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Қазақстан мұнай-газ саласының, оның ішінде геологиялық барлау 

жұмысында өзіндік орны бар ғалым, тәжірибелі басшы, өндіріс 

ұйымдастырушысы досым Марат Қорқытұлы Байзақов жөнінде аздаған 

естелік жазуды қолға алдым. Жазатын дүние көп, бірақ досым жөнінде 

өткен шақпен жазу мен үшін ауыр ... сондықтан досымның барлық 

қырын ашып бере алмаймын ба деген қаупім де бар. Сыйлас та қимас, 

қадамдас досыңнан айырылу қандай қиын десеңші! 

 

Мен Qazaqstan ұлттық арнасындағы «Дара жол» жобасын үзбей қарауға 

тырысамын.  Осы бағдарламада өмірде де, өздері еңбек еткен салада да 

еліміздегі ерен жетістіктерге жеткен адамдардың тағдыры жайы баяндалады, 

олардың өз жолдарын қалайша дара жол жасағандарының сырына үңіледі. 

Бағдарламаның кейіпкерлері көзі тірі біздің замандастарымыз. 

Кейіпкерлердің сан қилы тағдырларын тыңдап, олардың қалайша осындай 

жетістікке жеткендерін көргенде таң қалмасқа амалың қалмайды. Әр 

кейіпкердің өмірінен өзіңе қажетті сабақ алып, ой түюіңе, өнеге алуыңа 

мүмкіншілік мол. «Әркімнің өмірде өз жолы бар, оны дара ету өз қолында»-

дейді осы хабардың жүргізушісі Дана Нұржігіт. Осы хабарға кейіпкер 

болатындай замандастарымның ішіндегі бірегейі деп, жақында ғана өмірден 

өткен досым Марат Қорқытұлы Байзақовтың да өмір жолы осынау 

бағдарламада көрсетуге лайық-ау деп ойлаған болатынмын. 

Жас келген сайын уақыт шіркін өз дегеніне көндіріп, өткен өміріңді көз 

алдыңа келтірмей қоймайды. Өткен жылдар ішінде кімнен оқыдың, кіммен 

дос болдың, кімді үлгі тұттың – бәрі-бәрі еріксіз ойға оралады және оны 

анда-санда болса да сыртқа шығарудың бір себебін іздейсің. Естелік жазғысы 

келетін, артына сәл де болса із қалдырғысы келетін адамға ондай себептер де 



жеткілікті, табыла қалады. Осындай себептермен біраз уақыттан бері өткен 

өмір жолым, ол жолда бірге болған адамдарым жайында естеліктер жазуды 

қолға алғанмын. Жазған естеліктерімді әлеуметтік желілер арқылы  

оқырмандарыма, таныстарыма таратып та жүрмін. Ал, осы естелігімді жазуға 

отыруға себеп болған ұзақ жылдар бірге жүрген сырлас, үзеңгілес досымның 

қазасы еді. Қайғыра отырып қолыма қалам алдым.  

Әр адам өз өмірін ақ ниетпен адал істерге бағыттап, рухани-адамгершілік 

құндылықтарды өзіне мұрат еткенде ғана оның өмірі үлкен мәнге ие болады. 

Елі үшін ерен еңбек етіп халық ықылас-ілтипатына бөленген азаматтар аз 

емес. Ұлағатты істерімен, қарапайым да адамгершілік қасиеттерімен  көптің 

құрметіне ие болған жандар әрдайым халық жадында, есінде сақталмақ. 

Осындай шоқтығы биік азаматтардың бірі — Марат Қорқытұлы Байзақов. 

Қорқыт ақсақалдың ауыл-аймаққа, дос-жаранға  сыйлы отбасында дүниеге 

келген балалары да тәрбиелі, елге белгілі азаматтар болып өскендігі Атырау 

өңіріне белгілі.Осындай шаңырақта дүниеге келген Марат досымның да 

тәрбиелі, еңбекқор, білімге құштар болып өсуі заңды болуға тиіс. Марат 

Қорқытұлы отбасында да бақытты өмір кешті. Елге үлгі, жұртқа өнеге 

болатындай тәрбиелі ұл-қыз өсіріп, немерелер сүйген абыройлы ата еді... 

Енді артында қалған сол саналы ұрпағы ардақты әкесінің, ал ағайын-туғаны 

жақын туысының атын қадірлей, ұлағатты ісін жалғастырады деп сенеміз. 

Салмақты да сабырлы мінезімен, мейірбанды қалпымен қайырлы ғұмыр 

кешкен Марат Қорқытұлының жарқын бейнесі біздің жүрегімізде мәңгі 

сақталады. Иманың жаныңа серік болып, сол мейірбанды асыл мінезіңмен 

жұмақтың төрінен орын алғайсың. 

Пенденің қамшының сабындай қысқа ғұмырында өз өмірін тағлымға толы 

қылып ғұмыр кешуі тек қана өзіне байланысты ғой. Сондай тағлымға толы 

тағдыр иесі Марат Қорқытұлы Байзақов досым жайындағы аздаған 

естелігімді бастамақшымын, оқып қарарсыздар. Досымның жарқын 

қырларын ашып көрсетіп, елге үлгі қылғым келді. 

Дос адам жанының айнасы тәрізді. Себебі адам өзі қандай болса, дәл сондай 

жанына жақын жанды іздейді. Ойы, арман-тілегі, мақсат, ең бастысы өмірдегі 

құндылығы бір адамдардың шынайы дос болып, өмір бойы араларынан қыл 

өтпейді. Ал достық дегеніміз - адамды ерекше қанаттандыра білетін, 

қуанышты үдетіп, қайғыны азайтатын қарым-қатынас түрі. Өмірде шынайы, 

адал дос табу, достық қарым-қатынастарды сақтай білу өте маңызды. Себебі 

әрқайсымыз достыққа мұқтажбыз, ол ешқашан көптік етпейді. Еліміздің 

асқақ ақыны, патриоты, ұлт жанашыры Мұхтар Шахановтың: 



«Достық деген ізгіліктің алаңы, 

Оған куә ғасырлар мен замандар. 

Отанын да сатып кете алады,  

Қиын шақта досын сатқан адамдар!» деген жолдарынан достықты қандай 

дәрежеде бағалағаны сезіледі. Шынайы, адал дос өмірде орын алатын түрлі 

сәтсіздіктерге мойымай, басқа түскен ауыртпалықтарды бірге көтеруге 

жәрдемдесіп, қуаныш пен шаттығыңды бөліседі. Дос адамдардың мінездері 

әр түрлі болуы мүмкін, дегенмен құндылықтары мен арман – мақсаттары 

бірдей болады, бірақ бұл жағдай достыққа еш кедергі бола алмайды. 

Халқымыз достық қарым – қатынасты ерекше бағалаған, бұған дәлел, “Дос 

жылатып, дұшпан күлдіріп айтады”, “Досы жақсының, өзі де жақсы”, 

“Дүниеде адамның жалғыз қалғаны - өлгені, қайғының бәрі соның басында” 

дегендей мақал-мәтелдер. Достық – адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз 

сеніп, бір мүдделі, ортақ көзқараста болатын қасиеті. Достық өзара 

жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Сатқындық, 

екі жүзділік, өтірікшілдік, өзімшілдік достықпен сыйыспайды. Қазақтың 

дәстүрлі әдеп жүйесінде достыққа үлкен көңіл бөлінеді. Достық – бұл 

өмірдегі ешнәрсемен бағаланбайтын құндылық. Дос табу оңай, ал оны сақтау 

одан да қиын. Марат Қорқытұлы екеуміздің достығымыз жоғарғы оқу 

орындарын, ол - Уфадан, мен - Алматыдан, бітіріп келгеннен басталып, күні 

кеше ол бақилық сапарына аттанғанша жалғасты, ол қасымда жоқ болса да 

әлі де жалғасып жатыр деп түсінемін.   

  Марат Қорқытұлының мына жалған фәниде тағылымға толы өмір сүргенін, 

қысқа ғұмырында өзінің жақсы істерімен артына жақсы атын қалдырғанын, 

араласқан адамдарының барлығымен де қарым-қатынасы жағымды болғанын 

барлығымыз да білеміз. Қандай қызмет атқарса да, қай ұжымда, қандай 

ортада жүрсе де сөйлеген сөзіне істеген ісі сай болып, жүрген ортасына 

сыйлы бола білді. Марат Қорқытұлының елге сыйлы болуының бір сыры 

оның адамгершілік қасиетінің жоғары деңгейде болғандығынан деп 

түсінемін. Орыс жазушысы  К. Г. Паустовский: «Адам ақылды, кішіпейіл, 

әділ, батыл да қайырымды болуға тиіс. Тек сонда ғана оның осынау Адам 

деген мәртебелі атпен аталуға құқы болады» десе, Куба жазушысы, саяси 

қайраткер Х.Марти: «Адам бола білу – ең қиын мамандық» - деп жазған. Ең 

ұлы жеңіс– өзіңді-өзің жеңу. Өзіне-өзі ие бола білген адам ғана барша 

жұрттан мықты деген тәмсілдер бар. 

Адамзат тарихында адамгершілікке байланысты пайда болған категорияларға 

мыналар жатады: жомарттық, батырлық, ерлік, әділдік, қарапайымдылық, 

кішіпейілділік, адалдық, шыншылдық, ұяттылық, ар мен намыс … 



Тізбектеліп жазылған осы қасиеттердің барлығы да Марат Қорқытұлының 

бойынан табылатыны сөзсіз. Осылардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, 

өмір сүру барысында Марат Қорқытұлының әр категория бойынша жасаған 

жақсы істерін тізбектеп жазса, олардың тізбегі үлкен бір кітапқа жүк болары 

анық. Марат Қорқытұлымен араласқан әр адам оның осы категорияларға 

әбден сай келетінін, лайықты тұлға екенін ойланбастан айтар еді. 

Адамгершілік қасиеттері отбасында, қоршаған ортада, балалар бақшасында, 

мектепте адамдардың іс-әрекетінің барысында бір-бірімен 

араласу  нәтижесінде, қоғамдық тәжірибе алуын өмірмен байланыстыру 

арқылы қалыптасып, дамиды. Халықта: «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 

ілерсің» деген мақал бар. Тәлім-тәрбие болмаған жерде адамгершілік қасиет 

те қалыптаспайды. Адамның адамгершілігі – оның ең жоғарғы қасиеті, 

былайша айтқанда кісілігі. Адамгершілігі мол адам – басқаларға қашан да 

үлгі-өнеге. Марат Қорқытұлының өмірге келген отбасы, өскен ортасы, өмір 

жолында айналасына жинақталған, араласқан адамдары ... оның қандай адам 

екендігін, адамгершілігі қандай деңгейде екендігін көрсетсе керек. Ел 

сыйлаған Қорқыттай әкеден туып, сол кісінің өнегесін көріп өскен бала 

қалайша басқа жолға түсуі мүмкін?! Ұшқан ұясында көріп өскенін өмірде 

көрсете білген Мараттай баласы бар Қорқыт әке бақытты әке екені даусыз.   

Адамның бар құндылығы – оның өмірі. Өмірді ойламаса, алдына белгілі 

мақсат қоймаса, сөйтіп оның терең  мазмұнын көрмесе адам өз өмірінің 

құндылығын түсінбейді, өзінің, басқа адамдардың алдындағы ешқандай да 

жауапкершілігін сезінбейді. 

Қайғы келсе, қарсы тұр, құлай берме, 

Қызық келсе, қызықпа, оңғаққа ерме. 

Жүрегіңе сүңгі де, түбін көзде 

Сонан тапқан – шын асыл, тастай көрме, - деп жырлаған данышпан Абай. 

«Бақыт – әрбір адам ұмтылатын мақсат», - деп жазды әл-Фараби. Француз 

жазушысы В.Гюго: «Шын бақытты болу үшін бақытқа ие бола кету 

жеткіліксіз, оған іспен қол жеткізу керек» - деген.Өзінің алдына үлкен мақсат 

қойып, оны орындауға барлық күшін жұмсай білген адам ғана бақытты бола 

алады. «Бақыттың мәні – парасаттылықта, - деп жазды әл-Фараби, - әркімнің 

өз алдына игілікті мақсат қоя білуінде, ол мақсатпен кездейсоқ рахат үшін 

емес, адамның өз мінез құлқын, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, ізгілікке 

бағыттап отыруында». Марат Қорқытұлының өмірдерегін зер салып қараған 

жан бірден-ақ байқайды, ол о бастан-ақ өз өміріне асқан жауапкершілікпен 

қарағанын, алдына үлкен мақсаттар қойғанын, сол мақсаттарға жету жолында 

аянбай-талмай, уақытымен санаспай, маңдай терін төгіп еңбектенгенін, 

қасындағы адамдарды да ортақ іске біліктілікпен жұмылдыра білгенін еш 



қиындықсыз көруге болады. Шын бақытқа ол өз ісімен қол жеткізді.Өзінің іс-

әрекеттерін сол асқақ арманына үнемі бағыттап отырды. 

  Марат Қорқытұлы жайында кез келген адаммен сөйлесе қалсаңыз, ол адам 

оның мәдениеттілігін, қарапайымдылығын, ешкімге тәуелді болмай, 

жалтақтамай тіке жүретінін, өз ойын, пікірін ашық айтатынын, қасындағы 

жолдастарының айтқан ойларымен, пікірлерімен санасатындығын ... айтары 

анық. Негізінде,  «мәдениетті адам өзін-өзі қарапайым, табиғи жағдайда 

ұстайды, кез-келген жерде бірдей мінез көрсетеді, өзін қоршаған басқа 

адамдармен қарым-қатынас орнатқанда олардың қызметіне, лауазымына, 

туысқандық байланысына қарамайды, керісінше олардың кісілігіне, 

мәдениеттілігіне қарап қарым-қатынас жасайды. Ол өз-өзіне сын көзбен, өз 

ісіне жауапкершілікпен қарайды. Ол өз пікірін қалайда өткізуге тырыспай, 

басқаларды да тыңдайды. Жалпы алғанда өз пікіріне, іс-әрекетіне басқа 

адамдардың көзқарастарын бағалау – адам мәдениетінің көрсеткіші» деген 

тәмсіл бар. Марат Қорқытұлының өмір жолында қарым-қатынас жасаған 

адамдарына қарап отырғанда бұл тәмсілдің дәл Марат Қорқытұлына арнап 

жазылған ба деп қалуға да болар еді. Қандай керемет адамдармен, 

тұлғалармен, ойлы, мәдениетті жандармен араласқанынан-ақ біраз нәрседен 

хабар алуға болады. Адам қоғамның мүшесі, соның ішінде өмір сүреді, одан 

тыс қала алмайды.Адамды табиғат жаратқанмен, оны өсіріп, тәрбиелейтін – 

қоғам. Неміс ақыны И.Бехер: «Адамдар – тек адамдар арасында ғана адам 

бола алады» - деген. Адам өмірі қатынастар мен өзара қатынастардан 

тұрады.Тамақ ішу, киіну, үй болу қаншалықты табиғи қажеттілік болса, 

басқалармен қарым-қатынас та солай болуы керек.Кәсіби, әлеуметтік, жеке 

адамдар арасындағы қатынас біздің қандай ортада екенімізді анықтайды. 

Адамдармен жақсы қарым-қатынас орнату бедел мен адамгершілікті 

ажарландыра түседі. Марат Қорқытұлы осы қағидаттарды жақсы түсінген, 

санасына мықтап сіңірген, сондықтан да қарым-қатынас орнататын 

адамдарының адами қасиеттеріне, адамгершіліктеріне үлкен мән бергенін, 

талғаммен келгенін байқау қиын бола қоймас. Мараттың бойында қазаққа тән 

біраз байлық тұнып тұр еді ғой. Сөз байлығы, қазақ сөзінің барша ажары мен 

базарын, сыры мен сымбатын, құны мен қымбатын таңдайына татып 

бағалаған жан еді ғой біздің Мәкең.  Мараттың орыс мектебінде оқып, одан 

соң Уфадағы институтта да орысша оқып келгенін ескеретін болсақ, оның 

қазақша шешен сөйлеуінің, ана тілімізді терең түсініп, өте ұтымды қолдана 

білетініне таң қалмасқа болмайды. Өз басым Мараттың қос тілді шебер 

меңгергеніне, әсіресе қазақ тілінің майын тамызып сөйлейтініне қызыға 

қарайтынмын. Салт-дәстүрді сақтау, жете білу, оны орнымен дәріптеу 

байлығы да адам қызығарлықтай дәрежеде еді. Бұл құндылықтардың 

барлығы да Мараттың бойындағы тектілікті көрсетсе керек. Сөйлеген 

сөздерін үнемі ұлы тұлғалардың айтқан өнегелі сөздерімен өрнектеп, 

әспеттеп, керемет афоризмдермен безендіріп айтатынын оны білетіндер 

жақсы біледі. Әзіл сөздері мен тұспалдап келтірген кейбір ойларын естудің 

өзі неге тұрады десеңші. Бұлайша шешен, шебер сөйлеудің арғы жағында 



оның көп оқығандығы, көпті көргендігі, жақсылармен көп араласқандығы, 

жақсылардан көп нәрсені үйренгендігі, көп дүниені көңіліне тоқығандығы 

көрініс беріп тұратыны айтпаса да белгілі. Адамдар тіл мен сөз арқылы өз 

сана сезімін байытып, әлемді және оның мазмұнын түсінеді. Асан қайғы: 

Таза мінсіз асыл тас, су түбінде жатады. 

Таза мінсіз асыл сөз, ой түбінде жатады. 

Су түбінде жатқан тас, жел толқытса шығады. 

Ой түбінде жатқан сөз, шер толқытса шығады. – деп жырлаған өз заманында. 

Ақылды ой, алғыр сөз – адамның ең жоғарғы қасиеті. Халықта «Ас тұзбен 

дәмді, ал адамзат салиқалы саналы сөзімен сәнді» - деген нақыл сөз бар. Осы 

тәмсілдер, айтылған ұтқыр ойлар Марат Қорқытұлының сөйлеу шеберлігіне 

дәл баға бергендей.Осы жерде айта кетейін, «Жігітке жеті өнер де аз, жетпіс 

жеті өнер де көптік етпейді» дегендей оның сөз өнеріне тікелей қатысы бар  

асабалық қырын да жақын жүрген жандар жақсы біледі. Бір қызығы, өзінің 

өмірінде ерекше орын алатын ұстазы Халел Жағыпарұлы Өзбекғалиев өзінің 

70 жасқа толған мерейтойын басқаруды, ұйымдастырып өткізуді, тойды 

әдемілеп жүргізуді осы шәкіртіне, Марат Қорқытұлына сеніп тапсырғаны да 

біраз нәрседен хабар берсе керек. Сол кездегі Қазақстан Республикасының 

астанасы Алматы қаласында болатын республикалық  геология министрінің 

орынбасарының мерейтойын жүргізу үшін сол кездердегі елге танымал 

болып жүрген асабалар, әртістер, ақындар ... сөз өнерінің жілігін шағып 

майын ішкен кәсіби мамандар жеткілікті болған шығар-ау. Ал Марат 

Қорқытұлының да осындай республикалық деңгейдегі атақтарынан ат 

үркетін лауазымды тұлғалардың, еліміздің сорпаның бетіне шығар игі 

жақсылары, марқасқалары мен жайсаңдары жиналған осынау үлкен 

мерейтойды басқаруға жүрегі дауалап барғаны да оның өзіне өзі сенімді 

болғанын көрсетсе керек. Халықта  «Жауға шапқанда қол бастаған жеңіл ме, 

әлде көпшіліктің алдында сөз бастаған жеңіл ме?» деген сөз бар. Халық 

алдында, оның ішінде көпті көрген тұлғалардың алдында сөз сөйлеу, той 

басқару қалай оңай болсын?! Бұл да болса Марат Қорқытұлының бір қыры 

болса, Халел Жағыпарұлының да өз шәкіртінің қырларын байқай білген, көре 

білген көрегендігін көрсетсе керек. Халел Жағыпарұлы сияқты көпті көрген 

көнекөз адам шәкіртіне сенімді болып, бүйрегі бұрып тұрғаны да біраз 

нәрседен хабар беріп тұрған тәрізді. Бұл жерде мен Марат Қорқытұлының 

тек қана бір мерейтойды басқарғанын жаздым, ал ол тойдан басқа да 

көптеген елімізге, өңірімізге белгілі азаматтардың мерейтойларын 

басқарғанын тізбектеп жаза беруге болады. Осының өзі де Марат 

Қорқытұлына сөз өнерінің құдіреті дарығанын, тіл байлығының шұрайлы 

екендігін көрсетсе керек.  



