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ҚОРҚЫТ 

Қорқыт ата-қара қобызды түркі 

жұртының аруақты апабына айналдырған  ұлы 

күйші, түркі музыка өнерінің негізін қалаушы.  

Қорқыт – оғыз, қыпшақ тайпаларының VIII-IX 

ғасырда ғұмыр кешкен ұлы ойшыл керемет 

ақыны, күйшісі, көріпкел әулиесі, бақсысы. 

VIII-IX ғасырда Сыр бойында өмір сүрген 

Қорқыттың ата тегі оғыз тайпасының Қайы 

дейтін тармағынан болса, нағашы жұрты қалың қыпшақ елі. 

Қорқыттың әкесі оғыз тайпасына белгілі Қара деген кісі болса 

керек.  

Қорқыт қазақ халқы үшін қобызбен күй шалу дәстүрін алғаш 

орнықтырушы қобызын серік етіп, ел қамы мен халық тағдырын 

болжайтын көріпкел. Оның өміріне қатысты аңыз әңгіменің басым 

көпшілігінің күймен байланысты болуының сыры осында. Қорқыт 

өлімнен қашып, оны жеңетін күшті күйден, қобыз үнінен іздейді. 

Қорқыт халқының қамын ойлап, бақытты тіршілік үшін тыным 

таппай күресіп, өткен ұлы тұлғалардың бірі. Сондықтанда, Қорқыт 

бейнесі даналықтың, ерліктің айғағындай болып, Қорқыттың 

күйлері зұлымдықты жеңетін, сұлулықтың куәсіндей болып, 

ұрпақтар жүрегінде мәңгі жасай береді. Қорқыт туралы көптеген 

аңыздардың бірі былай басталады:  

Қорқыттың кіндік қаны тамған ата – мекені Қараспан. Ол 

дүниеге келерде анасы құлан етіне жерік болып, құрсақтағы 

баласын 3 жыл 9 күн көтерген екен. Сол 3 жылдың әр жылында 

толғақ қысып, дүниеге нәресте келетіндей қамданып, Қорқыттың 

анасы бебеуқаға қиналатын болған. Бірақ, біріші жылыда, екінші 

жылы да босанбайды. Содан 3 жыл 9 күн дегенде Қорқыттың 

анасын шын толғақ қысады. Бұл жай толғақ болмайды, дәл сол күні 

Қорқыттың анасымен бірге бүкіл дүние қоса толғатып, қиналғандай 

көк жүзін түнерген қара бұлт торлайды.  Күн күркіреп, найзағай 



 
 
 
 

4 
 

ойнап, дауыл соғып, дүниенің астаң-кесетңі шығады. Мұның бәрін 

дүниеге келер нәрестенің киесіне жорыған жұртты үрей билейді. 

Бұл жөнінде ел есінде сақталған мынандай сөз бар:  

 

«Қорқыт туған кезінде, 

Қараспанды су алған. 

Қара жерді құм алған, 

Ол туарда ел қорқып, 

Туғаннан соң қуанған». 

Шынында да Қорқыт туысымен дауыл тынып, бұлт ыдырап, 

күн шығып, дүние қайта маужыраған күйге түседі. Жұртшылық 

мұны да жақсы ырымға балап, «Бұл бізді қорқытып дүниеге келген 

бала, есімі Қорқыт болсын» - деп, құлағына 3 рет айқайлап, оның 

есімін Қорқыт деп қояды. Қорқыттың дүниеге келуі қандай ерекше 

болса, оның өмірі де ерекше. Жастайынан ұшқан құс, жүгірген аң, 

соққан жел, жауған жауынға ден қойып, табиғатпен тілдесе өседі.  

Бір күні Қорқыт түс көреді. Түсінде ақ сақалы беліне түскен, ақ 

таяғы көк тіреген әулие қарт аян береді: «Уа, Қорқыт! Сен бір аспап 

жаса, аспабың алты жасар нар атаның жілігіндей болсын, ішегі 

бесті айғырдың құйрығынан болсын. Аспабыңнын аты қобыз 

болсын. Сол қобыз қиалыңа қанат, жолыңа шырақ, жаныңа араша 

болар» дейді. Қорқыт осы сөзді өңінде естігендей болып оянса, 

көкірегі күйге толып, көмейіне сөз салғандай халде екен дейді. Сол 

бетінде қобыз жасауға кірісіп, әулиенің барлық шарттарын 

орындайды. Сонан соң қобызды қолына алып, құлағын бұрап, 

қияғын шалып көрсе, сарнап қоя береді. Ұшқан құс, жүгірген аң, 

ескен жел – бәрі сүттей ұйып, қобыз үнін тыңдайды. Қорқыт 

тартқан көп күйдің бір қайырымы осы екен.  
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Ал екінші аңызда былай дейді: Бір күні жиырма жасқа толған 

Қорқыт түс көреді, түсінде ақ киімді біреу оған тек 40 жыл 

жасайсың дейді. Қорқыт енді өлмейтін дүние іздейді. Осылайша 

Қорқыт дүниенің төрт бұрышын айналып шығады, бірақ қайда 

барсада өлімді кездестіре береді. Дүниенің кіндігі өзінің ата – 

мекені Сырдың жағасына келіп, Желмаясының жабуын дарияның 

бетіне төсеп, үстіне өзі отырып, қара қобызды қолына алады. Жабу 

суға батпайды, қобызыңнан төгілген үн мәңгілік өмір сарынындай 

сөнбейді, жан – жануар біткеннің бәрі дария жағасына жиналып, 

күй үніне елти құлақ түреді. Қорқыт ата осылайша 100 жыл бойы 

жаналғышты, күй сазымен маңына жуытпай, Сырдария үстінде 

өмір жырын толғайды. Тек әл жинап алу үшін бір сәт қалғып 

кеткенде ғана, ажал астыртын жылан болып келіп, шағып алады. 

 

 

 

ТІЛЕП АСПАНТАЙҰЛЫ 

(XVII- XVIII ғғ.) 

Қорқыттың қобызын, оның сарынын ең 

алғаш мирас еткен әулиенің бірі Қойлыбай 

бақсы болған.Ол Қорқыттың шәкірті болып 

саналады. Тоқсан екі баулы Қыпшақтың 

Қара Қыпшағынан «5 таңбалы» қыпшақ 

атанған, Бұлтың, Торы, Ұзын, Көлденең, 

Қарабалық рулары тарайды. Қойлыбай бақсы Бұлтың руынан 

шыққан. Қойлыбай әулиеге байланысты халық арасында кеңінен 

тараған аңыз-әңгімелер баршылық. Сол бір аңыздарда есімі бақсыға 

айналған Тілеп, 13 жасында атақты Қойлыбай бақсыны шәкірті 

болып, қобыз үйреніп, батасын алған дейді. Тілеп Аспантай ұлы  
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қазіргі Торғай өңірінде, Жыланшық өзенінің бойында өмірге 

келген.  

 Тілеп бақсының дүниеге келуі туралы бірнеше аңыздар бар. 

Сол аңыздардың бірінде былай дейді: «Аспантайда ұрпақ болмаған 

екен. Әулие – әмбиелердің басына қонып, ел аралап, Алла 

тағаладан нәресте тілейді. Ұрпақсыз қаламын ба деп қатты 

қиналады. Бір күні Аспантай биік төбеге барып түнейді. Түсінде ақ 

киімді ақсақал: «-Алла тағала ниетіңізді қабыл етті, көп ұзамай 

нәрестелі боласыз, атағы жер тарапқа тарайды», - дейді. Көп ұзамай 

дүниеге ұл бала келеді. Алладан тілеп алған баласына Тілеп деген 

есімі беріледі. Бала жыламай, емшек ембей денесінде құр жаны бар 

болып ерекше туылады. «Ия, Алла, Тілеуімізді бердің, бірақ 

баламыз аштан өледі ғой»- деп зарлап отырған кезінде, Марал 

Ишан деген көріпкел - бақсы баласына дем салып : «-Балаларың 

бұл өмірге әулие болып туылған, бесігінде Алланың жіберген 

көмекшілері жан азығы болады», - деді. Сөйтіп өмірге келген Тілеп 

Аспантай ұлы «5 таңбалы» Қыпшақ атанған Торы- Қыпшақ 

тайпасының руынан тарайды. Бала кезінен бойына дарыған 

қасиетімен ерекше көзге түседі. Бақсылықпен атын шығарған бұл 

қобызшы өз заманында киелі қара қобызымен қандастарының 

ойларын, толғаныстарын, басынан кешкен қайғы-мұңын мұңдап, 

қуанышымен қасіретін жеткізе білді. Ел арасында киелі қобызымен 

жыршылық, бақсылық өнерін көрсете жүріп, ауру – сырқауларға 

ием- дом беріп, көзсізге көз беріп, жансызға жан беріп әулие 

атанған. 

Бүгінгі күнге «Тілеп сарыны» деген атпен оның оннан аса 

рухани мұрасы жеткен. Бұл сарындар өз ерекшелігімен есте 

қалады. Осы сарында Торғай өңірінде тұратын жасы 65 тегі 

қобызшының тікелей ұрпағы Төлеу Нәрікбайұлы дәйектеп отыр. 

Ол кісі былай дейді: «Атамыз Тілептің сарыны өз кіндігінен 

тараған ұрпақтары: үлкен ұлы Байтөлеске, одан Мыңжасарға, 

Мыңжасардан Райымбекке, одан Халыққа,жиеннен туған 
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жиеншары Жұбатқанға, содан бізге жеткен».Өзі туған жерінде 

қазіргі кезге дейін «Тілеп құдығы», «Тілеп бидайығы», «Тілеп 

төбесі»  деген жер атаулары ел арасында сақталған. 

 Тілеп Аспантайұлының шығармашылық өмірбаянын 

қарастырғанда, оның қара қобызын арнайы атап өтуге болады. Бұл 

қобызды Тілептің балалары көзінің қарашығындай сақтаған. 

