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ҰСТАЗ ҰЛАҒАТЫ

АЛҒЫСӨЗ

Биыл -  ұлағатты ұстаз, ғибратты ғалым Әбілфайыз Ыдыры- 
со втын туғанына 90 жыл толды. Оның қазақ әдебиеті мен жур- 
нзлистикасына жэне білімі мен ғылымының дамуына қосқан 
енбегі орасан. Саналы ғұмырында 800-ден астам публиңисти- 
калык мақала, очерктер жазып жауынгер-журналист, жалынды 
пуолицист, білікті редактор екенін дәлелдеді.

Журналистік-редакторлық қызметін эл-Фараби атындағы 
Казак ұлттық университетінде ұстаздық жолмен жалғастырып, 
емірінін соңына дейін шәкірт тәрбиеледі. Сол шәкірттерден өз 
ісінін құзыретті кэсіби маманы болған тұлғалар шықты. 
Арасында мемлекеттік деңгейге көтерілген қайраткерлер, аты 
элемге танымал қаламгерлер, танымал ғалымдар Әбекеңнің 
есімін ерекше сүйіспеншілікпен атап, еске алады.

Ол ұстаздығын ғылыммен ұштастыра білген ерекше дарын 
иесі болғандығын «Қазақ журналистикасының тарихы», «Очерк 
журналистика жанры ретінде», «Фототерім», «Газетті безендіру 
сыры», «Полиграфия өндірісі», «Баспа өнімдерін эсемдеу» деп 
атататын ғылыми еңбектері мен оқу кұралдары арқылы 
айкындады.

Әбілфайыз Ыдырысов қазақ журналистикасында бұрын көте- 
рілмеген тың тақырыптарды көтерді. Баспасөз басылымдарын 
безендіру өнерін оқытатын жаңа пэндерді білім беру жүйесіне 
бірінщі болып енгізді. Ол пәндер бүгінгі күні де өзекті. Сол 
бастаманың негізінде қазір Журналистика факультетіне зама- 
науи технологияларды игерген, бүгінгі күннің талабына жауап 
бере алатын мамандар даярлануда.

Осындай ұлағатты үстаз, ғибратты ғалым қарымды қаламгер 
екенін де көрсетті. Ол қазақ әдебиетіне «Айжанның ғашығы», 
«Берік», «Аңсаған менің энімсің», «Ақсүйрік», «Кер бұзаудың
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Жетпісбай БЕКБОЛАТ¥ЛЫ,
эл-Фараби атындағы ҚазҮУ профессоры, 

Қазақстан білім беру ісінің кұрметті қызметкері

ҰСТАЗ
(үштаған)

Алтынның сынығы немесе устаз туралы ой

Қай заманда да, қай қауымда да ¥стаздық кәсібі эрдайым 
у.іағатталып келген, Үстаз инсаният тэрбиешісі, адамгершілік 
қадыр-қасиет қамқоршысы саналған. Қасиетті кітабымыздың 
Бақара сүресінде «Кімге хикмет берілсе, соған ізгілік, игілік те 
беріледі» делінген. Хикмет-терең білім, ғылым деген магынада. 
Ұстаздарымыз білім шырағданымен, мейірім шапағымен сана- 
мызды нұрландырып, өмірімізді сэулелендірді, тоқсан тарау 
тіршілік соқпақтарында бұра тартып, адастырмайтындай бағыт- 
бағдар берді. ¥стаз көрген қай-қайсымыз да бойымыздагы 
жақсылық, жетістік атаулы сол бір риясыз аға-апаларымыздың 
үлгі-өнегесінен, тэлім-тэрбиесінен бастау алады деп есептейміз, 
өзімізді оларға мэңгілік қарыздар сезінеміз.

Уығын Ахмет пен Әлихан, Міржақып сынды ұлыларымыз 
қадап, шаңырағын көтерген кэсіби қазақ журналистикасының 
қазіргі заманғы қисындық және әдістемелік ірғетасын өткен 
ғасырдың орта тұсында ұлттық медиа ғылымының талантты шо- 
ғыры қалағаны көзі қарақты қауымға белгілі жэйт. Тәуелсіздік 
заманында өмірге келген журналист-шэкірттердің бүгінгі буыны 
да сол қайнардан сусындап, Қайыржан Бекхожин, Тауман Аман- 
досов, Темірбек Қожакеев, Марат Барманқұлов агаларымыздың 
рухани мұралары негізінде тәрбиеленуде.

