіп, осы жерде өсіп, осы ортада та-
ғылым-тəрбие алғанымды мақтан тұтамын. Арғы тари-
хына əзірге тереңдемей-ақ, жарық дүниенің қадірін, өзім 
өмір шеруін бастаған бергі кезеңнің жадымды жаңғыртар 
сəттерінің өзі неге тұрады?! Əкем Айтмұхамед марқұм өз 
кезеңінің діни ілімін терең меңгерген, арғы-бергі тарих-
тан хабары мол əрі молла, əрі ақын болатын. Өз ортасына 
үнемі имандылық пен ізгілік шапағатын шашып, ислам 
ілімінің нұрлы қағидаларын өмірмен байланыстыра наси-
хаттап отыратын. Төңірегінде осы ілімнің қағидат, қасиетін 
бойларына дарытқан небір кемел қариялар жүретін. Қасиет-
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ті Құранның əр алуан аят-сүрелерін талдап, тарата түсін-
діріп отыратын қариялардың кескін-келбеттері бөлек еді. 
Олардың жан аялар сөзі мен өзгеше үндері əлі күнге көз ал-
дымда. Кейде түсіме де кіріп, желеп-жебеп жүргендей бо-
лады.

Бала кезгі сезімімді арбап алатын Отырар төбенің сұсы 
бөлек еді. Ол жаныңды түршіктірер неше алуан аңыз-хи-
каят арқалап тұратын. Оның қойнау-қатпарлары мың бір түн 
хикаяларын шертетін. Ойын баласы абайламай кешкі қа-
ракөлеңкеге ілігіп қалғанын байқай сала тұла бойы түр-
шігіп, үрейлене түсіп, үйді-үйімізге жөңкілетінбіз. Өйткені 
күні бойы үнсіздік құшағында жатқан көне Отырар бірден 
оянып, сөйлей бастағандай əсер ететін. Тіпті төбені жай-
лаған тас, кесектері қозғалақтап, төсінде көктеген тал, те-
ректері мен неше алуан шөп əлемі шерлі тарихты шерте 
бастайтындай сыпсыңдап, сусылдай жөнелетін. Біз сыры 
жұмбақ ертегідей осы өлкеде өстік. Отырар тарихы мектеп-
те оқытылмағанмен, ұстаздарымыздан жəне ертегідей ше-
жіре ағаларымыздан алған тағылым-тəрбиеміз бөлек еді. 
Олардың өздерін көріп, сөздерін көкейімізге түйіп өстік. 
Отырар тарихының тереңіне бойлай алмағанмен, қандай 
қасиетті, киелі жердің түлегі екенімізді ойлай алатын 
дəрежеде өстік.

Ол кездегі, яғни біз мектепте оқып жүрген тұстағы 
Отырар тарихы оқытылмайтын, тіпті тұңғиық болатын.

Ал Отырар топырағы – тұнған тарих. Отырар өлкесін-
де 132 төбешік бар. Ақылды ата-бабаларымыздың сол за-
мандағы қала салу жүйесі бүгінгі ұрпаққа үлгі боларлық 
екен. Құрылыс жүйе-жүйесі қатаң сақталған. Мысалы, Оты-
рар маңындағы Пышақтөбеде қару-жарақ жасайтын ше-
берлер тұрған. Құйрықтытөбеде мал соятын орын болған. 
Осы жерден мал етін қала базарына жөнелтіп отырған. 
Алтынтөбеге зергерлер орналасып, сауда-саттықпен, қо-
лөнер шеберлігімен айналысқан. Қысқасы, əр төбенің өзіне 
тəн тарихы, мақсат-міндеті бар, сыр-сипаты болғанын та-
рихшыларымыз енді-енді анықтай бастады. 
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Отырардың даңқын əлемге паш еткен тұлғалар, ғұла-
малар, хандар, батырлар, өнерпаздар қаншама?!. Солардың 
қайсыбірін ғана мақтанышпен атап өткім келеді.

Отырардың даңқын əлемге əйгілеген Əбу Насыр əл-
Фараби (870-950) – Аристотельден кейін дүниежүзі білім 
мен мəдениетінің екінші ұстазы атанған, данышпан, эн-
циклопедист ғалым. Оның мұсылманша толық аты-жөні 
Мұхаммед ибн Мұхамед ибн Ұздағ Тархани. Туған жері – 
Сырдария бойындағы ерте замандағы түркі халықтарының 
орталығы болған Отырар қаласы. Отырарды арабтар «Фа-
раб» деп атаған. Қай жерден шыққанын білдіру үшін оның 
аты-жөніне өзінің туған мекенінің атауын тіркейтін сол 
заманның дəстүрімен ұлы ұстаз Фараби атанған. Махмұд 
Қашқари «Диуани лұғат ат-түрік» атты еңбегінде Фараб 
қаласының түрікше аты «Қарашоқы» деп көрсетеді.