Бірінен кейін бірі мұрагері болған қара қобыз, қазір Арқалықтағы 

Жұбатқанның бәйбішесінің қолында сақтаулы тұр. Тілептен бізге 

қалғанмузыкалық мұралары: «Толғау», «Аллам жар», «Бақсы», т.б. 

 

 

 

 

ЫҚЫЛАС 

(1843 – 1916) 
Ықылас жеті атасынан қобызшылар әулеті 

атанған Дүкен қобызшының отбасында 1843 

жылы дүниеге келеді. Ықылас Дүкенұлының 

туып өскен мекені қазіргі Сарысу мен 

Жаңаарқа аудандарына қарасты жерлер. 

Ықыластың атақты күйші болуына әкесі Дүкен 

көп ықпал етті.  

Ертеде жаугаршілік заманда Ерназар ауылын жау шабады. 

Еркектерді байлап, малды айдап, барын талап әкетеді. Бір кезде 

олар артынан бір ызыңды естіп, тоқтапты дейі. Барымталаршының 

басшысы тұра қалып тыңдап, әлгі ызыңға балқып жүре алмай 

қалады. «Қой, адам түгіл, қобыз жылап жатыр, жылатпайық, 

қайтарыңдар малды», - деп мәрттік жасапты. Сөйтсе сол қобызды 
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тартқан Дүкен екен дейді. Сол Дүкеннің баласы Ықылас асып туған 

қобызшы болды. Қобызшылық – әулетіне қонған бақ екен. 

Табиғатынан талатты болып туған Ықылас, әкесінің тартқан 

күйлерін жастайынан құлағына сіңдіре береді. 5-6 жасында Ықылас 

түс көреді. Түсінде оған Қорқыт ата келіп, «Балам, көген аласыңба, 

қобыз аласыңба?», - дейді. Ықылас қобыз алам деп оянады.  

Өсе келе ол әкесінен естігенін, көргенін қайталамақ болып, 

қобыз тартуға ынтасы арта түседі. Оны байқаған әкесі Ықыласқа 

ата дәстүрімен келе жатқан қобыз өнерін кәсіби түрде үйретеді. 

Жасы 15 – терге келгенде Ықылас қобызды толық меңгеріп, күйлер 

шығара бастады. И. Жақановтың «Қобыз атасы – Ықылас» деген 

кітабындағы Құрмансейін ақсақал былай дейді: «Ықылас қобызда 

аңырата күй тартқанда, адам түгіл, байтақ дала мүлгейді. Одан шеті 

мен шегі жоқ таусылмайтын алуан – алуан үндер шығады. Ол боран 

боп ысқырып, қасқыр боп ұлиды. Ол шөлдің боз торғайы, иран 

бақтың боз торғайы болып сайрайды. Ол шерлі ана, ботасы өлген 

бозінген боп зарлады. Ол құрақша сусылдап, ши боп ызыңдады. Ол 

жезкиікше көкке атылды, зілдене қалса, Қорқыт мұңы секілді жеті 

қат жер астына батты. Ол бірде бағзы заман құлптасы болып, 

құлазып, бірде жан ләззатына балқытып бесік жыры болып ұйытты. 

Несін айтасың онын, Қорқыт өз жанын қобызға берген, Ықылас 

қобызында адамның жаны бар». Осыдан – ақ Ықыластың қобызбен 

күйді қандай шеберлікпен орындағанын білуге болады.  
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ДӘУЛЕТ МЫҚТЫБАЕВ 

(1905 – 1976) 
Ықылас күйлерін көпшіліктің назарына 

ұсынып, күйлердің шығу тарихын біліп, 

қобызды нақышына келтіріп тартқан өнер 

шеберлерінің бірі – Дәулет Мықтыбаев.  

Дәулет Мықтыбаев  1905 жылы бұрынғы  

Ақмола уезі, Сарыөзек болысы, қазіргі Ақмола 

облысы, Қорғалжын аудынының Сарыөзен 

совхозының құнарлы топырағында туылған.  

Дәулеттің әкесі Әупік әнші – күйшілердің өнерін сүйсіне 

қызықтаған өте білімді сыйлы адам болған. Әуіптің отбасына жиі – 

жиі күйшілер, жыршалар, әншілер жиналған. Дәулет жастайынан 

қобыз, домбыра үнін сүйсіне тыңдап қобызға ерекше мән берген. 

Өзі қобызшы болуын қатты армандаған. Бір күні әйгілі Ықылас 

қобызшының баласы Түсіпбек Әупіктің ауылына келіп, халыққа 

күйлерін тыңдатады. Дәулет сол Ықыластың баласы Түсіпбектен 

қобыз тартуды үйренеді. Ұстазы Түсіпбектен үйренген Қорқыттың, 

Ықыластың күйлерін нақтылы, түрлі нұсқалармен орындап және де 

халық күйлерін жақсы тыңдап, оларды ерекше жақсы нақышпен 

тыңдаушыға жеткізіп, атақты қобызшыға айналды.  

Дәулеттің басқа қобызшыларға қарағанда мәнері, 

орындаушылық тәсілі бірден ақ көзге түсті, себебі қобызды сол жақ 

тізесінің үстіне қойып, мойнын сол жақ самайына тіреп, әсем қоңыр 

дыбыспен сызылта жөнелетін. 1930 жылдары Қазақстанда мәдени 

орталақтар құрыла бастады. Сол жылы Қарағанды қаласында 

ұйымдастырылған радио комитетіне әртістер қабылданды. Дәулет 

Мықтыбев солардың бірі болып орналасады. Осыдан бастып 

Дәулет күйшілік өнерін сахнада көрсете бастады. 1934 жылы 

республикалық өнерпаздар слетіне Дәулет Мықтыбаевата қатысып, 

жүлдегер атанды. 1941 жылы өз Отанын қорғау үшін соғысқа 

аттанды. Соғыс жылдары да Дәулет өзің сүйікті қобызынан 
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ажырамай, «Қызыл армия» ансамбльінің құрамында өнер көрсетіп, 

жауынгерлердің көңілін сергітіп, ерлікке рухтандырды. Кеңес 

армясының жеңіске жетуіне Дәулет өз өнері арқылы да өз үлесін 

қосты. 1945 жылы елге аман – есен оралып, Алматыда Жамбыл 

атындағы филармонияда жұмыс істеп, жеке концерттер беріп, 

халықтық өнерді белсене насихаттайды.  

Қазақ радиосының қорына Дәулеттің орындауында 

Ықыластың бірнеше күйлері жазылып алынды. Атап айтқанда: 

«Ерден», «Қазан», «Қамбар батыр», «Аққу» т. б. күйлер қазақ 

өнерінің алтын қорына қосылды. Д.Мықтыбаев «Құлагер» мен 

«Қыз Жібек» атты қазақ кинофилімдерінде өз үлесін қосты. Қыз 

Жібек киносында «Аққу» күйін орындап, киноның ерекше әсерлі 

әуенін көрсете алды.  

Ал 1970 жылдан бастап өмірінің соңында дейін Алматы 

мемлекеттік консерваториясында қыл қобыз аспабынан сабақ беріп, 

талантты шәкірттерді даярлауға белсенді үлес қосты. Өнерде өшпес 

із қалдырған қадірлі ұстаз 1976 жылы дүние салды.  

 

 

 

 

 

ЖАППАС ҚАЛАМБАЕВ 

(1909 – 1969) 
Ж.Қаламбаев 1909 жылы Шымкент 

обылысы, Созақ ауданының Сарысу өзені 

бойындағы Талап ауылында дүниеге келді. 

Жаппастың әкесі Қасымбек әнші, қобызшы, 

гармон мен домбыраны жақсы тартқан кісі 

Жаппастың жастық шағы тым бұлыңғыр, ауыр 

қапаста өтті. Себебі, ол ішер асқа, киер киімге жарымаған.   7 

жасында әкесінен айырылып жетім қалған Жаппас байдың малын 
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бағып жан сақтайды. Әкесі қайтыс болар алдында: «Балам, менің 

мына ескі қобызымды саған табыстаймын...Бұл сенің келешшек 

өміріңнің жан азығы болсын»- деп көз жұмыпты. Жаппас қобызды 

шебер меңгеріп қана қоймай, оған көңіл жадыратар шуақты әндер 

қосып, ыңырата күй төгетін дәрежеге жетті. Оның атағы ауыл- 

аймақтан асып, Сыр бойына, Қаратауға, Бетпақдала арқылы Балқаш 

атырабына дейін жайылды. Жаппас екі өнер мектебін аяқтады десе 

болады: біріншісі – әкесінен қобыз тартуды үйренсе, екіншісі- 

атақты қобызшы Ықыластың шәкірті Сүгірден домбыра мен күй 

тартуға әбден машықтанады. Міне, осы екі мектеп Жаппасты қазақ 

музыка мәдениетінде есімі мәңгілік қалатындай дәрежеге көтерді. 

Жаппас Қаламбаевтың, Ықыластың күйлерін домбыра арқылы 

үйреніп, қобызға қайта түсіріп, халық арасына кеңінен таратады.  

Мысалы, «Қасқыр», «Қамбар батыр» «Қоңыр», т.б күйлерді 

Жаппас орындаған өте ширақ, екпінді, жүрдек орындаған. Себебі 

ол әрі домбырашы, әрі қобызшы. Оның орындаушылық шеберлігі 

басқа қобыз тартушыларға қарағанда бір төбе биік тұрады. 

Ж.Қаламбаев тек қана Ықыластың күйлерін орындап қана қоймай, 

ол Тәттімбет, Дәулеткерей, Біржан, Ақан серінің, Абайдың т.б 

композиторлардың шығармаларын өте жақсы, ешкімге 

ұқсамайтындай өрнекпен орындайды.  