¥лттық журналистика ғылымының ақсақалы, бүгінде сес- 
кеннің сеңғіріне шығып отырған ардақты ағайымыз, Қазақстан- 
ның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Журналистер одағы 
сыйлығының бірнеше дүркін иегері профессор Әбілфайыз Ыды- 
рысов -  сол талантты топтың бірегей өкілі. Ол газет безендіру, 
баспа ісі технологиясы сияқты қиын да қызықты саланың негізін 
салды. «Лениншіл жас», «Қазақстан пионері» газеттерінің 
жауапты хатшысы, редакторы болған ғалым-ұстаздың эр
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жылдары басылып шыққан «Газетті безендіру сыры», «Фото- 
терім», «Полиграфия өндірісі негіздері» «Редактор мен коррек- 
торға көмекші құрал» сияқты оқулықтары мен оқу кұралдары 
күні бүгінге дейін сұраныска ие.

Осы мақаланы жазу барысында газет тігінділерін ақтара 
отырып, ағаймен бірге оқығанын, жүмыс істегенін, алдынан 
дэріс алғанын, дос-жаран болғанын ерекше мақтаныш сезімімен 
паш еткен түстастары мен шэкірттерінің пікірлерін көптеп 
кездестірдім. ¥лт зиялылары Абай Бейсембаев, Сапар Байжанов 
Кэкімжан Қазыбаев, ¥зақ Бағаев, Әбсәттар Бөлдекбаев, Баянжан 
Мэдиев, Камал Смайылов, Шерияздан Елеукенов, Мүқан Мама- 
жанов, Хайдолла Тілемісов, Шерхан Мүртаза, Сейдахмет Берді- 
қүлов, Тельман Жанүзақов, Бүркіт Ысқақов сияқты Әбілфайыз 
ағай да түстас бір дэуірдің символына айналғанын байқадым.

Ызғарлы желтоқсанда ердің ерлігі мен азаматтығы безбенге 
түскені мэлім. Журналист Сейсен Әмірбекүлы сол бір күндер 
туралы «Біз де бэлкім, оқудан шығар ма едік, сол кезде 
деканның орынбасары болып жүрген Әбілфайыз Ыдырысов 
ағамыз бен факультеттегі комсомол комитетінің төрағасы 
Әміржан Қосанов шырылдап жүріп алып қалды» деп жазады 
жуырда «Айқын» газетінде жарияланған «Желтоқсанда жазалан- 
ған журналистер» атты мақаласында. Осы қиын-қыстау жыл- 
дары ағайдың үлы, кезінде еліміздің Сыртқы істер министрлігін 
басқарған, қазір Америка Қүрама Штаттарындағы Төтенше жэне 
өкілетті елшіміз Ерлан СССР сыртқы саяси ведомствосының 
қызметкері болатын, совет елшілігінде жүмыста жүрген кезі еді. 
Егер шолақ белсенділердің бірі «көрсетіп» жіберсе, ең алдымен 
көзінің ағы мен қарасындай баласының қызметіне ғана емес, 
оның өміріне де зор қауіп төнетінін ағай білмеді емес, білді. Сен 
«тимесең мен тимен» деп, бетегеден биік, жусаннан аласа күй 
кешуіне де болар еді. Алайда ағамызды батыл әрекетке итерме- 
леген оның бойындағы жоғарыдағы ізгілік пен мейірімділік 
қуаты шығар деп ойлаймын.

Еліміздің Сыртқы істер мекемесіне оралған Ерлан 1990 
жылы келіссөз жүргізу үшін делегация басқарып Қытайға бара 
жатқанда көлік апатына үшырағанда, қазақтың біртуар азаматы, 
министр Михаил Есенэлиевтің жэрдемімен үшақ арқылы 
ауруханаға жедел жеткізілгені арқасында аман-есен қалғанын
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ағай риза сезіммен айтып отыратын. Бүл да -  ағайымыз жасаған 
көп жақсылықтың шарапаты, өтеуі болар. Дипломат Ерлан 
мектепте өте жақсы оқыпты. Төменгі кластарда жазған мүнтаз- 
дай дәптерлері ағайдың отбасында элі сақтаулы екен.

