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Түйін: Мақалада  қзазақ әдебиетіндегі эссе жанрының табиғаты сөз болады. Эссе 

жанрының табиғаты сыршыл сезімге толы. Өзгеше бітімді бұл өнер туындысын даралап тұратын 

өзіне тән қасиеттері бар. Эссе арқылы автор батыл болжамдар айтып, өткір ұсыныстар жасайды. 

Терең ой толғап, нақты фактілерге сүйенетін, көңіл толқындарын толқытып, сезім сырларын нәзік 

лиризммен бере алатын жанрдың бірі эссе болып табылады. 
Қзазақ әдебиетінде кенжелеу дамыған эссе жанрының табиғатын терең тани білген 

жазушыларымыздың бірі – Еркінбек Тұрысов. \ Жазушы өз эсселеріде адам, өмір, тағдыр, заман 

мен замандастар жайында көркем баяндайды. Е.Тұрысов эсселерін өткен өмірінен бір үздік сыр, 
көз көрген замандастары жайлы әдемі естелік десе болады. Жазушының «Кеменгердің керуені» 

атты повесть-эссесі М.Әуезовтің Оңтүстікке сапары жайлы естеліктермен өрбіп отырады. 

Повесть-эсседе автордың ұлы жазушыға жолсерік болып, Қаратау өңірін аралауға шыққан бірнеше 
күнгі оқиғасы әңгіме болған. Ұлы тұлға М.Әуезовтің кескін-келбетін, мінез-құлқын, ел мен жердің 

тарихына деген сүйіспеншілігін жазушы эсседе суреткерлік шеберлікпен аша алған.   

Кілттік сөздер: эссе, проза, жанр,  жазушы, повесть, өнер, аргумент, автор 

 

 Эссе табиғаты сыршыл сезімге, тіл бояуларының айрықша салтанатына, әшекейлі 

композицияға құрылады. Өзгеше бітімді бұл өнер туындысында эссеші интеллектуалдық 

байлығын, аңғарымпаздығын, жарқын, тапқыр ойларын, өмір саяхатындағы көрген-

білетін, сезінген-түйгенін, тәжірбиелерін жомарттықпен жайып салады. Эссе 

сипаттауында туған туындыларға батыл болжамдар мен өткір ұсыныстар, пікір 

жарыстырулар мен талас тудыратын жорамалдар, ойлар, көкейге қонымды, таным 

көкжиегін кеңейтуге қозгау саларлық байламдар тән» [1, 92 б.].  

Теледидар  мен радионың өзінде де эссе жанрындағы материалдар жиі дайындалынады. 

Әйтсе  де, бүгінгі таңда эссені көркем әдеби жанр ретінде танып, түрлі  ой толғаулар 

жазып жатқан жазушылар аз емес. Бүгінде эссе жанр ретінде қалыптасып, дамып келеді. 

Белгілі әдебиеттанушы ғалым З.Қабдолов: «Жанр – даму үстіндегі ұғым. Жанрлық 

дамудың өзі – тірі процесс. Жанрлар туады, өседі, өзгереді, жоғалады, жаңадан пайда 

болады» - дейді [2. 294 б.] «Сөз өнері» кітабында.   

Қазақ әдебиетіндегі эссе дамыған, толысқан жанр. Қазақ қаламгерлерінің көпшілігі эссе 

жанрында ой толғап, естелік жазып  осы жанрдың дамуына өз үлестерін қосуда. Қазақ 

әдебиетінде эссе кенжелеу дамығаны белгілі. Әйтсе де, эссенің бүгінгі таңда өзге жанрлар 

арасында өз орны бар. Эссе  қалыптасқан  өнімді жанрлардың біріне айналып келеді.  