 Ж.Қаламбаев Алматыда өткен Бүкіл Қазақстандық өнерпаздар 

слетіне қатысып, 1934 жылы үлкен өнер есігін ашты. Сол жылы 

Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрінің құрамында жұмыс 

атқара бастайды. Ол өз өнерімен қазақ даласының белгілі 

қобызшысы болып атанады.1936 жылы Мәскеу қаласында өткен 

қазақ өнерінің 10 күндігінде, Жаппас Құрманғазы атындағы 

оркестрдің мүшесі және жеке орындаушысы болып қатынасады. 

Құрманғазы оркестріндегі жаңадан жұмысқа алынған жас 

қобызшылардың көпшілігі Ж.Қаламбаевтың шәкірттері: Халық 

әртісі Гүлнәфиз Баязитова, Ф.Балғаева, А.Шәріпова т.б. бұлардың 

бәріде ұстазы Жаппастың кәсіби орындаушылық шеберлігіне, 
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тәлімгерлік жолына қарап өсті. 1944 жылы Ж.Қаламбаев Қазақ ССР 

– нің еңбек сіңірген өнер қайраткері құрметті атағын алды.  

1949 жылы Мәскеу қаласында өткен Қазақ өнерінің 10 күндігінде 

Жаппас альтқобызшылар тобының концертмейстері болып өнер 

көрсетті. 

Ж.Қаламбаев 1968 жылы Алматы мемлекеттік 

концерваториясында қылқобыз класын ашып, жастарға қобыз 

өнерін үйретуге кірісті. 

Ж.Қаламбаевтың аты қазақ музыка мәдениеті тарихында 

халқымыздың адал перзенті, қобыз өнерін дамытуда айрықша 

қызмет атқарған шебер орындаушы есебінде мәңгі қалды. Оның 

жолын суытпай жалғастырып келе жатқан көптеген шәкірттері 

Жаппас салған жолды жалғастырып, жаңғыртып келе 

жатыр.Олардың ішінде Б.Қосбасаров,Ә.Жұмабеков, т.б. да бар. 

 

 

 

 

ӘБДІМАНАП ЖҰМАБЕКҰЛЫ 

Республикамызға есімі белгілі көптеген 

кәсіби қыл қобызшыларды тәрбиелеп, үлкен 

жолға шығарған ұлағатты ұстаз.Ол көненің 

көзін көрген дәстүрлі қобыз өнерін бойына 

сіңірген мұрагер, әрі сол мұраны кейінгі 

ұрпаққа жалғастырып үйретіп келе жатқан 

санаулы қыл қобызшылардың бірі.  

Әбдіманап 1947 жылы Қытай халық 

Республикасының Іле аймағы Текес ауданында қарасты Үшқұштай 

жерінде дүниеге келді. Бұл өңір көптеген сал серілер, әнші—

күйшілері шыққан өнерлі орта болған еді. Оның үстіне сол жерде 
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өмір сүрген атақты күйші Қожеке Назарұлы Әбдіманапұлының 

аталарына жақын ағайын болып келетін.Сол жақта бастауыш 

мектепті бітірген соң 1963 жылы өз туыстарымен бірге атамекені 

Қазақстанға оралды. 1967жылы Жамбыл обылысының Свердлов 

ауданына қарасты Ново-Ивановкада 10 жылдық мектепті бітірді. 

Ә.Жұмабекұлы 1970 жылы Құрманғазы атындағы Алматы 

мемлекеттік консерваториясының дайындық курсына қыл қобыз 

мамандығы бойынша оқуға қабылданады.Бұл оқу орнында ол қыл 

қобыз дәстүрін сақтап келген, Қорқыт, Ықылас күйлерін жеткізген 

әйгілі қобызшылар Ж.Қаламбаев пен Д.Мықтыбаевтың көзін көріп, 

Дәулеттің қолынан қыл қобыз ойнау дәстүрінің қыр-сырын толық 

меңгереді.  

Ол – Д.Мықтыбаевтың шәкірттерінің ішінде болашағынан 

үміт күттірген, қыл қобызшылық қол таңбасы айқын, ұстаз 

ықыласына ие болған,ұлағатын ұққан шәкірттерінің бірі. 1977 

жылы Алматы консерваториясын ең алғаш 3-4 кәсіби 

қылқобызшының бірі ретінде бітіріп шықты.Осы жылы оқу 

министрлігінің  жолдамасымен  А.Жұбанов атындағы 

Республикалық музыка мектеп интернатына жіберілді. Осы мектеп- 

инернатта Әбдіманап тұңғыш рет қылқбыз сыныбын ашып, бұл 

аспапқа мамандарды мектеп қабырғасынан бастап оқыту ісін 

республикада бірінші болып жолға қойды. 

 Осы кезеңнен бастап Әбдіманаптың ұстаздық жолы, 

шығармашылық оқу белестері қазірге дейін жалғасып келеді.Оның 

сыныбындағы шәкіттері әр мезгілде өткен түрлі дәрежедегі 

Республикалық және Халықаралық байқауларда алдыңғы 

орындарға шығып жеңімпаз атанды.Олар: Раушан Оразбаева, 

Ардақ Итекеева, Жанар Жетпісова, Алмат Сайжанов,Мақсат 

Медеубеков және т.б. 

Ә.Жұмабекұлы 1990 жылдан бастап Алматы 

консерваториясында сабақ беріп келеді. 2003 жылдан бастап Күләш 

Байсейітова атындағы дарынды балаларға арналған Республикалық 
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музыка мектеп-интернатында қызмет жасауда. КСРО және 

Қазақстан Республикасы білім ісінің үздігі, ұлағатты ұстаз 

Ә.Жұмабекұлы қазіргі кезде шығармашылық толысқан шағында 

Шәкірт тәрбиелеп, қазақ өнерін биікке көтеруде әлі де аянбай 

қызмет етуде. 

 

 

 

Сматай Үмбетбаев 

Сматай 1949 жылы дүниеге келді. Туып 

өскен жері – Орталық Қазақстан. Сматай 

Үмбетбаев қарапайым шаруа отбасынан 

шыққан. 14 жасынан бастап Сматайдың қазақ 

музыкасына,қазақтың халық әндеріне 

құштарлығы арта бастады. Әсіресе радио, 

теледидар арқылы Жаппас Қаламбаев,Дәлет 

Мықтыбаевтар тартқан Қорқыт, Ықылас күйлерін тыңдап, жан 

дүниесі мүлдем өзгере түсті, осы күйлерден тағлым алды. Осы 

кезден бастап қобызшы болуды армандады,тіпті қобыз аспабы 

түсіне кіретін. Сматай өзі былай дейді: Өмірімде көріп білмеген 

қасиетті аспаты өзім жасап,қобызға арналған күйлерді өз 

қобызымда орындайтын болдым.Сол бір шақта ол өзінің жерлесі 

Д.Мықтыбаевтан көптеген күйлер үйренді. 

 Сматай қобызда ойнаудың өзіндік стилін туғызды. Сматай 

Үмбетбаев арқа мектебінің вокалдық техника шеберлігін 

меңгерген. Басқа қобызшыларға қарағанда, Сматай Ықыластың 

күйлерін ерекше тәсілімен орындайды, тек өзіне ғана сай дыбысты 

басқаша шығарып, күйдің мазмұнын айтпай-ақ түсінікті етеді. 

Сматай қылқобызшы Саян Акмолдамен бірігіп лазерный диск 
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шығарды. Қазіргі кезде Сматай бүкіл елге қобыз тартудың шебері  

ретінде  белгілі азамат. 

 

 

 

Базархан Әбуұлы Қосбасаров 

Қазақ өнеріндегі аспаптық жанрдың дамуы 

жолында айрықша еңбек етіп жүрген 

Б.Қосбасаров 1950 жылы 1 қаңтарда Алматы 

облысы, Жамбыл ауданы Ұзынағаш ауылында 

дүниеге келді. 1967 жылы 10 жылдық мектепті 

бітіргеннен кейін 1 жыл құрылыста жұмыс 

істеді. 

1968 жылы Құрманғазыатындағы Алматы мемлекеттік 

консерваториясының дайындық курсына оқуға түсіп, атақты 

қобызшы Жаппас Қаламбаевтың сыныбынан дәріс алды. 

Ж.Қаламбаевтың денсаулығы болмай, 1969 жылдан басталған істі 

әрі қарай белгілі қобызшы Ықыластың баласы Түсіпбектің шәкірті 

Дәулет Мықтыбаев пен Болат Сарыбаев тоқтатпай 

жалғастырды.Осы ұстаздардан  сабақ алып, 1975 жылы  

консерваторияны үздік  бітіріп шығады.Сол жылдан  бастап бүгінгі 

күнге дейін  консерваторияда қылқобыз мамандығынан сабақ  беріп  

келеді. 

1975 жылдан бастап оқытушы, 1980 жылдан аға оқытушы,1985 

жылдан доцент,2001 жыдан басап профессор  болып қызмет етуде. 

Қыл қобыз үйренуге  арналған  бірнеше  әдістемелік 

нұсқаулар  мен оқу құралдарын  жарыққа  шығарды. «Қобыз сазы», 

«Қоңыржай», «Қобыз өнері» атты қылқобызға арналған 

кітаптардың авторы. Базархазархан Қосбасаровтың сыныбынан 

консерваторияны бітірген шәкірттер Республикамыздың түкпір 
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түкпірінде қызмет істейді. Олар С.Ақмолдаев, 

Б.Жүзбаев,С.Қосбасарова,Е.Мырзалиев т.б. 

  Б.Қосбасаров Республикамыздың сахналарында, ТМД 

елдерінде, сонымен  қатар  Германия,Түркия,Австрия т.б 

қалаларында қобыз арқылы қазақ өнерін  әлемге танытты. Қазіргі 

уақытта Б.Қосбасаров Алматы ұлттық консерваториясында 

ұстаздық етуде. 