  Марат Қорқытұлы жайында қандайма бір естелік, немесе шағын әңгіме 

жазғанда, ауызекі әңгімелей қалғанда оның «Қазақстан Республикасының 

құрметті геолог-барлаушы» маман екендігін, қазақ мұнайына еңбегі сіңген 

ғалым екендігін айтпай өту мүмкін емес.Сондықтан ендігі кезекте Марат 

Қорқытұлының мұнай саласына сіңірген еңбегі жайын тілге тиек етейік.  Ол 

өзін әрдайым «Мен – геолог барлаушымын, бұрғышымын» дейтін. 

Сондықтан да ойымды Қазақстан Журналистер Одағы сыйлығының лауреаты 

Кенжебек Тұманбайұлының «Ел ардақтылары – Бұрғышылар» кітабына 

«Алғы сөз орнына» деген жазбасында  Марат Қорқытұлымен көптеген 

жылдар бірге жұмыстас болған, сыйлас аға-досы Қазақстанның Еңбек Ері 

Ұзақбай Қарабалин ағамыздың сөзінен аздап үзінді келтіре отырып 

бастамақшымын. Ұзақбай ағамыз: «... Бұрғышы атты жауапкершілігі зіл 

батпан қастерлі мамандық бар. Көпшілігіміз еңбек жолымызды бұрғышының 

көмекшісі болып бастап, бүгінгі биікке сол арқылы көтерілдік. Сонау 1930 

жылдары «Эмбанефть» тресіне басшылық жасаған Я.Лаврентьевтің: «... 

Бүгінгі біздің басты мақсатымыз – теориялық білімі мықты, өндірістің 

технологиялық ерекшеліктерін жан-жақты меңгерген, кәсіпшіліктің 

жұмысын шебер ұйымдастыра білетін бұрғылау командирлерін даярлау. 

Бұрын қара жерге бұрғы салар алдында қалай бұрғылау керектігін, бұдан әрі 

кен көзіне жеткенге дейінгі процестердің бәрін бес саусақтай білуі керек. 

Мен бұрғышыларды командир деп жайдан-жай атаған жоқпын. Өйткені олар 

бірде-бір сағаттың бос өтпеуін, бірде-бір оқыс оқиғаның болмауын, 

механизмнің энергия шығынының босқа кетпеуін қырағылықпен бағалап 

отыруы керек»,-деген пікірі бүгіндері де өзінің маңызын жоғалта қойған жоқ. 

Кеңес Одағы кезінде мұнай кәсіпшіліктерінде еңбек еткен бұрғышылардың 

арасынан Социалистік Еңбек Ерлері де, Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаттары да шықты. Жүздеген бұрғышыларымыз орден, медальдарға ие 

болып, абырой биігінен көрінді. Сол аға буынның еңбек дәстүрін бүгінгі 

бұрғышылар да  лайықты жалғастырып келеді деп санаймын. Қысқасы, 

қыстың аязы мен шілденің ыстығында иен далада мұнай бұрғылау 

кәсіпшіліктерінде уақытпен санаспай еңбек етіп жүрген бұрғышы қауымын 

қалай құрметтесек те артықтық етпейді.  ... Қарапайым еңбек адамдарының 

маңдайынан аққан адал терді бағалағанда ғана келешегіміздің кемел 

болатынына сенесің». 

Ал енді осынау кітапты құрастырушы автор жинақты ақын Мақсұт 

Неталиевтің мына өлең жолдарымен ашқан екен: 

Сыры мәлім ежелден бұл араның, 

Бұрғышылар шарлайды қыр алабын.  

Күнге күйген жүзіне қарап тұрсаң, 

Ұлдарына ұқсайды бір ананың. 



Қарапайым адамдар, тұрпат қандай, 

Кете алмайсың қызығып, бір тоқталмай. 

Кен табылса қол соғып қуанады, 

Әйелдері бәрінің ұл тапқандай! 

Жалықпайды, зерттейді әр төбені,  

Жер астында бұлардың әр керегі. 

Жер қойнының сырымен таныс болған, 

Бұрғышылар ғажап қой мәртебелі. 

Мекені жоқ мұнайсыз бұл араның, 

Бұрғышылар кезеді қыр алабын.  

Маңдай тері солардың фонтан болып,  

Төбесіне шапшиды мұнараның. 

  ... Кеңес Одағы салтанат құрған шақта «Бұрғылау – мұнай үшін күрестің 

алғы шебінде» деген ұранның болғанын алдыңғы буын бұрғышылар ұмыта 

қойған жоқ. Көзіңе ұшқанда қара ілінбейтін жапан түзде, киімдері май-май 

болып(өздеріне сондай жарасымды) жұмыс істеп жүрген бұрғышылар 

қауымы жайында жазуды жөн көрдік деп жазыпты жинақтың авторы. Бұл 

бұрғышылар жайын сөз ететін алғашқы жинақтың жарық көруіне де Марат 

Қорқытұлы біраз еңбек сіңірген болатын. Жазушы Кенжебек Тұманбайұлы 

болашақ кітабына материал жинастыру мақсатымен Ақтау қаласына келгенде 

оған алғашқылардың бірі болып көмек қолын созған да осы Марат 

Қорқытұлыболатын. КЭ «МНГР» мекемесінің байырғы майталман 

бұрғышыларын жинастырып, олардың өмірдеректерін тауып, өздерімен 

жазушыны кездестіріп, сұхбаттастырып, біраз жұмыстанған. Бұл жағдай да 

оның бұрғышы қауыммен етене араласып жүргендігін, олармен 

байланысының жоғалмағандығын, оларды өзіне жақын тұтатынын сездірсе 

керек. Әрине, Марат Қорқытұлы нағыз бұрғышы маман, осы салаға еңбегі 

сіңген ғалым. Ғалым болғанда да практикалық тұрғыдан өндірісте ұзақ 

жылдар жұмыс жасап, мол тәжірибе жинақтап, сол баға жетпес байлығын 

ғылыммен ұштастыра білген бірден бір ғалым десе де болады. Таразының 

басын тең ұстап, тәжірибе мен ғылымды ұштастыра отырып мәселенің  

тереңіне үңілу кез-келген «кабинетте отырып жұмыс жасайтын» ғалымның 

қолынан келе бермейтін қасиет. Марат Қорқытұлын көп ғалымдардан 

ерекшелеп көрсететін, шоқтығын биіктетіп тұратыны да осы тұсы, өндірісте 



жинаған бай тәжірибесі, еліміздегі мұнай-газ саласының проблемаларын 

бүге-шігесіне дейін жетік білуі, осы проблемаларды шешу жолдарын да 

өндірісті тікелей басқарған маман басшы ретінде айқын сезінуі, болашаққа 

көз жүгіртіп көруі.   

  Негізінен, мұнай мен газ байлығын халық қажетіне жарату үшін оны әуелі 

іздеп табу керек екені баршаға белгілі болар. Үйдегі ауыз судың шүмегінің 

тиегін ағытып жіберсең болғаны аға беретіні сияқты оңай дүние емес.... Бұл 

байлықты халық игілігіне ұсынғанша мынандай бірнеше тараптан тұратын 

жұмыстар жасалуы қажет. Бірінші кезекте, мұнай мен газдың жасырынған 

алаңын іздеп табу керек. Бұның өзі де бірнеше кезектен тұратын күрделі 

жұмыстар: геодезиялық іздестіру(бұған аэрокосмостық іздестіру де кіреді), 

барлау-бұрғылау жұмыстары, геологиялық анықтау жұмыстары, 

геофизикалық жұмыстар, байлық қорының көлемін анықтау жұмыстары. 

Екінші кезекте, барлаушылардың тауып берген, көлемін анықтап берген 

алаңын ұңғылар қазып игеру, мұнай мен газды өндіру, құрамын тазартып 

тасымалдаушыларға тапсыру. Үшінші кезекте, өндірілген мұнай мен газды 

мұнай өңдейтін заводтарға тасымалдау. Төртінші кезекте, мұнай мен газды 

өңдеп, түрлі өнімдер шығару. Бесінші кезекте, дайын мұнай мен газ 

өнімдерін нарыққа шығарып сатып пайдаға асыру. Міне осы атап көрсетілген 

бірнеше кезектердің барлығы да жеке министрліктер болып жұмыс жасады. 

Осылардың ішіндегі ең азабы көбі, жұмысы да, жұмысшыларының 

тұрмысының ауырлығы жағынан да ең бір қиын саласы-геологиялық 

іздестіру, барлау-бұрғылау саласы(геологоразведка, разведочное бурение). 

Геологиялық іздестіру, барлама бұрғылау дегеніңіз соғыс кезіндегі әскери 

барлаушылар сияқты, тың жерлерді игерушілер сияқты үнемі алдыңғы шепте 

жүретін адамдар. Барлық қиындық осылардың мойындарына түседі. Қалған 

салалардың жұмысшыларының да, жұмыстарының да барлығы әбден 

орныққан, барлық жағдайларын жасап алған жағдайларда болады. Қаншама 

алаңдарды қазғанда, қаншама мыңдаған шақырым болатын тереңдіктерді 

игергенде жұмысың аздап та болса нәтиже берсе жақсы, көпшілік 

жағдайларда ондаған жылдар бойы азаптанып еткен еңбегің зая кетіп 

жататыны шындық. Бірақ ойламаған жерден байлықтың көзін ашып 

қуанышқа кенелетін кездер де болады, ондай қуаныштардың куәсіндей 

болып  мұнай мен газды беріп тұрған, еліміздің байлығын арттырып тұрған 

мұнай мен газдың алаңдары. Бір қызығы, мұнай мен газ байлығының 

барлығына жуығы апаттық жағдайларда, «күтпеген»(әрине, соны іздеп 

жүргеніңмен) жерден ашылып жататыны шындық. Қаншама «открытый 

фонтандар» болды, қаншама мұнаралар грифондардың кесірінен жердің 

астынатүсіп кетті, қаншама мұнаралар өртеніп кетті, қаншама адамдардың 



тағдырларын «сындырды», бүлдірді десеңші, мұнай мен газдың жақсы қоры 

бар алаңды ашқанша?  Сондай алаңды ашқан бойда баяғыдан бергі төгілген 

маңдай терің, көрген азаптарың, қиыншылықтарың, шыққан 

шығындарыңның барлығы да ақталып шыға келеді ғой. Сондай алаңды ашу 

үшін қаншама жылдар бойы еңбектенсең де, қаншама шығын шығарсаң да 

артық емес. Және бір қасиеті, ол алаңдар сенің сәл осалдық көрсеткен 

тұсыңды аңдып тұрып «соғады» ғой. Бисенғали атамның айтқан «киелі 

мұнайы» осы мұнай ғой. Киесі болмаса осылайша азаптар ма еді?! Кеңес 

заманында мұнай мен газды геологиялық іздестіру саласына арнайы 

министрлік жұмыс жасады. Сатылған мұнай мен газдың есебінен 8% қаржы 

бөлініп қаржыландырылды, геологтар күні мереке ретінде тойланды, арнайы 

ғылыми институттар жұмыс жасады ... Осы шығындардың барлығының есесі 

жақсы қоры бар алаңдар ашылған жағдайда ақталып тұрды, алға қарай 

ұмтылыс болды.Кейін, тәуелсіздік алған жылдары геология министрлігі 

қаржы тапшылығынан таратылып жіберілді.Бұрғылау дегеніңіз, негізінен, екі 

түрлі болады. Біріншісі, геологиялық іздестіру(геологоразведочное)-бұл ең 

ауыры, қиыны. Тыңға түрен салғанмен бірдей. Ешқандай зерттелмеген тың 

алаңға бұрғы салып, егер мұнай табылған жағдайда сол алаңды қалай қазу 

жөніндегі барлық технологиялық мәліметтерді, алаңның барлық 

ерекшеліктерін зерттеп қалдыру керек. Екіншісі, мұнай табылған алаңды 

мұнай өндіретін ұңғылар санын көбейту үшін бұрғыланатын бұрғылау 

жұмыстары. Бұл бұрғылау біріншіге қарағанда көп жеңіл бұрғылау түрі. 

Бұны-эксплуатационное бурение дейді. Бұның жеңілдігі-бұрғылау алаңы 

геологиялық іздестіру бұрғылауы кезінде технологиялық, геологиялық 

тұрғыдан әбден зерттелгендігінде, дайын технологиямен қазылуында, 

ешқандай қосалқы геологиялық зерттеулерсіз мұнай табылған қабатқа дейін 

еш кедергісіз қазылуында. Сондықтан, бұрғылаудың осы екі түрін бірдей 

бұрғылау деп салыстырып қарауға болмайды. Сырт көзге барлық жұмыс 

түрлері бірдей болып көрінгенімен, қазылу технологиясы мен геологиялық 

күрделіліктері жер мен көктей. Сақтық шаралары да, қауіптілік жөнінен де, 

бір ұңғыны қазу кезіндегі атқарылатын жұмыс көлемдері жөнінде де 

ерекшеліктер өте көп болады. Сондықтан да, «Геолог-барлаушы» болу - 

мақтаныш! Геолог-барлаушы болу -алдыңғы шептің жауынгері болу деген 

сөз! Марат Қорқытұлы да өзін геолог-барлаушымын деп мақтанышпен 

атайтын еді-ау ... 

  Алғаш танысуымыз, кездесуіміз әлі күнге есімде. Екеуміз 1970 жылдардың 

аяқ жағында КЭ «МНГР» мекемесінің бұрғылау алаңдарының бірінде 

кездестік. Достығымыз осы алғашқы кездесуден-ақ басталған болатын. 



Марат ол кезде «КазНИПИнефть» ғылыми зерттеу, жобалау институтынан 

біздің мекемеге ауысып келген маман екен. КЭ «МНГР»-дің технологиялық 

бөлімінің бұрғылау ертіндісі жөніндегі инженер-технологы, мен сол 

мекеменің РИТС-1-деген бөлімшесінің инженер-технологымын. Мараттың 

біздің мекемеге қызметке ауысуының өзі де оның білімділігін көрсетсе керек. 

1970 жылдардың ортасында біздің мекеме атақты Қаламқас, Қаражанбас 

кенорындарынан мұнай байлығын тауып, ендігі жерде солардың қорын 

есептеп шығарып, ГКЗ СССР(Госкомиссия по запасам)-де қорғап шығу үшін 

жұмыстанып жатқан болатын. Мұнай қорын дәлдікпен есептеп шығу үшін 

сол кенорынның ерекшеліктеріне сәйкес келетін бұрғылау ертіндісі қажет 

болады. Ондай ертіндіні қолданудың, бұрғылауға енгізудің қыр-сырын сол 

кезде Марат жұмыс жасайтын «КазНИПИнефть» институтының мамандары, 

ғалымдары ғана білетін еді. Ертіндінің ғылыми атауы ВИЭР(жоғары 

концентрациялы инвертті эмульциялық ертінді-высококонцертрированный 

инвертный эмульсионный раствор).Біздің мекеме мен осы ғылыми 

институттың арасындағы келісім-шартқа сәйкес Марат Қаламқас кенорнына 

келіп ертіндіні ұңғыларды бұрғылауға енгізе бастайды. Марат досым өзінің 

«Человек с большой буквы» деп жазған Х.Ж.Өзбекғалиев жайлы естелігінде 

осы жайлы төмендегідей баяндайды. 

Мое первое знакомство с Халел ЖагпаровичемУзбекгалиевымсостоялось в 

1976г. Я тогда работал в КазНИПИнефть инженером в отделе бурения, а 

КЭ «МНГР»(Комплексная экспедиция «Мангышлак нефтегаз разведка) 

разбуривала площади Каламкас, Каражанбас, и для получения достоверной 

информации о продуктивном пласте,что было необходимо для подсчета 

запасов углеводородного сырья, а также для разработки месторождений, 

нужно было использовать буровые не «фильтрующие» растворы. К таким 

растворам относились растворы на нефтяной основе и одним из этих 

типов былВИЭР(высококонцентрированный инвертный эмульсионный 

раствор). Согласно договору между двумя предприятиями меня отправили 

внедрять этот раствор на Каламкас. Вот тогдаУзбекгалиев Х.Ж. начальник 

КЭ «МНГР», пригласив меня в свой кабинет, досконально расспросилменя об 

этом типе бурового раствора, я весь  потный, как студент на экзамене 

отвечал на его вопросы. Меня поразила его знания в области химии, физики, 

геологии.После, я не раз убеждался в его высоком профессионализме. Он с 

полуслова понимал суть проблемы, мог мыслить настолько «глубоко» 

насколько это можно. Помню его полемики с главным геологом КЭ «МНГР» 

Токаревым В.П. по отбору кернового материала, где ставился вопрос с 

какого интервала производить отбор. И вот после успешного внедрения 



данного бурового  раствора на нескольких скважинах и выноса необходимого 

количества кернового материала, что легли в основу подсчета запасов 

месторождения КаламкасХалелЖагпарович  вызвал меня в свой кабинет и 

предложил перейти работать в КЭ «МНГР»  в технологический отдел, на 

что я дал согласие. 

 Маңғыстау өлкесінің барлық мұнай-газ байлықтарын ашқан, көзі қырағы 

басшы Халел Жағыпарұлы Өзбекғалиев Мараттың жас та болса алғыр, 

білікті, болашағынан үміт күттіретін ғылыми қызметкер екенін көреді де, 

оны КЭ «МНГР» мекемесіне қызметке шақырады. Сол кезде Марат 24-25-тің 

шамасындағы, жоғарғы оқу орнын жаңа ғана аяқтап келген, қазақша 

айтқанда «бесіктен белі шықпаған» жас қой. Соның өзінде Халел 

Жағыпарұлы сынды үлкен басшының көз қырына ілініп тұрғанының өзі біраз 

нәрседен хабар беретін болар-ау. Білімімен болашағынан үміт күтуге 

болатындығын сездіріп, өзі жайында оң пікір тудырып көзге ілінген.Міне 

осыдан бастап Марат өзін Халел Жағыпарұлының шәкіртімін, КЭ «МНГР» 

мекемесінің геолог-барлаушысымын деп мақтанышпен атайтын болды. Иә, 

айтса айтқандай, көзі қырағы Халекең Марат жөнінен еш қателеспеген екен, 

1984 жылы Атыраудағы КазНИГРИ ғылыми зерттеу институтына да осы 

Халекеңнің батасын алып ауысады, біршама уақыт өте келе осы ғылыми 

институтты ұзақ жылдар басқарады, ғылым кандидаты атағын 

қорғайды.Ғылыми дәрежесін көтеруіне, аспирантураға түсуіне де Халекеңнің 

түрткі болғанын өзі  мақтанышпен айтушы еді.   

 Осы ғылыми институттың басшылығына Маратпен бірге 5 ғылым докторы 

сайлауға түседі. Ол заманда мекемелерге сайламалы түрде басшылар келетін 

дәстүр болған. Соңынан Марат өзінің сол бес ғылым докторларын қалай 

жеңіп, қалай басшылыққа сайланғанын еске алғанын естігенмін. Бұл да болса 

Мараттың іскерлігін, тек қана жалаң ғылыммен айналыспай, өндірісте де мол 

тәжірибе жинақтап, сол тәжірибесін ғылыммен тығыз ұштастыра білгендігін 

көрсетсе керек.Өзі мақтанышпен айтатындай «Узбекгалиевская школадан» 

өткендігінің де әсері ғой.  Марат досымның өмірдегі де, өндірістегі де 

ҰСТАЗЫ Халекең жайында өзінің «Человек с большой буквы» деген 

естелігінде төмендегідей толғанады: 

 ... Халел ЖагпаровичУзбекгалиев – это глыба, лауреат Ленинской премии, 

орденоносец, принципиальный и решительный человек, личность 

неординарная, сильная ... . 