 Эссе шағын көлемді, кішкентай ғана шығарма болып көрінгенімен, толғар ойы 

терең,  эстетикалық мәні зор.  Эсседе сөз бен ой ықшам болғанымен, автор терең 

толғанады, жан-жақты талдаулар жасайды. Сондықтан да, эссе – оқырманды 

жалықтырмайтын өміршең жанр. Қазақ әдебиетінде эссе жанрында қалам тіреп жүрген 

жазушыларымыз аз емес. С.Шаймерденов, М.Әлімбаев, М.Байғұт, Ә.Ысқақ, Ә.Тарази 

сынды қаламгерлер, С.Әшімбаев,  Қ.Ергөбек, Р.Нұрғали сынды әдебиеттанушы ғалымдар 

әр кезде эссе жанрына қалам тіреген. С.Шаймерденовтың «Ағалардың алақаны» атты 

жинағындағы естелік-эсселер, М.Әлімбаевтың «Жазушының қаламынан шыққан», 

«Абайды қайталап оқығанда», «Қыршын классик», «Мағжанды оқығанда» т.б. эсселері, 

М.Байғұттың «Ақтолағай» эсселерден есілген естелікнамасы, Ә.Ысқақтың «Әкеге хат» 

эсселері, өмір туралы тоғаныстары, Ә. Таразидың «Көк аспанда қырағы көз бар» атты 

кітабында жинақталған эсселері, Қ.Ергөбековтың «Алыс көкжиектерді аңсаймын», 
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«Құбылыс», «Парасат поэзиясы» секілді эсселері, Р.Нұрғалидың «Қазақ әдебиетінің алтын 

ғасыры» атты кітабында жинақталған эсселері осы жанрдың қазақ әдебиетінде белең 

алғандығын байқатады. Белгілі ғалым С.Әшімбаевтың да көптеген мақалаларынан эссе 

жанрының ерекше қасиеттерін кездестіреміз.   

  Бүгінгі таңда эссе жанры әдеби жанр ретінде қалыптасып өзінің өміршеңдігін 

байқатып отыр. «Эссенің өміршеңдік танытуы оның көркем әдебиет пен ғылымның жақсы 

қасиеттерін бойына сіңіріп, оқырман ойын қозғай білуіне байланысты болуы керек» [3, 

230 б.].  

Эссе жанры туралы зерттеулер аз емес. Сыншы Қ. Ергөбек қазақ әдебиетіндегі эссені 

талдай-таразылай келе  өзіндік тұжырым жасайды. Сол пікірге жүгінсек, «Эссе – әр 

әдебиетте бар қай-қай жанрмен де еншілес будан жанр. Эссе – тәжірибе  жиынтығы мен 

ой сығындысы. Эссе – көңілдің  лирикалық  бір сәтін  пернелеуден  ғаламдық ойлар, 

толғантқан  проблемалар хақында ой маздатуға ерік береді» [4, 70 б.]. Эссенің негізгі 

принципі оның бойында бірнеше жанрлардың араласып келуінде болып табылады.  

 Шағын ғана эссенің өне бойынан терең пәлсафалық ойларды, көркемдік пен әдеби 

шығармаға тән қасиеттерді, «сын сымбаты» мен публицистикалық танымды байқай 

аламыз. Эссеші тек қана өзінің атынан сөйлейді. Эсседе автор қозғалып отырған мәселе 

төңірегінде өз пікірін білдіреді, жаңа идеялар ұсынады.  

 Эссенің философиялық, әдеби-сыншылық, публицистикалық сипаттары бар. 

Эссенің негізгі сипаттарының бірі көркемдігі, сонымен қатар сыншылық сипатын да атап 

өткен жөн. «Негізінде, эссе – көркем жанр.Солай бола тұра, оның сыншылық сипаты 

айқын»   Лиризм – эссенің сипаттық қасиеттерінің бірі. Лиризм «айтайын дегенің сырлы 

суретке айналдыру». Эссенің лирикалық сарыны басым болғанда ғана ол оқырманының 

жүрегіне тез  жетеді, әсерлі болады. Эсседе адам жанының нәзік иірімдері мен 

толқындары, психологиялық мөлдірлік  пен  романтикалық рух көрініс тауып жатса 

автордың стильдік ерекшелігі айқындалады. 

 Эссе – нақты бір тақырып бойынша жазылатын айшықты сөз оралымдары. Онда 

философиялық  ой, тарихи таным  көркем түрде көрініс табады. Сондай-ақ эссе 

публицистикалық, әдеби-сыни  сипатқа ие.   