Əл-Фараби заманында бүкіл Орта Азия мен Түркістан 
Араб Халифатының ықпалында болған. Соған байланыс-
ты қала халқы сауда-саттық мəселесінде, ислам дінінің 
қалыптасып, дамуына зор үлес қосқан араб, парсы, түркі 
тілдерін қатар қолданған. Соның ішінде рухани, ғылыми 
тіл – араб тілі болған. Сондықтан осы қалада сауат ашып, 
осы қалада білімге, ғылымға деген құмарлығы оянған əл-
Фарабидің осы үш тілді жетік білуі заңдылық еді. Ол кейін 
білім-ғылымды іздеп көп жерді аралайды. Ақыры сол кез-
де əлемнің ғылым дүниесінің орталығы болған Бағдатта 
тұрақтап қалады. Сол кездің əйгілі ғалымдарымен кезде-
сіп, олармен сырлас болады. Грек, латын, санскрит жəне 
басқа тілдерді үйренеді.

Ол өз заманында дамыған ғылым салаларының бəріне 
өзіндік үлес қосып, елеулі із қалдырады. Одан қалған ғы-
лыми еңбектердің саны жүзден асады. Сол еңбектерді 
ғылым салаларына қарай бөлетін болсақ, олар мынандай: 
астрономия, астрология, математика, логика, музыка, меди-
цина, табиғат ғылымдары, социология, поэзия, философия 
болып келеді.

XX ғасырдың екінші жартысынан бері қарай Қазақстан 
ғалымдары да ұлы ұстаздың бай мұрасын жинап, зерттеп 
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тануға өз үлестерін қоса бастады. Қазір Қазақстан Ғылым 
академиясының кітапханасында əл-Фарабидің елу шақты 
еңбегі бар. Олардың ішінде басқа тілге аударылмаған, 
ғалымдар арасында осы күнге дейін белгісіз болып кел-
ген: «Алмагеске түсініктеме», «Геометриялық сызықтар 
жасаудың əдістері», «Астрология» секілді əрқайсысы бір-
бір ғылымның шыңын көрсететін аса ірі туындылары бар. 
Мұның сыртында соңғы жылдары Қазақстанның Иран-
дағы алғашқы Төтенше жəне өкілетті елшісі болған ғалым 
Мырзатай Жолдасбеков тауып əкеліп, Алматыдағы əл-
Фараби атындағы Ұлттық университеттің кітапханасына 
тапсырған əл-Фарабидің қолжазбалары өз алдына бір 
бөлек қазына. Олардың көшірмесі бүгінде Еуразия Ұлт-
тық университетінің «Отырар» кітапханасында сақтаулы. 
Осы арада қазақ жазушысы Əнуар Əлімжановтың «Ұстаз-
дың оралуы» атты тарихи роман жазғанын атап өткеніміз 
жөн. Аталған роман орыс тілінде жазылды. Кейін оны 
белгілі қаламгер Сайын Мұратбеков қазақ тіліне аударды. 
Ал қазақ ғалымдары Ақжан Машанов пен Ауданбек Көбе-
сов əл-Фарабидің өміріне, шығармашылық тағдырына қа-
тысты еңбектер жазды.

Өмірінің соңына қарай əл Фараби Мысыр, Шам, Халеб 
қаларында болып, ақырында Шам шаһарына келіп, демі 
біткенше сонда тұрақтайды. Оның денесі Шам шаһарының 
кіші қақпа жағындағы зиратқа қойылады.

Əл-Фарабидің ісін жалғастырған, ғылымға берілген 
шəкірттері көп болған. Олардың ішінен ең алдымен Орта 
Азияның ұлы ғалымы Əбу Əли ибн Синаның есімін атауға 
болады. Кейінгі кездегі шығыс ғалымдары оларды бөліп-
жармай «Қос Фараби» деп те атаған. Сондай-ақ еңбектері 
ұлы ұстаз еңбектерімен ұштасып жатқан ұлы ғалымдар 
Бируни, Бозжани, Омар Хаямдар да өздерін əл-Фарабидің 
шəкірттеріміз деп есептеген. 

Жүсіпбек Қожа 1854 жылы Отырар ауданының Қожа-
тоғай ауылында дүниеге келген. Ол қазақ ауыз əдебиеті 
үлгілерін жинап бастырушы, ағартушы ақын. Жас кезінде 
Əулиеатадағы, Бұхарадағы медіреселерде оқып, діни білім 
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алады. XIX ғасырдың 90-жылдарынан бастап Петербург, 
Қазан, Уфа, Ташкент қалаларында қисса-хикаяттар мен 
дастандарды, əртүрлі айтыстарды жеке кітап етіп бастыру-
мен айналысты.