  ... В моей жизни Халел-ага сыграл особую роль, и ясебя считаю его 

учеником и для меня это большая честь.... 



  ... Вы спросите: "Какой же наставник является главным в Вашей жизни?" 

Конечно, за всю жизнь у каждого человека может быть очень много 

учителей, и вот одним из них, который научил меня не просто основам 

какого-нибудь дела, но и научил жить, был ХалелЖагпарович! ... 

Марат КЭ «МНГР» мекемесінде жұмыс жасап жүрген кезінде көптеген 

жігіттермен, барлама бұрғылау саласының атақты мамандарымен жолдас, 

дос болды. Сол достығы Марат басқа қызметке ауысып, басқа қалада 

тұрғанда да жалғаса берді. Маңғыстау өңіріне табаны тисе болды, уақыт 

тауыпсол достарын іздеп жүретін еді. Үмбеталина Қамқа апай, Өтебалиев 

Хибат, Қартбаев Жаңбырбай, Нечаев Виктор Васильевич, Қосмағамбетов 

Базарбай, Салманов Сүйеген, Герасименко Евгений Васильевич, Аманжаров 

Нұрсапа, Шұғаев Серік ... деген қызметтестеріне деген құрметі ерекше 

болатын. Ақтауға, Жетібайға, Ералиевке үлкендерді үнемі іздеп барып 

көрісіп, амандасып, хал-жағдайларын біліп, қошемет көрсетіп жүруден бір 

жалыққан, ұмытқан емес. «Компания Аташ» ЖШС Бас директоры болып 

Ақтау қаласына келгеннен соң осы көрсетілген ардагерлерді және басқа да 

көптеген мұнай саласының майталмандарын жинастырып бастап жатқан ісі 

жөнінде үлкен жиналыс өткізіп, қоғамдық тыңдау ұйымдастырды. Ардагер 

майталмандардың пікірін тыңдады, батасын алды.«Баталы ер арымас» 

дегендей, бастаған ісі алға басты, қызметінде абыройлы болды. Марат Халел 

Жағыпарұлынан кейін,КЭ «МНГР» мекемесінің бас технологі болып еңбек 

еткенӨтебалиев Хибат ағамызды ерекше сыйлайтын, құрмет тұтатын, туған 

ағасындай көретін. Хибат ағамыз расымен де өте керемет жан болатын, 

мамандығына берілген, мамандығын терең білетін білікті инженер еді. 

Жайлы, сырбаз мінезді, мәдениетті, асықпай ойланып сөйлейтін, қуақылығы 

да бар, жүрген ортасына сыйлы азамат болатын. Марат пен Хибекең екеуі 

жас айырмашылықтарына қарамастан дос болды, бірін бірі жақсы түсінген, 

екеуі де жұмыс десе ішкен астарын ұмытатын жандар еді. Хибекеңнің жас 

алшақтығына қарамай Маратқа деген достығы көп нәрсені аңғартса керек. 

Бұл да болса Халел Жағыпарұлының Марат жөнінде қателеспегенінің бір 

дәлелі іспеттес деп ойлаймын. Енді осы жерде Мараттың Уфада институтта 

оқып жүргендегі досының да аты Хайдар екенін айтпасқа болмай тұр. Хайдар 

досы башқұрт жерінде тұратын қазақ жігіт екен. Достасқандары 

соншалықты, екеуі бір-біріне сол кезде, үйленбей тұрғандарында, уәде 

беріпті, егер болашақта өмірге ұл бала келетін болса, оларға Марат, Хайдар 

деп ат қоятын боламыз. Айтқандай-ақ, Марат өзінің тұңғыш ұлын Хайдар 

деп, ал Хайдар өзінің тұңғышын Марат деп атапты. Қазіргі кезде Халел 

Жағыпарұлы да, Хибекең де, Хайдар мен Марат та бұл фәниде жоқ, бірақ 



олардың ұлдары Марат пен Хайдарлар әкелерінің іздерін басып, ұрпағын 

көбейтіп, ісін жалғастыруда. Байқап қарасаңыздар, Мараттың сыйласқан, 

достасқан осы үш адамның да аттары «Х» әрпінен басталады. Маратпен 

әңгімелесіп отырғанда осы жағдайды айтып, онымен әзілдесіп: «Сенімен дос 

болу үшін адамдардың аттары «Х» әрпінен басталуы керек сияқты, 

атымыздың басындағы әріпті өзгертеміз бе, қайтеміз?» -дейтін едім. Әзіл 

әңгіме ғой, Мәкеңнің аттары әртүрлі достары баршылық екені бәрімізге 

белгілі. Мараттың осы Хайдар досы тым ерте дүниеден өтіпті. Бірақ достық 

қарым-қатынастары әлі күнге жалғасуда. Марат пен Майра Башқұрт еліне 

жолдары түсіп бара қалса Хайдардың үйіне соқпай кетпейді, қолдарынан 

келген көмектерін де жасап келеді. Осындай мықты достықтың айғағындай, 

былтырғы жылы Марат Уфаға емделуге барғанда Хайдар досының үйіне 

орналасқан, емделген. Хайдар досының өзі бұл өмірде жоқ болса да, жұбайы 

Лида қашанда Марат пен Майраны құшағын жайып қарсы алып, қонақтап, 

емдерін алуға көмектесіп бар көмегін үнемі аямайтын. Бұл жолы да Лида 

Уфадағы барлық шаруасын жиып қойып, Марат Москвадан келгесін төсек 

тартып жатып қалғанда Майраға көмектесу үшін бірнеше ай бойы Атырауға 

келіп, Мараттың үйінде болып еді. Мараттың күтіміне көмектесіп, түн 

ұйқысын төрт бөліп дегендей көмек берген. Бұл да болса шынайы достықтың 

бір тамаша көрінісі, әрі Мараттың жас күнінен-ақ досты таңдай білгенін, 

достықты ардақтай білгенін көрсетсе керек.  

Осы жерде Хибекең мен Мараттың Қамқа апаймен әзілін есіме түсіріп 

отырмын. Бір бұрғылау алаңында үшеуі кездесіп қалады. Бұлардың бәрінің 

осы жерге жиналғанына қарағанда, бұл алаңда  үлкен технологиялық 

қиындықтар болған болуы керек. Жұмыс арасында шай ішуге жиналып 

отырғандарында Хибекең Қамқа апайдан қай жерлерде соғысқанын, 

соғыстың қалай болғанын сұраса керек. Бір қызығы, апайдың соғыстағы 

өмірі жайындағы әңгімені барлығымыз да бірнеше рет естігенбіз, бұл 

хикаяға қанықпыз. Шамасы, Хибекең апайды көңілдендірейін деген оймен 

осылайша өндіріске қатысы жоқ әңгімеге тартқан сияқты. Апай бұлардың 

осы хикаяны талай мәрте естігенін, әдейі уақыт өткізу үшін сұрап 

отырғандарын байқамай әңгімені бастап кетеді: «Біздер Қиыр Шығыста 

авиаполкте служить еттік. Кілең қыздармыз. Жапондар тұтқиылдан  

соғыс аша қалғандай болса деп күні-түні дайындық үстінде болдық»,-деп 

бастап кеп кетеді. Бір мезгілде Хибекең: «Апай, тамақтарыңыз қалай 

болды, наркомовский 100 гр.спирт берді ме сіздерге?»,-дейді. Хибекең 

апайдың әңгімесінің қай жерінде қандай сұрақ қоюды жақсы біледі. Апай 

Хибекеңнің сұрағының астарында не жатқанын аңғармай: «Хибатжан-ау, 



тамақтан кенде болған жоқпыз, авиацияға ең дәмді, құнарлы тамақтарды 

беретін. Жейтініміз котлет, түрлі ет консервілер, қара нан, сары май, сало, 

секерімен шай, шоколад,  кейде  торт, пирожный да болады ... Ал, аязда 

тоңбас үшін наркомовский 100 гр.таза спирт береді.  Самолеттің 

бөлшектерін, самолетке тиелген бомбалардың контактыларын тазалап 

отыру үшін техникалық спирт те береді. Бірақ мен оларды ішпедім, 

басқаларға беретінмін»,-дейді. Хибекең осы жерде апайға: «Апай, сіз 

соғыста емес, барып тұрған коммунизмде болыпсыз  ғой.Сіздің орныңызда 

Марат екеуміз болғанда ғой. Сіз айтқан тамақтарды біздер қазір де күнде 

жеп отырған жоқпыз. Ал спиртті бекер басқаларға беріпсіз, білдірмей 

жайлап бір үлкендеу ыдысқа жинай беруіңіз керек еді. Контактілерді 

сүртетін технический спирт те бізге жарай берер еді.  Сонда ғой қазір 

Марат екеумізге сол жиналған спирттен беретін едіңіз. Қап-қап, обал 

болды ғой! Әне, қараңыз, сіз айтқан тамақтарды, әсіресе, таза спиртті 

айтқанда Мараттың аузынан суы ағып кетті»,-деп күлдіретін. Апай 

негізінен аңқау, сенгіш, қулық-сұмдығы жоқ ақкөңіл жан. Үшеуінің де бір 

біріне деген құрметі, сыйластығы керемет болатын. Апай бұл екеуіне 

ешқандай ренжімейтін, айтқан әзілдеріне риясыз күлетін. 

Марат қазақы қалжыңдарды сүйіп айтатын. Соның бірін жазайын. Шеркеш 

руының азаматтары өздерінің араларынан шыққан елге белгілі тұлғалармен 

мақтанатыны белгілі. Мақтануға тұрарлықтай тұлғалар бары да шындық. 

Солардың арасында шоқтығы биік тұлға – Мақаш правитель. Мақаш жас 

кезінде әкесіне келіп: «Әке, нағашыларым бізді сараңсыңдар,  көп шығын 

шығармайсыңдар», -дейді десе, әкесі: «Қарағым Мақашжан, 

нағашыларыңның айтқаны дұрыс, сен соны керісінше дәлелдемей-ақ қойшы. 

Солардыкі-ақ  дұрыс бола қойсын»,- депті.   

Кейбір кездері көңілденіп отырғанында, жұбайы Майраны көрсетіп: «Менің 

таңдағаным ғой»,-дейтіні бар болатын. Бұнысы Майраның руының Таз 

екенін меңзегені. Қазақта «Таңдаған тазға жолығады» деген сөз бар ғой, сол 

сөзге орай «Мен жолыққан таз осы Майра» дегенді тұспалдап жеткізгені. 

Көңілді отырған кездерінде қасындағы Майраға  әдейі тигізіп: «Уфада оқып 

жүргенде жүрген татар қызым болды, соған үйленгенде ғой ...» дейтін. Тап 

осы әңгімені талай мәрте естіп құлағы үйренген Майра күледі де қояды. 

Бірде Майра Мәкеңнің қоймай айтып  жүрген сол татар қызымен 

жолыққанын, Мәкең  екеуін әдейілеп кездестіргенін айтып еді. Аты Руфина 

екен. Алып бара жатқан, Мәкең мақтағандай  ештеңесін көре алмадым дейтін 

Майра. Башқұртстандағы  бір шипажайға демалғандарында ол «қыз» да 



күйеуімен сол жерге келіпті. Атақты Балуан Шолақ  ғашық болған, «Ғалия» 

атты ғашықтық әнін шығарған Ғалия сұлуды көргенде бір жолдасы Балуанға: 

«Елде мынадан да өтетін сұлулар бар ғой, Ғалияға қалай байланып қалдың?» 

-деген сұрақ қойыпты. Сонда Балуан Шолақ жолдасына: «Сен Ғалияға менің 

көзіммен қара, сонда түсінесің не үшін байланып қалғанымды», -деген екен. 

Менің ойымша, Балуан Шолақ айтқандай, жас бойжеткен Руфинаға  

жасөспірім Мараттың көзімен қарау керек шығар. Майра жақсы ғой, 

Мәкеңнің қаншама еркелігін көтерді. Бұл да болса Майраның кеңдігін 

көрсетсе керек. 

Ертеректе, кеңес заманында, балаларға  ішетін сүт алу үлкен проблема 

болғаны белгілі.  Гурьевте  таңертең ерте үйдің алдына келіп сүт сататын, 

қазақтар «сары сиыр» атап кеткен прицептің алдына сол маңдағы үйлерде 

тұратын біраз адам кезекке тұрады. Бір қызығы, сүт алуға  кезекке 

тұратындардың барлығына жуығы зейнеткерлер. Келіндері таңғы ас 

дайындап, балаларын бақшаға, мектепке шығарып салып  қолдары тимей, 

кемпірлері ұйқысынан тұрмай, сүт алуға шалдарын жұмсап жібереді екен. 

Сол кезектің ішіндегі жасы мен болдым, кезектегілердің көпшілігін танимын. 

Бір күні бір шал маған қарап: «Қарағым, мына қамытты мойныңа жастай  

ілген екенсің», -деді деп күлетін. Шалдың меңзеп отырғаны, тым ерте 

келіннің қолбаласы болыпсың ғой дегені деп түсініктеме беретін.София 

апамның  тойларда, отырыстарда отырғанда татарша сызылтып, нәшіне 

келтіріп ән салатыны бар. Бірақ ән салардан бұрын: «Нағашыларымыз татар 

болса да ...» деп кіріспе сөз айтады. Апамның осы сөзін мен «татарлар төмен 

халық болса да» деген мағынада қабылдаймын. Апамның олай айтуы дұрыс 

емес, менің нағашы жұртым ешкімнен кем емес дейтіні де бар.  

«Атырауда 1997 жылдың тамызында әкеміз Тасмағамбет Тәжібайұлы  

Текеевтің 50 жас мерейтойы тойланып, елге еңбегі сіңген қаламгерді  

құттықтаушылар бірінен соң бірі залдағы мінбеге шығып құттықтау сөздерін 

арнап жатты.  Журналист адамның араласатын адамдары да ылғи сөзге 

шешен, қызыл тілдің майын тамызатын жазушылар, журналистер, тілшілер, 

әдебиетшілер болатыны белгілі. Сондай керемет сөз шеберлерінің арасында 

құттықтау сөз алып мінбеге Марат аға шығады да: «Аға, мен алдымда 

сөйлеген шешендермен сөз жарыстыра алмаймын, біз Сақаулармыз ғой»,-

дегенде залда отырғандар ду күлді. Біраздан соң, күлкі тоқтағасын барып 

Марат аға құттықтауын жалғастырған»,- деп еске алады Анар 

Тасмағамбетқызы Текеева қарындасымыз. Мараттың айтып тұрғаны, 

мерейтой иесі Текеевтің де руы Шеркештің Сақауы екен. Руының Шеркештің  

Сақауы екенін үнемі әзілге айналдырып отыратын. Соның бірі, кеңес 



заманында Москвадан таратылатын  орталық телевидениенің жаңалықтар 

хабарында  сурдопереводпен жұмыс жасайтын екінші бағдарлама деген 

болды. Мараттың ру сұрасқан кейбіреулерге: «Біз вторая программамыз ғой» 

дейтіні тағы бар. 

Ақтауға Бас директор болып «Аташ» жобасы бойынша келгеннен соң,  

қызмет бабына байланысты Астанаға іссапармен жиі қатынап тұрды. 

Астанада әртүрлі құзырлы мекемелерге барады, өзіне қажетті адамдармен 

дастархандас болады дегендей, әртүрлі отырыстарда қасындағылар: «Руыңыз 

кім?» деп сұраса, Мәкең жұмбақтап: «ШШ-мыз ғой» дей салады екен. Ру 

сұрағандар бұндай жауапты естігенде тына қалатын көрінеді. ШШ дегенді 

«Шапырашты» деп ойлап қалатын көрінеді. Астанадағылар Шеркеш деген ру 

барын біле ме екен, бұл да болса патшаның туысы екен деп аяқтарын тартып 

жүрсін деген Мараттың қулығы ғой.  

Менің жұбайым Ермекті ол үнемі «Апа» дейтін. Жасына қарағанда Ермек 

Мараттан екі жастай кішілігі бар. Майра біразға дейін Ермекті Мараттан 

үлкен деп жүрді. Мараттың апалауының өзіндік себептері де жоқ емес. Ермек 

Маратты апасы сияқты  үнемі қамқорлап жүреді. Мараттың үйі Шевченкода 

болды да, бұрғылау алаңдарына ұшу үшін Ералиевке келетін. Ауа болмай, 

басқа да әртүрлі себептермен бірнеше күн бойы ұша алмай Ералиевте 

қоныпқалатын еді. Екеуміздің басымыз қосылғасын, «тәртіп бұзуымыз» да 

жиілейтін. Сондай кездерде Ермек оны үнемі, қамқорлап, киімдерін 

дайындап, сорпа-суын дәмдеп беріп, тентектік жасаған шалдуар інісіне 

ұрысқандай шымбайына батырып  ақылын айтып жүретін. Құдды туған  

Апасы сияқты. Өзіне жақсы болсын деп шын көңілімен туысқандық танытып 

айтатынын сезетін  болар, Ермектің айтқандарын көңіліне алмай, апалап 

тұратын. Марат «інісіне» Ермек апасы ақырғы сапарына аттанғанша қамқор 

болды, ақылын айтумен болды. Сірә, рулары ШШ-лар болғандығынан да 

болар-ау деп іштей күліп қоятынмын. Соңғы кездері Ермек Маратқа: «Мен 

саған апа болсам, Бисахаңды жезде деуің керек қой»,-десе, Марат: 

«Бисахаңды олай атай алмаймын, ол – Бисахаң ғой»,-деп күлетін. Екеуінің 

осылайша тіл табысып, апалы-інілі болып жарасып жүргендерін әжуалап: 

«Әй, осы сендер шешендер сияқтысыңдар, бір-бірлеріңді алыстан 

танисыңдар, кавказдықтар тәрізді қауқылдасып, бір-біріңді бауырларыңа 

тартып жатасыңдар. Осының сыры неде, толған халықтың арасынан бір-

бірлеріңді қалай тани қоясыңдар, төбелеріңде шырақ  жанып тұра ма, әлде 

иістерің бөлек пе?»,-дейтінмін. Кейбір отырыстарда Майра екеуміз оларды 

осылай қағытып отыратын да едік. Апасы екеуі  сендер бізді көре 

алмайсыңдар дейтін.  Расымен де Ермек пен Марат бірге туған жандардай 



сыйласты, құрмет тұтты. Кей кездерде Марат маған айтпайтын сырларын 

апасына айтып, екеуі бір  туғандардай шүйіркелесіп, сырласып жүретін.  

Кейбір кездері, бұл өмірдегі менің ең бір дұрыс жасаған шаруам, Саламатыма 

келінді дұрыс таңдап алып бергенім деп мақтанушы еді. Тіл-көзім тасқа, 

келінім тамаша бала, құдаларым да керемет жандар  деп күпситін. Қалай 

алып бергенін де жыр қылып айтушы еді. Барлық жерде айта бермейтін 

болар, тек біздерді өзімсініп, ішіне сыймай бара жатқан мақтанышын 

осылайша жария ететін. Түсінеміз ғой, құдаларының да ел сыйлайтын, 

өздеріне терезесі тең келетін ортаның азаматы екенін білеміз. Раушан 

келіннің де қандай мақтауға да лайық бала екенін көріп жүрміз. Көзге көрініп 

тұрған ақиқатты жария етіп Маратқа осылайша мақтанбаса да болар еді, 

бірақ оның бір қасиеті, ішіне ештеңені жасырып ұстап жүре алмайтындығы 

ғой. Әйтпесе Марат бола ма?! 

Досымның қазақ айтатын нағыз сегіз қырлы, бір сырлы азамат екені белгілі. 