 Эссенің басқа жанрлардан басты ерекшелігі – оның еркін жазылуы. Эссе жазуда 

автор белгілі бір композициялық құрылымға тәуелді болмайды. «Эссенің негізгі жанрлық 

ерекшелігі – оның композициялық құрылымының еркіндік танытуы. Мұнда басқа жанрлар 

сияқты қалыпты стандарт байқалмайды. Автор өз ойларын жүйелі, жүйесіз еркін 

баяндайды. Пікір білдіру бір кітап, жазушы, тақырып, әдеби өмір жайлы нақтылы болуы 

да, не жалп әдебиеттің кейбір мәселелері хақындағы үзік-үзік ойлардан тұруы да мүмкін. 

Кейде естелік түрінде жазылып, жазушының шығармашылығы жайлы пікірлер оның іс-

әрекетін көрсету, айтқан сөздерін келтіру арқылы де білдіріледі» [3, 230 б.]. 

Қазақ әдебиетінде кенжелеу дамыған эссе жанрының табиғатын терең тани білген 

жазушыларымыздың бірі – Еркінбек Тұрысов. Қаламгердің «Қош көгілдір керуен», 

«Қайран Сәкен», «Кемеңгердің Керуені», «Нұржаудың нұрлы түндері», «Алыста қалған», 

«Досовтың соңғы күндері», «Темірқазық», «Бұлантыдағы ұлы күн», «Талдының тұнық 

сулары», «Тағдырдың сыйлығы» т.б. эссе, хикаяттары оқырманын әдебиеттің сырлы 

әлеміне алып барады. Жазушы өз эсселеріде адам, өмір, тағдыр, заман мен замандастар 

жайында көркем баяндайды. Е.Тұрысов эсселерін өткен өмірінен бір үздік сыр, көз көрген 

замандастары жайлы әдемі естелік десе болады. Жазушының «Кеменгердің керуені» атты 

повесть-эссесі М.Әуезовтің Оңтүстікке сапары жайлы естеліктермен өрбіп отырады. 

Повесть-эсседе автордың ұлы жазушыға жолсерік болып, Қаратау өңірін аралауға шыққан 

бірнеше күнгі оқиғасы әңгіме болған. Ұлы тұлға М.Әуезовтің кескін-келбетін, мінез-

құлқын, ел мен жердің тарихына деген сүйіспеншілігін жазушы эсседе суреткерлік 

шеберлікпен аша алған.   

Жазушының ой тебіренісі мен ішкі сезімі өзара үйлесім тауып жататын эссе 

жанрының көлемі шағын болғанымен, онда толғар ой терең, айтар сөз сыршыл болып 



келеді. Сондықтан да, сөз бен ойдың  ықшамдылығы, толғау мен талдаудың түйінділігі 

жағынан эссе оқырманды жалықтырмайтын өміршең жанр.  

         Эссенің басқа жанрлардан басты ерекшелігі – оның еркін жазылуы. Эссе жазуда 

автор белгілі бір композициялық құрылымға тәуелді болмайды. «Эссенің негізгі жанрлық 

ерекшелігі – оның композициялық құрылымының еркіндік танытуы. Мұнда басқа жанрлар 

сияқты қалыпты стандарт байқалмайды. Автор өз ойларын жүйелі, жүйесіз еркін 

баяндайды. Пікір білдіру бір кітап, жазушы, тақырып, әдеби өмір жайлы нақтылы болуы 

да, не жалпы әдебиеттің кейбір мәселелері хақындағы үзік-үзік ойлардан тұруы да мүмкін. 

Кейде естелік түрінде жазылып, жазушының шығармашылығы жайлы пікірлер оның іс-

әрекетін көрсету, айтқан сөздерін келтіру арқылы да білдіріледі» [5,230 б.]. Эссенің көлемі 

шағын болады десек те, жазушы Е.Тұрысов өзінің «Кеменгердің керуені» атты эссесін 

повесть деңгейіне көтере  алған.  

      Бүгінде әдебиет айдынында туындап жатқан эсселер әртүрлі сипатта жазылып жүр. 

Қазіргі көркем әдеби сипатта жазылған эсселерде әдеби суреттеулер мен талдаулар, ішкі 

толғаныстар басым болып келеді. Е.Тұрысов «Кеменгердің керуені» атты эссесінде 

талдаудан гөрі ішкі толғаныстар, әдеби суреттеулер басым болып келеді.  