Белгілі журналист Есенгүл Кэпқызының «Азаттық» радио- 
сында Үлыбританияның Кардиф қаласындағы Гламорган уни- 
верситетінің ғылыми қызметкері эрі оқытушысы Ахан Отыншы- 
мен жүргізген сүхбатымен танысқан жандар Ерланның атаға 
тартып туған үл екендігіне көз жеткізер. Сүхбаттың интернеттен 
алынған мэтініне көз жүгіртейік: «Еуропаның өзге өңіріндегі 
секілді, ¥лыбританиядағы қазақтар да ана тілінен ажырап 
барады екен. Ахан ең басты алаңдайтынымыз сол дейді: -  
Лондонға келген қазақтардың балалары ағылшынша сөйлесе 
бастады. Сол бізді алаңдатады. Олардың ата-аналары өзара 
түрікше қарым-қатынас жасайды. Ал, балаларымен ағылшынша 
сөйлеседі. ¥лыбританияның Төтенше жэне өкілетті елшісі 
болған Ерлан Ыдырысов бүндағы қазақтарға көп көмек көрсетті. 
Моральдық түрғыдан демей білді. Ол кісінің жүбайы бізге қазақ 
тілінде дәрістер беріп, қазақ тілінің курсын бір жыл бойына 
жүргізген еді. Бірақ олардың Вашингтонға ауысуына орай, қазақ 
тіліндегі курстар тоқтап түр». Алып-қосарымыз жоқ.

Әке мен баланың үлтқа деген сүйіспеншілігі, қанатымен су 
сепкен қарлығаштай қам-қарекеті жөніндегі ойлардың үшығын 
мен Әбілфайыз ағайдың автобиографиялық сипаттағы «Аңсаған 
менің әнімсің» атты кітабынан таптым. Кітаптағы басты 
кейіпкер Алтай (Алпан) -  ағайдың прототипі. Ағайдың үйлену 
тойында жерлес апайы Бәзила (автордың жазуынша «ол кісінің 
түбі торғайлық, Міржақып Дулатовтың ағайын қарындасы») 
Алтай туралы «Ол да алтынның сынығы, түлпардың түяғы. 
Арғы бабасы -  Шақшақ Жәнібек!» дейді. Ал, осы айтылған 
Шақшақ Жәнібек кім? Тарих деректеріне сүйенсек, Шақшақ 
Қошқарүлы Жэнібек Тархан 1693-1752 жылдары өмір сүрген. 
Бүл «Ақтабан шүбырынды, Алқакөл сүлама» аталған жоңғар- 
қалмақ басқыншылығына қарсы Отан соғысы жүріп жатқан 
заман. Ерлік те керек еді, соған қоса, ақыл-айла мен табандылық 
та қажет-ті. Осының бэрі бойынан да, ойынан да табылған кісінің 
бірі -  Шақшақ Жәнібек болды. Тарихшы А.И.Левшин 1723 
жылы «Не будь Жаныбека, вся Северная часть казахской степи
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очутилась бы под копытами войска Сыбана Раптана», — деп 
жазған. Ал сол заманның куәгері Бұкар жырау:

Қаракерей Қабанбай,
Қанжығалы Бөгенбай 
Қаздауысты Қазыбек,
Ш ақшақры Жэнібек -  
Ормандай көп Орта жүз,
Содан шыққан төрт тірек, -

десе, Тэтіқара ақын:

Қамыстың басы майда, түбі сайда,
Жәнібек Шақшақүлы -  болат найза.
Аддыңнан су, артыңнан жау кысқанда,
Ер жігіттің ерлігі осындайда, -

деп бағалаған.
«Ана тілі» газетінің 2008 жылғы №32 санында Шақшақ 

Жәнібек туралы мынадай қызық деректерді кездестірдім. Мұнда 
Шақшақ Жәнібектің Ақтабан шұбырындыдан кейін Торғай 
өңірінде сауат ашу жұмысын жолға қойып, ауылдық мектептер 
ашқаны жайлы айтылады. «Тарихқа терең үңілсек, — деп жазады 
ғазет, -  Қазақ хандығын кұрған қайраткерлердің бірі -  Ермен 
Елемесұлының ұрпағы — Шақшақ Жәнібек 1730 жылдың жазын- 
да Түркістаннан Хаши абыз бен оның ұлы Азна ұстаз бастаған 
бір топ оқымыстыны арнайы шақыртып, Торғайда ауылдық 
мектептер ашқызған. 1864 жылы осы Торғай өңірінде Ыбырай 
Алтынсарин орыс-қазақ мектебін ашқан.

