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Ыбырай Алтынсарин (шын аты – Ибраһим, 1841–1889) – қазақтың аса 
көрнекті ағартушы-педагогі, жазушы, этнограф, фольклоршы.

Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы 20 қазанда қазіргі Қостанай облысы-
ның Затобол ауданындағы Әлжан селосында дүниеге келген. Балғожаның 
тұңғышы Алтынсарының отауында алғашқы перзент дүниеге келгенде 
Ұзынқыпшақ арысы түгел қуанады. Ата-анасы ойын-той өткізіп, балаға 
Ибраһим деп ат қояды. Кейін оны халық Ыбырай деп атап кетеді. Қазақ 
шежіресі жағынан алғанда Ыбырайдың ата-бабалары Қыпшақтан тарайды.  
Ыбырайдың әкесі (Алтынсары) ерте қайтыс болғандықтан, ол атасы Балғожа 
бидің тәрбиесінде өскен. Балғожа Жаңбыршыұлы – би, өз аймағының атақ ты, 
беделді адамдарының бірі, патша өкіметіне де қызмет еткен адам. Ел ішін дегі 
көп билікті қолында ұстаған, Орынбор шекара комиссиясының алдында да 
беделді, белгілі кісі болған. Балғожа би қазақтың тарихын, аңыз әң гімелерін, 
әдет-ғұрпын, билікке қатысты жөн-жоралғыларын, әдіс-тәсілін те рең 
меңгерген. Бойында шешендік және ақындық өнері де болған. Қазақтың басқа 
феодалдарымен салыстырғанда, өмір ағымының бет алысы қалай бара жат-
қанын аңғара алған. Тілге шешен, мұсылманша жаза, орысша сөйлей білген. 

ҚҰРАСТЫРУШЫДАН АЛҒЫ СӨЗ
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ЬІбырайдың әкесі Алтынсары – Балғожаның үлкен ұлы. Әкесі Балғожа 
Орта орда мен Орынбор әкімшілігін аузына қаратқан ірі би болса да, Ал-
тынсары көбінесе беделді әкенің қамқорлығындағы қарапайым, ешкімге 
зиянсыз жан болған. Ауыл молдасынан азғана дәріс алғаны болмаса, көп 
мұсылманша да оқи алмаған. Оның өмірі өте қысқа болып, 1845 жылдың 
шамасында, Ыбырайдың 3-4 жасында қайтыс болады. Ыбырай әкесі 
Алтынсарының тірі кезінде де ата салты бойынша атасы Балғожаның ба-
ласы боп саналады. Ыбырай есейіп, қызметке орналасқан кезінде жазған 
өмірбаяндарында «Орданың құрметті адамының баласымын» деген. Мұнда 
ол, әрине, туған әкесі Алтынсарыны емес, атасы Балғожаны айтқан.

Алтынсары өлгеннен кейін Ыбырайдың тәрбиесі біржолата атасының 
қолына көшеді. Ыбырайдың анасы Әймен әмеңгерлік жолмен Алтынсары-
ның інісі Қошанға қосылып, одан Оспан деген бала туады. Кейін бұл бала да 
аға шаңырағын сақтау салтымен Алтынсары баласы аталып кетеді.

Ыбырайдың шешесі Әймен – арғын руының белгілі адамы Шеген 
бидің қызы. Арғын, қыпшақ – орта жүздің үлкен рулары, ертеден іргелес 
болған, терезелері тең рулар. Балғожа мен Шеген бірін-бірі әріден жақсы 
біліп, өзара сыйласқан адамдар, балалары өскен соң құда боп, бірі қыз 
алып, бірі қыз беріп, сыйластық қатынастарын жегжаттық жақындықпен 
нығайта түскен. Шеген туралы аңыз-әңгімелердің, өлеңдердің бірінде бы-
лай делінеді:

Арғыннан ол күндері Шеген шықты, 
Халайық айбынынан қойдай ықты. 
Азуы алты қарыс сан арғынның 
Қойдырды тентегіне бұзықтықты.