 

 

 

Құндыз Жаппасқызы 

Қаламбаева 

Құндыз Қаламбаева 1968 жылы, 21 

қыркүйекте атақты қылқобызшы, Қорқыт 

атамен Ықыластың күйлерін 

жалғастырушы. Құрманғазы оркестрінің 

негізін қалаушылардың бірі – 

Ж.Қаламбаевтың отбасында дүниеге келді.  

  1969 жылы Құндыз Қаламбаева Алматыдағы Ахмет Жұбанов 

атындағы дарынды балаларға арналған музыкалық орта мектебіне 

түсіп, 1980 жылы осы мектепті бітіріп, Құрманғазы атындағы 

Алматы мемлекеттік консерваториясына оқуға түсті.1982 жылы 

консерваторияның 2 ші курсында оқып жүріп, Құндыз Құрманғазы 

атындағы Оркестріне жұмысқа кірді. 

1983 жылы Құрманғазы ат. халық аспаптары орындаушыларының 1 

ші Республикалық байқауында лауреат атағын иеленіп, 3 сыйлықты 

жеңіп алды. 

1988 жылы Жігер фестиваліне қатысып лауреат атанды. 
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1988 жылы Қазақстан Республикасының Еңбек сіңірген әртіс 

атағын алды. 

2004 жылы Халықаралық Ынтымақтастық фестивалінің лауреаты 

атанды.   

Құндыз өзінің әкесі, атақты қылқобызшы Ж.Қаламбаевтың 

қылқобыз өнерін жалғастыра отырып, сахналарда өзінің 

орындауында дәстүрлі күйлерді орындап насихаттауда. 

 

 

 

Әлқуат Дотаұлы Қазақбай. 

Әлқуат Қазақбай Жамбыл обл. Шу 

ауданындағы Абай атындағы ауылда 1972 

жылы өмірге келді. Анасы Күлдария-Батырана, 

12 ұл-қыз тәрбиелеп өсірді.Әкесі Дота 

Қазақбайұлы КСРО Халық ағарту ісінің үздік 

қызметкері, бүкіл ғұмырын оқу –білім жолына, 

жастарды тәрбиелеуге арнаған ұлағатты ұстаз. 

Әлқуат жастайынан домбырада күй тартып, ән салған. Әсіресе 

Нұрғиса атамыздың «Көш керуен»халық әні «Елім-ай» секілді ән- 

күйлерді жаны сүйетін. Кішкентай кезінде ауыл ішінде домбыра 

тартқан өнерлі ағаларды, ән салған апаларды барынша зейін қойып 

тыңдағанды өте жақсы көретін. Алғашқы кезде ауылда Абай 

атындағы орта мектебінде, 10 жасында Алматы қаласындағы Ахмет 

Жұбанов атындағы арнаулы саз мектеп-интернатында білім алды. 

Ұстазы Әбдіманап Әлқуатқа қобыз атасы Қорқыттың аңыз 

күйлерімен бірге қазақтыңұлы қобызшысы Ықылас Дүкенұлының 

күйлерін үйретті. 



 
 
 
 

18 
 

  Әлқуат орындаушылық, ұстаздық жұмыстарымен бірге 

қылқобызға арнап бірнеше күйлерді шығарды.Оның жазған  

күйлері орындаушылардың ішінде кеңінен тарап, қылқобыз 

аспабының репертуарын кеңейтіп, республикалық сайыстарда 

орындалып үлкен  баға алды. Олар «Ықылас ата», «Жаппас-қобыз-

домбыра», «Шабыт», «Ел тұтқа», «Тәттімбеттің сарыны» т.б 

 

 

 

Саян Ақмолда 

Саян Ақмолда 1974 жылы дүниеге келді. 

Қаратауданшыққан дарынды қылқобызшы 

жастайынан өнерге әуес болып, 5 жасынан 

бастап домбыра тартуды үйренуді бастаған. 

Кейін Ж.Қаламбаев орындауындағы қобыз 

күйлерін естіп, жан дүниесі жадырай берді. 

Сол кезден бастап Саян қобызшы болуды 

армандады. 17 жасынан бастап қылқобыз үйренуді бастады.Саян 

Ақмолда қобыз өнерін игерудің үлкен мектебін өтті. Әуелі 

жергілікті қобыз шеберлерінің  мектебінен сабақ  алса, кейін Саян 

Алматының консерваториясына қобыз мамандығы  бойынша оқуға  

түсіп, оқуын  ары-қарай жалғастырды. Ол Жаппас Қаламбаевтың  

өнеріне музыка жазбасы арқылы  қанықса, Смағұл Үмбетбаевты 

тәлімгер  ретінде өзіне ұстаз тұтады. Сөйтіп, қобызда өнер 

көрсетуде өз қатарларының ішіндегі талантты орындаушылардың 

бірі  ретінде  атала  бастады. Теледидарда жеке жазбалары жиі 

көрсетіліп тұрады. Жақында С.Үмбетбаевпен бірге жазған лазерлі  

диск күйтабағы шықты. Бұл да бір үлкен жетістік деп ойлаймыз.  
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Қобыз аспабының кейбір ерекшеліктері 

Қобыз мойны неге имек? 

Пернесіз ойналатын музыка аспаптарының көптеген түрлері бар. 

Бұл аспаптарда ойнау, одан таза дыбыс алу жолдарының да өзіндік 

ерекшеліктері болады. Солай бола тұрса да, мұндай аспаптардың 

меңгеру жолдары қаншама қиын болғанмен, оның мәдени 

өміріміздегі қажеттігі, орны айрықша екендігі даусыз. 

     Ішекті саз аспаптарының негізгі көпшілігінің мойны түзу 

жасалады. Ондай аспаптар әрине, қолға ұстауға қолайлы, ойнауға 

ыңғайлы келеді. Және оның ішектерін саусақтарымен басып ойнау 

жолдары да жеңіл. 

Ал, қобыз аспабының мойны түзу емес, имек жасалады. 

Сондықтан, оның ішектері қобыз мойнынан алыс қалады. Ондай 

ішектерді саусақпен басып ойнау – біраз қиындықтар тудырады. 

Себебі, қобыз мойнынан алыс қалып, бөлек тұрған ішектерді 

мойынға әкеп басу мүмкін емес, ол мойынға келе де алмайды. 

Сондықтан ішектерді саусақ тырнақтарымен ғана басады. Қобызда 

ойнауда осындай қиын да, қызық әдістері бар. Айталық, қобыз 

мойнынан алыс тұрған ішек тұрақты қалыпта бола алмайды, ол 

саусақтың ыңғайына қарай орнын өзгертіп, ары-бері қозғалып кетіп 

отырады. Ішекті қатты басқанда, дыбыс тербелісі өзгеріп тұрады да, 

аспапта таза ойнау қиындай түседі. Сондықтан қобыз ішектерінен 

таза дыбыс алу үшін, тағылған ішектер біршама қатайып тұрады да, 

ары-бері кетпей, көп қозғалмай, орнықты қалыпқа келеді. 

     Ертеде қобызға тағылатын қыл-ішектер жуан болып келетін. 

Оны бұраған кезде ішектер қатты керіліп, тұрақты тұратын. 

Осындай қалыпқа келген қыл-ішектер ойдағыдай таза дыбыс бере 

алатын еді.  
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     Халық аспаптар оркестрі алғаш құрылған жылдары қыл-

ішектердің орнына қобызға басқа ішектер тағылды. Ол ішектер 

жіңішке болып, бос бұралатын. Сол себепті қобыз дыбысы 

жағымды жұмсақ естілгенімен ол дыбыс тұрақсыз болды да, 

аспаптарда таза ойнау ісі өте қиынға соқты. 

     Сөйтіп ол кездегі аспаптар қобызшылардың маңдай тері мен 

мұқиятты еңбегіне қарамастан ойдағыдай таза дыбыс бере 

қоймады. Осы жағдай, сол жылдары қобызда таза ойнауға 

болмайды деген пікірлер тудырғаны белгілі. 

     Сонымен мойыннан бөлек тұрған ішектерді тырнақ сыртымен 

басып ойнау әдісі өмірде өте сирек кездесетін әдіс болып қалып 

отыр. 

     Осы әдіс бойынша ішектерді тырнақпен басқанда саусақтарды 

бүгіп, ішектер арасына апарады. Содан кейін өте ептілікпен ішек 

басылады. 

     Бұл жағдай аспапты меңгеру әдісін ауырлатып, саусақтардың 

жылдам және жеңіл қозғалуына бөгет болып отырады. 

     Қобыздың мойнынан алыс тұрған ішектерін саусақтың 

тырнағымен баспай, саусақ етімен басып қарасақ, олар толық 

дыбыс бере алмайды. Ал қобыз мойнын имек жасамай, түзу жасап 

қарағанда да, асапап дыбысы толық болмай, әлсірей береді. Қыл 

қобыз тек, мойнын имек жасап, саусақ тырнақтарымен ойнағанда 

ғана өз кемеліне келеді. Қобыз құрылысының осы айтылған 

ерекшелігі, аспап мойнының имек болуын қажет ететіндігін 

көреміз. 

     Сонымен қобыз мойнының түзу болмай имек болуы – біреудің 

өз еркімен жасай салғаны емес екен. Ол – аспап құрылысының 

табиғатынан дыбыс беру тәсілінен туатын сәйкестік, заңдылық 

екен. Қобыздың дыбыс беру әдісін табу, оны белгілі бір 

заңдылыққа жеткізіп қалыптастыру мәселесі тез арада шешіліп, аз 

уақыт ішінде жасала қоймағаны анық. Әсіресе қобыз сияқты 
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жасырын сыры мол күрделі аспапты қалыптастыру үшін қаншама 

уақыт керек болды десеңізші... 
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Қобыз шанағы 

 Шанақ – қобыздың ең көрнекті және негізгі бөлігі. Оны аспап 

дыбысының ұясы немесе ұйтқысы деп те атай береді. Өйткені, 

аспап дыбысы осы шанақ ішінде қалыптасып, шанақ айналасында 

пайда болады. Сондықтан, шанақтың қобыз дыбысының сапалы 

болу жолында атқаратын міндеті зор. 