Ахмет Байтұрсынов осы тарихи тұлғалардың ісін жалғастыр- 
ған. Бір қызығы, Ахаңның арғы атасы Үмбетей батыр Шақшақ 
Жәнібектің немере інісі болып келеді. Ыбырай Алтынсарин 
болса, Жэнібектің шөбересі Шеген бидің туған жиені. Кезіндегі 
Ресей Думасының депутаты, Алаш партиясының бағдарламасын 
жасаушылардың бірі Ахмет Бірімжанов та Жәнібектің кіндігінен 
тараған екен»

Бұл дерек арқылы Әбілфайыз ағайдың бойындағы бірқатар 
ізгі қасиеттердің тұп-төркінін тануға болар. 1988 жылы Алаш 
арыстары ақталған кезде, ағайдың көтеріңкі көңіл-күйде жүргені 
есімде. ¥лы ұстаздың есімін ашық айтуға тыйым салынған
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дәуреннің келмеске кеткеніне қуанған болар деп тон пішкенбіз. 
Сөйтсек, кезінде Әбілфайыз ағай Ахаң үшін істі болып кете 
жаздап, арнаулы қызмет орындарының бақылауына алынған 
гкен. Мұны да сол «Аңсаған менің әнімсің» атты шығармасынан 
окып білдік.

¥лт болып құрмет тұтатын, елі мен жерінің мақтаныныша 
айналған ағамыздың алар асулары биік болсын дегім келеді

«Астана ацшамы» газеті, 2010 жылгы 23 ацпан

Текті де терең тұлға

Әлқисса, адам ғұмыры мэңгілік кешу пайымымен парық- 
тағанда жарқ еткен жасынмен барабар-ды. Көп өмірді «бір нэр- 
сеге жетік болмай өкінішпен өткізбектің» қысқалау ұшы пен- 
денің өзіне тиіп жатса да, шектеулі тірліктің пешенеге жазылып, 
кұбылмалы тағдыр қалауынша пішетін шидем шекпені қаймана 
жұрт түгілі, аузымен құс тістеген небір дүлдүлдің өзінің де көп 
ретте құлашын кеңге серметпейтіні, адымын аштырмайтыны 
ақиқат қой... Мұндайда кісінің кісілігі «тэңір иіп, балақтан 
төбеге көтерілген» білімсіз, біліксіз, жақсылықты білмейтін 
имансыз, тойымсыз тобырдың төңірегіндегілерді ықтыруынан 
емес, «жеке батырлардың» түсі суық, бітімсіз болмыспен 
екеуара жекпе-жектерде мәртебесі басым болып, «майданға 
түсіп бэйге алғанынан» байқалады.

...Жиырмасыншы ғасыр бүкіл адамзат баласына ұлы сын 
ұсынып, кеудесіне нан піскен талай жұртты тәубесіне келтірді, 
жер басып жүрген пенденің еңбегі мен өнбегін, адамшылығы 
мен аярлығын, сөзі мен ісін тарих таразысына тартқан, «жүзіктің 
көзінен өткізген» ғарасат майданына айналды. Таразыға, сондай- 
ақ аршынмен өлшеп, қадаққа салуға келмейтін тектілік пен 
тереңдік сынды қадір-қасиеттің түскені -  алмағайып заманның 
шыны мен сырының бір белгісіндей болса керек. Бұл тұста 
тілімізге тиек етіліп отырған ұстаздарымыз алдынан тағдыр 
адамзат атаулының қара нары ғана төтеп бере алатын, ердің ері 
ғана көтере алатын зілмауыр адами, рухани, тэни сынағын тосты. 
Отарлық биліктің халқымызды қолдан жасалған ашаршылыққа 
ұшыратуы, ұлт зиялыларын аяусыз қырып-жоюы қанды қасап 
Екінші дүниежүзілік соғысқа ұласып, қазағы селеудей селдіре-
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ген қасиетті Арқа даласын тоғышар келімсектердің тағалы етігі- 
мен таптауы, әсіресе сол кезгі саналы жас буынның жауапкер- 
шілік жүгін еселегені ақиқат. Осы буынның маңдайалды өкіл- 
дерінің бірі -  үстазымыз Әбілфайыз Ыдырысовтың бойындағы 
мейірім шуағын, парасат пен пайымды, жанашырлықты ел мен 
жер, үрпақ алдындағы перзенттік парыз-борышын терең 
сезінуімен түсіндіруге болар.