Шеген Мұсаұлы 1791 жылы атасы Шақшақ Жәнібек ту тіккен 
Торғайдың Тосын құмында дүниеге келген. Шеген жаста йынан зерек болып 
өсіп, жасында ел арасында қайтпас ер мінезімен, есейе келе батырлығымен, 
содан кейін ел билеуге араласа келе әділдігімен де, ше шендігімен де көзге 
түскен. Шеген би кедей-көпшілікке қайырымды-мейрімді болып, қолының 
ашықтығы үшін жай ғана Шеген емес, Шеген мырза атанған. Елге Ше-
ген сөзі –  жазылмаған заң. Ол айтқан билік – қайтып қаралмайтын үкім 
болған. Ол туралы ел аузында «Шешілмеген шиеленісті Шеген шешкен» де-
ген сөз қалған. 

Шеген би елден тысқары жердің сол кездегі тұрмыс-салтына, мұң-
мұқтажына қызу атсалысқан. Ол рубасылары мен игі жақсыларды орыс 
мәдениет үлгісіне үйрете отырып, қазақы билік айтқан. Билікті Шеген би 
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ерсілі-қарсылы адымдап, түрегеп жүріп айтқан екен. Ел аузында Шеген би 
айтты деген де сөздер қалған:

Ел болған соң қоныс керек,
Қоныс үшін соғыс керек.
Хан болсаң халық керек,
Халық үшін салт керек.
Би болсаң даналық керек,
Даналық үшін саналық керек.
Батыр болсаң білек керек,
Білек үшін жүрек керек.
Кедей болсаң кәсіп керек,
Кәсіп үшін машық керек.
Молда болсаң азан керек,
Азан үшін асылған қазан керек.
Сері болсаң сән керек,
Сән үшін ән керек.

Хан азғаны сол болар,
Әділеті жоқ болса.
Бай азғаны сол болар,
Сақау аты жоқ болса.
Ел азғаны сол болар,
Ынтымақ-бірлік жоқ болса.
Жер азғаны сол болар,
Шыққан шөбі жоқ болса.
Қол азғаны сол болар,
Ұшқан құсы жоқ болса.

Ер жігіттің белгісі
Қара бура нармен тең.
Талапсыз ердің тірлігі
Қара топырақ жермен тең.
Саясы жоқ бәйтерек
Сазға біткен талмен тең.
Пайдасы жоқ көп байлар
Арам өлген малмен тең.
Жетесі жаман бозбала
Тоқсанға келген шалмен тең.
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Әр сөзі кімге болса да ой салар, ұзақ жыр деуге болады. Ел аузындағы 
әнгімелерде, шешендік сөздерде оның есімі әрқашан алты Алашқа белгілі 
шешен билермен бірге аталады. 

Қазақ жерінің бір шұрайлы бөлігі Торғай өзені бойынан бекініс салу 
үшін орыс отаршылары ел билеушісі Шегеннен келісім сұрап, биге Қайып 
хан ның шөбересі, кіші жүздің Шығыс бөлімінің билеуші-сұлтаны Ах-
мет Жантурин арқылы сый-сияпат жібереді. Сыйлықтың артында не 
жатқанын түсінген би одан бас тартып, Ахмет Жантуринге хат жазады. 
Хатта: «Ахмет мырза! Жіберген шекпеніңді жамылдым – келіншек болдым, 
сақинаңды салдым –  қыз болдым, сағатыңды тақтым – бозбала болдым. Біз 
сияқты үлкен кісіге бұлар лайықсыз екен, маған жараспайтын заттар екен, 
сондықтан қайтарып отырмын. Төрем, мен Сізден сый-сияпат дәметпеймін. 
Бұл қылығыңды қоймасаң – саған тақтық сұлтандық жоқ, маған билік 
жоқ. Мынадай мақал бар: «Құс қанатымен ұшып, құйрығымен қонады». Біз 
кеңесіп іс қыла алмадық, сондықтан мен өзімді лауазымды би, сені тақтық 
сұлтан деп ойламаймын». 

Патша сыйлығын қабылдамау – бұрын-соңды болмаған жағдай. Осын-
дай бірбеткей қасиеттері үшін Шегенді Торғай елі «Шеген батыр» деп қадір 
тұтқан. Орыс отаршылдары Шегеннің бұл пікірінен қайтпайтынын біліп, 
түрмеге салуға ұйғарып, арнайы солдат аттандырады. Сөйтіп, Торғайда 
салынған патша түрмесінің алғашқы қонағы Шеген би мен оның хатшысы 
Тәкі қожа болады. Шегенді қалайда өлтіру әрекетін ойластырған ұлық тар 
түрмеден шығарарда мінетін боз айғырдың үзеңгісіне у жағуға айла таба-
ды. Шеген түрмеден шығысымен жайлаудағы елге бара жатып, қаладан  
25 шақырым жердегі «Бозайғыр» деген жерде мінген аты сүрініп жығылып, 
мерт болады. Шеген осыдан кейін ауырып, көп ұзамай қайтыс болады. Ше-
ген асқан ерлігімен, әділ билігімен ықпалы жүрген асқақ рухты, тұғыры 
биік тұлға еді. Шеген би есімі тек Торғай өңірінде ғана емес, бүкіл орта жүз 
бен кіші жүзде де аса құрметпен аталады. 