Е.Тұрысов эсселерінде замандас бейнесі жиі көрініс тапқан. Жазушы эсселері өз 

заманының белді тұлғаларын, еңбек адамдарын көркем бейнелеумен  ерекшеленеді. Автор 

адам, өмір, тағдыр, заман мен көз көрген замандастары жайында көп сыр шертеді.  

Жазушының эсселері естеліктерден жинақталған сырлы сандық сияқты. Сандықтың аузы 

ашылған сайын әртүрлі тағдырлар жайлы өмірлік шындық ақтарылып жатады. 

 «Кеменгердің  керуені» атты повесть-эссесінде аты аңызға айналған заман тұлғасы 

Ә.Жангелдиннің бейнесін жазушының онымен кездескен бір сәті арқылы көреміз. 

Автордың «...сексенге келген жасында тұрымтайдай қалжасы, басында кестелі тақия, ақ 

күмістей жарқыраған сұлу мұрт, кішкене торғай құйрық шоқша сақалы...» [6, 7 б.]. деп 

суреттеуінен тарихи тұлға Ә.Жангелдиннің көркем бейнесі көз алдымызға келеді. Жалпы 

Е.Тұрысов кейіпкерінің келбет-кескінін жасауға шебер. «Кеменгердің  керуені» атты 

повесть-эссесінде қазақ әдебиетінің классик жазушысы М.Әуезовтің бейнесін 

оқырманына оның кескін-келбетін суреттеу арқылы ашады. М.Әуезовті алғаш көрген 

Е.Тұрысов жазушының сырт-келбетін: «сәл шалқақтау біткен кең кеуде, мол тұлғасына 

үйлескен баяу, байсалды, мінсіз де маңғаз қозғалыс» деп суреттейді. М.Әуезовтің бірнеше 

жылдан кейінгі кескін-келбеті повесть-эсседе былай суреттеледі: «Бұдан бұрын да көп 

айтылып, көп жазылған, көп бейнеленген жылы жүз. Өр жағы дөңестеу келген айқара 

қасқа маңдай. Сөз мәнері, әңгіме ағысына қарай тынымсыз түйісіп-жазылып тұатын қас-

қабағының астында, ұясы кең, сырт қияғы қысыңқы, мейір мен мархабат жылуына толы 

ойлы да мұңды сияқтаған, жанары жарық қоңырқай  көздер» [6, 22 б.]. 

Е.Тұрысов «Кеменгердің керуені» атты повесть-эссесінде М.Әуезовтің кескін-

келбеті, іс-әрекеті, сөйлеген сөзі арқылы оның табиғи болмыс-бітімін  бейнелеуге  көбірек 

көңіл бөлген.  

Көркем шығарманың эстетикалық нысанын, идеясы мен тақырыбын ашуда, 

жазушының шығарма арқылы көрсеткісі келген өмірлік шындығын  бейнелеуде, кейіпкер 

бейнесін сомдауда, жалпы шығарманың мұрат бағдарын айқындауда  ең басты құрал тіл 

болып табылады.  Әр жазушының өзіне тән жазу стилін, жазушының ешкімге ұқсамайтын 

өзіндік  қолтаңбасын  танытатын басты белгі де шығарма тілде жататындығын анық. 

Қаламгер Еркінбек Тұрысов  туындыларының ерекшелігі тіл өрнегімен сабақтасады. 

Е.Тұрысов шығармаларын оқи отырып, жазушының сұлу сөз, бейнелі образ тудыруға 

шебер екендіктерін байқаймыз. Қаламгерлер өз ойларын өрнекті сөздермен, бейнелі 

тіркестермен жеткізуге шебер.  

 Жазушылық шеберлік әрбір қаламгердің қолтаңбасын анықтайды. Ол ең алдымен 

шығарманың көркемдік болмыс-бітімінен басталады. Көркемдікке апарар шеберліктің 

негізгі аясы тіл өрнегінде жатқаны белгілі. Өмірлік жағдайларды суреттеуде қаламгер 

Е.Тұрысов тіл өрнектерін дәл тауып қолдана білген. Жазушы тіл өрнегіне терең ой, мәнді 



мазмұн  сыйдыра алды.  Жазушы қолаңбасынан шыққан «үделі үміттің бір нәзік сәулесіне 

нұрланған әжімді-аядай жүз», «жаңа туған ай сәулесіне шомылған тау жотасы»,  «қашқан 

қоянға мылтық көздегелі аптыққан аңшы», «алаулаған жүрек, астан-кестең ой», «қаншама 

ұрпақ жанын жібек желдей тербетіп, тәтті нұрға бөлеген құдіреті Абай әні», «түлкі 

бұлаңға салған шаң» сияқты бейнелі сөз тіркестері мен сөйлемдер шығарманың ішкі 

мазмұнын көркемдікпен  жеткізуде жазушының суреткерлік шеберлігін байқатады.  