Марат Қорқытұлы ортаны толтырып отыратын әңгімешіл де адам, оның 

жастайынан бәйгелерге қатысып, жүлделі орындардан көрініп, ат жалында 

ойнап өскенін, шашасына шаң жұқтырмайтын талай жүйріктердің құлағында 

ойнағанын, құрық тимеген талай асауларды жуасытып тақымына басып, бас 

үйреткен шабандоз екенін ауылдастары жыр қылып айтады. Жүйрік ат, 

шабысы бөлек жылқы малы туралы өзінің айтқан бір әңгімесі есіме түсіп 

отыр, соны да жазып қояйын. Марат Қорқытұлы: «Бала кезімде әкем баптап 

жаратқан талай жүйріктермен бәйгелерге ағам Мақсот екеуміз қатысып 

жүрдік, көбіне жүлделі оралатын едік. Бірақ, неге екенін білмедім, әкемнің 

бүйрегі көбіне ағама қарай бұрып тұратын да, менің жеңістерімді көп елей 

қоймайтын сияқты болып көрінетін маған. Бір күні ауылдың бірталай 

жігіттері жуасыта алмаған, алдына келгенді тістеп, артынан келгенді теуіп, 

көздері шарасынан шыға аспанға шапшып жанына ешкімді жолатпай тұрған, 

жалына адам қолы тимеген шу асауды құлағынан ұстап, бұрап тұрып жерге 

жыққанымды, соңынан осы асауды тақымыма басып бас үйреткенімді 

әкемсыртымыздан байқап тұр екен. Міне, осы оқиғадан соң әкемнің маған 

деген ықыласы, көзқарасы өзгере бастағандай көрінді»,-дейтін. 

Ол заманда мен Ералиевте тұрамын, бірақ Гурьевке жұмыс ауыстырып 

кеткен досымның жағдайынан хабарым бар еді. Маған жеткен хабарларға 

қарағанда Марат Гурьев аэропортында стюардесса болып жүрген бір қызға 

өлердей ғашық екен. Сол қыздың соңынан жүгіргеніне де бірер жыл болып 

қалған тәрізді. Мараттың жүрегіне шоқ боп түскен стюардесса қыз қызмет 

бабымен әр қалаға аттанған сайын Марат оны рейске шығарып салып, 

қайтатын кездерінде гүл шоғымен қарсы алып әлек болып жүр деген 



хабарлар әлсін-әлі маған жетіп жататын. Тәуліктің қай мезгілі, жылдың да 

қай маусымы болмасын, күн-түн деместен, қар, жаңбырға қарамай  

стюардесса қызды шығарып салып, қарсы алу Мәкеңнің бұлжымас әдетіне 

айналыпты. Мәкеңді осыншама әуреге салған, көнбей жүрген  стюардесса 

қыз да осал жан болмады ғой деп іштей ойлап қоятынмын. Түбі қайыр болып 

Мәкең дегеніне жетіп, сол бақыт құсын қолына қондырып тынды-ау әйтеуір. 

Табандылық, қайсарлық танытып өз дегеніне жетті. Бір кездескенде 

Майрадан Мараттың өзін қалай жаулап алғанын сұрағанмын. Сонда Майра: 

«Стюардесса болып жүргенімде бір күні Гурьевтегі аэропорттан бір жігіт 

күтіп алды. Түрі қазаққа ұқсамайды, бұйра шашты,  сымбатты жігіт. 

Танысқысы келетінін, үйіме  шығарып салмақшы екенін айтып еріп жүрді. 

Бірақ мен оған жауап бермедім, зер салып дұрыстап қарамадым да. Көңіл 

бөле қойған жоқпын. Бірақ ол жігіттің аэропортқа келуі, мені рейстерден 

күтіп алуы, ұшуға шығарып салуы жиіледі. Менің қай уақытта, қай қалаға 

ұшатынымды, қай қаладан қашан келетінімді қайдан біліп алатынын 

түсінбеймін, әйтеуір мен ұшып кетерде, ұшып келерде ол аэропортта 

болатын болып алды. Оқыған-тоқыған, мәдениетті, көргенді жігіт екені 

сезіледі, сөздері де дұрыс, сыпайы. Әр келген сайын қолында гүл шоқтары 

болатын. Осылайша жүргенімізде, бізге сездірмей, сынаптай сырғып екі 

жылдай уақыт өтіп кетіпті. Мәкең ақыры табандылығымен, қайсарлығымен 

жаулап алды ғой. Көнбеске амал қалмады, көндік, үйлендік»,-деген еді. Көңіл 

жақын, дос-жаран жігіттер Марат пен Майраның осынау ғашықтық хикаясын 

әзілге айналдырып, Мәкеңе тигізіп мынандай әзіл әңгіме де айтып жүруші 

еді. «Ол кезде Атырау қаласы Гурьев атанып тұрғанда, Гурьевтің көнелеу 

аэропортында бір топ жігіттер самолет күтіп отырады. Қызмет бабымен 

іссапарға аттанбақшы. Орталарында Марат та бар. Аэропорттың ғимараты 

көнерген, әрі өте шағын, жұпынылау еді. Әңгімелесіп дуылдасып отырғанда 

Марат қалтасынан шылымын алып тұтата бастайды. Сонда араларындағы бір 

жігіт: «Мәке, ғимараттың ішінде темекі тартуға рұхсат жоқ, аэропорт 

қызметкерлері көріп қалса ұрыс естиміз ғой»,-десе, тағы бір жігіт: «Әй, 

ештеңе етпейді, біздің Мәкең аэропорттың өз адамы болып кеткелі 

қашан?!»,-деп жауап беріпті. 

Мәкеңнің Гурьевтегі ғылыми институтқа ауысып, бір бөлімді басқарып 

жұмыс жасай бастаған мезгілі. Сондай бір күні мынадай оқиға орын алыпты. 

Осының ортасында болған бір жігіттен өзі куә болған мына бір жағдайды 

естігенмін. Жұмыс мезгілі аяқталғасын бірнеше жігіт болып Мараттың үйіне 

қонаққа келеді. Мараттың өзі жігіттерді бастап ертіп келген. Арасында 

өздерімен бірге жұмыстас жүрген қызмет лауазымы жоғарырақ, ұлты басқа 

бір азамат та бар екен. Майра дастархан жайып қонақтарын баптай бастайды 

да, ас үй мен қонақтар отырған бөлменің арасында жүреді. Кең жайылған 

дастархан мәзірінен дәм татып, қызықты әңгімелермен гуілдесіп отырған  

қонақтар біраздан соң қыза бастайды. Қонақтардың арасындағы  әлгі  азамат 

бастықсынып, үй иесінің қонақжайлылығын басқаша түсініп, дастархан 

билігін өз қолына алмақшы болады. Мараттың жайлап айтқан ескертуін 



құлағына да қыстырмай, жаман үйді қонағы билейді дегендей өпірем сөйлей 

бастайды. Марат қанша дегенмен де қазақы салт-дәстүрді бойына сіңірген, 

үлкендердің тәрбиесін көрген жас қой, қонағының мынандай өрескел 

қылығына біраз шыдап отырады. Бірнеше рет ескерту де жасайды. Бұлайша 

тасыраңдау әбден шегіне жеткен кезде Мәкең орнынан атып тұрады да, әлгі 

бастықсымақты желкесінен бүріп ұстап шығар есікке қарай сүйрей жөнеледі. 

Мараттың талай асауларды тұқыртқан әлеуетті қолдарынан босану қайда, 

бағанадан бері әкіреңдеп, өпірем отырған байғұс қалай тыпырласа да еш 

босана алмастан подъезден бір-ақ  шығады. Марат жөн білмейтін қонағын 

желкесінен сүйреткен күйі есіктен ары қарай ытқытып жібереді. Ас үй 

жақтан келе жатқан Майра бұл жағдайға түсінбеген күйі: «Мәке, ұят болды 

ғой, бұл не жазып қалды, байғұстың ең болмаса аяқ киімдерін берсейші, 

жалаңаяқ көшеге қалай шығады» дейді. Марат есікті ашып «жайсыз 

қонағының» бәтеңкесін артынан лақтырып жібереді. Қазақта «үйге кірген 

жыланның да басына ақ құйып шығарады», яғни үйге келген адам түгіл 

жыланға да құрметпен қарайды деген қастерлі ұғым бар. Бұларды Марат 

білмеуі, сақтамауы мүмкін емес. Мәкеңнің ашуын шегіне жеткізіп, ата 

салттан аттайтын жағдайға шейін жеткізген қонағы не де болса өте өрескел, 

шектен шыққан әдепсіздік танытқан болды. Қонақтар тарап кеткеннен соң 

Майра Мәкеңе: «Не де болса болары болды, бірақ сен ертең таңертең 

жұмысқа барғанда одан кешірім сұрауың керек. Қанша дегенмен ол қонақ 

қой, ойлан, кешірім сұра» десе, Мәкең: «Ешқандай да кешірім сұрамаймын, 

ондайларды басымызға мінгізе беруге болмайды. Білсін қонақтың қойдан 

жуас болуы керектігін, келесіде аяғын аңдап басып, тілін тартып жүреді. 

Қызмет бабы мен қонақтықты шатастырмайтын болады» деп жауап береді. 

Әлгі байғұс ертеңіне Мараттан өзі келіп кешірім сұрапты, артық кеткенін 

түсініпті. Қызып алғанда мінезінің сондайы барын айтып ақталыпты. Оған да 

шүкір. 

Мараттың күлкіге қарқ қылып айтатын мына бір әңгімесін де жазып 

қоймақпын. Уфадағы мұнай институтына қабылданғаннан соң, бұларды 

«сельхозработаға» бір совхозға жібереді. Барған жерінде студенттерді 4-5 

баладан совхоздың бөлімшесінің жұмысшыларының үйлеріне бөліп 

орналастырады. Марат бастаған 4-5 бала бір орыс кемпірдің үйіне тап 

болады. Ол совхоздың тұрғындары негізінен орыс,  татар, башқұрттар екен. 

Күндіз совоздың жұмысын жасаймыз, кешке қарай көңіл көтереміз, 

қыдырамыз, от алауды жағалай отырып алып гитараға қосылып ән саламыз, 

киноға барамыз дегендей, қонатын үйімізге түннің ішінде келетінбіз. Үйдің 

иесі орыс кемпір біздерге кешкі тамағымызды дайындап қоятын. Орыс 

пешінің ішіне, шойын қазанға (чугунок) дайындап қойған тамағымызды, 

кемпірді оятып алмас үшін жарықты жақпастан, қараңғыда  түртінектеп 

жүріп тауып алып жеп аламыз. Бір күні таңертең ертемен кемпір әлденеге 

ренжіп күңкілдеп, бұрқылдап жүр. Құлағымды салып тыңдап қарасам, біздер 

түнде басқа чугуноктағы, кемпірдің шошқасына дайындаған тамағын жеп 

қойыппыз. Чугуноктарды шатастырып алғанбыз. Қоймастан бұрқылдап, 



күңкілдей бергесін, шыдай алмай: «Онда шошқаңызға бізге дайындаған 

тамақты бере қойсаңыз болмай ма?» дедім. Сондағы кемпірдің айтқан сөзі әлі 

күнге есімде: «Борька сендерге дайындаған тамақты жемейді». Борька деп 

әлдеқандай қылып отырғаны шошқасы ғой. Мынадай сөзді естігенде 

таңданғаннан ауызым ашылып, үнім шықпай қалды. Әлі күнге дейін сол 

кемпірдің айтқаны есіме түсіп кетсе не күлерімді, не жыларымды білмеймін. 

Сонда ол кемпір бізге қандай тамақ дайындап жүргені, орыстың шошқасы да 

жемейтіндей ол қандай тағам болды екен?! 

Бір жылдары «ҚР табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау» 

министрлігі (бұрынғы Геология министрлігінің ізі) Көкшетау қаласында 

болды. Марат басқаратын КазНИГРИ институты осы министрлікке қарады 

да, ол қызмет бабымен сол министрлікке, яғни Көкшетауға жиі барып тұрды. 

Барлық халық біледі, сұлу Көкшенің жері, оның табиғаты керемет екенін. 

Сондай керемет өлкеге барғасын Марат қасындағы біраз жігіттермен табиғат 

аясында демалуға шығады. Айнала жасыл желек жамылған орман, шалқып 

жатқан көл дегендей. Ауасы қандай! Содан Марат үлкен  жасыл шыршаны 

құшақтап алып, күлкі үшін «Моя милая бёреза» дейтін көрінеді. Қасындағы 

жігіттер Мараттың бұл қылығына күліп: «Жігіттер, бұл шыршаға 

жоламаңдар, құлатасыңдар. Бұл Мәкеңнің «бёрезасы» деген екен. Содан 

бастап жолы түсіп Көкшетауға министрлікке барып келген жігіттер телефон 

соғып «Мәке, сенің «бёрезаларың» жақсы өсіп жатыр, саған сәлем айтуда» 

деп әзілдейтін болыпты. Башқұртстанда бес жыл оқыған, одан соң да жыл 

сайын барып демалып жүрген Марат қайың мен шыршаны айыра алады ғой. 

Башқұрт жерінің табиғаты да тамаша ғой, айнала  орман-тоғай, жасыл ну, 

көкмайса шалғын. Әдейі күлдіру үшін айтқан Мәкеңнің бір сөзін қасындағы 

жігіттері де дұрыс түсініп қағып алып кетіп тұр ғой.   

Бірде Майраның 45 жасқа шыққан жаңа жасын атап өту үшін  отбасылық 

достар, құрдастарға арнап дастархан жайылыпты. Жүрекжарды жақсы 

тілектер де айтылып, отырыс қызған шақта Майра: «Сорок пять, сорок пять, 

баба ягодка опять» деп әндете бастағанда, Марат Майраны бөліп әзілдеп: «Я 

сухофруктов не люблю» дейді. Қонақтар күлкіге көміліп қалады. Сәл 

артықтау кеткенін сезген Мәкең туған күн иесі Майраның көңілін аулап та, 

екінші жағынан дастархан басында отырған құрдастарының жұбайларының 

көңілдеріне қарап та: «Қазіргі заманның әйелдері 45-те қартаймайды, ол 

өлеңді енді 55 деп өзгерту керек» деп жуып-шаяды. Мәкеңнің бұл 

тапқырлығына да қонақтар мәз болысып күліседі. Мәкеңнің ортаны 

толтырып отыратын осындай әзілдері, тығырықтан жол тауып шығатын 

ұтымды сөзтапқыштығы көп болатын.  

Марат пен Майраның Уфаға жиі баратыны белгілі. Тамаша табиғат аясында 

демалуға да, башқұрт жеріндегі достарымен жүздесуге де дегендей. Көлікті 

Мараттың өзі жүргізеді де, Майра қасында отырады. Трасса жақсы болғасын 

Марат көбіне көлікті рұхсат етілген жылдамдықтан асырыңқырап айдайды. 



Ресей трассасын бақылайтын МАИ қызметкерлеріне керегі де осы, 

зуылдатып келе жатқан Мәкеңнің көлігін тоқтата қояды. Мәкең де көлігінен 

түсіп МАИ қызметкеріне қарай жүреді, жүріп бара жатып томпиған 

портмонесінен құжаттарын шығара бастайды. Портмоненің ішінде тек 

көліктің құжаттары ғана емес, ақша да бар ғой. Мәкең сол жерде айыппұлын 

төлеп, жүрісін ары қарай жалғастыра береді. Бұл жағдай бірнеше рет 

қайталанады. Бір жағынан Ресей трассасындағы МАИ қызметкерлері 

Мәкеңнің көлігінің нөмері қазақстандық екенін де байқағасын «бірдеңе 

жырып» қалуға тырысатын да болуы керек. Осындай жағдай әлденеше 

қайталанғасын, тағы бір ретте жолда тұрған МАИ қызметкерін ертерек 

байқап қалған Майра білетін дұғаларын, аят сүрелерін оқи бастайды. 

Мәссаған, қызықты қара, полицей зуылдап келе жатырған қазақстандық 

нөмері бар көлікті көре тұра, тоқтатудың орнына  жауырынын бұларға 

қаратып теріс айналып кетеді. Марат болса полицейдің мұнысына аң-таң. Ол 

Майраның құран сөздерін оқып отырғанын біледі, сол оқудың әсері тап 

осылай болғанына сене алмай әлек. Бір мезгілде Мәкең «Майра, сенің оқуың 

күшті екен, полицейді теріс айналдырып жібердің, жауырынын көрсетіп тұр 

ғой» дейді. Содан былай Мәкең жолда МАИ қызметкерлері тұрғанын байқаса 

болды « Майра, сенің оқуың күшті ғой, оқып жібер» деп үнемі әзілдейтін 

болыпты. Ертеректе Майра мен Мәкең Мақат ауылына барады. Мақатқа 

барғасын Майраның есіне сол жақта жерленген арғы атасы бар екені, 

ертеректе сол атасының басына барғаны түседі де, Мәкеңе қарап: «Мәке, 

менің осы Мақаттың айналасындағы бір қауымға жерленген арғы атам бар, 

соны таба алсақ жақсы болар еді» дейді. Сонда Мәкең: «Майра, саспа, атаң 

әлі де сол бұрынғы бейітінде жатса міндетті түрде тауып беремін» деп 

күлдіріпті. Сөз тапқанға қолқа жоқ деген ғой, бұған қалай күлмессің.  

Марат қолы ашық, жүрегі ақ, қайырымдылығы мол азамат болатын. Оқығаны 

да, тоқығаны да көп еді. Абайдың қара сөздерін жатқа біледі деп айта 

алмаймын, бірақ барлығын жақсы білетінін, көңіліне тоқып оқығанын 

сезетінмін. Екеуміз ауызекі әңгімелесіп отырғанда, эл.почта, смс арқылы хат 

жазып хабарласқанда ол аракідік Абайдың қара сөздеріне сілтеме жасап 

отырушы еді. Орыстың, қазақтың классиктерін үнемі оқып тұратындығын, 

кейбір кездерде оқығандарынан үзінділер келтіріп, цитаталарды жатқа айтып 

отыратындығынан байқайтынмын. Мараттың әкесіне арнап жазған 

«Айтарым бар өзіңе, Әке» деген кітабын оқығанда да оның көп 

оқитындығын, оқығанын көңілге тоқып жүретінін, қажет жеріне ұтымды 

пайдаланып, қадесіне асырып отыратынын көруге болады. Марат бұл 

кітабын тек әкесінің, анасының рухтарына арнамағанын, өзінен тарайтын 

ұрпағына қалдырған өсиеті екенін де көруге болады. Өте жақсы жазылған 

өсиет екен деп қабылдағанмын өз басым. Бір өкініштісі, бұл кітап Мараттың 

қаламынан шыққан жалғыз кітап екендігі. Ал Мәкеңнің бізге бере алмай, 

жеткізе алмай, ішінде кеткен дүниенің есебі жоқ болып көрінеді маған. Оның 



көргені де, араласқан белгілі тұлғалары да, ұлағатты  әңгімесін тыңдаған 

жақсылары да жетерлік еді. Талай мәрте оған қайталап айтумен болдым: 

«Сен осынау байлықтарыңды қағазға түсір, көргендерің мен араласқан 

белгілі тұлғалардың ғибратты әңгімелерін кітап қылып шығар. Ең 

болмағанда естелік қылып қалдыр артыңа»,-деп. Қарсы болмайтын, жазу 

ойында бар екенін айтатын. Әне-міне дегенше, әртүрлі басқадай да 

шаруалардың жетегімен жүргенде уақыт шіркін зулап өте шықты. Үлгеріп 

қалғаны ҰСТАЗЫ Х.Ж. Өзбекғалиев жөнінде жазып кеткен естелігі ғана 

болды. Қаншама дүние сыртқа шықпай қалғанын кім біледі қазір?! 

Әкесінің қанымен, анасының сүтімен Марат Қорқытұлының бойына  дарыған 

осындай асыл қасиеттердің бір қыры, оның айналасындағыларға, ағайын-

туыстарға, туып-өскен топырағына, туған ауылына деген ерекше 

қамқорлығы, сүйіспеншілігі.  