Сол кездегі елдің игі жақсылары Шегеннің сүйегін Түркістандағы 
Жәнібек бабасының қасына апарып қоюды ұйғарады. Тосынның аршасымен 
құндақтап оның мәйітін алып шыққан топқа жолда кедергілер кездесіп, ілгері 
жүре алмай, амалсыз Cыр бойының Қаратау маңындағы бір көлдің жағасына 
жерлейді. Кейін бұл көлді жергілікті халық «Шеген көлі» деп атап кеткен.

Мұхтар Әуезов те Шеген биді қазақ билері арасынан бөлек бағалап, ерек-
ше ықылас білдіріп, «Хан Кене» пьесасына бас кейіпкер етіп суреттегені та-
рихтан белгілі.

Ол жиені Ыбырай Алтынсаринді Торғайға алдыртып, қара халықтың 
сауатын ашу үшін мектеп ашқан. Ыбырай Алтынсарин да нағашы атасы-
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ның қалай көмектескенін өзінің естеліктерінде айрықша мақтанышпен 
әңгімелейді.

Ыбырайдың балалық шағы, XIX ғасырдың 40-жылдары Қазақстанның 
Ресейге қосылу процесі едәуір етек алып, нығая түскен кезге келді. 

1844 жылы Орынборда қазақ балаларына арналған жетіжылдық мек-
теп ашу туралы патша ережесі бекітіледі. Оқу-өнердің маңызын жақсы 
түсінген, заман ағымын аңғарғыш Балғожа би 5 жасар Ыбырайды Орын-
борда ашылмақ болашақ орыс-қазақ мектебіне жаздырып қояды. 

1850 жылы 23 тамызда орыс-қазақ мектебі ашылып, сол мектепке түс-
кен 30 қазақ баласының бірі – Ыбырай болатын. Әнуар Дербісалиннің «Ыбы-
рай Алтынсарин» атты кітабында бала Ыбырайды: «Мектеп алғаш ашылған 
күні оның табалдырығын бірінші аттаған отыз баланың бірі – аққұба, 
дөңгелек жүзді, өткір көзді, бойы өзі қатар балалардан сәл шағындау, 
бірақ оның есесіне аздап болса да толық, дембелше, мінезі өте жұмсақ және 
ұялшақ, бірақ жасық емес, сәби кезінен адал, әділ, бірбет, алған бағытынан 
қайтпайтын, өзі біліп, таныған шындықты кімге болса да айта алатын ба-
тыл, аса сүйкімді бала Ыбырай Алтынсарин еді» деп суреттеген. 

Балғожа немересі Орынборда оқыған жылдарда үнемі жолы түскен кез-
де өзі барып, кейде баратын өзге адамдар арқылы, кейде хат жазып, үзбей ха-
барласып отырған. Қандай жолмен хабарласса да немересінің білім мен өнер, 
адамгершілікке қарай ұмтылуына жағдай туғызатын әсерлі тәсілдерін таба 
білген. Солардың бірі – өлеңмен хат жазу. Жасөспірім Ыбырайға жолдаған 
бір өлең-хатында өз ойын былайша білдірген:

Үміт еткен көзімнің нұры балам, 
Жаныңа жәрдем берсін құдайтағалам;
Атаң мұнда анаңмен есен-аман, 
Сүйіп сәлем жазады бүгін саған. 
Атаңды сағындым деп асығарсың, 
Сабаққа көңіл бөлсең басыларсың; 
Ата-анаң өнер білсең асырарсың, 
Надан боп білмей қалсаң аһ ұрарсың. 
Шырағым, мұнда жүрсең нетер едің? 
Қолыңа құрық алып кетер едің. 
Тентіреп екі ауылдың арасында 
Жүргенмен не мұратқа жетер едің.