Жазушы Еркінбек Тұрысовтың Әуезовтен тыңдаған тоқсан минуттық лекциясы 

автор үшін  өмірлік мәні бар оқиға болады. Тоқсан минуттық Әуезов университетін 

тамамдағандай сезімде болған Еркінбек Тұрысов «ұлы кемеңгерден бір өмірге жетерлік 

жолдамады алып келе жатқандаймын. Рухани дипломым, тозбайтын, сарқылмайтын өмір 

дипломым қойнымда емес, жүрегімде» деп ой толғайды. «...ай маңдайы жарқырап, сәл езу 

тарта жымиып, ғибрат-ізетпен сәлем бере» кіріп келген Әуезовпен  жазушының 

Оңтүстікке жасаған сапарында қайта қауышуы «көңіл құсы биікке, тым алысқа 

шырқыраған» Тұрсынбек аға үшін өмір мектебі болады. 

 Е.Тұрысовтың «Кеменгердің керуені» атты естелік эссесі арқылы М.Әуезовтің ел 

мен жер тарихына терең мән беріп, Қаратау өңірінің шежіреге толы елді мекендеріне 

үлкен құрметпен, зор сүйіспеншілікпен қарағанын байқаймыз. М.Әуезов әрбір кездескен 

ел қоныстарының аттарын сұрап, онда өткен елеулі оқиғаларға қызығушылық танытып 

отырған. Келіншектау туралы аңыз, Бабаатадағы Үміт қыз оқиғасы, көне Құмкент пен оған 

іргелес орналасқан ежелгі Бабаата мешіт-медресесі сияқты ел тарихы  ұлы жазушының  

назарынан тыс қалмаған. 

Шығармадағы диалогтың идеялық-көркемдік функциясы үлкен. Адамды  

мінездеуде,  оның психологиясын қалыптастыруда, адамның ой-пікірін, көңіл-күйін 

бейнелеуде  диалогтың  атқарар қызметі ерекше. Қандай адам болмасын  өзінің өмірге 

деген қөзқарасын сөзі арқылы білдіреді. Сондықтан да шығармадаға диалог бос сөзге толы 

болмауы тиіс. Диалог үлкен шеберлікті қажет ететеді. Шығармадағы диалогтың көркемдік 

қызметі қаламгердің талантына байланысты.  «Кеменгердің керуені» атты повесть-

эссесінде М.Әуезовтің өз сөзі арқылы оның әдеби характерін ашып көрсеткен. Жазушы 

кейіпкерінің  диалогы  арқылы  оның болмыс-бітімін ашып, мінезін-құлқын көркем 

бейнелеген. 

Жазушы эсседе өткен күндерге көз жүгірте отырып,  әдемі естеліктен сыр шертеді. 

Жазушы эсселерінде автордың көңіл-күйі, ішкі сезім иірімдері мен ой толғаныстары өзара 

үйлесім тауып жатады. Сондықтан да  «жүрекке жылы тиетін лиризм» жазушы 

Е.Тұрысовтың эсселеріне тән қасиет.  

 «Кеменгендің керуені» атты повесть-эсседе жазушының туған жерге деген құштар 

көңілі көрініс тапқан. Аңызға айналған Келіншектау,  Қаратудың ең биік шоқысы 

Мыңжылқы, Майбұлақ тау өлкесі, Мұзбелдің биігі, көгілдір Боралай, Бөген сулары, 

салқын самалды Сарыарқаға ұласқан елді мекен, қастерлі Қаратаудың биігі мен сай-

саласына сағымдай ұласып жатқан ұлан ғайыр дала жазушы үшін ең қымбат, ең аяулы 

өлкелер. Арыстанды-Қарабастың қара дауылын «Қаратаудың майда жібек самалы» деп 

қабылдайтын жазушы үшін туған жердің әрбір тасы қастерлі. Ел мен жердің қадірін 

білетін жазушы үшін тарихы терең көне Құмкент, қасиетті Қаратау қойнауы, шежірелі 

Созақ – ата-бабадан мұра болып қалған баға жетпес ең асыл қазына.   