Естелігімнің басында «Ағашта бұтақ көп, қамшыға сап болатыны біреуі 

ғана» деген халық даналығын келтіргенмін. Дәл, тауып айтылған даналық 

сөз. Қорқыт әкеміздің ұрпақтары баршылық, бірақ солардың арасында әкенің 

жолын жалғастырған Марат екені даусыз. Ағайынға, туған ауылына, 

айналасындағы елге Қорқыт ақсақалдай көмегін беріп қамқорлап, 

шаруаларынан қалыс қалмай шапқылап жәрдем беріп, Байзақовтардың атын 

елге танытып, Қорқыттың артында атын жоғалтпайтын, өзінің ісін алға алып 

баратын ұлы барын көрсете білген Марат екені шындық. Қорқыт әкеміздің 

қалған балалары бұл жазғаныма өкпелей қоймас деп ойлаймын. Сөзім 

дәлелді болуы үшін мынандай мысал келтірсем де болады. Осыдан бірнеше 

жыл бұрын Марат бас болып әкесінің еңбегі сіңген Махамбет ауданының 

орталығы Махамбет кентінің ортасынан әкесінің атына көше бергізуге 

мұрындық болды. Көшенің салтанатты ашылуына көптеген қонақтар 

жиналды, ас берілді. Көшенің бас жағына ескерткіш тақта, арнайы тас белгі 

орнатылды. Асқа жиналған Атырау өңірінің жақсысы мен жайсаңдары, 

ардагер ағалары Мараттың өзі жөнінде де, ата-анасы жөнінде де, бүкіл 

Байзақовтар әулеті жөнінде де жылы-жылы сөздер айтты. Бұл да болса 

жоғарыдағы нақылдың дәл айтылғанын көрсетсе керек. Ендігі жерде осы 

эстафетаны Мараттың балаларының қайсысы алға алып кететінін өмір 

көрсете жатар. 

Маратқолы ашық, жүрегі ақ, қайырымдылығы мол азамат болатын. Оқығаны 

да, тоқығаны да көп еді. Абайдың қара сөздерін жатқа біледі деп айта 

алмаймын, бірақ барлығын жақсы білетінін, көңіліне тоқып оқығанын 

сезетінмін. Екеуміз ауызекі әңгімелесіп отырғанда, эл.почта, смс арқылыхат 



жазып хабарласқанда ол аракідік Абайдың қара сөздеріне сілтеме жасап 

отырушы еді. Орыстың, қазақтың классиктерін үнемі оқып тұратындығын, 

кейбір кездерде оқығандарынан үзінділер келтіріп, цитаталарды жатқа айтып 

отыратындығынан байқайтынмын. Мараттың әкесіне арнап жазған 

«Айтарым бар өзіңе, Әке ...» деген кітабын оқығанда да оның көп 

оқитындығын, оқығанын көңілге тоқып жүретінін, қажет жеріне ұтымды 

пайдаланып, қадесіне асырып отыратынын көруге болады. Марат бұл 

кітабын тек әкесінің, анасының рухтарына арнамағанын, өзінен тарайтын 

ұрпағына қалдырған өсиеті екенін де көруге болады. Өте жақсы жазылған 

өсиет екен деп қабылдағанмын өз басым. Бір өкініштісі, бұл кітап Мараттың 

қаламынан шыққан жалғыз кітап екендігі. Ал Мәкеңнің бізге бере алмай, 

жеткізе алмай, ішінде кеткен дүниенің есебі жоқ болып көрінеді маған. Оның 

көргені де, араласқан белгілі тұлғалары да, ұлағатты  әңгімесін тыңдаған 

жақсылары да жетерлік еді. Талай мәрте оған қайталап айтумен болдым: 

«Сен осынау байлықтарыңды қағазға түсір, көргендерің мен араласқан 

белгілі тұлғалардың ғибратты әңгімелерін кітап қылып шығар. Ең 

болмағанда естелік қылып қалдыр артыңа»,-деп. Қарсы болмайтын, жазу 

ойында бар екенін айтатын. Әне-міне деп жүргенде, туысқандарының, 

әртүрлі басқадай да шаруалардың жетегімен жүргенде уақыт шіркін зулап 

өте шықты. Үлгеріп қалғаны ҰСТАЗЫ Х.Ж.Өзбекғалиев жөнінде жазып 

кеткен естелігі ғана болды. Қаншама дүние сыртқа шықпай қалғанын кім 

біледі қазір?! 

Әкесінің қанымен, анасының сүтімен Марат Қорқытұлының бойына дарыған 

осындай асыл қасиеттердің бір қыры, оның айналасындағыларға, ағайын-

туыстарға, туып-өскен топырағына, туған ауылына деген ерекше 

қамқорлығы, сүйіспеншілігі.  

Халық даналығы «Ағашта бұтақ көп, қамшыға сап болатыны біреуі ғана» 

дейді. Дәл, тауып айтылған даналық сөз. Қорқыт әкеміздің ұрпақтары 

баршылық, бірақ солардың арасында әкенің жолын жалғастырған Марат 

екені даусыз. Ағайынға, туған ауылына, айналасындағы елге Қорқыт 

ақсақалдай көмегін беріп қамқорлап, қандайма бір шаруаларынан қалыс 

қалмай шапқылап жәрдем беріп, Байзақовтардың атын елге танытып, 

Қорқыттың артында атын жоғалтпайтын, өзінің ісін алға алып баратын ұлы 

барын көрсете білген Марат екені шындық. Қорқыт әкеміздің қалған 

балалары бұл жазғаныма өкпелей қоймас деп ойлаймын. Сөзім дәлелді болуы 

үшін мынандай мысал келтірсем де болады. Осыдан бірнеше жыл бұрын 

Марат бас болып әкесінің еңбегі сіңген Махамбет ауданының орталығы 

Махамбет кентінің ортасынан әкесінің атына көше бергізуге мұрындық 



болды. Көшенің салтанатты ашылуына көптеген қонақтар жиналды, ас 

берілді. Көшенің бас жағына ескерткіш тақта, арнайы тас белгі орнатылды. 

Асқа жиналған Атырау өңірінің жақсысы мен жайсаңдары, ардагер ағалары 

Мараттың өзі жөнінде де, ата-анасы жөнінде де, бүкіл Байзақовтар әулеті 

жөнінде де жылы-жылы сөздер айтты. Бұл да болса «... қамшыға сап болуға 

жарайтын біреуі ғана» екендігін көрсетсе керек. Ендігі жерде осы эстафетаны 

Мараттың балаларының қайсысы алға алып кететінін өмір көрсете жатар.    

Отбасы - адам баласының түп қазығы, алтын ұясы, адам тұрмысын 

ұйымдастырудың қайнар көзі. «Кемеңгерге де кеңес керек» - дейді халық 

даналығы, яғни отбасымен ақылдасып отырып жасалған іс келте болмайды 

деген сөз ғой. А.С. Макаренко «Отбасы – адам өмірінің тамаша жақтары 

жүзеге асатын... адамның ең басты шаттығы болып саналатын балалардың 

өсіп, өмір сүретін орны» деген. Бұл айтылғандарға түгелімен қосыла отырып, 

қазақтың «Жетістікке жеткен әрбір мықты еркектің артында мықты әйел 

тұрады» дегенді де қосқым келеді. Қазақта «Жақсы болса алғаның үйіңнен 

кісі кетпейді, Жаман болса алғаның шын досың да шеттейді» деген сөз бар, 

Марат Қорқытұлының тылы өте берік, ошағының оты маздап жанулы, 

достарына, араласқан адамдарына дастарханы үнемі жаюлы, қонағы күтулі, 

балалары бағулы, немерелері еш алаңсыз өсіп жатырған ... екені белгілі. 

Бұлардың барлығы да, соның ішінде осы өмірінде Марат Қорқытұлының 

жеткен жетістіктері мен бағындырған биіктіктіктері де жары Майраның 

көпке көрінбейтін, жай көзге елене қоймайтын ерен еңбегінің нәтижесі екені 

белгілі. Ерін қолтығынан демеп, күш-қуат беріп жігерлендіріп, алға қойған 

үлкен мақсаттарына ұмтылдырып отыратын осындай Майра сияқты әйел 

болмаса Марат Қорқытұлының жеткен жетістіктері, шыққан биіктігі тап 

осындай толымды, ауыз толтырып айтарлықтай болар ма еді, болмас па еді, 

кім білген?! Сөз орайы келгенде айта кетейін, Марат пен Майра осы мәселе 

жөнінде кейбір кездерде әзілдесетіні есіме түсіп отыр. Белгілі анекдот қой, 

соны екеуі бір біріне айтып күліп алатыны болатын.  

  Бір әкім әйелімен бірге көліктерімен жолда келе жатқанда қырдың 

баурайында мал жайып жүрген қойшыны көреді. Әйелі күйеуіне қарап: «Ана 

қойшыны көрдің бе, ол жігіт бір кездері менің артымнан қалмай ғашық 

болған, сөз салған, бірақ мен оны емес сені таңдадым» дегенде, күйеуі ілезде: 

«Міне, көрдің бе, сен сол кезде ол жігітке күйеуге шыққаныңда қазір 

қойшының әйелі болып жүрер едің, мені таңдағаныңның арқасында қазір 

шалқып жүрсің» дейді. Сонда әйелі де жауап беріп: «Жоқ, сен дұрыс 

түсінбей отырсың, мен сол кезде ол жігітті таңдағанымда қазір ол әкім 

болар еді де, сен қойшы болып соның орнында мал бағушы едің ғой, жаным-

ау» деген екен.   

    Шай ішіп отырғанымызда екеуі осы әңгімені айтып күлетін. Әңгімені 

қулықпен бастайтын Марат, Майраға осы әңгімені айтқызғысы келіп әдейі 



бастайды. Көбіне Майра сабыр сақтап үндемей құтылғысы келгенімен Мәкең 

ретін тауып осы әңгімені айтуына мәжбүрлейді. Бәріміз де мәз боламыз. 

Әрине, өмір шындығы жасырылған анекдот. Ошақтың үш бұты аман 

болмаса, ошағыңның түтіні түзу ұшпаса ешқандай шаруаң оңа қоймасы 

белгілі. Түтіні түзу ұшқан отбасы ғой Марат пен Майраның шаңырақтары! 

Тәрбиелеп өсірген балалары да жұртқа үлгі боларлықтай. Айнала ағайын-

тумаға сыйлы, берекелі, ошағының үш бұты келіскен осындай отбасы 

болғасын ғой халық Байзақовтар әулетін сыйлайтыны. Ылайымда солай 

болғай!    

  Елдің алдында үлкен абыройға ие болған Марат Қорқытұлы сияқты 

азаматқа кейбір жолдас-достары, ағайын-тумалары ырымдап жаңа туған 

сәбилеріне ат қойғызатыны болатын. Бұндай құрметті ұсынысқа Марат 

Қорқытұлы үлкен жауапкершілікпен қарайтын, кәдімгідей дайындалып, 

сәбидің болашағына жарасымды, тағдырына ауырлық келтірмейтін, ұялмай 

алып жүретін есім іздестіретін.Қазақтың салты бойынша, жас нәресте туған 

кезде ата-анасы ең сыйлы, қатты құрмет тұтатын адамына, сол азаматтай 

болып өсер ме екен деген оймен өз сәбиінің есімін қойғызатыны бәрімізге де 

белгілі ғой. «Балаға қандай ат қойылса, оның болашақ тағдыры соған 

байланысты болады» деген наным-сенімге де баса көңіл бөлеміз емес пе.  

Сондықтан Марат Қорқытұлының бұл мәселеге жауапкершілікпен 

қарайтыны түсінікті.Бала – адамның бауыр еті. Қай ата-ана болсын өз 

шаңырағында сәби дүниеге келгенде оған ең жақсы есімді қоюға тырысады. 

Негізінен, жаңа туған сәбиге есім таңдауға қазақтан дана, қазақтан шебер 

халық жоқ. Алайда әрбір ата-ана баласына ат қоярда өзіне жүктелер 

жауапкершілікті жете сезініп, оған сақтықпен қарағаны, он ойланып, он 

толғанып барып қана жүрегі қалаған есімді сәбиіне қойғаны абзал. Өйткені 

есімдердің адам өміріне, адам атына ықпалы өте ерекше дейді ғалымдар. 

Адам есімдерін зерттеуші ғалымдардың дәлелдеуінше, есім бала өміріне 

айтарлықтай әсер етеді, сәбилерді неғұрлым көркем есімдермен атаған 

сайын, баланың тұла бойы соған сәйкес көркемделе түседі екен. Марат 

Қорқытұлының осындай қағидаларға сүйеніп, көп ойланып-толғанып 

байыппен таңдаған, өзіне ұнайтын, мән-мағынасы келіскен ең бір сүйікті 

есімі «Бақтықожа» деген есім еді. Мараттың айтуынша бұл есім «Бақыттың 

қожасы, яғни Бақыттың иесі» деген мағынаны білдіретін көрінеді. 

Демек,осындай есімнің иесі өмірінде өз бақытының иесі болады деген сөз 

ғой. Таймас деген есімді де ұнататын, алған бетінен таймайтын, 

тайғанақтамайтын, айтқан сөзіне тұратын табанының бүрі бар, қайтпас 

қайсар, өжет болып өседі бұл есімнің иесі деп түсінік беретіні де бар бұндай 

есімді қалайша жақсы көретініне. Біз бұл жерде тек бірер ғана есімді мысалға 

алып отырмыз, негізінде Марат Қорқытұлы сүйіп таңдаған есімдері 

баршылық, олар алуантүрлілігімен, мағыналы болуымен бағалы. Марат 

Қорқытұлы ат қойған сәбилер жетерлік. Олардың әрқайсысы өз аттарына сай 

өмір жолдарын жасайды, дәл табады, өздеріне ат қойған Марат сияқты елге 

сыйлы аталарының үмітін ақтайды деп сенеміз.  



Қазақта нағашыдан жақын тумаң жоқ деген сөз бар екенін білеміз. Өзінің 

қызынан туған балаға қамқор болады, қызын төрге шығарып қадірлегендей, 

қызының ұрпағын да қадірлейді. Жиендер де нағашыларын аналарын 

сүйгендей сүйеді, аналарына еркелегендей еркелейді. Марат та нағашыларын 

қатты құрметтейтін. Сүйетін. Көп уақытын нағашыларының үйінде өткізген, 

нағашы әжесіне ешкімді теңгермейтін. Бәріміз де солаймыз ғой, 

барлығымыздың басымызда бар жағдай болғасын мен оны жақсы 

түсінетінмін. Әзілдеп ойнайтыным да болатын. Үлкен келінім Гөзел татар 

қызы болғандықтан немерелерім Маратқа бөле болып келетіні бар ғой. 

Кейбір кездері: «Мәке, немерелерім сен сияқты өрелі азамат болар ма екен 

деп, ұлыма келіншекті әдейі татар ұлтынан алып бердім. Ертеректе өткен 

қазақтың игі жақсыларының көпшілігі татардың сұлуларына үйленген ғой, 

олар білген болар қай ұлттың қыздарымен өмір сүруді, ұрпағын көбейтуді. 

Әрі татарлардың мұсылмандықтары да ерекше, сауаттылықтары да 

баршылық»,-деп әзілдейтінмін. Бұл айтқандарым көңіліне жағып мәз болып 

күлетін. Мараттай елге сыйлы, өзіндік жолы бар, білімді азамат болып өсер 

ме екен деп ырымдап, өзінің бөлесі, татардың жиені, немерем Таймастың 

тұсауын Марат досыма кескіздік. Содан соң Ақмарал қызымның баласы, 

жиенім Әминаның тілашар тойында Мараттың Ақ Батасын алдық. Мараттай 

білімді, сөзге шешен, өткір болып өссін, жақсы оқысын, қатарының алды 

болсын деп ырымдадық. Бұл ұсынысымызды Марат та, Майра да қуана, 

ризашылықпен қабыл алды. Сол тойымызға Құдай айдап, Мараттың ағасы 

Мақсот та жеңгеймен бірге келе қалмасы бар ма. «Бітер істің басына, жақсы 

келер қасына» дегендей болды. Байзақовтар Әминамның тілашар тойының 

сәнін келтірді. Мақсот ағамыздың әншілік өнерін алғаш тамашалауымыз 

болғандықтан, той қонақтарының барлығы да ауыздарын ашып таң қалды. 

Мақсоттың өзі жеке де, Маратпен қосылып та қазақша, орысша, татарша 

әндерді құйқылжыта орындағанда таң қалмасқа болмайтын еді. Екеуі де 

талант екен, әсіресе Мақсот ағамыз.  

Төмендегі Марат атасының берген Ақ Батасын, суретімен қоса, астыңғы 

жағындағы біздің сөздерімізбен рамаға салып, Әминаның сабақ оқитын 

столының алдына іліп қойдық. 



 

 

Әмина жиенім Марат атасының Ақ Батасы қолдап оқуда озат, қатарының 

алды болып жүр. Биыл гимназиялық бастауышты озат аяқтап, Ақтаудағы  

ІТ лицейге сынақ тапсырып, көптеген үміткерлердің арасынан үздік 

шығып лицейге қабылданды. Атасының берген Ақ Батасына сай болуға 

тырысып жүр. 

 

Төменде тілашар тойдан көріністер: 



 

 

 



 

Әңгіме желісі Мараттың нағашы жұрты татарлар жайында болғаннан соң, 

сол әңгімені ары қарай өрбіте берейін. Құдаларым Уфаның татарлары 

болғандықтан, олар Ақтауға келген сайын Марат пен Майраны қонақ 

болуға шақыратынбыз. Ойпырмай, құдаларым мен Мәкеңдердің 

әңгімелері жарасып-ақ қалатын. Құдам мен құдағайым өз тілінде әнді 

жақсы айтатын, соларға қосылып Мәкең де біраз шырқап қалатын еді. 

Талай рет дастарханның, отырыстың сәнін келтірген, сызылтып салған 

татарша әндер шырқалып еді-ау!!! Құдаларым келгенде оларға, Марат 

нағашыларының тілін, әнін сағынып жүрген болар деп, дастарханға 

тілекті тек қана өздеріңнің ана тілдеріңде айтыңдар, әнді де тек татарша 

шырқаңдар дейтінмін. Марат пен Майра құдаларыммен жақсы араласты, 

Уфадағы үйлерінде қонақ болды, құдаларым да Атыраудағы Мәкеңдердің 

үйінде қонақ болып, мәре-сәре болған.  

 

Майра-Марат, құда-құдағайым Флюзя-Альмир. Атырау 

Марат сырқаттанып Уфаға барып ем алған кезде құдағайым, Альбина 

құдашам медицина саласының қызметкерлері болғандықтан қолдарынан 

келген көмектерін аяп қалған жоқ. Марат та, Майра да олардың барын 

салып көмек бергендерін айтып, алғыстарын жаудырып жатты. Оларға 

құдаларымның адамшылық қасиеттері, балаларына берген, сіңірген жақсы 

тәрбиелері ұнапты.  

 

... 

Ендігі әңгімені Марат досым екеуміз еңбек еткен жылдарымыздан 

қозғасам деймін. Бізді жолықтырған, өмір жолында айрылмастай дос 

еткен киелі Маңғыстау өңірі. Осы аймақтың қойнауында жасырылған 

қазынасын табу жолында бұл киелі түбекте біз сияқты алуан тағдырлар 



тоғысты. Ең алғаш еңбек жолымды бастаған КЭ «МНГР» геолог-

барлаушылары жөнінде жазған естелігімде былай деп жазып едім: 

Адамның бойындағы ең бір қасиетті дүние адамның қаны ғой, қаны 

дұрыс болса, сапалы болса, адам да мықты болады. Ал қаны жаман, қан 

құрамы бұзылған адамдар аурушаң болады. Қанның өз құрамы бар. Ал 

бұрғылау қондырғысының да өзіндік қаны бар, ол ұңғыны қазуға қажетті 

бұрғылау ертіндісі. Бұрғылау ертіндісі болмаса ұңғы қазылмайды, 

қазылған тау жыныстары жердің бетіне шығарылмайды, ұңғының 

жары(стенка ствола скважины) жақсылап штукатурланып 

майланбайды, долотоның шарошкалары жақсылап айналып тұрулары 

үшін жуылмайды, салқындатылып тұрмайды, жердің астында үлкен 

қысыммен жасырынған әртүрлі тау жыныстары, сұйықтықтар 

өздеріне сәйкес келетін қарсы қысым күшін көрмей қазылған ұңғының 

бойымен далаға атып шығып фонтандар бола берер еді ... Адамның өмір 

сүруі үшін қан қандай керек болса, қандайма ұңғыларды сапалы түрде 

қазып шығу үшін сапалы бұрғылау ертінділері де соншама қажет. 