     Қобыз шанағы үлкен екі бөлектен құралады. Оларды біз 

шанақтың астыңғы және үстіңгі қақпақтары деп атадық. Астыңғы 

қақпақ қатты ағаштан жасалады. Оны аспап шеберлері тұтас 

ағаштан ойып алады. Үстіңгі қақпақты түйе терісінен жасайды. 

Осы екі тұлғаның толқу, тербелу (колебание) қабілетінен барып 

аспап дыбысы пайда болады. 

     Әрине, қобыз дыбысының қалыптасуына шанақтан басқа да 

тұлғалардың ықпалы тиеді. Мысалы, ішектің, тиектің, желдіктің 

т.б. Дегенмен, біздің байқауымызға қарағанда, шанақ қақпақтары 

дыбыстың негізін қалайды. 

Сөйтіп, шанақ құрылысы, оны жасау тәсілі, астыңғы және үстіңгі 

қақпақтардың дыбыс беру қабілеттері қобыз сапасын анықтап, 

тербеліс қуатын беретін негізгі тұлға болып табылады. 

     Ал осы қобыз шанағының жасалуына келсек, қобыздың қандай 

түрі болса да, барлығының бірдей шанағының төменгі бөлігі 

жіңішке жасалады және оның беті түйе терісімен жабылады. 

     Музыка аспаптарының құрылысына мал терілерін пайдалану 

шанақ бетін терімен жабу әрекеттері ерте заманнан халық 

тұрмысына музыка аспаптарының қажет болып, терінің дыбыс беру 

қабілеті белгілі бола бастағаннан бері келе жатқан аспап жасау 

ісіндегі дәстүрлі әдісі. Терінің дыбыс беру қабілетін білген 

көптеген халық, түрлі музыка аспаптарын жасау ісінде теріні 

пайдаланып келгені мәлім. Қазақтың кәрі қобызында тері 

пайданылған. 

     Халық шеберлері қобыз шанағының бетіне теріні қатты керіп 

жабатын болған. Бірақ, қанша керілгенмен тері өне бойы бір 
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қалыпта бола бермейтін. Ауа райының құбылуына тері де өзгеріп 

құбылып тұрады. Күз, қыс мезгілдерінде жауын-шашынды 

күндерінде тері дымқылданып босап кететін. 

     Шанақ терісін қанша күтіп ұстағанмен ауа райына байланысты 

бірде босап, бірде қатайып, соның салдарынан қобыздың дыбыс 

беру қабілеті нашарлай беретін. Мұндай жағдайда шанақтың тері 

қақпағын жаңалап отырған. 

     Қобыз құрылысының осы ерекшелігі – осы заманғы қобыз жасау 

ісінде де өзгеріссіз қалып отыр. Қобыз құрылысының ерекшеліктері 

мен жасалуындағы осындай өзіне тән өзгешіліктері оны тұрақты, 

қалыпты етіп жасауға мүмкіндік бермей келеді. 

    Бүгінде мәдениетіміз бен өнеріміз дамып, профессионалдық 

деңгейде көтерілген кезде жаңа қобыз квинтетінің де 

профессионалдық әдіспен жасалып, уақыт талабына сай болуы 

қажет. 

 

Қобыз тиегі 

1937 жылы халық аспаптар оркестрі ұйымдасып, үлкен музыкалық 

ұжымға айналып келе жатқан кезде оның құрамына қобыз да 

қатыстырылды. 

     Әуелде қарапайым қыл қобызда соншалық күрделі ештеңе 

жоқтай көрінетін. Оның тиегі басқа аспаптардағыдай шанақ 

қақпағының ортасында емес, бір шетінде қисық тұратын. Ол тиек 

кейде қақпақтың ортасына қарай жылжып кетсе, қобыз дыбысы 

азая қалатын. Оны біз қайтадан орнына қойып, ойнай беретін едік. 

Қобыз тиегінің бұл құбылысына ол кезде онша көңіл бөліне 

бермейтін. Соңғы жылдары қобыз жасау ісімен шұғылдана бастаған 

кезде ғана, осы кішкене тиектің орналасуының өзі – аспап 

дыбысының қалыптасуына үлкен ықпал ететінін байқадық. 

      Қобызға шағын ғана тиек жасалады. Көлемі жағынан домбыра 

тиегінен аз ғана үлкендеу келеді. Осы кішкене ғана тиектің 
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атқаратын міндеті, қобыз дыбысына қосар үлесі үлкен екенін 

көреміз. 

      Тиек қобыз шанағын тербетіп, толқытып тұратын күш секілді. 

Ол шанақтын екі қақпағы бірдей тербеліп, дыбысты реттеп, бір – 

бірімен байланыстырып тұратын құрал болып табылады. 

 

Тиектің орны. 

     Қыл қобыздың барлық түрлерінде бірдей шанақтың төменгі тері 

жапқан бөлегі жіңішке жасалады дедік. Оны солай жасауға мәжбүр 

етіп отырған да тиек екен. Шанақ қақпағының бетінде тиектің 

тұратын өз орны бар ол сол орнынан басқа орынға ауысып кете 

алмайды. Тиек қалыптасқан орыннан қозғалып, басқа орынға кетсе, 

дыбыс күші өзгереді. Сөйтіп, кішкене ғана тиекте көп сыр, үлкен 

күш жатыр. 

Желдік 

     Халық арасында қобыз шанағының беттерін бір-бірімен тікелей 

байланыстырудың екі түрлі жолдары кездеседі. Бірінші түрі тиек 

арқылы байланыстырылады, екінші түрі желдік арқылы жасалады. 

Осы екі түрлі тәсілдің екеуі де халық арасында кеңінен 

қолданылып келген. Шанақ беттерін тиек арқылы байланыстыру 

жолы, барлық қобызда бірдей бола бермейді. Кейбір аспапты тіпті 

желдіксіз де жасайды.  

     Желдік өз алдына бөлек жасалмайды. Оны шанақ бетін жабатын 

терімен қосып, соның жалғасы етіп бірге жасайды. Желдік жіңішке 

келеді. Ол, шанақтың беті ашық домалақ бөлегінің астын тесіп, 

соған бекітіліп байлап тасталынады.  

     Қатты тартылып байланған желдік шанақ бетін жапқан терінің 

қатты керіліп тұруына әсер етіп, оның дыбыс беру жолын 

жақсартуға өзінің үлесін қосады. Сонымен қатар, ол шанақтың 
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астыңғы қақпағы мен үстіңгі бөлегін бір-бірімен қосып, олардың 

арасындағы байланысты жақсартуға себін тигізеді. 

     Сөйтіп, қобыз тиегі мен желдігі шанақ қақпақтарының өзара 

байланысын қамтамасыз етіп тұрған құрал. Бұл екеуінің атқаратын 

міндеті, басқа аспаптарда бола бермейтін қобыздың өзіне тән 

дыбыс беру жолының тағы бір қасиеті деуге болады. 

     Қыл қобыздың барлық бөлшектерін атап, олардың әр 

қайсысының атқаратын міндеттерін айтып, талдау жасап шықтық. 

Қобыздың аспап болып қалыптасу жолдарын, оның әрбір бөлігінің 

дыбыс беру әдістерін айттық. 

     Жалпы, қобыз бойында артық жасалған керексіз ешнәрсе 

кездеспейді. Олардың барлығы бір-біріне лайықталып жасалып, 

бірін-бірі толықтырып отырады. Осылай қалыптасқан қобыз 

тұлғасын белгілі бір үйлесімге әкелу, одан сапалы дыбыс алу ісін 

шешу, қаншама күрделі екенін, ұзақ уақыт пен зор еңбекті қажет 

ететінін байқадық. 

     Қыл қобыздың осы айтылған ерекшеліктерін ескеру, болашақта 

қобыздың жаңа түрлерін жасау ісіне жол сілтеп, жөн көрсететіні 

анық. 

 

 

Қорқыт күйлерінің жалпы тақырыптық, сюжеттік, 

жанрлық сипаттамалары. 

Қазақ фольклоршыларының ішінде алғаш «әпсана» терминін 

жанрлық атау ретінде танып қолдана бастаған белгілі ғалым Ә. Х. 

Марғұлан.  Бірақ, ол әпсананы фольклорлық жанр ретінде арнайы 

қарамаған. Бұл ретте тұңғыш рет әпсанаға дербес жанр ретінде ден 

қойып, жан-жақты сипаттап берген фольклоршы — С. Қасқабасов 

Әпсана — хикаят деп кейде ертеде болған бір оқиғаны көркемдей 

баяндайтын, бірақ көбінесе ойдан шығарылған, я болмаса кітаби 

және діни сюжетті әрлеп, әсірелеп, әңгімелейтін прозалық 
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шығармаларды айтамыз. Осы сияқты әпсаналардың тарихи 

түрлеріне сай келетін аңыздарының бір парасы — Қорқыт 

жайындағы аңыз — әңгімелер. Қорқыт күйлерінің басым 

көпшілігінің аңыз-әңгімесіне әпсаналық сипат тән болып келеді. 

Қорқыт қалай өлімді пендеге айналдырды — «Тарғыл тана» 

күйінде, немесе өлімді пендеге айналғанын білген соң, ел — 

жұртының қамын ойлап, мұңға батуы, оны «Елім-ай, халқым-ай» 

күйлерінде байқаймыз, немесе одан әрі өлімнен құтылудың жолын 

іздеп, шарық батуы ол «Қорқыт», «Желмая» атты күйлерде белгісін 

тапты, ең соңында қапысын тауып ажалдың жетуі «Сарын» күйі 

сияқты күй аңыздарынан байқаймыз. 