Повесть-эсседе жазушы әртүрлі көркемдік әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, 

кейіпкер бейнесін ашуда шеберлік танытқан. Қаламгер кейіпкерінің кескін-келбетін 

жасауда ерекше қолтаңбасымен ерекшеленеді. М.Әуезов сынды ұлы тұлғаның бейнесін 

оның портретін жасау арқылы да ашып көрсетеді. «Өр жағы  дөңестек келген айқара қасқа 

маңдай. Сөз мәнері, әңгіме ағысына қарай тынымсыз түйісіп-жазылып  тұратын қас-

қабағының астында, ұясы кең, сырт қияғы қысыңқы, мейір мен мархабат жылуына толы 

қолы да мұңды сияқтанған, жанары жарық қоңырқай көздер», «Бұрынғы өз келбетіне 

жарасқан маңдайды айнала көмкеріп, қос самайды  өрлеп асау толқындай өрге тулап 

жатқан көкбұйда шашы селдіреп, қиялай құлап жатыр» [6, 22-23 бб].  



Шығарманың эстетикалық мәні, оқырманға әсері оның көркемдік деңгейіне, көркемдік 

құнарлығына байланысты. Кейіпкер бейнесін  жинақтауға ықпал ететін көркемдік әдістер, 

бейнелеуші-көркемдеуші құралдар жүйесі, кейіпкер мінезін жасаудағы бейнелеу 

құралдарының қолданылу аясы, шығарманың жалпы көркемдік болмыс-бітімі жазушы 

Е.Тұрысов шығармашылығында үлкен жетістігімен көзге түседі. Қазақ әдебиетінде 

Е.Тұрысов өзіндік үрдісімен, өзіндік қолтаңбасымен танылған қаламгер.   
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Аннотация: В статье рассматривается проблема понятия эссе и методы его написания. В 

настоящее время в школьную  учебную программу и в программу высших учебных заведений 

включены  написать эссе. Это объясняется тем, что путем написания эссе можно открыть дорогу, 
тое есть дать возможность формированию личности.  

Сегодня эссе приобрел новое значение и признано как литературный процесс. Эссе 

проявляется как один из основных проблем литературного процесса 

Эссе играет большую роль в развитии творческой способности обучающегося. Путем 
написания эссе обучающиеся смогут передать свои мысли, высказывать субъективное мнение. 

Эссе с положительной стороны повлияет для формирования обучающегося как личность. Жанр 

эссе наряду своей жизнеспособностью, проявляет себя как необходимость в выполнении  новых 
требований образования. Поэтому, познание жанра эссе, выявление ее основных значении и 

характера обязывает решений ряда задач.  

В статье произведен комплексный анализ  специфики написания эссе и развития жанра 
эссе в казахской литературе. В статье рассматривается  творчество писателя Е.Турусова и  его 

повесть-эссе «Кеменгердің керуені».  

Кілттік сөздер: эссе, проза, жанр,  писатель, повесть, искусство, аргумент, автор 

Abstract:The article addresses the problem of essay concepts and methods of its writing . 
Currently, an essay is included in the school curriculum and in the higher education curriculum. Today, 

the essay has taken on new significance and  it is recognized as a literary process. Essay manifests itself 

as one of the main problems of the literary process. Essays plays a big role in the development of the 
creative ability of the learner. By writing essays, students will be able to convey their thoughts, express a 

subjective opinion. The essays influence positively to the learners formation as an individual. The genre 

of essays, along with its vitality, manifests itself as a necessity to meet the new requirements of education.  

An essay is an artistic expression of the author's personal opinion. The essay freely describes the author's 
own opinion, based on his own practice. The article provides a comprehensive analysis of the specifics of 

writing essays and the development of the genre of essays in Kazakh literature. Article describes the work 

of the writer and his essays . 
Keywords: essay, prose, genre, writer, novel, art, argument, autho 

 