Тектілік пен тереңдік... Бір қарағанда бір-бірінен қашықтау 
қонған осынау қос қасиет бір кісінің бойында тоғысуы сирек 
жолығысады. Текті мен жақсы қазақ үғымында төркіндес болға- 
нымен, тектің тамыры тереңде. «Жақсыдан жаман туса да, жа- 
маннан жақсы туса да, тартпай бір қоймас тегіне». «Тегі жақ- 
сының тэлімі жақсы». Әбілфайыз ағай «Түпқияным» атты өмір- 
баяндық еңбегінде оқырманға ой тастай отырып, «...менің арғы 
түпқиянымда үлкен бір гэп, сыр бар сияқты» деп, беймәлім 
тарихқа жетелейді. Ол қандай сыр? Қандай қүпия? Соған 
үңілейікші.

Ағамыз ата тегін таратқанда «...одан әрі -  Әйдерке!» деп 
түйіндейді. Енді осы арғы түпқияндағы гэп пен сырды өз эліміз- 
ше тарқатып көрелік. Әйдерке -  орта жүз Арғын руы. «Арғын- 
ның кіші әйелінен тараған балалары туысқандарымен келіспей 
қалып, Торғай жеріне көш аударады» деп шежіре шерткен 
ғүлама Мәшһүр Жүсіп оларды «кіші жүздегі арғындарға» 
жатқызады да Шақшақ, Сарыжетім жэне Әйдерке сияқты 
руларға бөлінетінін айта кетеді. Тарих деректеріне сүйенсек, 
үрпақтары үлт өркениетіне сіңірген еңбегі елеулі осынау рулық- 
тайпалық бірлестіктің бастауындағы Арғын Аға -  өмірде болған 
адам. Ежелгі дэстүрге сәйкес қазақта Арғын руының өкілдерін 
«аға баласы» дейді. Жанақ ақынның ПАлашта Аргын Ага туган 
зерек//Қазақта ол кісінің жолы бөлек//Аргынның аргы атасы 
Қодан тайшы//Өлеңге бізден үстын болса керек...// деген 
шумағы бар. Арғын Аға жөнінде ағылшын тіліндегі «Иран 
энциклопедиясының» («Епсусіоресііа Ігапіса») «АКОЁВД А(}А» 
атты мақаласы осы өлеңде келтірілген деректерді растай түседі. 
Енді соған келейік. «Арғын Аға. Туған жылы белгісіз, өмірден 
өткен уақыты 1275 жылғы 17 маусым... Джувейнидің жазуынша 
моңғол әскерінің мыңбасысы болған Тайчудың (/Қодан/ Тай- 
шының, авт.) үлы. Тумысынан зерек Арғын Аға үйғыр жазуын
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жетік меңгеріп, бозбала кезінде Үгедей ханның хатшыларының 
(бітікшілерінің) бірі болады... Үгедей, Күйік, Мөңке хандардың 
түсында империяның Әмудариядан бастап Анадолыға дейінгі 
бүкіл батыс өңірін билеген Арғын Аға бір сапарында Әзірбай- 
жанға соғып, мүнда Папа миссиясымен келген доминикан Асце- 
линмен кездеседі. Оның көп үлы болған, олардың ең белгілісі 
эскербасы Наурыз (Ыо\\тй2). Киракос Арғын Ағаны мүсылман 
болған, деп жазады». Арғын Ағаның империяны басқару ісіне 
араласып, билік айтқан жылдары түгіл, күндері мен айлары да 
хатталып, қағаз бетіне түскен. Тарихи түлға туралы Ата-Мелик 
Джувейни, Киракос Гандзакеци, Рашид ад-Дин сынды Алтын 
орда дэуірінің тарихшылары мол дерек қалдырған. Бүгінгі Батыс 
тарихнамасында да Арғын Ағаға көп көңіл бөлініп келеді 
[Қараңыз: Г А. Воуіе, СатЬ. НіяС. ІгапУ, рр. 337-40. В. 
5ри1ег, Моп§о1епЗ, рр. 40-53; Оп іһе пате АгёОп, зее Р. 
Реіііоі:, ЫоШ оп Магсо Роіо, Рагіз, 1959-63, I, рр. 47-51. (Р. 
Іаскзоп)]. Сөйтсе де исі қазақты элемге танытқан Абай, Ахмет, 
Міржақып, Қаныш, Олжастардың арғы бабалары жөнінде 
отандық тарих ғылымы элі күнге ләм-мим демей отыр.