Кейін бұл өлең-хат Ыбырайдың хрестоматиясында «Балғожа бидің ба-
ласына жазған хаты» деген атпен жарық көрген.
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Мектеп ашудағы Ресей үкіметінің көздегені – жергілікті әкімшілік 
орындарға қазақтың өз ішінен қызметкерлер әзірлеу еді, Балғожа би де 
немересін осы үмітпен берген. Бұл мектептерде оқушылар отаршылдық сая-
сат рухында тәрбиеленуге тиісті болды.

Мектеп бағдарламасы бойынша арифметика, тарих, татар тілі, дін 
сабағы, тағы басқалар өтілсе де, негізгі нысана орыс тілін жақсы білгізіп 
шығару болатын, басқалары осыған бағындырылды. Өйткені орыс-қазақ 
мектебін бітіріп шыққан қазақ балалары писарьлік, тілмаштық қызметтер 
атқарып, патша шенеуніктеріне көмекші болуын, солар арқылы қазақ дала-
сына патшаның саясатын кеңірек таратуды мақсат еткендіктен, орыс тіліне 
айрықша көңіл бөлінген. 

Ыбырай мектепті жан-жақты білім алуға пайдаланған. Сондықтан ол 
сабақты ерекше ынтамен оқиды. Жасынан зерек Алтынсарин бұл мектептің 
оқу жүйесі шеңберінде қалмай, дүниежүзі әдебиеті мен орыс әдебиеті 
классиктерінің шығармаларын өздігінен оқып, нәр алады. Сөйтіп, мектепті 
1857 жылы «өте жақсы» деген бағамен бітіреді. Мектеп бітіргеннен кейін 
атасы Балғожа бидің хатшысы болады.

Алтынсарин 25 жасында Достарқызы Айғанысқа үйленеді. Айға-
ныстан Абдолла (1882 ж.), Абдрахман (1886 ж.) атты екі ұл, Шәрипа де-
ген бір қызы (1885 ж.) болады. Ыбырай балаларын жасынан орыс тіліне 
үйретеді. Абдрахман гимназияда оқып жүргенде жастай қайтыс болады. 
Абдолласы аурулы болған себепті оқи алмайды (ол революциядан кейін 
қайтыс болған), қызының да өмірі ұзақ болмай, 6-7 айлық кезінде қайтыс 
болады. 

Ыбырай үйде жүргенде тақия, жиегі құндызбен көмкерілген жұмсақ 
бөрік, үстіне бешпент пен ұлттық шапан, іссапарға шыға қалса, өз 
бойы на жарасатын қос қайырма жағалы, қара шұға костюм, жұмысқа 
қаусырмалы қара мауыты сюртук, қара шалбар мен қазақша сәндеп 
тігілген етігін киеді екен. Аяғына кәдімгі калошы бар етік, қыс айында 
киіз байпақ кигенді ұнатқан. Тек алыс сапарға шыққанда ғана сыртынан 
тон мен пима киген. 

Айғаныс орыс таныстарына барғанда кәмшат бөрік пен мақпал қамзол, 
қазақша кебіс киіп, қазақтардың үйіне барғанда жаулық тартқан. 

Ақылымен, абыроймен, қонақжайлығымен бүкіл елді аузына қаратқан 
Айғаныс Ыбырайдың Қостанайдағы ағайын-туғандарының арасына келген 
соң да кемел бәйбіше боп, жастығына қарамастан, Ыбырайға қараған үлкен 
ауылдың барша кәрі-жасын адамгершілігімен, кеңдігімен өз айналасына 
ұстап, туысқандардың ұйтқысы болады. Соның нәтижесінде әсіресе кем-
кетік, жоқ-жітік адамдар, бала-шаға Ыбырай үйінен адамдық жылылық 
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пен қамқорлық тауып, осы үйде жылдап жүреді. Айғаныс оқымаған адам 
болса да, зерек ақылының арқасында Ыбырайдың ұзақ сапардан оралып, 
үйде жұмыс істейтін кездерінде оның шығармашылық қызметіне жағдай 
туғызуды осы үйдің отбасылық дәстүріне, бұлжымас тәртібіне, әдетіне 
айналдырған. 

Ыбырай өз үйінде, қазақ достарына қонаққа барғанда аздап домбы-
ра тартып, ән салуды теріс көрмеген. Көбіне Ақан сері өлеңдерін, әсіресе 
«Маңмаңгерді» жақсы көріп айтатын болған.