Ежелгі қазақтың «қара қобызы» біздің заманымызға өзімен 

бірге көптеген ән — күй туындыларын ала келді.    Бізге жеткен 

қобыз күйлері ұлттың мәдениетімен, тарихи тағдырмен сабақтасып 

жатыр. Бірқатар қобыз күйлерінде жануарлардың ұлуы, құстардың 

қанат қағып ұшуы, аттың шабысы сияқты дыбыстарға еліктеу тән. 

Қобыз шығармаларының тағы бір тобы — эпикалық тақырыпқа 

арналған күйлер. 

Сонымен қатар әр бақсының зікір салғанда, қолданатын 

сарындары музыка мәдениетінде ерекше орын алғаныбелгілі. 

Ұмытыла бастаған өнерді дәріптеп, оның бар қасиеттерін халыққа 

жеткізе білу, оның сыр-сипатын ашып көрсету болашақ ұрпақ үшін 

өнегелі іс болып табылады. Бүгінде   бізге     Қорқыттың 20-дан 

астам күйлерінің аты белгілі, бірақ нотаға түсіріліп бізге жеткені 11 

күй. Арада сан ғасыр замандар өтсе де, атадан мұра болып қалған   

Қорқыт, Ықылас күйлері дәлелденіп, ұмытылмай   күні бүгінге 

дейін жеткендігі қайран қалдырады. Көне мұраның мұншама 

ғұмыры ұзақ болуын ғылыми түрде түсіндірген белгілі зерттеуші 

ғалым Ә. Марғұлан. 

Әрине, арада қаншама ғасырлар өтсе де қылқобыз аспабының 

біздің заманымызға өзгермей жетуі тіпті мүмкін емес. Бақсы-

балгерлер аспаптың мистикалық жұмбақ, сырлы болуына септігін 
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тигізіп, қылқобызға әр түрлі аспаптың нарқобыз түрін қолданған   

ішектері жылқының қылынан қалың тағылып, әр-түрлі әшекейлер, 

айна, үкі қанаттарын, теңгешелер таққан, сонда олардың әр 

қайсысы өзіндік дыбыс шығарып, бақсының қимылын айрықша 

көрсеткен. Ал, бұл мистикалық қөрініс емдеушінің қобыздың 

емшілік қасиетіне сенуіне бірден-бір әсер еткен. 

Қазіргі замандағы қылқобыз бұрынғы бақсылардың мистикалық   

қобызынан ерекше, бұрауы сәл жоғары болып келеді де, әшекейдің 

жоқтығымен айрықшаланады. Алдында айтып кеткендей қобыз 

күйлері тарихи, эпикалық күйлер мен бақсы сарындары болып 

бөлінеді. 

Қорқыт күйлері алғашында бақсының зікір салғанда 

қолданылатын сарындары болса керек.  Мазмұны мен құрылымы 

күрделі, әртүрлі агогикалық иірімдерге толы келеді.   

Өкінішке орай, Қорқыт пен Ықылас арасындағы мыңжылдықты 

қыдыра шолғанда қадау-қадау бақсы сарындарынан басқа ештеңе 

таппаймыз. Өйткені сол кездегі   көшпелі өмір салттағы қазақтың 

табынары сол кезде Тәңірі, сыйынары аруақ, тілдесері табиғат, ал 

осыған дәнекер болатын тұлға бақсы еді. Бақсының сүйенері қобыз.  

Қобыз күйлерінің мың жылдық үзілісінің негізгі себепшісі деп 

осынау идеологиялық текетіресті айтуға болады — деп жазады 

Илья Жақанов.  Қорқыттың қай күйін алсаңыз да, олардың барлығы 

да толған мазмұнды, аңыз.  Күй аңызын бір бөлек жанр деп, оның 

аясындағы мифтік, әпсаналық сюжеттер мен әуендерді өз алдына 

бөлек жыр ретінде қарастыруға болмайды. Күй аңызы жанырының 

мифтік және аңыз түрде айтылуы оның өмірлік формасы. Басқаша 

айтқанда, күйдің шығу себебі миф, аңыз түрінде айтылады да, 

мұның өзі күй аңызының жанрлық төл сипатын айғақтайды. 

Мысалы Қорқыттың күйі «Қорқыт», «Тарғыл тана», 

«Әуіппай», «Башпай»- аңыздарға қараңыз. «Қорқыт» күйіндегі 

аңызда, Қорқыт тарғыл тананы қуамын деп байқаусызда өлім 

аузына келеді де, ол өкініп қалады. Енді өзіне ажалдың 
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жақындағанын сезген күйші, одан құтылуды ойлап, мәңгілік 

өлмейтін жер іздейді. Ол Желмаясына мініп, дүниенің төрт 

бұрышын түгел шарласа да, мәңгілік өмір сүрген жерді таба 

алмайды. Қайда барса да, алдынан Қорқыттың көрі кездесе берген 

соң, бұл дүниеде ажалдан қашып, өз жанын алып қала алмасына 

көзі жетіп, ол жер кіндігін іздейді. Сонда жер кіндігі Сыр бойы 

екен. Ең ақырында ол: 

«Дүниеде ажалдың құрығы жетпейтін жер жоқ екен. Бәлкім, суға 

барып отырсам, маған ешкім көр қаза алмас, ажал да батып келе 

алмас»-деп, Желмаясының үстіне жауып жүрген, суға салса 

батпайтын, тозбайтын қасиетті кілемін Сыр суына төсеп, судың 

бетінде қобызын тартып отырып, осы күйді шығарған екен.  

Мінеки, күйдің дүниеге келу тарихы ретінде айтылса болды, 

жанрлық   қасиетіне қарамастан миф те, әпсана да, күй — аңыз 

ретінде қабылданады.» 

     «Қорқыт» күйі – аса қиын, асқақ күй емес, бірақ ол 

тыңдаушысын әуендік әсемділігімен, шынайлығымен баурайды. Ол 

өмір үшін, жақсы тұрмыс үшін күреске шақырады. Шынында да 

бұл күй тым әсерлі. 

Көлемі жағынан кішкене, әрі қысқа болғанымен, музыкалық 

мазмұны жағынан терең болып келеді. Күйінің әуені Желмаяның 

тұяғының дыбысын, желе жортып шапқандығы естілгендей әсер 

қалдырады. 

Оны қобыздың шанағына керілген теріні сол қол 

саусақтарымен басып-ашу арқылы әдіс — тәсіл  колданса, қобыз 

үнінен  бір ерекше тербеліс дыбыс шығады, ал екінші нұсқада — 

Желмаянын шабысын тиек арқылы келтіруге болады.  Тиекті сол 

қолдың бас бармағымен сұқ саусақ арқылы басып ашып ойнаса, 

(педаль) сияқты дыбысты көбейтіп немесе азайтып алуға болады» 

— деп жазады М.Жарқынбеков.Мысалы:Қорқыт күйі,Осы күйлерді 

көркемдеп ойнау үшін тремоло, глиссандо, форшлаг, мордент, 

мелизм, триоль тәсілдері де көп қолданылады.  Басқа күйлерімен 
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салыстырғанда, «Қорқыт» және «Қоңыр» күйлері көлемдірек 

күрделі формада. 

 

«Қоңыр» атты күйге жеке тоқталайық. 

Бұл жерде ысқыш қос ішекте қатар жүреді. «Ре» ішегіндегі «соль» 

нотасын төртінші саусақтың ішкі ет жағымен ұстап тұру керек те, 

«соль» ішегінде негізгі әуенді орындау керек. 

«Қоңыр» күйде қылқобызда орындалатын, өзіне ғана тән, 

көптеген тәсілдер кездеседі. Бір — бірінен желісі үзілмей 

сабақтасып жататын бірнеше сарыннан тұрады. Қорқыт күйлерінің 

көбісі басынан бастап соңына жеткенше екпіні бірнеше рет өзгеріп 

тұрады.  Күй шоқтығы биік, парасат пен адамгершілікке, өмір 

жайында толғанысқа толы болып келеді. 

«Жалпы Қорқыт күйлерінің бір ерекшелігі — ол әуендік 

байланысы мен бір - бірімен сабақтастығында. Бір күйдегі нақыш – 

саз, екіншісінде ашық және жасырын түрде де қайталанады»- деп 

жазады белгілі қылқобызшы М. Жарқынбеков[17;9]. 

Бұл айтқан сөз берілген   қысқа үлгілерінде көрініс тапқан. 

Мәселен: 

 

«Ұшардың ұлуындағы» сарын (4-5т.)  

 

«Қорқыт» күйінде (10-11 т.)  

 

«Тарғыл тана» (47т)  

 

«Елім-ай, халқым-ай» (3-4т.)  

 

Мына көрсеткіштерде   қысқа сарындар, Қорқыттың күйлерінде 

кездесіп тұрады, бірақ фактуралық сілемдері, ырғақтары 

өзгергенімен, сарындағы  саздық байланыс үзілмейді. Жалпы оның 



 
 
 
 

31 
 

сарындары бәрі бірдей емес, әр сарындарының өзіндік көркемділігі, 

ерекшелігі бар. 

Алдында көрсетілген қысқаша күйлердің үзінділері туралы 

музыкатанушы Г. Омарова «кочующие темы в кобызовой музыке» 

— деп түсініктеме береді. Оның пікірі бойынша: «Принципом 

строения кобызовых квинтовых и квартовых кюев является 

обусловленная программой блочность конструкции. Этот принцип 

проявляется в том, что кюи, по существу, разложимы на отдельные 

законченные построения (блоки или эпизоды), которые 

различаются интанационно — тематически, метроритмически и 

артикуляционно» -деп түсіндіреді. 