Арғын Ағаның үрпағы -  Ақжол бидің Өткірсопысынан 
тарайтын Елеместің Ермені Қазақ хандығының керегесін көтеріп, 
шаңырағын тіктеғен тарихи түлғалардың бірі. Осы Ерменнен 
Бөлтірік пен Шағыр тарайды. Бөлтіріктен Төлек. Кенесарының 
қолбасшыларының бірі -  Жәуке батыр, Алаш ардақтысы -  Ах- 
метсапа Жүсіпов, сәулеткер Әбдісағит Тәтіғүлов, ғалым-журна- 
лист Жүмабек Кенжалин -  осы Төлек үрпақтары. Шағырдың 
Аманжолынан Шақшақ Жәнібек, Ахмет Байтүрсынүлы, Ахмет 
Бірімжанов тараса, Сомжүрегінің Әйдеркесінен Алаш ардақты- 
сы Кэрім Тоқтабаев, ағайынды Ғафу Қайырбеков пен Марат Бар- 
манқүлов жэне Әбілфайыз Ыдырысов, Саржетімінен Міржақып 
Дулатов, Спандияр Көбеев, Ілияс Омаров, Ерік Асанбаев туады.

Арғын Аға үрпақтары Шақшақ Жэнібек, Әйдерке Мерген 
(Теңізбай) Бабасүлы, Саржетім Қарабалуан Жэнібек Алдиярүлы 
Түркістанда жерленген. Ахаң, Ахмет Байтүрсынүлы: //Қарабал- 
уан, Жэнібек//Қаздауысты Қазыбек//Түлға болып артына//Жетім 
қалған халқына//Бір тиянақ қазық ед//, -  деген екен.

Үстаз хақында оның жанына жақын шәкіртінен артық кім 
айта алсын?! Белгілі жазушы, егемен еліміздің баспа ісінің қаз
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т-ұруына көп еңбек еіңірген Серік Әбдірайымовтің ұстазына 
берген сипаттамалары оның бүкіл бітім-болмысын айқындап 
тұрғандай. «Әбағаң -  қасиетті қара шаңырақ осы күнгі эл-Фара- 
би атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистикасын 
тэмамдаған алғашқы түлектердің бірі. Шу дегеннен қоғам 
өміріне білек сыбана араласты. Адам тағдырына жанашыр 
болды. Болашақ үрпақ тәрбиесі үшін күресті». «Әбағаң -  ғалым, 
іргесі бекімей, қабырғасы қаланбай, уығы шаншылмай, 
шаңырағы көтерілмей жатқан журналистика ғылымы бар дегенді 
іспен дэлелдеп, соның тарихына түңғыш тереңдеп барған жэне 
осы салада талай бүлақтың көзін ашып, ғылым жолына салған 
ұстаз». «Әбағаң -  газет-журналда қызмет істеп шыңдалған жур- 
налист, алпысыншы жылдарда Қазақ университетінің өз алдына 
отау тігіп шыққан журналистика факультетіне эрі практик, эрі 
қаламының желі бар, эрі ғылымда өз қолтаңбасын танытқан, эрі 
педагогтік табиғаты келіскен азамат ауадай қажет еді. Әбағаң 
осы университетте аға оқытушылықтан профессорлыққа дейін 
қиындығы мен қуанышы қатқабат үстаздық жолдан өтті. 
Бірнеше оқулықтың авторы»