Оқыту, мектеп жұмыстарынан тысқары кезде халықтың көпшілігі-
мен қоян-қолтық араласып, асқан кішіпейілділікпен олардың мұң-мұқ-
таждарына көңіл бөлумен қатар, халықтың жуан ортасынан шыққан та-
лант иелері, ақын, әнші, әр алуан өнерпаздардың өсу, ілгерілеуіне көмек 
көрсетіп, жетекшілік еткен. Ақындар мен әншілер Ыбырай үйінің айнымас 
қонақтары болған.

Күдері, Ақмолда, Сейтахмет, Нұржан, т.б. ақындардың теріс бағытын 
оңға түзеуге кеңес береді. Күдері де, Нұржан да ескішіл, кертартпалық 
көзқараста болған ақындар. Әйтсе де олардың кейбір шығармаларының 
әдебиеттік, идеялық жақтан жақсаруына Ыбырайдың ықпал тигізгені 
сөзсіз. 1879–1880 жылы болған «Жалпақ қоян» атты жұтты суреттейтін 
ұзақ өлеңін Күдері ақын Ыбырайдың кеңесімен жазады. Оның бұрынғы 
өлең-жырларына қарағанда, бұл – анағұрлым бағалы шығарма. 

Көп ақындар Ыбырайды өздерінің рухани басшысы деп білген. Сон-
дықтан да олар Ыбырайдың іс-амалдарындағы бұқарашылдықты, ел қа-
мын сөз етіп, жұрт пайдасын ойлаушылығын, ел арасындағы дау-шар 
мәселелерінде туралық, әділдігін өздерінің өлең-жырларына арқау етіп, 
өзін әділдікті қолдаушы адам образының негізгі үлгісі етіп алған.

Ыбырай орыс достарының үйіне қонаққа барғанда жас қазақ ұстаз-
дарды қасынан қалдырмай ертіп жүрген, ондағы мақсаты – оларға 
жұртпен қалай сөйлесуді, сырласуды, қонақта өзін қалай ұстауды үйрету 
болатын.

Алтынсариннің өмірбаянын сөз еткенде, айрықша көңіл аударарлық 
жайттың бірі – орыстың оқымысты-интеллигенттерімен байланыс, қарым-
қатынасы. Алтынсариннің достасқан, істес, пікірлес болған адамда-
ры ол кездегі Орынбор, Қазан қалаларындағы шығыстану ғылымымен 
шұғылданушы ғалымдар: В.В. Григорьев, Н.И. Ильминский, оқытушы 
және тіл ғалымдары В.В. Катаринский, А.А. Мазохин, үйездік қызметкерлер 
Яковлев, Караулов, т.б. еді.

1859 жылы Ыбырай Алтынсарин атасының жақсы танысы, сыйлас кісі - 
сі – Орынбордағы Шекаралық комиссияның төрағасы, белгілі шығыстанушы  
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ғалым, профессор В.В. Григорьевпен жақын 
танысады. Ол Ыбырайға қамқорлықпен 
қарап, оған өзінің бай кітапханасын еркін 
пайдалануына жағдай жасайды. Ыбырай 
Григорьевтің кітапханасынан орыс жазу-
шыларының шығармаларын, орыс және 
дүниежүзі ағартушы-педагогтерінің еңбек-
терін, ұлы адамдардың өмірі жайындағы 
кітаптарды алып, бас алмай оқыған. Мер-
зімдік басылымдарды оқып тұрған.

Алтынсарин жиі қарым-қатынас жаса-
ған жандардың тағы бірі – орыс оқымыстысы  
Н.И. Ильминский, ол қазақ тілін тәп-тәуір 
білген көрінеді. Сол кездегі қазақ, орыс зия-
лылары, оқымыстылары бір-біріне жиі хат 
жазып, педагогика ғылымына байланысты 
пікір алмасып отырған. Н.И. Ильминский 
өзінің «Алтынсарин туралы естеліктер» деп 
аталатын кітабының алғы сөзінде: «Мен Ыбы-
рай Алтынсаринмен отыз жылға жуық, яғни  
1859 жылдың қараша айының басынан та-
ныс едім. Мен оған шын ықыласыммен 
берілдім, әсіресе оның орыс біліміне ерекше 
құмарлықпен ұмтылып, ол білімнің қазақтар 
үшін де керек екенін ешқашан есінен 
шығармайтындығын айрықша бағалайтын 
едім» деп жазған.  

Николай Иванович Ыбырай Алтынса-
ринді үнемі «Душа моя Ибраш» деп жүреді 
екен.