Қобызшылардың көбі Қорқыт күйлерін «бақсының сарыны»- 

деп орындайды.  «Вероятно, выполняя когда-то функцию 

заклинательной мелодии баксы, он выражал на уровне магического 

мышления идею кружения, т. е. тенденция бесконечной 

повторности в мелодике, которое могло иметь по шаманским 

представлениям огромную силу воздействия»-деп тұжырымдайды 

әрі қарай өнертанушы Г.Омарова. 

 

Қорқыт күйлері біздің заманға мың өзгеріп келді деп ойлаймыз, 

оның өзгеруі де орындаушының   шеберлігіне байланысты болып 

келеді. 

«Қорқыт дәстүрінің мұрагерлері атақты қобызшылар Жаппас 

Қаламбаев пен Дәулет Мықтыбаевтың репертуарынан алынған бұл 

шығармалардан орындаушылардың күй желісін байытып, өрнек-

нақыш қосып, өңдегені байқалады.  Әсіресе, Ж. Қаламбаев 

орындаған «Қоңыр» күйінен оның өзіндік қолтаңбасы анық 

аңғарылады» — деп жазады қобызшы М. Жарқынбеков.  Абыздың 

күйлерінің дамуы бір-біріне ұқсас, ырғақ пен әуенінің қосарлана 

қайталануынан құрылған. Ырғақ әуені жағынан жоқтауға ұқсас күй 

сарыны жәй жылдамдықта сызылта орындалады. Олар көбінесе 

әуезді, сазды, философиялық мән — мағынасы терең шығармалар. 
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Музыкатанушы Г. Омарованың түсінігі бойынша: — 

«Қобыздың кварта бұрауындағы күйлерінде ақпаратты — 

тематикалық комплекс көрініс тапқан, ол «жоқтау» дәстүрімен 

байланысты болып келеді. Осы күйлердің жоқтау әндерімен 

генетикалық байланыстары интонациялық, ырғақтық, фактуралық 

сілемдерде көрініс тапқан. Осы сарындарды тек қана жоқтау деп 

түсінбеу керек, ол одан да кең — өмір мен өлім толғанысын 

білдіреді» 

Д. Мықтыбаевтың орындауында бізге жеткен Қорқыттың 

«Қорқыт» аттас екі күйі қобыз дәстүріндегі күйлердің үздік үлгісі 

болып табылады. Демек, қылқобыз күйлері түркі халықтарындағы 

аспаптық күйлерінің ішіндегі ең күрделісі болып саналатыны рас.  

Ел арасында Қорқыттың сарыны ғана емес, олардың тарихи 

мазмұны да сақталып жеткені алдында айтылған.   Қобызшының 

белгілі бір күйін орындау алдында, күйдің шығу тарихын, аңызын, 

әпсанасын, мазмұнын түсіндіруі, бұрыннан   келе жатқан салт — 

дәстүр.  Қорқыт күйлері біздің заманымызға өз атымен жетті деп 

ойлаймыз. Бірақ, қобызда ойнайтын күйлердің көбін айнымай 

нотаға түсіруі мүмкін емес, себебі күйлердің кейбір  дыбыстары, 

иірімдері, дыбыс алуы, тіпті ырғақтары   нота  бетіне жазуға 

келмейді, немесе оны түсіруге  қиынға түседі.  Сол себепте, әр 

заманның орындаушылары күй желісін байытып, өзіне тән 

өзгерістер, өрнек — нақыштар қосып, өңдегені байқалады. 

Ғасырлар бойы талай-талай қобызшылардың, дарын иелерінің 

қолынан өткен   Қорқыт пен Ықыластың күйлері, біздің 

заманымызға ешбір өзгеріссіз жетті депайталмаймыз. Бірақ, 

Қорқыт күйлерінің фактуралық стилі жоғалып кетпеген, қайта 

олардың өңі ашылып, баи түскенін аңғарамыз. 

«Қорқыт Ата» – энциклопедиялық жинағында В. И. 

Жирмунский «Коркут — кюй» атты деректерінде былай деп жазды: 

— «По словам А. Жубанова, «Коркут — кюй» действительно 

производит большое впечатление. Он миниатюрен по объему, но 
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глубок по музыкальному содержанию. Это интересный образец 

кобызовых пьес, который в народе исполняется во множестве 

вариантов». Жубанов подтверждает, что Коркут считался у казахов 

«отцом всех кобызистов». Вместе с тем баксы-знахари считают 

кобыз «свяшенным инструментом» 

Акдемик В. М. Жирмунский Қорқыт күйлері туралы осындай 

пікір білдіреді: — «С легендой о Коркуте связан «Коркут кюй», 

создание которого приписывается самому Коркуту. Кюй – 

произведение казахской народной музыки, исполняемое на кобызе 

и иллюстрирующее связанную с ним народную легенду, которая, в 

форме краткого прозаического рассказа, предпосылается 

исполнению самой музыкальной пьесы. «Коркут –кюй, прославляет 

Коркута как отца музыки песни и создателя кобыза» 

Бұрынғы бақсы — балгерлер өзінің ем — дом беру әрекетінде, 

халықтан шыққан күйшілердің күйлерінің 

үзінділерінпайдаланып,оны қобыздың төменгі регистрлерінде 

орындап, неше түрлі әдіс – тәсілдерімен (флажолет арқылы) 

қобыздың «мистикалық» дыбыстарын шығару арқылы, халықты 

қорқытып, гипноздап табындырған. Өйткені, қылқобыз күйлерінде, 

ішегі қылдан болғандықтан, флажолет, глиссандо жәнепартоменто 

тәсілдері   ерекше обертон дыбыстар шығарып, ойнауға өте 

ыңғайлы.  Негізі қобыз аспабы кварта және квинта бұрауында   

бұралып орындалады.   Қорқыттың көп күйлері кварта бұрауында 

(интервалында) жазылған. Ал квинта бұрауындағы күйлер — 

жыраулар, халық күйшілер мен әншілер тартқан сарындарда 

кездеседі.  Қобыз сазында жан жүйені шымырлатып, жүректі 

тербейтін ерекше үн кездеседі. Ойнау әдісінің қиындығына 

қарамастан, қобыз аспабы ертеде халық арасында кеңінен тараған 

және    аспапшылардың ойнау мәдениеті жоғары дәрежеде болғаны 

байқалады. 

Біздің заманымызға жеткен көне мұраның мұншама ғұмыры 

ұзақ болуын, зерттеушілер ғылыми түрде көптеген еңбектерінде 
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қарастырылған. Қазіргі қылқобыз, бұрынғы бақсылардың 

«мистикалық» қобызынан   ерекше. 

Қорқыттың көп туындыларының, аңыз-әңгімелерін, 

мазмұнын, шығу тарихын, жұртшылыққа жеткізген үлкен өнер 

иесі, Қорқыт бабаның бірден – бір мұрагері —  Нышан Шаменұлы.  

Күйлердің көбі сол кісінің айтуы және орындауы бойынша 

қобызшы Мұсабек Жарқынбеков арқылы жазылып алынған.  

Қорқыттың бірнеше күйлері М. Жарқымбековтың «Ғасырлар үні» 

оқу құралында 1986 жылы және де Қорқыт творчествосына 

арналған тұңғыш «Елім-ай» атты жинақта 1987жылы жарық көрді. 

Олар: «Қорқыт» (үш нұсқасы бар), «Қоңыр», «Башпай», «Әуіппай», 

«Желмая», «Елім — ай, халқым — ай», «Сарын», (екі нұсқасы бар), 

«Ұшардың ұлуы», «Тарғыл тана», «Байлаулы киіктің зары». 

Күйлердің музыкалық арқау жүйесі қарапайым болып келеді.  

Күйші өз туындыларында өмір жайлы толғанып, даналық ақыл — 

өсиет айтады. Қазіргі кезде Қорқыт туындыларыбайырғы музыка 

мәдениетінің теңдесі жоқ мұраларымыздың біріне айналып отыр. 

Бұған көне заманнан бергі ғасырларда да, дәуірлерде де күйшілік 

өнердің узілмей жалғасқаны айқын. 

Дана қобызшының күйлері яғни көне заманнан сақталған 

халыққа танымал «Сарын» атты күйі болып табылады. Әзірше осы 

күйдің екінұсқасы   белгілі. 

Біріншісі – жай орташа екпінде басталса, екінші — баяу түрде 

ойналады. Қылқобыздың ішектерінің үні, тембрлік бояу — реңі, 

шамамен алғанда, адам дауысына теңдес сапа айшығымен 

сипатталады. 

Бұрынғы қобызшылар екі ғана позицияны қолданған. (1 — 4 

позиция), Сол себептен, дыбыс ауқымы да шектеулі болатын. Ал, 

қазір ол екі есе кеңейіп, аспаптың хроматикалық дыбыс қатарын 

байыта түсті. Ежелгі кезеңде аспапта дыбыс шығару үшін, 

саусақтарды ішектің үстіне қойып, еттің ұшымен ойнау әдісі 

қолданылған. Сол әдіс әлі өзгермей келеді. Негізі қылқобызда қос 
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ішекті дыбыс бірге ойналып, әуен бір ішекте жүріп отырса, екіншісі 

– органдық қосалқы дыбыс болып сүйемелденеді де, әуенді 

шығаруда қосарланған кварта мен квинта дыбыстары алынады. 

Оның әр бөлігінде ысқыру тәріздес флажолет ойнау тәсілі кеңінен 

тараған. Флажолет тәсілі қобыз ішегіне саусақтың жұмсақ жағымен 

тигізуі арқылы жүзеге асады.  Бұл тәсіл тек қылқобыз музыкасына 

тән. «Мұндай еркін, техникалық, шектеусіз флажолеттік дыбыс 

шығару әдісі негізгі тонмен бірге (3 — 4) обертон шығаруына 

әкеледі»- дейді Г. Омарова. 

Тағы бір белгілі дерек – Қорқыт қазақ арасында ғана емес, түбі 

бірге туысқан түркімендер, түркия түріктері арасында да ежелден 

болғандығы. Бұл халықтардың әрқайсысы да Қорқыт — ата 

турасындағы әңгімелерді өздерінің төл ұлттық мұрасындай 

қабылдайды және мақтаныш етеді. 