Бұрғылау ертінділерінің де әр ұңғығыға, әр тереңдікке, ұңғыдағы 

кездесетін тау жыныстарының ерекшеліктеріне ... тағы сол сияқты 

көптеген талаптарға сай келетін толып жатқан құрамдары, 

параметрлері болады. Орысша жазып бірнеше параметрлерін көрсеткім 

келеді: удельный весь, вязкость, водоотдача, статическое напряжение 

сдвига, толщина корки, содержание нефти, температура ... бұл 

аталғандары тек күнделікті қазу кезінде сағат сайын өлшеп, қадағалап 

отыратын параметрлері. Осылардың біреуі ұңғы қазу үшін жасақталған 

технологиялық құжаттағыдан сәл ауытқыса ұңғыны сапалы қазып шығу 

қиынға соғады. Қысқаша айтқанда, адамның қанынан айырмашылығы 

жоқ.  Бұрғылау ертіндісінің біздің мекеме бойынша, артынан бүкіл еліміз 

бойынша білгір маманы, менің досым-Байзақов Марат Қорқытұлы. 

Техника ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы 

минералдар ресурстары  Академиясының мүше-корреспонденті, ұзақ 

жылдар Атыраудағы ірі ғылыми институтты басқарған, көптеген 

ғылыми еңбектердің, монографиялардың авторы,  бұрғылау саласында 

шетелдік, отандық компанияларды басқарған, еңбегі ерен азамат. Бұл 

азамат та өзін КЭ «МНГР»ден шыққан түлекпін деп мақтана алады. 

Мен осы білікті азаматтан бұрғылау ертіндісінің ұңғы бұрғылаудағы 

ерекше маңызы барын, ертіндіге зор жауапкершілікпен қарау керек 

екендігін үйрендім, көп сабақ алдым. Мені оқытып жүргенін өзі 

байқамаған да болуы мүмкін, ол заманда екеуміз де жаспыз ғой, бірақ мен 



осы маманның қасында жолдас бола жүріп ертінді жөніндегі 

түсініктерімнің аясын кеңейттім, өзім онша ұната қоймайтын химия 

пәнін қайталап, мән беріп қарап шығуыма да тура келді. 

Жоғарыда келтірілген естелігімнен үзінділер біздің жастық шағымыздағы, 

Мараттың әлі елге белгілі ғалым болмай тұрған кезіндегі жазба болса, енді 

сол сөздерім дәлелді болуы үшін ондаған жылдар өте келе ғалым Марат 

жөнінде жазылған, оның қандай биікке көтерілгенін көрсететін әртүрлі ресми 

ақпарат құралдарында жарияланып жүрген төмендегі мәліметтерді беріп 

кетуді жөн санадым. « ...При его непосредственном участии бурились 

скважины на нефтяных месторождении Каламкас, Каражанбас, Елемес, 

Еспелисай и другие. Учитывая присущие Байзакову М.К. организаторские 

способности, практические и теоретические знания в области бурения 

нефтяных и газовых скважин он был приглашен на работу в КазНИГРИ. С 

1984 года по 1992 года заведующий отделом бурения КазНИГРИ, с января 

1993 года заместитель директора, с сентября 1993 года возглавил 

«КазНИГРИ». С 18.06.1998 г. по 10.02.2004 г., президент «КазНИГРИ».  

Байзаков М.К. принимал непосредственное участие в проведении 

исследовании в области совершенствования техники и технологии глубокого 

бурения в сложных горно-геологических условиях Прикаспийской впадины, 

предупреждения и ликвидации осложнении при бурении скважин, 

стабилизации буровых и тампонажных растворов, экологии и охраны 

окружающей среды. В этих направлениях исследований он является 

признанным авторитетом среди нефтяников Казахстана. В условиях 

перехода к новым рыночным отношениям, он сделал много для сохранения 

научного потенциала коллектива, освоению новых видов исследований, 

организаций и расширений работ сервисного плана, способствуя подготовке 

научных и инженерных кадров в соответствии с западными методиками и 

член - корреспондентом Академии минеральных ресурсов Республики 

Казахстан по специальности «Техника и технология геологоразведочных 

работ».Имеет большой практический опыт стандартами. Свидетельством 

высокого авторитета возглавляемого М.К. Байзаковым коллектива 

КазНИГРИ являлось то, что институт был задействован во многих 

проектах с участием иностранных инвесторов, в том числе таких как 

Тенгизский, Карачаганакский, Кашаганский и многих других. Его научные 

исследования легли в основу разработок буровых растворов для проводки 

скважин в Казахстане. Автор и соавтор более 80 научных статей, 2 

монографий, 20 научных отчетов. Байзаков М.К. – известный ученый в 

области бурения нефтяных и газовых скважин. В 1997 году избранв бурении 



глубоких скважин на территории Западного Казахстана, включая бурение 

на подсолевые отложения в условиях аномально-высоких пластовых 

давлений и высокого содержаниях кислых газов. В этих, а также в других 

важных направлениях является признанным авторитетом среди 

нефтяников и геологов Казахстана.Марат Коркытович  проходил 

повышение квалификации в Институте Нефти и Газа в Иванова-

Франковске, в учебном центре «IDF» города Сент –Остелл в 

Великобритании, в компании «Transcity Trade Invest Ltd» в городе Новая 

Скоция города Галифакс в Канаде ... ». 

Сол бір ұмытылмас кезден, екеуміздің арамызда жиі айтылатын, ақ 

сумка жайлы әңгімені келтірсем деймін. 

Ақ сумка 

 

«Жіңішке Кебір» деген алаңдағы ұңғының басында Марат (Байзақов) 

екеуміз «поглощениемен» жағаласып жатырғанымызға біраз күн болды. 

Еш нәтиже шықпай, еңбегіміз еш кетіп жатыр. Бізге дейін де көптеген 

мамандар ұңғының басында болып әрекеттенген, жоспарлар құрып 

жұмыстар жүргізілген. Сондай бір жоспарды біз екеуміз де орындап 

жатырмыз, жоғары жақтан бекітілген жоспар ғой, біздер тек соны 

жақсылап орындаушылармыз. Арасында ұңғыдағы нақты жағдайға 

байланысты жоспарға өзгерістер де енгіземіз. Марат КЭ «МНГР» 

мекемесінен келген ертіндінің білгірі, технология бөлімінің инженері, 

білікті маман(жоспардың авторларының біреуі), мен жұмыстың 

техникалық жағына жауап беремін. Біздің қондырғыға ауыз су таситын 

Бейнеу автокөлік мекемесінің су жаңа ЗИЛ-130, үстінде қазаны бар 

машинасы келіп тұратын, қызмет көрсететін. Анда-санда, суға тапсырыс 

берген кезімізде ғана. Шофердің үйі Опорныйда, қондырғымызға 

жақын. Машинасы жаңа болғасын, жүргізушісі жақсы, адал еңбеккер 

болғандықтан оны сыйлап, жақын тартып жүретінбіз. Жасыратыны жоқ, 

бірталай уақыт та өтті ғой ол заманнан бері, осындай жақсы 

жүргізушілерге арасында көмектесетініміз шындық, шаруа жағдайын 

айтып келсе «справкаларын»беріп те жібереміз. Бірақ олар да қиын 

кездерде көмектерін аяған емес, уақыттарымен санаспай, күн демей, түн 

демей жұмыс жасап көмектесетін. Осылайша бір бірлерімізбен 

сыйласатын едік. Бұл жүргізуші де сондай жақсы адамдардың қатарынан 

болатын, жасы біздерден үлкен, орта бойлы, шаруасына мығым адам, 

атын ұмытыппын. Сол жүргізуші бір күні қондырғы басына келіп суын 

құйды, вагонымызға келіп амандық саулық сұрастық. Вагонда Марат 



екеуміз ғана екенін көргеннен кейін шығып кетіп машинасының 

кабинасынан үлкендеу ақ сумканы алып келді. Біз түсінбей отырмыз. 

Ол: «Мынау жеңгелеріңнің беріп жіберген сәлемдемесі еді, жақында 

үлкен ұлымыз әскер қатарына аттанды, соған «жолы болсын» деп 

шығарып салып той жасадық. Менің осы жаққа жүретінімді естіп 

жеңгелерің екеуіңе арнайы сәлем айтып тойдан сарқыт салып жіберді» 

деді. Ол шал екеуіміздің қондырғы басында ұзақ мезгіл жатқанымызды 

білетін. Машинасымен арасында қырға шығарып, көрші малшылардың 

ауылдарына да алып барып жүретін. Содан ақ сумканы ашып қарасақ 

іші толған тамақ (үйтілген қойдың піскен еті, бауырсақ, қазы, қарта, 

колбаса, кәмпит, пешени ...), сумканың бір жағында бөлек қағазға 

оралған шөлмектердің сыңғырлаған даусы да естіледі. Шамасы көптеу 

сияқты. Шыдамсызданып, «бұндайды» көрмегелі көп болып еді десіп, 

орауын жазып жіберсек бір шиша армянның жақсы коньягы(біздер өзара 

«жылқының майы» дейміз), екі шиша өзіміз жақсы көретін, сол кезде 

табыла қоймайтын, ұзын мойын «Столичная» дегендерің біздерді 

мазақтап тұрғандай сыңғырлап дауыс шығарды. Бұндай «байлықты» 

қалай ұзақ ұстап тұруға болады, үлкен күнә болады ғой. «Ұрыста тұрыс 

жоқ» дегендей столды жайнатып жасап та жібердік. Сол күндері 

бұрғылау қондырғысы әлдебір хим.реагенттерді күтіп тұрып қалған еді, 

біздер де зерігіп отырғанбыз. «Құланның қасуына мылтықтың басуы» 

дөп келді. Жүргізуші шал «ащы суды» аузына алмайтын адам, тек Марат 

екеуміз ғана жәукемдейтін болдық мына «байлықты». Бірнеше жақсы 

тост айттық, баласына ақ жол тіледік, жеңгемізге де рахметті үйіп-төгіп 

жатырмыз, шалды да біраз мақтадық, жақсы отырыс болды. Таңға дейін 

созылды... Шалмен қимай қоштасып ауылына таңертең шығарып 

салдық. Ақ сумканы алып кетті. Біраз күндер өткесін су таситын шал 

тағы келді. Мен қондырғы басында жүргенмін, Марат вагонда болатын. 

Шал вагонға кіріп шықты да машинасының кабинасынан мен танитын 

ақ сумканы алып вагонға қайта кірді. Мен де вагонға қарай қалайша  

жүре бергенімді байқамай да қалдым, ақ сумканың көрінуі тек 

жақсылыққа болатынын мен білемін ғой. Келсем шал мен Марат менің 

ақ сумканы көріп қондырғыдан асығыс келе жатырғанымды терезеден 

көріп маған күліп тұр екен. Амандасып болғасын шал айтты: «Мынау 

жеңгелеріңнің сәлемдемесі, баламыздан жақында бірінші рет хат алдық. 

Соның қуанышын сендермен бөлісейін деп жеңгелерің беріп жіберді. 

Бала әлі баратын жеріне жете қоймапты, жолдағы бір қаладан хатты 

салып жіберген екен» деді. Бұл жолғы ақ сумканың ішіндегілері 

өткендегідей көп емес екен. Екі шиша жай «ащы сулар», тіске басатын 



оғұршық, помидор, жуа, бауырсақ сияқтылар екен. Мәз болып қалдық. 

Шал кетті ауылына, ақ сумканы ішіндегілерін алып қалып өзіне беріп 

жібердік. Қумыз ғой, баласы тағы хат жазса жеңгеміз сумка таба алмай 

қалмасын деген ой ғой. Бір жағынан ақ сумкаға әбден үйреніп қалдық та, 

ол ақ сумка шалдың қолында көрінсе жақсылықтың нышаны екені 

айтпаса да түсінікті ғой. Сонымен біздер сол қондырғының басында 

шалдың баласынан сол хат келгеннен кейін де ұзақ болдық, жұмыс 

бітпейтіндей, ащы ішектей созылып кетті. Марат екеуіміз шаршағанда 

шалдың келетін жолына қарап қоямыз, ештеңе айтпаймыз, бірақ жолға 

қараймыз. Екеуміз де білеміз, іштей нені күтіп жүргенімізді. Бір күні 

Мәкең бұдан әрі шыдай алмаған шығар, темекі тартып отырғанымызда 

бір күрсініп қойып: «Ойпырмай, шалдың мына баласы нағыз жалқау 

бала екен ғой, тым болмаса, жүгермек бізді аямаса да ата-анасын аямай 

ма, үйіне неге хат жазбай қалды екен? Аман болса болар еді? Мен 

болсам күнде хат жазатын едім» деп қарап отыр. Екеуміз де шерімізді 

тарқатып мәз болып біраз күліп алдық. Баладан хат келсе жеңгеміздің ақ 

сумкасы да шалдың қолында жарқырап бізге қарай жол тартады ғой, 

әрине, іші бос болмайды, біздер күтіп жүрген «дүниелер» болады да ғой. 

Көп ұзамай екеуміз де ауылдарымызға қайттық. Содан кейін ол шалмен 

кездесе де қоймаған сияқтымыз. Бірақ, тек Мәкең екеуміз ғана түсінетін 

«Ақ сумка қайда екен?», «Баласы түспегір де хат жазбай кетті ғой» 

дейтін сөз тіркестері қалды арамызда. Кездесе қалсақ осы сөздерді 

айтып бір мәз болып күлетін едік. Көпшілік жұрт түсіне қоймайды, 

кейбір жақын жолдастарымыз бұның сырын біледі, бізбен бірге күледі. 

Мәкең досым болса қазіргі күні мұсылмандық парызын өтеп келіп 

Марат Қажы атанды, ғылыми еңбектерінен басқа әкесі алдындағы 

балалық парызын өтеп, ұрпағына өнеге боларлықтай  кітабын шығарған 

жазушы, немерелерінің ақылшы атасы, еліне сыйлы азамат. 

Ол бала армиясынан баяғыда келіп қазір жігіт ағасы да болған шығар. 

Әкесі мен жеңгеміз қайда екен, аман ба екен? 

Ақ сумка қайда е-к-е-е-е-е-н? 

... 

  Мараттың соңғы кездері қолға алып, бірақ сырқатына байланысты аяқтай 

алмай кеткен үлкен жобасы болды. Ол – КЭ «МНГР» мекемесін 

Маңғыстау өлкесінің тұрғындарының мәңгілік есінде қалдыру жобасы 

болатын. Сонымен қатар ардагер геолог-барлаушылардың халық жадынан 

шықпауын, оларға мұнайшылармен бірге құрмет көрсетілуін жоғарғы 

жақтағы лауазымды орындарға жеткізу еді. Ақтау қаласының 



орталығынан КЭ «МНГР» геолог-барлаушыларына арналған «Геолог-

барлаушылар аллеясын» ашып, сол аллеяның бастауына трестің қысқаша 

тарихы жазылған монумент орнату ісін қолға алып, біраз жерге дейін 

жұмыстанып, әне-міне шешімін табатын болды деген кезде сырқатына 

байланысты жоба аяқталмай қалды. Өңір әкімдігімен, Ақтау қаласының 

әкімімен, тиісті департамент басшыларымен тығыз жұмыс жасап, ардагер 

геолог-барлаушыларды осы жобаға атсалысуға тартып біраз еңбектенген 

еді. Ақтау қаласындағы «Ақбота» паркінен аллея үшін орын алатын да 

болып келісімге келіп қалған жұмысты арамыздан ары қарай жалғастырып 

алып кететін жан табылмағаны өкінішті. Сырқаттанып жүргеніне 

қарамастан, бастапқы кезде телефон арқылы болса да жан-жақпен 

келіссөздер жүргізуін тоқтатпаған еді. Болмады. Мараттың бұл жобасы 

іске аса қалғанда, бұл аллея мен монументтің тек трест «МНГР»-дің емес, 

Мараттың да өзіне қойылған ескерткіш болары анық еді. Сонда тресті 

алғаш құрған, жоғары биіктерге көтерген өзінің ұстазы Х.Ж.Өзбекғалиев 

пен оны тоқсаныншы жылдардағы қиын-қыстау заманда аман алып қалған 

Ғ.Ө.Балмұқанбетов сияқты, атышулы мекемемізді елдің есінде мәңгілік 

қалдыру үшін үлкен іс тындырған үшінші азамат ретінде халық жадында 

қалатыны сөзсіз еді. Осындай абыройлы, сауапты ісі арқылы Маңғыстау 

мұнайын алғаш ашқан геолог-барлаушылардың ұрпақтарының алғысын 

алары сөзсіз еді. Марат бұл жобаны қолға алғанда өзімнің атымды 

шығарайын, елдің есінде қалайын деген ойдан аулақ болатын, көздеген 

негізгі мақсаты күннен күнге, жыл өткен сайын ұмытылып, өскелең 

ұрпақтың есінен шығып бара жатырған геолог-барлаушылардың 

дәрежесін көтеріп, трест «МНГР»-дің атын жаңғырту болатын.Ажалға ара 

тұратын кім бар.... 

  Төмендегі қаралы хабарды мен фейсбук, ватсап әлеуметтік желілеріне, 

«Тайсойған.kz» сайтына 09.04.2019 ж.күні, осынау жаманат хабар маған 

жеткен бойда(09.04.2019ж.таңертең) салғанмын. Оқырмандарымның 

қайғырып қабырғалары қайыспағаны қалмады. Марат марқұмның иманды 

болуын, нұры пейіште шалқуын, Алла Тағала алдынан жарылқауын ... 

тілеген жандарға Алла разы болсын. Өте көп адамдар танитын болып 

шықты. Күзетіне де, жаназа намазына да, әртүрлі кезекті қаде  

садақаларына да жиналған, отбасына көңіл айтқан адамдар есепсіз көп 

болды. Еліміздің түкпір-түкпірінен жолдастары, достары келді.Әлеуметтік 

желілерде жазылған көңіл білдіру жазбаларында барлығы бірдей Маратты 

«өте жайсаң, үнемі күліп жүретін, қамқорлығы мол қайырымды жан еді»,-

деген жылы сөздермен еске алып жазып жатты. Жақсымен де, жайсаңмен 



де, басшымен де, қарапайым адамдармен де біркелкі деңгейде араласқан 

жан болғасын да ел осылайша құрметін көрсетіп жатты. Халқына сыйлы, 

құрметті болған Марат марқұмға елдің осыншама дұға-тілектерінің 

шарапаты тиер деген үміттемін. Қазақтан сөз қалған ба, өзіңнің бағаңды 

білгің келсе өліп қара дейтін «біртүрлілеу» сөз бар.Көбіне 

жақсыларымыздың қадір-қасиетін ортамызда жүргенде бағаламай, 

өмірден өтіп кеткесін барып санымызды соғып жататынымыз да бар 

екенін жасыра алмаймыз. Бірақ бұл тәмсіл Маратқа жүрмейтін 

сияқты.«Баталы ер арымас» дегендей Марат өзінің өмір сүрген осынау 

қысқа ғұмырында елдің алғысына, батасына бөленген жан еді ... 

Уа, ағайын!  

Өмірден кім өткенін білесіз бе? 

Өмірдегі жандай досым, асыл азамат, елімізге белгілі геолог-барлаушы, 

аяулы жар, асқар таудай әке, сүйікті ата, Қазақстан Республикасының 

құрметті геолог-барлаушысы Марат Қорқытұлы Байзақов ұзаққа созылған 

сырқаттан соң бүгін таңда бақилық сапарына аттанды. Жаназа намазы 

11.04.2019ж. Атырау қаласында өтеді.  