Алтынсариннің 1882 жылы 12-қыр кү-
йекте атақты орыс ғалымына жазған хатын-
да мынандай жолдар бар.

«Ұлы мәртебелі, мархабатты төрем Нико-
лай Иванович!

...Қазіргі кезде қазақ арасында Мұхам-
беттің діни оқуы жайылып, етек алып ба-
рады. Бұл діни оқуды көбінесе татар жә-
не Бұхар молдалары немесе татар, Бұхар 

В.В. Григорьев

Н.И. Ильминский
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медреселерінен оқып шыққан қазақтар жүргізіп отыр. Діни оқуға пай-
даланатын құралдары – көбінесе қазаққа түсініктірек татар кітаптары. 
Бірақ онда ешқандай жүйе, көбінде мағына жоқ. Сондықтан қазақ 
жастарының дін жөніндегі түсініктері теріс бағытқа түсіп кетпеуі үшін, 
оларға өзінің ана тілінде жазылған, мұсылман дінінің негізгі рухы-
на толық сай, дін оқыту құралы бола алатын «Мұсылманшылықтың 
тұтқасы» атты кітап жазып шықтым. Кітап төрт бөлімнен тұрады. 
Бірінші бөлімде иман туралы, екінші бөлімде құдайға құлшылық ету, 
яғни намаз оқу, ораза ұстау, кедейлерге садақа беру, қажыға бару жағы 
көрсетілді. Үшінші бөлім де – адамгершілік жайы, төртінші бөлімінде – 
намаз, ораза үстінде, басқа жағдайларда оқылатын арабша аяттар қазақ 
тіліне аударылып берілді. Аса қайырымды Николай Иванович, осы 
кітабымды сізге жіберіп, мұны бастыру ісіне өзіңіздің араласуыңызды 
сұраймын».

Алтынсарин Ресей саясаты ықпалында орыс ғалымдарының озық 
тәжірибесін, әсіресе орыс ғалымдарының халық ағарту қызметіне аса 
қажетті айқын идеяларын тиімді пайдаланған жанның бірі. Ол ұлт, ұрпақ 
тағдырына негізделген ойларын батыл айта алған.

Оқу-ағарту мәселелері жөнінде олардың Алтынсаринге көп көмектері 
тиді. Әрине, Ыбырай олармен достас, істес болғанда қазақ халқының 
келешегімен байланысты барлық мәселелер жөнінде де пікірлес болды десек, 
қателескен болар едік. Кейбір күрделі мәселелер жөнінде Алтынсариннің 
Ильминский, Григорьевтермен де келіспейтін жайлары аз емес. Бірақ 
Ыбырай олардың ешқайсысымен араздасып, не айтысып-тартыспай-ақ, 
өзінің ойға алған жұмысын іске асыруға тырысқан, бірақ ешқайсысының 
ықпалында кетпеген. 

Мәдениетті, талантты, мінезге бай, адамгершілік, жолдастық қасиеті 
мол педагог-жазушы орыс жолдастарының арасында да мейлінше беделді, 
құрметті, бағалы болған. 1889 жылы Ыбырай айлап ауырып, төсек тартып 
қалғанда орыс жолдастары оны дәрігерге қарату ісін ұйымдастырған. 

Қазақ халқын мәдениетке үндеп, халық ағарту мәселесінде көп еңбек 
еткен қазақтың тұңғыш педагогі, әрі ақын, әрі жазушы Ыбырай Алтынса-
рин 1889 жылы дүние салады. 

Ақырғы рет қоштасу үшін қаладан көптеген жолдастарының арнайы 
келуі, өлгеннен кейін Н.И. Ильминскийдің «Ыбырай Алтынсарин туралы 
есте қалғандардан» деген атпен Қазан баспасында арнаулы кітап басты-
рып шығаруы – жоғарыда айтылған Алтынсариннің жолдастары арасында 
беделді, құрметті болғандығын және оның өзінің де, істеген жұмыстарының 
да тарихи-әлеуметтік мәні зор болғандығын дәлелдейді.



12  Ыбырай Алтынсарин

Ыбырайдың бейіті атасы Балғожаның төрелік еткен, бітім сұрап кел-
ген жұртқа билік, шешім айтқан қыстағы орналасқан Ызалық ойпаңына 
жалғас төбешікте. 