«Қазац үні» газеті, 2020 жылгы 24 ацпан

Үлылар ерте есейткен устаз

...Шэкірт толғауы ¥стаздан Ізбасарға үласар рухани сабақ- 
тастық төркініне тереңірек үңілуге, инсани ілімдерді игеріп, 
кемелдікке кенелуді кезеңдеуге жетелейді. «Шэкіртсіз ұстаз -  
тұл». Осы тұста өзі де талай балаң баспагердің бағын ашып, 
балауса арман желқайығын кәсіби өмір айдынына бұрған 
ақмылтық қаламгер Серік Әбдірайымовтың ұстазы Әбағаң, 
Әбілфайыз Ыдырысов алдынан «ғажайып дүниенің сырын 
жайып, қияға қызықтырған кім еді?» деген сауал көлденеңдейді. 
Бұл орайда профессор Ыдырысовтың өзінің алдымен ауызға 
алатыны -  ұлы Мұхтар Әуезов. «Мұхтар ағаның жомарттығы» 
атты естелігінде Ә.Ыдырысов эдебиетіміз классигі жайлы 
«Мұхтар аға бізге: біліміне, білігіне, бірліғіне, мэдениетіне, 
тағысын-тағы асыл қасиеттеріне тэнті боп, бір дәрісін жібермей 
тыңдап, кім екенін білдік десек те, ол бір сырлы дүние! Жұмбақ 
дүние! Тылсым элем!» деп толғанады. Ал, «Таңшолпан» атты
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өмірбаяндық романында «1948 жылы университетке оқуға 
түскен күзде, бірінші курстік біздерге «Абай» романының 
авторы, аты эйғілі Әуезов «Қазақ фольклоры» -  «Қазақ ауыз 
әдебиеті» деген пэннен сабақ берді» деп жазады. Кезекті бір 
дэрісінде Мұхаң жастарға «...халқыңның өткенін білмей, 
тарихын білмей, аяулы күрескерлерін, алып тұлғаларын білмей -  
білікті, білімді, азамат емессің... Бұл орайда, тереңге бара 
алмасаңдар да халқымыздың кешегісінен керек деректерді мол- 
мол қалдырған Радлов, Алекторов, Бернштам, Березин, 
Ильминский, Тянь-Шаньскийдей орыс ғалымдарын да оқыңдар. 
Шоқан Уэлихановқа үңілу естеріңнен шықпасын...» деғен екен.

Әбілфайыз ағай осы эпизодты суреттей отырып, «басқаны 
қайдам, сүйікті ұстазымның бұл кеңесі ілім-білімге менің 
жаңаша көзімді ашқан. Сонау шалғайдағы бір қиян саналатын 
Торғай өңірінен шыққан, жетім балалар үйі мен пансионатында 
тэрбиеленіп, шолақ білім алған, сондықтан халық-ананың қақ 
ортасында болатын мәйектей шындық шырынын мықтап 
ембеген мен сияқты шапа қазақ-жас мэңгүртке Мұхтар ағаның 
айтқандары: «халық-анаңның ақ сүтін молынан тоя ем!» -  
дегендей әсер еткен-ді» деп тебіренеді. Кезінде өзі де 
Алашорданың байрағын көтерген ұлы қаламгердің лебізі балаң 
студентті қеңестік насихаттың қулығына құрық бойламайтын 
қалтарысы мол жықпылынан ақиқаттың ашық айдынына 
жетелеген. Болашақ журналистің «неге екенін білмеймін, менде 
барған сайын ұлтжандылық сезім күшейді. Сэкен, Бейімбет, 
Ілияс шығармаларын тауып оқимын деп жүріп, ертеде шыққан 
газет-журналдар тігінділері беттерінен оқып-білген жайлар 
андағайлап алдымнан шығып, сонда есімдерін білген, кейбірінің 
жеке мақала, материалдарын шолып танысқан Әлихан, Ахмет, 
Міржақып, Смағұл қасыма келіп, істеп жүрген қызметімді 
бағалап тұрғандай болады» деғеніне қалтқысыз сенесің. Жас 
Әбілфайыз, эсіресе Алаш көсемдерінің бірі Смағұл 
Сэдуақасовтың батыл пікірлеріне ден қойған. «Қазақстанда 
«Кіші Қазан төңкерісін» жасау ұранымен қазақ халқын жаппай 
қырылуға душар еткен Голощекиннің «Өлкені жаппай өнеркэсіп 
орнына айналдырайық! Фабрика, зауыттар, қалалар салайық!» 
деген ұранының астарын ашқан Смағұлдың «бұлай жасау, ескі
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Ресей сияқты Қазақстанды отар елге айналдыру болады» деп 
жеке-дара қарсы шыққанын қаһармандыққа балаған.