1952 жылы Гурьев облысы Махамбет ауданында дүниеге келген.  Уфа 

Мұнай институтын тау-кен инженері мамандығы бойынша бітірген. Еңбек 

жолын 1975 жылы Маңғышлақ бұрғылау жұмыстары басқармасында 

бұрғышының көмекшісі болып бастаған. 1976-1984 жылдары аралығында 

«Маңғыстау мұнай барлау» Кешенді Экспедициясында еңбек еткен. 1984-

1992 жылдар аралығында  «Қазақ Геологиялық Барлау Ғылыми Зерттеу 

Институтында» бұрғылау бөлімінің меңгерушісі, директордың орынбасары, 

ал 1993-2004 жылдары осы институттың Директор-Президенті болып 

еңбек еткен. 2001 жылдың 04 маусымынан 2002 жылдың 04 маусымына 

дейінгі аралықта «Адай Петролеум компаниясы» (Американдык ’’Ферст 

Интернешл Ойл Корпорейшн ЛТД’’ пен ’’Роснефть’’ Бірлескен 

Кәсіпорнының) Бас директоры, ал 10 .02.2004 - 29.12.2012 аралығында 

«Компания Аташ» ЖШС («ҚазМұнайТеңіз» МҰК Акционерлік Қоғамы мен 

«Лукойл Оверсиз ЛТД» Бірлескен Кәсіпорны) Бас директоры, 2012-2016 ж.ж 

«Қазақ Ғылыми Зерттеу және Жобалау институтының» Зерттеу 

Орталығының директоры.Қазақстан Республикасы минералдық ресурстары 

Академиясының корреспондент-мүшесі. 80-нен астам ғылыми 

мақалалардың, 2 монографияның, 20 ғылыми еңбектің авторы және 

серіктес авторы. Қазақстан Республикасының Минералдар Қоры 

Академиясының мүше-корреспенденті, Бүкіләлемдік инженер-мұнайшылар 



қоғамының қазақстандық секторының вице-президенті (SPE).  Ұзақ 

жылдардағы абыройлы еңбегі үшін, мұнай-газ кешенін дамытудағы ел 

алдындағы ерен еңбегі үшін  «Құрмет» орденіне, «Қазақстан мұнайына 100 

жыл» төс белгісіне ие болды. Атырау облыстық әкімі мен мәслихатының 

Құрмет грамотасының, «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 

жыл» медалінің, «Қазмұнайгаз», «Лукойл Оверсиз ЛТД», «ҚазМұнайТеңіз» 

Акционерлік қоғамдарының Құрмет грамоталарының, «Құрметті геолог-

барлаушы» атағының иегері.Әкесіне арнап шығарылған «Айтарым бар 

өзіңе, Әке ... » атты кітаптың авторы. Ұлдарын ұяға ұшырып, немере сүйіп 

отырған, елге сыйлы азамат еді. 

Қош, ДОСЫМ. Иманың жолдас болғай. 

Бисенбай Бисенғалиев. 

 

Төмендегі өлең жолдарын Ермек артында қалған балаларының атынан 

Маратқа арнап жазған еді. 

Жан Әке, қалдық міне, сенен жырақ, 

Алладан сұрасақ та қанша жылап. 

Өзіңнен айрылғалы есеңгіреп, 

Түскендей басымызға аспан құлап ... . 

Ақыл, ой, терең білім, парасатың, 

Жан Әке, тек өзіңе жарасатын. 

Мұңайды бізбен бірге қалың Өрлік, 

«Тиді – деп, қанша жанға шарапатың». 

 

Көлденең көк аттыға қарасатын, 

Мейірімді мінезіңе таласар кім?! 

Қарамай сонша биік атағыңа, 

Алдында ағайынның аласасың. 

 



Ақ пейіл, адал ниет жарқылдаған, 

Қатені бетке айтуға тартынбаған. 

Үлгі қып ұрпағыңа мақтанармыз, 

«Бұл біздің Әкеміз»,-деп АСЫЛЗАДА». 

 

Ағарып ақ маңдайда қара шашы, 

Анамның мөлдірейді көзде жасы. 

Ақтармыз үмітіңді бұл жалғанда, 

Адаспай іздеріңмен жүрген басып. 

 

Жаның болсын Жәннатта, асыл Әке, 

Қате болса біздерден кешір, Әке. 

Байзақов әулетінің абыройына, 

Еңбегің бәрімізден басым, Әке!!! 

... 

  Марат Қажы атанғаны да белгілі. 2012 жылы үлкен Қажылыққа барады. 

Меккеде жүргенінде баяғыда КЭ «МНГР»-де бірге жұмыс жасаған жігіттерді 

кездестіреді. Төртеуі тамақтанып отырғанда Марат: «Әй, төртеуміздің 

Меккеге келіп, осы жерде отыруымыз күлкілі емес пе? Бір замандардағы 

«бүлдіргендерімізді» білетін адамдар осы отырысымызды көрсе не дер 

екен?»-деп күлдіріпті. Және осы әңгімесін елге оралғасын да біздерге айтып 

күлкіге қарқ қылған.Маратта бірдеңені жасырып қалу деген болмайды ғой, 

көрген-білгенін жайып салып отыратын жан. 

  Марат дін мәселесін жетік білетін мұсылман. Тибетке барып Далай 

Ламамен, Индияға барып Саи Бабамен кездескен, Меккеге барып 

мұсылманның бес парызының бірін өтеп келген, оның бер жағында өз 

еліміздегі Арыстан Баб, Қожа Ахмед Йассауи, Бекет Ата, Шопан Ата, 

Шақпақ Ата, Сұлтан-епе әулие, Қараман Ата ... деген қасиетті жерлерге 

барып тәу еткен мұсылман. Атырау өңіріндегі әулиелердің қайсысына 

барғанын білмеймін, бірақ әдейі арнап көпшілігіне тәу еткенін сеземін. Ысық 



Атаның(Оңай Атаның) басында болғанын білемін, Байбақты Атаға, Мәтен 

Қожа Атаға соқпай өтуі мүмкін емес деп жорамалдаймын. Қасиетті Құран 

Кәрімді оқыған, оқымағаны жөнінде екеуміздің арамызда әңгіме болған емес. 

Бірақ Мараттың қасиетті Құранды оқымауы мүмкін емес деген ойдамын. 

Олай ойлауымның себебі, Марат көптеген мұсылман дінін жетік білетін 

молдалармен, қажылыққа әлденеше барып келген, діни сауаты мол 

Қажылармен, қасиетті әулиелердің басындағы шырақшылармен дос-жар, 

тығыз қарым-қатынас орнатқан және олармен жиі-жиі кездесіп, сұхбаттасып, 

пікір алысып тұратынын жақсы білемін. Оғыландыдағы Бекет Атаның 

жатқан жеріне мүмкіндігінше жиі баратын, жолындағы Шопан Атаның 

шырақшысы, досы Ибрагим Қажыға соғып келетінін де, кейбір кездерде осы 

молдаларды үйіне қонақ қылып дін жөнінде әңгімелесетінін де жақсы 

білемін. Бейнеуге жақын жердегі Бекет Атаның өзі салған жерасты мешітіне 

де арнайы соғып, шырақшысымен қона жатып әңгімелесіп жүретінін де 

білемін. Бір қызығы, дін жолында жүрген, дін жөніндегі ілімді терең 

меңгерген осы молдалардың көпшілігі Мараттың діни сауатының 

тереңдігіне, біліктілігіне таң қалатын. Сондықтан да Мараттың қасиетті 

Құран кәрімді зерделеп тұрып оқығанына шүбәм жоқ. Қандай істі болмасын 

терең зерделейтін Марат ғалымның мұсылмандыққа келгенде бұра тартуы 

мүмкін емес, қасиетті Құран кәрімді де зерделеп, саралап, мұқият оқып 

шыққанына, өзіндік ой түйгеніне сенімім мол. Сөзім дәлелді болуы үшін 

Мараттың кітабынан осы мәселе жөнінде жазғанынан үзінді келтіре кетейін: 

« ... Маңғыстауға көшкеннен кейін Бекет ата, Шопан ата сияқты 

Маңғыстаудың әулиелі жерлеріне жиі баратын болдым. Бұрын Атырауда 

тұрғанда да баратын жерлерім еді, бірақ мұнда келгеннен соң жолым жиі 

түсетін болды. Жаратушы Маңғыстау өлкесінен қазынасын аямаған. 

Әңгіме бұл жердің қазынасы мұнайы, ия болмаса, Менделеев таблицасында 

кездесетін элементтерінде, қойнауындағы табиғи қазба байлығында емес. 

Мұнда ел тарихымен астасып жатқан тарихи археологиялық ескерткіштер 

мол. Қазақстан ғана емес, әлемнің әр түкпірінен табиғаты ерекше, тау мен 

тасы тарих Маңғыстау өлкесін көруге, жер асты мешіттері мен киелі 

жерлерге зиярат етуге сандаған жандар ағылады. Бұл жерді тегінен тегін 

Үш жүз алпыс екі әулиелі деп атамаса керек. Содан да бұл жерді Мұхаммед 

пайғамбар мен Қожа Ахмет Яссауи жерленген жермен қатар атайды. Жыл 

бойы бұл жерден адам арылған емес. Осында бара жатқан әрбір адам 

алдымен Бекет атаның ұстазы Шопан атаға бас бұрады. Осында Шопан 

атаның шырақшысы Ибрагим қажымен, оның жары Марияш қажымен 

жақын таныстым. Сонымен қатар Құмар қажы, Ләззат, Базарбай қажы, 



Тұрлан қажы, Балтабай қажы, Әлихан, Қалима, Нұрхан, Болғанайлармен 

жақсы жолдас, дос болдым. Олар менің өмірімде ерекше орын алады. 

Әсіресе Ибрагим қажыны ерекше атар едім. Ол жеті рет қажылық 

сапарына барған, соның біреуінде мен де сапарлас болдым. Олар менімен 

бірге «Өрлік» ауылында өткен барлық садақа, астарға қатысып, осы 

шаралардың өтуіне өз кеңестерін беріп отырды. Біздің әулетіміз оларға 

шексіз разылық білдіреді, амандық пен бақыт тілейді. Мен Мекке мен 

Мәдинаға қажылық сапарға бардым. Тибетте Далай Ламада болдым. 

Индияда Саи бабада, Түркістанда Яссауи кесенесінде, Челябинск 

облысындағы Арқайым тауында, Арыстанбабта болдым ...». 

  Қай салаға байланысты болмасын, мейлі ол геология саласы болсын, дін 

саласы болсын, саясат болсын, әдебиет саласы болсын ... Мараттың бойынан 

орысша айтқанда «тихая фундаментальность»(байыпты біліктілік) сезіліп 

тұратын. ОтырыстардаМарат дін саласында болып жататын әртүрлі 

пікірталастарға көп араласпайтын, жай жымиып қана, бұл саладан түк 

хабары жоқ жандай отыратын. Ал оның ішінде терең білім жатқанын мен де, 

Маратты жақсы білетін достары да  сезетінбіз. Қазіргі кезде кейбіреулер 

Абайдың «Қара сөздерінің» тереңде жатқан мән-мағынасын түсініп оқуға 

шамасы жетпей жүріп, қасиетті Құранның аяттарын, Пайғамбарымыз 

Мұхаммед с.ғ.с.айтқандарын шұбыртып айтуға құмар болып жүргенін күнде 

көріп жүрміз. Ондай «білгіштер» айналамызда толып жүр. Шала-пұла жаттап 

алған бірер сүреден, әлеуметтік желілерден оқып алған кейбір «білімдерінен» 

басқа түгі жоқтар дініміздің қадірін кетірудей-ақ кетіруде. Сүйте-сүйте 

біртіндеп түзеліп те кетерміз деп шүкіршілік айтудан басқа не деуге болады 

...  Кейбір дін жолында жүрген мешіттегі дүмше молдаларға қарағанда Марат 

Қажының білімі де, біліктілігі де, жүрегінің түбінде жатқан мұсылмандығы 

да биік тұрғанын көріп, осындай жан-жақты жанмен дос болғаныма 

мақтанатыным да шындық. 

 



... 

  Марат көп оқитын деп едім ғой, соның ішінде поэзияны да өте жақсы 

көретін, көпшілік өлеңдерді жатқа айтатын. Шығыстың шайырларының да 

рубаяттарын жақсы білетіні былай тұрсын, кейбір шумақтарын төгіп-төгіп 

жібергенде таң қалмасыңа болмай қалатын. Сондай рубаяттардың бірі Омар 

Хайямның: 

Кто пил ушел, 

Кто пьет уйдет. 

Разве тот бессмертен, 

 Кто совсем не пьет?   

  Бұл менің есімде қалғаны, ал қалмағаны қанша?! 

 Төменде Мараттың менің эл.почтама, ватсап телефоныма әр кездерде 

жіберген өлеңдерінен теріп алып, кейбіреулерін ғана беріп отырмын. Марат 

жіберген әрбір хабарламаны, хатты бөлек папкаға көшіріп қоятынмын, 

мыналарды сол папкамнан теріп алып отырмын. Бұл да болса естеліктің бір 

түрі ғой деп бөліспекшімін. Ештеңені өзгертпестен, өңдеместен, қалай келді, 

сол түрінде беріп отырмын. 

Я душевно вполне здоров! 

Но шалею, ловя удачу… 

Из наломанных мною дров, 

Я легко бы построил дачу! 

Люблю людей и, по наивности, 

Открыто с ними говорю, 

И жду распахнутой взаимности, 

А после горестно курю. 

Бывает — проснешься, как птица, 

крылатой пружиной на взводе, 

и хочется жить и трудиться; 

но к завтраку это проходит. 



Вся наша склонность к оптимизму – 

от неспособности представить, 

какого рода завтра клизму 

судьба решила нам поставить. 

За радости любовных ощущений. 

Однажды острой болью заплатив, 

Мы так боимся новых увлечений, 

Что носим на душе презерватив. 

Давно уже две жизни я живу, 

одной – внутри себя, другой – наружно; 

какую я реальной назову? 

Не знаю, мне порой в обеих чуждо. 

Всего слабей усваивают люди, 

взаимным обучаясь отношениям, 

что слишком залезать в чужие судьбы 

возможно лишь по личным приглашениям. 

Мне моя брезгливость дорога, 

мной руководящая давно: 

даже чтобы плюнуть во врага, 

я не набираю в рот говно. 

Любил я книги, выпивку и женщин. 

И большего у бога не просил. 

Теперь азарт мой возрастом уменьшен. 

Теперь уже на книги нету сил. 

Поездил я по разным странам, 



печаль моя, как мир, стара: 

какой подлец везде над краном 

повесил зеркало с утра? 

Весьма порой мешает мне заснуть 

Волнующая, как ни поверни, 

Открывшаяся мне внезапно суть 

Какой-нибудь немыслимой хeрни. 

За то люблю я разгильдяев, 

блаженных духом, как тюлень, 

что нет меж ними негодяев 

и делать пакости им лень. 

Слой человека в нас чуть-чуть 

наслоен зыбко и тревожно, 

легко в скотину нас вернуть, 

поднять обратно очень сложно. 

Живя в загадочной отчизне 

из ночи в день десятки лет, 

мы пьем за русский образ жизни, 

где образ есть, а жизни нет. 

Учусь терпеть, учусь терять 

и при любой житейской стуже 

учусь, присвистнув, повторять: 

плевать, не сделалось бы хуже. 

Я женских слов люблю родник 

И женских мыслей хороводы, 



Поскольку мы умны от книг, 

А бабы – прямо от природы. 

Когда нас учит жизни кто-то, 

я весь немею; 

житейский опыт идиота 

я сам имею. 

Душа порой бывает так задета, 

что можно только выть или орать; 

я плюнул бы в ранимого эстета, 

но зеркало придется вытирать. 

А жизнь летит, и жить охота, 

и слепо мечутся сердца 

меж оптимизмом идиота 

и пессимизмом мудреца. 

Крайне просто природа сама 

разбирается в нашей типичности: 

чем у личности больше ума, 

тем печальней судьба этой личности. 

Во мне то булькает кипение, 

то прямо в порох брызжет искра; 

пошли мне, Господи, терпение, 

но только очень, очень быстро. 

Бывают лампы в сотни ватт, 

но свет их резок и увечен, 

а кто слегка мудаковат, 



порой на редкость человечен. 

Я никак не пойму, отчего 

так я к женщинам пагубно слаб; 

может быть, из ребра моего 

было сделано несколько баб? 

Ум полон гибкости и хамства, 

когда он с совестью в борьбе, 

мы никому не лжем так часто 

и так удачно, как себе. 

В жизни надо делать перерывы, 

чтобы выключаться и отсутствовать, 

чтобы много раз, покуда живы, 

счастье это заново почувствовать. 

... 

Сильный стих.. 

«Никто не смеётся над Богом в больнице... 

Никто не смеётся над Ним на войне, 

Там вера в сердцах начинает искриться, 

И чаще молитвы звучат в тишине. 

Никто не смеётся над Ним при пожаре, 

И всем не до смеха, когда идёт смерч, 

При голоде и при подземном ударе, 

Насмешки проходят, меняется речь... 

Слетает с лица вдруг надменная маска, 

Когда самолет начинает трясти... 



Никто не заявит, что Бог – это сказка, 

Преступника встретив на узком пути... 

Никто не воскликнет, что вера – для глупых, 

Услышав смертельный диагноз врача... 

И с пеной у рта, спорить мало кто будет, 

Когда встретит взгляд своего палача... 

Машина на скорости... Ты на дороге... 

Вот резкий обрыв... Вот об камень висок... 

Вот – пуля шальная, беда на пороге... 

От смерти ты только – на волосок... 

Откуда ты знаешь, смеющийся ныне... 

Что ждёт тебя завтра, что там впереди? 

Смеяться легко, пока Бог даёт силы, 

Прощая ошибки твои и грехи. 

Смеяться легко под греховные мысли... 

И под одобряющий взгляд пьяных глаз, 

Но Милостив Бог и дыхание жизни, 

Ещё оставляет, даря тебе шанс!» 

... 

От слов родных удар всегда больней, 

Он может принести немало горя, 

Ведь без родных ты словно без корней, 

Ты погибаешь в каждой с ними ссоре. 

Чужие что? Ударили – ушли, 

Но ты, ища защиты, мчишься к дому. 



А если больно бьют тебя свои? 

Уйти возможно только в гнев и злобу. 

Ты оступился, глупость совершил – 

Чужой тебя обидит и в сторонку. 

Но лишь с родными выбьешься из сил, 

Когда мораль начнут читать вдогонку. 

Тебе и так безумно тяжело 

«Ну поддержите» – просишь слёзным взглядом. 

Ведь поступал же часто хорошо, 

А стал теперь последним в мире гадом! 

Родные вправе требовать, учить, 

Читать мораль, стыдить и обижаться. 

А как расти, как смелым в жизни быть, 

Когда своих приходится бояться? 

Случись беда, родные, руки в кровь, 

Помогут все, пусть даже были в ссоре. 

Выходит, чтоб увидеть их любовь, 

Ты должен ждать несчастия и горя? 

Не обижайте близких и родных, 

Они неправы могут быть порою, 

Но вы для них – живительный родник, 

Вам их опорой быть дано судьбою. 

... 

Никогда ни о чём не жалейте вдогонку, 

Если то, что случилось, нельзя изменить. 



Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, 

С этим прошлым порвите непрочную нить. 

Никогда не жалейте о том, что случилось. 

Иль о том, что случиться не может уже. 

Лишь бы озеро вашей души не мутилось 

Да надежды, как птицы, парили в душе. 

Не жалейте своей доброты и участья. 

Если даже за всё вам – усмешка в ответ. 

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство… 

Не жалейте, что вам не досталось их бед. 

Никогда, никогда ни о чём не жалейте – 

Поздно начали вы или рано ушли. 

Кто-то пусть гениально играет на флейте. 

Но ведь песни берёт он из вашей души. 