Ол қайтыс болғаннан кейін орыс жолдастарының Ыбырай тура-
лы жазған мақаласында оның әлеуметтік ісі мен дүниетанушылық көз-
қарасына төмендегідей баға беріледі: «Ыбырай Алтынсарин қазақ арасынан 
шыққан тұңғыш кемеңгер адам еді, ол қараңғы көшпелі өз халқының ішіне 
еуропалық цивилизацияның жарығын таратты және оларды Ресейді сүюге 
шақырды». Бұл дұрыс, мейлінше терең айтылған бағалау күні бүгінге шейін 
мәнін жоймаған.

Ыбырай есімі берілген аудан, ауылдар, оқу орындары, көшелер, жер 
атау лары Қазақстанның түкпір-түкпірінде кездеседі.

Еңбектері жан-жақты зерттеліп, ондаған ғылыми-зерттеу еңбектер 
жазылған, докторлық, кандидаттық диссертациялар қорғалды.

Ыбырай Алтынсариннің Қостанай 
қаласындағы ескерткіші.
(1970, мүсінші Н.А. Щербаков, сәулетшілер 
И.А. Покровский, В.Д. Горчинский)

Көрнекті әдебиетші ғалым 
Қ. Жұмалиев өзінің «ХVІІІ–
ХІХ ғасырлар да ғы қазақ әде-
биеті» деген ғылыми-зерттеу 
еңбегінде педагог-жазушыға:  
«ХІХ ғасырда қазақ даласы-
нан шығып, орыс, Еуропа мә-
дениетіне қолы жеткен оқы-
мысты, халық ағар тушысы 
дә режесіне көтерілген әрі педа-
гог, әрі ақын-жазушы Ыбырай 
Алтынсариннің өз халқының 
келешегі үшін істеген еңбегі 
зор» деп баға берген.

Қазақстан Үкіметінің 
1989 жы лы 22 желтоқсандағы 
қаулысымен Алтынсариннің ту-
ғанына 150 жыл толуына орай 
мерейтойы өткізіліп, ұстаздың 
мұраларына арналған ғылыми, 
тарихи, педагогикалық еңбек-
тер жарық көрді. Арқалық қа-
ласында Алтынсарин музейі 
ашылды. Тобыл бо йын дағы 
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Ыбырай Алтынсариннің
Қостанай қаласындағы облыстық
мемориалдық музейі



14  Ыбырай Алтынсарин

Ыбырай қыстауы жанында, мүрдесі қойылған жерде Алтынсаринге күм-
безді мазар орнатылды. 

Оның есімі халықтың есінде мәңгі сақталады. Бүгінде Астана 
қаласындағы Қазақ мемлекеттік білім академиясы Ыбырай Алтынсариннің 
есімімен аталады. Еліміздегі педагогтер қауымының ең таңдаулы өкілдері 
жыл сайын «Ыбырай Алтынсарин» атты төсбелгімен марапатталады. 
Ағартушы ғалымның құрметіне жыл сайын ғылыми конференциялар 
өткізіліп тұрады.

М. Әуезов, С. Мұқанов, Қ. Жұмалиев, Ә. Қоңыратбаев, С. Сүлейменов, 
Қ. Жармағамбетов, т.б. Ыбырай Алтынсариннің өмірбаяны, оның ағар-
тушылық жолындағы жұмыстары, жазушылығы, педагогикалық ең-
бек тері, көзқарастары жайлы еңбектер жазған. Сонымен қатар Ыбы-
рай Алтынсарин туралы бірнеше монографиялық зерттеулер де бар. 
Со лардың ішінде Алтынсариннің өмірбаянын және ағартушылық ісі мен 
педагогикалық ой-пікір, көзқарастарын мол қамтып, тереңірек зерттеген –  
Ә. Сыздықов. Оның «Педагогическая идея и просветительство Ибрая Ал-
тынсарина» (1949 ж.) атты еңбегі Алтынсаринтануда бағалы еңбектердің 
бірінен саналады. 

«Ыбырай Алтынсариннің жазушылық қызметі туралы» атты жас 
ғалым Ә. Дер бісалиннің кітабы 1957 жылы жарық көрген. Кітаптың 
құндылы ғы – бұрынғы зерттеушілерде кездеспейтін, балаларға арналып, 
алуан тақы рыпта жазылған әңгімелерінің қайдан, кімдерден алынғандығы 
айқын далып берілген. 