«Таңшолпан» романынан келтіріліп отырған осы бір 
деректің өз өміріме қатысты тұсына тоқтала кетсем деймін. Бұл 
үзіндіде Смағүл Сәдуақасовтың «Большевик» журналының 1928 
жылғы №1 санында жарық көрген, кеңес үкіметінің Қазақстан- 
дағы саясатына өткір сын айтылатын «О национальностях и 
националах» атты мақаласы сөз болып отыр. Алыста қалған 
1970 жылдардың соңына таман Мәскеу университетінде оқып 
жүрген маған бүп мақала туралы араб тілінен берген қарт 
үстазым, үлты ингуш Нуритдин Габиртович Ахриев оңашада 
айтып берген-ді. Жасының үлғайғанына қарамай, басылымның 
шыққан жылы мен санын жадында сақтағанына, Смағүлдың 
«Люди с времен Адама и Евы чинили себе обувь и лопату, но 
никто не называл это промышленностью, тем более тяжелой 
индустрией» деп жазғанын тамсана отырып жатқа айтқанына, 
оған қарсы осетин Коста Таболовтың сүрқай жауабы басыл- 
ғанын жадында сақтағанына қайран қалғанмын. Кітапханада 
журналды алдырып, парақтағанымда, үстазымның мақаланы 
сөзбе-сөз қайталағанына көз жеткіздім. Санжар Асфендияров 
ректор болған Шығыс тілдері инетитутында оқыған Нуритдин 
ақсақал 30-жылдары егде тартқан Әлихан Бөкейхановты ылғи 
Ленин кітапханасынан кездестіретінін өзге студенттер 
аудиторияда болмаған кездері айтып берген-ді.

Бүдан он жыл бүрын «Өнегелі өмір» сериясымен «Әбіл- 
файыз Ыдырысов» жинағы жарық көрген болатын. Бүл кітаптан 
осы жолдар авторының «Астана ақшамы» газетінде шыққан 
«Алтынның сынығы немесе үстаз туралы ой» деген мақаласы да 
орын алған-Ды. Серік Әбірайымов ағамыздың ойымен үштасып 
жатқан пікірлерімнің кей дерегін түзей отырып, келтіре кеткенді 
жөн санадым: «Еліміздің рухани, әлеуметтік-мәдени өміріне 
белсене ат салысып жүрғен бүгінгі ақпарат майданы қайрат- 
керлерінің барлығы дерлік Әбілфайыз ағайдың тэрбиесін көрген 
десем, ақиқаттан онша алыс кете қоймаспын. Солардың өзім 
жақсы білетін бірнешеуіне тоқтала кеткенді жөн көріп отырмын. 
Ағайдың үздік шәкірттері атанып, макеттің «майын ішкен» 
Ертай Айғалиүлы мен Сапарбай Парманқүлов белді басылым- 
дардың тізгінін үстады. ¥стазымыздың арнайы дәрістерінде
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ізденушілік баспалдақтарынан өткен Рахима Нүриден мен Роза 
Алтынбекова шетелдік журналистика жэне жанр теориясы 
бойынша филология ғылымынан кандидаттық диссертация 
қорғап, доцент, профессор атанды, кафедра меңгерушісі болды. 
Ал, ағамыз қоғамдық жүмыстарға «жеккен» Жүнісбек Сүлтан- 
мүратов пен Оразалы Смағанбетов Президент аппаратында жо- 
ғары лауазымды мемлекеттік қызмет атқарды». Бүгінде баспа- 
герлер Балжан Хабдина мен Баян Болатханова, тележурналист 
Қалыбек Атжан, газетшілер Зейнолла Абажан, Шолпан ¥ғы- 
баева, Бегәділ Сэдібеков мен Суханберді Оразалиев, қоғаммен 
байланыс қызметкері Света Қайырғалиева әлі де түғырдан 
түскен жоқ.

«¥стазы жақсының -  үстанымы жақсы». Ыдырысов-¥стаз- 
дың алдын көрген біздер бойымыздағы жақсылық, жетістік 
атаулыны үлы үрпақ шоғырындағы осынау біртуар түлғаның 
ағарту өнегесімен үштастырамыз. Тынымсыз кешуде оның 
тэлімі мен тәрбиесін ілгері үластырудамыз.

«Жас цазац» газеті, 2020 жылгы 28 ацпан
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