Жүсіпбек Қожа араб, парсы, шағатай тілдерін жақсы 
білді. Мəселен, «Мың бір түн» хикаясын, «Тотының тоқсан 
тарауы», «Бақтиярдың қырық бұтағы», «Алтын балық», 
тағы басқа толып жатқан қиссаларды араб, парсы тілдері-
нен аударып, түрлендіре қайта жырлады. «Айман-Шолпан», 
«Біржан мен Сара қыздың айтысы», «Алпамыс», тағы басқа 
халықтық шығармалар Жүсіпбектің əзірлеуімен тұңғыш 
рет жарық көрді. Ол қазіргі Райымбек ауданының Қарқара 
деген өңірінен медресе ашып, бала оқытады. Оның бұл 
əрекетіне қарсы болған патшалық билік орындары «діни 
уағыз тараттың» деп қудалайды. 1916 жылғы ұлт-азаттық 
көтерілісі кезінде қудалауға ұшыраған елмен бірге Қытай 
жеріне қоныс аударады. Онда барған соң бірыңғай ағар-
тушылық қызметпен айналысады. Ол 1937 жылы Қытай-
дың Іле Қазақ автономиясы ауданының, Текес ауылында 
қайтыс болады. Артына мол əдеби мұра қалдырған ағарту-
шы ақынның басына 1985 жылы ескерткіш орнатылады.

Оңтүстік өңірден талай талантты ақындар шыққан. 
Мысалы, Ергөбек Құттыбайұлы, Қызыл Жырау, Айтбай 
(Айтмұхамбет) Белгібайұлы, Сəдуақас, Байбосын т.т. 

Қазақ – өнерлі халық. Оның ішінде спорт өнері де да-
мып жетілген. Осы салада үздік көрсетіштерге қол жеткізген 
қазақ балуаны Қажымұқан Мұңайтпасұлы. Ол 1871 жылы 
қазіргі Ақмола облысының Қараөткел ауылында дүниеге 
келген. Өмірі Отырар ауданында өткен. 1948 жылы Оң-
түстік Қазақстан облысының Темірлан ауылында қайтыс 
болды. Сүйегі сол өңірде жатыр. Темірлан ауылында 
Қажымұқанның мемориалдық музейі бар. Астана, Шым-
кент қалаларындағы орталық стадиондарға палуанның 
есімі берілген. 

Қазақтың көне саз аспаптарын іздеп табуда жəне сол 
аспаптарының қай дəуірдікі екенін анықтап, атауын дұрыс 
айтуға атсалысқан білімді де білікті азаматтың бірі Өзбе-
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кəлі Жəнібеков те Отырардан болатын. Ол кісі қазақтың 
байырғы киіз үйінің жабдықтарын, ыдыс-аяқтарын пайда-
лану жəне шығу тарихын зерттеп, зерделеді. Қазақтың би 
өнерінің арғы-бергі тарихы жөнінде де көптеген құнды жазба 
деректер қалдырды. Өзекең Қазақстанда басшылық қызметте 
болды. Əсіресе мəдениет саласын өркендетуге көп үлес 
қосты. Торғай облысында хатшы болған тұста сол өңірдегі 
өнерлі жастардың басын біріктіріп «Торғай толқындары» 
ансамблін құрды. Ол артына «Қазақ киімі», «Жаңғырық» 
атты тарихи-этнографиялық кітаптар қалдырды. Марқұм-
ның сүйегі қазір Арыстанбаб қорымында жатыр.

Атақты айтыс ақыны марқұм Тəушен Əбуованың, Əсел-
хан Қалыбекованың есімдерін өнер сүйер қауым жақсы 
біледі. Мұхтар Шаханов, Аманхан Əлімов та осы Отырар 
топырағының перзенттері. 

Оңтүстік өңірдің ендігі бір өнерлі перзенті – Шəмші 
Қалдаяқов. Ол 1930 жылы Шəуілдір ауданында дүниеге 
келді. 1992 жылы Алматы қаласында дүниеден озды. Атақ-
ты сазгер 62 жылдық ғұмырында артына өлмес, өшпес 
мұра қалдырды. Оның жүрегінен шыққан əсем əндерін 
қазақтың еңкейген кəрісінен, ержеткен жасына дейін сүй-
сініп айтады. Оның əндері шалқар шабытты, кең тынысты 
болып келеді. Туған жерге, өскен ортаға, ата-анаға, сүйген 
жарға деген сүйіспеншілік оның шығармаларының бас-
ты тақырыбы. Шəмшінің «Менің Қазақстаным», «Бақыт 
құшағында», «Ана туралы жыр», «Сағынышым менің», 
«Əнім сен едің» секілді əндерін Р. Бағланова, Б. Төлегенова, 
З. Қойшыбаева сияқты жезтаңдай əншілер ерекше шабыт-
пен орындады. Шəмші Қалдаяқов сазгерлік өнерден бақыт 
тапқан адам. 

Қысқасы, Отырар – қазақ тарихында алар орны бөлек 
өзгеше өлке. Оның табиғаты мен тарихи сыры таусылмай-
тын шежіре. Ғасырлардан ғасырға ұласып жатқан шерлі 
тарихтан алар тағылым мол. Тек оны оқи білу керек. Біз 
соның кейбір тұстарын ғана сөз еттік. Оқырманға жол тар-
тып бара жатқан Отырар перзентінің қаламынан туған 
мына кітап та осындай ізгі мақсатты көздейді деп білеміз.
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