Қазақ әдебиетінде де педагог-жазушының көркем бейнесі жасалды.
Мысалы, белгілі ақын Ғафу Қайырбеков «Дала қоңырауы» поэмасын,  
М. Ақынжанов «Ыбырай Алтынсарин» пьесасын, Жайсаңбек Молдағалиев 
«Алғашқы ұстаз» романын жазды, кинофильм түсірілді. 

Ол небары 7-ақ жыл оқыған. Әйтсе де Алтынсариннің жазғандарына, 
аудармаларына, оқыту, мектеп мәселелері жөнінде көтерген мәселелеріне, 
орыс достарына жазған хаттарына қарағанда, оның ой-пікірінің тереңдігі 
таңғалдырады. Соншама көп білімге оның қолы тек тынымсыз  еңбегінің 
арқасында жеткені ақиқат. Оның өмірі жас ұрпаққа үлгі, өнеге.

Қорыта келгенде, Ыбырай Алтынсарин – реалист жазушы, ағартушы 
педагог, қазақ балалар әдебиетінің негізін салушы, тіл тазалығы үшін 
күрескен тұңғыш кемеңгер.
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АЛТЫНСАРИННІҢ 
АҒАРТУШЫЛЫҚ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІ

Оқып, білім алып, өз тізгінін өз қолына алған күннен бастап-ақ 
Ыбырайдың сүйгені де, сүйенері де халық болды. Сол халықтың келешегі 
үшін басын бәйгеге тігіп, белсеніп іске кірісті. Кезіндегі жағдаймен сана-
са отырып, Алтынсарин екі түрлі ірі мәселені алдына мақсат етіп қойды: 
біріншісі – мектеп ашу, бала оқыту, жалпы халықтың сауатын ашу, екін-
ші  сі – халықтың ой-санасын жаңалыққа қарай бейімдеу жолындағы 
тәрбиелік істері. 

Ыбырай осы бағытта іске кіріскен кезде, Торғай, Қостанай, Орынбор 
өңірлеріндегі қазақ далаларында қараңғылықтың қаймағы бұзылмай, 
мұрты кетілмей жатқан болатын. Кертартпа молдалар «балаңды орысша 
оқуға берсең, шоқынып кетеді» деп, елді үркітуге барынша күш салды. 

1860 жылы Ыбырайға облыстық басқарма Орынбор бекінісінде 
(Торғай) қазақ балалары үшін бастауыш мектеп ашуды тапсырып, оны 
осы мектепке орыс тілінің мұғалімі етіп белгілейді. Осы мақсатпен 
ол Торғайға келеді. Осыдан бастап Алтынсариннің ағартушылық-
педагогикалық қызметі бас талады. Шалғай түкпірде мектеп ашу 
жұмысының қиыншылықтарына қарамастан, ағартушылық идеяла-
рымен қанаттанған ол көздеген мақсатын орындауға құлшына кірісті. 
Ыбырай ел ішінде мектептің пайдасын түсіндіріп, біраз баланы өз 
үйінде оқытады. Алтынсариннің талабы мен қадамын халық қуаттайды. 
Халықтан жиналған қаражатқа мектеп үйін салуды қолға алады. Бірақ 
мектеп ашу оған оңайға түспейді. Кертартпа феодалдардың әртүрлі 
бөгеттеріне кездесіп, көп қиыншылықтар көреді. Көп жылдар аңсап, өз 
өмірінің арманы болған мектебі тек 1864 жылы қаңтарда  ғана ашылды. 
«Осы жылы қаңтардың 8-і күні көптен күткен ісім орнына келіп, мектеп 
ашылды. Оған 14 қазақ баласы кірді. Бәрі де жақсы, есті балалар. Мен 
балаларды оқытуға қойға шапқан аш қасқырдай қызу кіріс тім» деп жа-
зады ол белгілі шығыстанушы, профессор Н.И. Ильминскийге жолдаған 
хатында. Ыбырай мектептегі сабақ пен тәрбие жұмысын сол кездегі орыс 
мектептері үлгісінде құрады. Сабақты қазақ тілінде жүргізе отырып, ол 
балаларға орыс тілін үйретуге, пән негіздерінен білім беруге тырысады. 
Тәрбие жұмысын адамгершілігі мол жаңа ұрпақ тәрбиелеп шығаруға 
бейімдейді. Мектеп жанынан интернат ашады. 

Ол осы жұмысында бес жыл болып, өзінің оқу-ағартушылық майданын-
да қабырғалы қайраткер екендігін танытады. Ыбырайдың ағартушылық, 