Жалпы Түркі тілдес халықтардың тембірлік — регистрлік 

бастау көзі тігінен (төменгі тон — сонорфоны — обертондар) және 

көлбеу (шулы, қырылды, ызылды) дыбыстардың шығуы түркілік 

дыбыс табиғатының ерекшеліктеріне байланысты болып табылады. 

Музыкалық кеңістіктің барлық регистрін қамтитын кеңістігі 

(төменгі, орта, жоғарғы) оның биіктігі делінеді «Тігінен 

бөлшектенген дыбыс натуральді — обертонды қатарға сәйкес 

келеді. Онда төменгі (гармониялық), жоғары (әуендік), ал кейде 

орта бөлік айқын жіктеледі. Бұлай бөлінудің өзі регистрдің 

қалыптасуы үшін негіз, бурдонның объективті физикалық —

акустикалық алғы шарты. Дыбыстың негізгі моделі өзінің үш түрлі 

күйде кездеседі: а) толық емес (қазақтың домбырасына, өзбек пен 

түркіменнің дутарына арналған пьесалар) және б) ықшамдалған 

спектрлі (шар мен тамбурдағы композициялар). Дыбыстың осы үш 

түрлі күйі қылқобызда өзіне сәйкестік орнын тапқан.Осыдан 

қылқобыздың керемет сазды әуенімен қоса, флажолетті дыбыс, 

құстың сұңқылын, қасқырдың ұлуын, ысқырып (флажолет) 

тәсілімен  ойнағанда, сыбызғының дыбысын және де  әртүрлі шулы 
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дыбыстарды   шығаруға  болады»- деп тұжырымдайды белгілі  

музыкатанушы С. Өтегалиева. 

Қылқобызда флажолет тәсілімен қолданғанда, скрипкашылар 

сияқты саусақты ішектің үстіне қойып, қатты басып орындайды, 

бір ерекшелігі , бұл аспапта  ысқышты тиекке қарай жылжытып, 

тақап ойнаса, флажолет тәсілі  неше түрлі обертон дыбыстарымен 

шығады. Бұл өте маңызды әдістеме. Өйткені қылқобыздың төменгі 

регистрінде орныққан дыбыс обертондарға өте бай келеді. Тағы да 

бір ескеретін жай, ол қазақ халықтарының музыкасында Қорқыт, 

Ықылас күйлерінде, қосарлы үндер ұлттық сипатты үндетеді. 

Соның нәтижесінде қосарлы дыбыстар тұрақты түрде үнді шығара 

отырып, өзіне фон жасайды. Олар жетекші   музыкалық дыбыстың 

жарасымды түрде қалыптасып, өзінің синкретикалық негізін 

құрайды. 

 

 

 

Күйлердің шығу тарихы туралы аңыз – әңгімелер 

 

Күйлердің шығу тарихы туралы аңыз - әңгімелер 

Қорқыт“Башпай”.Аңыз бойынша, “Башпай” Қорқыттың өмірінің 

соңында шығарған ақырғы күйі екен. Қорқыт кілемін төсеп 

дарияның бетінде отырғанда қарындасы Ақтамақ ағасына тамақ 

әкеліп беріп тұрған екен. Күндіз – түні күй тартып, өліммен алысып 

әбден шаршаған күйші бірде қарындасының әкелген тамағын 

ішкеннен кейін бойы маужырап, көзі ілініп кетеді. Тамақ салынған 

дорбамен қайрақ жылан болып ілесіп келген ажал қобыздың үні 

шықпай тұрған кезде күйшіні шағып алады. Жыланның уы бойына 

жайылып, әлсіреп бара жатқан Қорқыттан Әзірейіл: “Қандай тілегің 

бар?” – деп сұрайды. Сонда Қорқыт: “Менің өмірде екі күнәм бар. 

Біріншісі - өлімнен қырық бір жыл бойы қашқаным. Кілем жайып 

Сырдың бетінде отырғанда бірде алай – түлей дауыл тұрған еді. 
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Сол кезде қарындасыма башпайым тиіп кеткен болатын, екінші 

күнәм – сол. Сол себепті мені көмгенде осы екі башпайымды ашық 

қалдырыңдар”, деп қобызын қолына алып, ең соңғы Башпай күйін 

тартқанекен.  

 

Қорқыт “Ұшардың ұлуы” 

 

Бір жесір кемпірдің жалғыз баласы болады. Ол құс салып, ит 

жүгірткен саятшы екен. Қашқан аңды құтқармайтын “Ұшар” деген 

тазысы, желмен жарысқан жүйрік аты бар екен. Күндердің күнінде 

жігіт кенеттен қайтыс болады. Сол кездегі елдің әдет – ғұрыпы 

бойынша, өлікті жерлегеннен кейін жұрт қоныс жаңартып, басқа 

жерге көшеді екен. Жаңа орынға көшіп келгеннен кейін кемпір 

баласынан қалған көз – тазыны іздесе, ол ұшты – күйлі жоқ боп 

шығады. “Ескі жұртта қалған болар!” – деп, ана бұрынғы 

қоныстарына қайтып келсе, айтқандай-ақ, Ұшар иесін қиып кете 

алмай, мола басында сай – сүйекті сарқырата аспанға қарап ұлып 

отыр екен. Мұны көрген ана: 

 

 

Жалғызымнан  айрылдым, 

Қанатымнан  қайрылдым, 

Ұшар, Ұшар, кә, кә...-деп аңырайды. Иен далада жалғызының 

артында қалған ана мен иесінен айрылған тазы – қос мұңлық 

қосылып күңіренеді. Қорқыттың осы оқиғаға байланысты шығарған 

күйі “Ұшардың ұлуы” деп аталады. 

 

Ықылас “Жез киік” 

Ықыластың орындаушылық және күйшілік шеберлігі шыңдалған 

шағында шығарған күйінің бірі – “Жез киік”. Жез киік – даланың 

ерке, сұлу аңы. Ол туралы халық аузында неше алуан аңыз да, 

ертегі де көп. Жез киік алтындай жалтылдап, күнге шағылысқан 

көркінің арқасында мергеннің көзін тайдырып, үнемі оқтан аман 

қалады екен. Кейін мергендер оны киелі жануар санап, атпайтын 

болған. Міне, осы сұлу аңға Ықылас “Жез киік” атты күй арнаған. 
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Ықылас“Қазан” 

Ықылас дарынының кемелденген шағында дүниеге келген 

шығармасының бірі – “Қазан” күйі. Бұл күйді қобызшы көбіне 

“Қазан сүргісі” немесе “Қазан жорығы” деп тартқан екен.  

Татарлардың Қазан қаласын жау шапқыншылықпен басып алады. 

Сонда қазақтың Шора деген батыры қол жинап, Қазанды азат 

етпекші болады. Ауыл ақсақалдары, қадірменді қариялар батырға: 

“Батыреке, алған бетіңізден қайтыңыз, ол жақта күн райы өте 

қолайсыз көрінеді. Орал тауларын қар басып қалыпты, күнде 

үскірік боран болады екен. Босқа суыққа ұрынасыздар”, - деп 

тоқтау айтады. Шора батыр: 

 

“Нәріктіңұлы Шорамын, 

Мен Қазанға барамын. 

Қар жаумасын, қан жаусын, 

Қазанды барып аламын”,- 

деп қариялардың сөзіне құлақ аспай, жолға шығып кетеді. Бірақ, 

батырдың жолы болмайды. Олар Орал тауларындағы қатты 

боранда суыққа үсіп, қаза табады.  

Міне, “Қазан” күйінің “Қазан сүргісі” немесе “Қазан жорығы” деп 

тартылуының себебі осы.  

 

 

 

Ықылас “Шыңырау” 

Ықылас бір күні жолаушылап келе жатып, астындағы атын 

шалдырып алмақшы болып, жалғыз ағаштың тұбіне келіп 

аялдайды. Сол кезде ол ағаштың айналасында шыдамсыздана ұшып 

жүрген бір құсты, бұтадағы ұяда анасына шыр қағып, тағат таппай 

тұрған балапандарды көреді. Сөйтсе, ұяға қарай бір жылан жылжып 

барады екен. Ықылас жалма – жан орнынан атып тұрып, жыланды 

өлтіреді де, суға ағызып жібереді. Құс ұясына келіп қонып, 

балапандар тынышталады. Ықылас:”Озбырдың аты – озбыр, әлсізді 

жұтып қойғысы келеді. Осыны қобыздың үнімен айтып кетейін. 

Озбырлардың қара ниет қылықтары халықтың есінде болсын”, - 

деген ойға келіп, осы күйді шығарады. 
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Күйдегі ре ішегінің ми дыбысынан соль дыбысына дейінгі аралық 

глиссандо және флажолетамен орындалады. Мұндағы 

флажолеталармен әсерленген жерлер құстың шыдамсызданғанын, 

балапандардың шырылдағанын көзге елестетеді. 

 

 

Ықылас “Айрауықтың ащы күйі” 

 

Бұл әуелде Тайлақ деген батырдың сыбызғыда тартқан күйі екен. 

Күйдің шығу тарихы былайша сыр шертеді. Тайлақ батырлығымен 

қатар шебер сыбызғышы болған адам екен. Батырдың қартайған 

шағында жау бір үйір жылқысын айдап әкетеді. Тайлақтың Секер 

және Барақ атты егіз ұлы малды қайтармақ болып жаудың артынан 

қуады. Шайқаста Барақ жау қолынан каза табады. Ал, Секер жауды 

жеңіп, малды қайырады. Секердің қаза болған Барақты ат алдына 

өңгеріп алып келе жатқанын көрген сексендегі қарт батыр 

сыбызғысын алып қайғылы сарын тартады. 
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