Никогда, никогда ни о чём не жалейте – 

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. 

Пусть другой гениально играет на флейте, 

Но ещё гениальнее слушали вы. 

Андрей Дементьев! 

... 

Чем хороши старинные друзья?Да тем, что рядом с ними не старею. 

Отстать нельзя и обогнать нельзя, 

Мы бампер к бамперу несёмся по high-way'ю. 

И нам, друзья, Не нужно унывать. Что из того, что нам уже не двадцать? 

Пусть с каждым днём труднее засыпать, Но с каждым днём всё легче 

просыпаться. 

Встречаемся, увы, недопустимо редко, но всё-таки ещё друг друга узнаём... 



Пусть ниже скаждым днём на косяке отметка, Но дух и интеллект всё выше с 

каждым днём. 

С восторгом я гляжу нанаше поколение – что из того, что нас 

согнул  радикулит? 

Зато не так легко сгибаютсяколени. Ведь живы мы, пока хоть что-нибудь 

болит 

Конечно же, года не знают снисхожденья – Иной из нас стал сед, другой-

 совсем сутул, Но думает о нас, как прежде, провиденье – 

Пусть стал не крепок сон, зато крепчает стул. 

Пусть нас уже давно не манят приключенья, 

И держат на цепи простата и артрит, 

Но всё же среди нас бывают исключенья, 

И кое-кто из нас по свету колесит. 

Хотя у большинства иные увлеченья, 

Что из того, что мы не посетим Непал? 

Зато мы знаем всё о методах леченья, 

И острый интерес к лекарствам не пропал. 

Пускай текут года, но жизнь ещё теплится, 

И к нам она добра, и радует подчас – 

Мы снова собрались, знакомые всёлица... 

А раз мы можем пить, так выпьем же за нас. 

Конечно, нам плевать на бронзы многопудье, 

Но памятник себе отлили на века! 

И всем нам вечным памятником будет 

Посеянная нами ДНК. 

Осы өлеңдерді оқып отырғанда менің көз алдыма Марат келеді, оның бұл 

өлеңдерді неге таңдағаны да түсінікті болады. Бұл өлеңдерді Марат маған 

соңғы кездері жіберген болатын. 



... 

Марат досымның электронды почтама жібергендері 

Мен Маратқа үнемі өз жазғандарымды, ол маған өз жазбаларын жіберіп, 

үнемі хат алмасып тұратынбыз. Соған орай, ол өз пікірін де жазатын. Енді 

соларға кезек берейін.  

Добрый день, Бисака! Прочитал, супер,видимо, когда мы возились с белой 

сумкой, уже тогда у вас были задатки писателя, судьба вас подготавливала к 

писательской стезе, твои произведения супер, вам надо выпустить книгу, 

поверь мне, кое- что в этом мире мне немножко знакомо. Надо продолжать в 

том же духе, вернись к Абаю(карасоз) вступлению, там как раз то что нужно. 

Бисака, ассаламалейкум! С днюхой тебе, всяческих благ желаю Вам, 

а главное поправка здоровья, спокойствие и благополучие родных и 

близких! Мы с тобой жили и живем по принципу 

«Если прав, будь с гордым горд, ибо он не сын пророка.  

Будь с робким робок, он тебе не раб.  

Так я и поступал, клянусь дорога, 

Не всем кто ждал помог,  

Ведь я не бог, что в силах одинокого поэта.  

На все вопросы не нашел ответа,  

Но я не лгал хотя и мог.» 

Хотя не совсем легкую жизнь мы с тобой прожили, но никого не 

старались обидеть. Если уж сами не напрашивались. Вы среди друзей, 

родных и близких коллег пользуетесь большим, заслуженным 

авторитетом. И у нас были солнечные дни,(ак сумка, водовоз, армия и 

т.д.).Вы  всех своих детей поставили на ноги, обучили, вывели на 

самостоятельную дорогу, у Вас есть чему гордится, у Вас есть чему 

поучиться, Вы наш свой, Павка Корчагин. Я благодарен АЛЛАХУ, что 

судьба свела меня с Вами. Вы всегда остаетесь скромным, вежливым, 

милосердным и понимающим чужую боль окружающих Вас людей. 

Видимо это заложены в Вас Вашими родителями, и теми 

добрыми людьми которые вас окружали и продолжают быть с Вами 

вместе, оставляя неизгладимый след в Вас и в Ваших деяниях. 



Пусть дух предков, всегда поддерживает Вас. Мы просим АЛЛАХА о 

сохранении вашего спокойствия, поправки здоровья, благоденствия и 

благодарны судьбе, что она свела нас с Вами.Да хранит АЛЛАХ вашу 

полезную жизнь для радости.Искренне Вас уважающих и почитающих 

Семейство Байзаковых. 

-«Я знал, что ты самый лучший, но в этом, на старости лет, все 

больше убеждаюсь». 

  -«Мы с тобой честные люди! Спасибо Аллаху за это». 

Мараттың әкесіне арнап жазған кітабына (ең алғашқы нұсқасын 

оқыған бойда) берген пікіріме жауабы:  «Твоя оценка самая лучшая в 

мире!» Осындай хабарламаларды үнемі жіберіп отыратын.Төмендегі смс-

ті мен ауырып бастаған о бір жылдары телефоныма жіберген болатын. 

Маған жанашырлық танытып, ақылын айтып, қолтығымнан демеген еді. 

Басқадай да көмектері, көтермелеген кездері көп қой, мына жерде осынау 

аз ғана сөздің өзінде қаншама күш жатқанын көрсеткім келген. Марат 

«Ештеңеден қорықпа, осы стадиялардың барлығынан да өтуің керек, 

басына ауыртпалық түскен пенделердің барлығы да осы стадиялардан 

өткен, сен де өтесің, барлық стадияларды дұрыстап оқы, сезін, түсін»,-

деген еді.  

5 стадии осознания неизбежности: отрицание, гнев, торги, депрессия, и 

принятие, если примешь, легче будешь жить. Оқыдым, түсінуге 

тырыстым, сезіндім. Қалтафоныма сақтап қойдым, қиналған шақтарымда 

қолыма алып оқитын болдым. Осында жазылғандардың барлығынан да өттім, 

барлығы да өте керемет көрегендікпен жазылғанын сездім. Басынан өткізген 

адамның жазғаны екенін түсіндім. Мен де, Марат та ол кезде ойлаған 

емеспіз, көп жылдар өте бара, тап осы смс-ті мен Мараттың өзіне қайыра 

жіберетінімді. Мараттың өзіне де осы стадиялардан өту керектігін мен енді 

оған айтып, ақыл беретінімді. Марат қиналып, өзіне қырын қараған 

тағдырына налыған кезінде мен оған осы смс-ті көрсеткенмін, ақылымды 

айтқанмын. 

Шыр көбелек айналған дүние-ай  ...  

...Бірде ватсап телефоныма кіші ұлы Исмайлдан келген хабарламаны 

жіберіпті: Папа,вспоминая все наши трудности и моменты, где остальные 

люди, просто отпустили бы руки...но не мы...мы всегда выбирались из 

разных передряг...вам больно, и я наверное сейчас не смогу вас так 

полностью понять, но разве не стоит верить и биться за то,что все будет 

хорошо,что мы пройдём через всю эту боль и в итоге добьёмся своего. Вы 

выздоровеете. Вы увидите, как растут ваши внуки, как женится ваш сын и 



увидите наши успехи и будете гордиться нами. Главное верить,что будет 

счастье, сколько бы мы не страдали. Мы семья, пап и пройдём  это! Вы 

постоянно даёте нам мудрые советы, у нас удивительный опыт, мы 

встретили столько разных людей, которые красят нашу жизнь, и ВЫ, папа, 

тот человек без которого жить в этом мире нельзя! Так что бейтесь,и мы 

будем биться с вами,и у нас все получится,вот увидите! Мы любим вас...я 

люблю вас! 

Осы хабарламаға мен мынадай жауап жаздым: Мәке, тамаша!!! Осындай 

ұл өсірген Сен бақыттысың!!! Өте жақсы, балалық аппақ көңілімен, шын 

ниетімен айтылған сөз, ТІЛЕК!!! Мақтануың керек, Мәке!!! Әрине жеңесің 

қиындықтарды, мынандай керемет сөздерді оқып отырып басыңа түскен 

сынақты жеңіп шығатыныңа сенімдімін!!! Исмайл Молодец!!! Менің 

ұлдарым да  мені ешқашан ауру адам деп есептеген емес. Мен де соларға 

еріп өзімді дені сау адамдай ұстауға тырысамын. Ішімде ит ұлып жатса да 

сыртыма шығарған емеспін. Қатарымнан қалғанымды көрсетпеуге 

тырысып, өзіме өзім әртүрлі жұмыстар тауып алып, өзімді жоғары 

ұстауға ұмтылып келе жатырғанымды сен өте жақсы білесің. Солай, 

ДОСЫМ!!! Бәрін жеңесің!!! 

Сонда Марат: Ия Бисақа, сен маған үлгісің, сен қазақтын Павка 

Корчагинсің деген болатын. Желтоқсан айының басында, менің туған 

күнімде мына құттықтауды жіберіп еді, оны фейсбук  желісінде де 

жариялап еді. 

Бисақа, ассаламалейкум! Туған күніңізбен! Бүкіл дүниедегі жақсылықты 

тілеймін! Мен Аллаға өте ризамын, сендей адаммен кездестіріп, ұзақ өмір 

бірге болғанымызға! Сендей азамат 100 жылда,1000 жылда туылады, сенің 

сауатың, сенін жігерлілігің, сенің батылдығың, батырлығың, сенің 

шешендігін, сенін қаламгерлігің ( самоучка) ұрпақтарға үлкен үлгі! Мен 

ризамын  осындай, досыма! Бұл ақ сумкаға да байланысты болар! Жасай 

бер, жаза бер! Ермек, екеуіңіз құдай берген жасқа дейін тұрып бала,немере, 

шөбере,...ортасында жүргендеріңізді тілейміз! Аса құрметпен Марат-

Майра Байзақовтар 

Бұл хабарламаларды ол сырқаты жанына батып, қиналып жүрген кезінде 

жазған болатын. Москвада ауруханада ем алып жатқан кезінде жазғандары да 

бар арасында. Өзінің сырқаты жанына батып жатса да досым мені демеп, 

маған жылы сөзімен болса да «көпшік қойып», рух беріп жатырғанын 

көрмейсің бе?! Дос деген осындай болуы керек шығар ... 



... 

  Мен о бір жылдары инсульт алып сырқаттанып қалғанымда Марат бірден 

көмек қолын созып еді. Алматыдағы жақсы жабдықталған, жоғары 

дәрежедегі елге белгілі тұлғалар емделетін, көпшіліктің қолы жете бермейтін 

атақты «Совминнің клиникасында» қызмет жасайтын София апасына айтып, 

Ермек екеумізді орналастыруға жұмыстанды. Өзі Атырауда болғандықтан, 

бізді Алматы әуежайынан Аманжаров Нұрсапа досымыз күтіп алды. 

Нұрсапаның да балдаққа сүйеніп әрең жүрген кезі, сонысына қарамастан 

күтіп алды, үйіне орналастырды. София апаймен хабарласып, барлық 

жағдайымызды жасады. Клиникаға жату үшін жаңадан түскен компьютерлік 

томографияның снимкасы, оны талдаған білікті дәрігердің резюмесі қажет 

болды. Ақтаудағы томография сол кезде бұзылып тұрған еді де, Атырауға 

барып түскеніміздің уақыты өтіп кеткен болды. Ал сеніп келген Алматыда да 

сол жылдары бар болғаны екі жерде ғана томография бар екен де, оның 

біреуі бұзылып тұрған болып шықты. Ал жұмыс жасап тұрған жалғыз 

томографияға түсу мүмкін емес, кезекке бірнеше ай бұрын жазылып күту 

керек екен. Бұл тығырықтан да София апамыз бен Нұрсапа алып шықты. 

Мараттың бастамасымен, Нұрсапаның еңбектенуімен біздер көп қиналмастан 

София апамыз жұмыс жасайтын бөлімшеге орналастық. София апамыз өзінің 

қамқорлығына алып, қажет деген сараптамалардың барлығынан өткізді, 

басқа жерлерден білікті, жоғары дәрежелі дәрігерлер шақыртып 

консультациялар ұйымдастырды. Шипажайда жатқандай керемет жерде ем 

алып шықтық. Бұны қалай ұмытуға болады?!  

... 

 

 



  Мараттай әкесіне арнаған ұлы Саламаттың перзенттік аппақ жүрегінен 

шыққан мына өлең жолдарының өзі де көп нәрседен хабар беріп тұр емес 

пе?! Менің көп беттерге сыйғыза алмай жазып жүрген Мараттың адамшылық 

келбетін, жақсы қасиеттерінің барлығын осы қысқа ғана өлең жолдарына 

сыйғыза алған ұлдан айналмассың ба. Періште көңіл ... 

 

  Марат пен Майраның қандай отбасы болғанын, олардың қандай балалар 

тәрбиелеп өсіргенін төмендегі балалары өз қолдарымен жасаған құрметті 

дипломнан да көруге болады. Мараттың әкелік парызын қалай өтегендігін, 

балаларының алдында қандай құрметке ие болғандығын осы сәбилердің 

қолынан шыққан, ақ жүрегімен жазылған дипломдардан білуге болар еді. 

Ата-анаға осыдан артық қандай марапат керек?!!! 

 

 
 

... 

 

Марат Қорқытұлының бала тәрибесіне үлкен жауапкершілікпен қарағанын 

бүгінгі таңда балаларының қандай азамат болып өсіп келе жатырғанынан да 

байқауға болатын болар деп ойлаймын. Ол артындағы ұрпағына 

төмендегідей өсиет, ақыл-кеңес те жазып қалдырғанын біреу білсе, біреу 

білмес. Бұл ақыл-кеңестерді, өсиетті тек қана құрғақ ақыл айту деп ойлап 

қалмаңыздар, арасында өзінің басындағыболған жағдайлармен 

байланыстырып отырып жазған ескертулері де мол. Бұл жазылғандарды кез 

келген оқырман өзіне арнап айтылған ақыл-кеңес деп те қабылдауына 

болатындай. Айтылған ойлар қандай ... 

 

Детям 

 

Я воздержусь давать характеристики своим детям, все они дороги для 

меня. Говорят, что нет ничего слаще и горше, чем дети, и что дети, 



подобно деревьям, с избытком возвращают произведенные на них затраты. 

Есть у любого отца вечная забота - перебирая свою жизнь, задаешься порой 

мучительными вопросами о том, все ли правильно сделано в отношении 

детей, сумел ли отдать им лучшее, что нес в своей душе.Есть такой 

шутливый афоризм: «Семейный опыт – это воспоминание о прошлых 

неудачах, способность из малых неудач делать мудрые выводы». Все знают, 

что проблемы взаимоотношений отцов и детей сложны. Считают, что для 

отцов важно следующее: готовность детей внимательно выслушать и 

понять; способность удивляться и задумываться; умение успокоить и дать 

совет. Для детей – желание посоветоваться; умение прислушаться; 

готовность отнестись к старшему поколению не хуже, чем к ровесникам. 

Беру на себя смелость, посвятить несколько страниц своих мыслей, 

раздумий – детям, внукам и надеюсь, другим будет интересно. Конечно, 

неблагодарное это дело – давать советы, тем более родным и близким, но 

все же… 

Когда-то в «Литературной газете» было опубликовано обращение 

десятиклассника к взрослым: «Умоляю, не берегите нас от стрессов и 

страстей, они так нужны нам!». Видимо, он прав, сколько бы мы ни 

опекали, сколько бы ни оберегали своих детей, жизнь предъявляет им свои 

требования, на которые порой бывает трудно ответить достойно. Когда 

человек молод, ему кажется, что у него нет прошлого, а есть только 

настоящее и будущее. Его жизненную лодку несет на своем хребте река 

времени, и неизвестно, что ждет пловца за первым же ее поворотом, а он, 

знай себе, плывет, не оглядываясь. Фридрих Энгельс заметил: «Нельзя уйти 

от своей судьбы... от неизбежных последствий своих собственных 

действий». Аристотель (древнегреческий философ)  утверждал, что на 

пути достижения высшего блага человека подстерегают различные 

случайности, однако они не в силах повлиять на внутренний мир, на со-

стояние души и разума мудрого человека. Некоторые теряются в 

жизненном водовороте, болезненно реагируют на пустяки, быстро 

утомляются и с трудом восстанавливают свои силы, такой путь пришлось 

пройти и мне, и прохожу до сих пор. Наряду со страхом, врагами также 

являются повышенная самокритичность, лень. «Недоверие к себе – причина 

большинства неудач», – писал КристианНестелБоуви (американский 

писатель-сатирик). Говорят, что человек добр от рождения, но доброту 

надо проявлять, а то ведь можно просто пожалеть упавшего и пройти 

мимо, надо помочь ему подняться, не боясь запачкать костюм, вот это и 

есть истинная доброта.В Беларуси говорят: «Доброта нигде не теряет 

своего достоинства». Человек становится несчастным не тогда, когда он 

не может осилить медведя, или льва, или злых людей, а тогда, когда он 

теряет то, что ему дано – доброту и рассудительность. Вот такой человек 

воистину несчастен и достоин сожаления. «Не то жалко, что человек 

родился или умер, что он лишился своих денег, дома, имения: все это не 

принадлежит человеку. А то жалко, когда человек теряет свою истинную 

собственность – свое человеческое достоинство», – так писал 



древнегреческий философ Эпиктет, завещая векам главное – честь и 

доброту. Ну, а «бедным быть не стыдно, стыдно быть дешёвым» - так 

писал  Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель, в наши времена очень 

популярный среди молодежи. Если достоинство – стремление личности не 

вступать в разлад с собой, то совесть – это стремление личности не 

вступать в разлад с правдой жизни. Человеку необходимо быть 

самостоятельным, т.е. таким, «у кого (согласно определению толкового 

словаря Даля) свои твердые убеждения, в ком нет шаткости»,   «Не тот 

велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал!»  

Конфуций. 

Для некоторых родных в нашем роду характерны некоторые черты 

горячности, резкости, в некоторых случаях – отсутствие должного 

терпения, скоропалительности, опрометчивости во время принятия 

решений. В повести О. Бокеева  «Крик», есть такие слова отца, обращенные 

к сыну Аспану: «Сын, никогда не повышай голоса, криком добьешься 

немногого. Я – жертва крика, и пусть на мне оборвется эта цепь». Терпение 

– одно из наиболее восхваляемых качеств человека не только в коране, но и в 

библейских текстах, и около библейской литературе. Вероятно, умение 

выжидать не менее необходимо и тому, кто хочет преуспеть. Порой дует 

неблагоприятный ветер и приходится лавировать, чтобы войти в гавань.  И 

поэтому, дети, будьте терпеливыми. Я много страдал в жизни из-за 

игнорирования  этими правилами - постулатами, в некоторых случаях это 

стоило мне понижением в должности, были и другие неприятности. 

Постарайтесь привести свои нервы в порядок, поработайте над собой, не 

забудьте обследовать щитовидку, симптомы этой болезни не совсем 

утешительны, а в наших семьях есть такой риск! Не будьте ленивы, старая 

поговорка гласит: «Лень – мать всех пороков». «Человек глупый, 

осознающий свою глупость, уже не так глуп, но ленивец может осознать 

свою лень, сетовать на нее и при ней остаться», – (Жюль Ренар, 

французский писатель)  Проявляйте настойчивость! Если вы будете всем 

говорить «да», то окружающие начнут воспринимать ваши услуги как 

должное и с легкостью начнут злоупотреблять этим. Не уподобляйтесь 

«хорошему парню», который ни в чем не отказывает. Такие люди удобны, но 

не вызывают уважения и в то же время будьте милосердны! «Баланс» черт 

характера можно выразить поговоркой: «Сладок будешь – расклюют, горек 

будешь – расплюют». Как-то Л. Н. Толстой заметил, что один из самых 

обычных и ведущих к самым большим бедствиям соблазнов есть соблазн 

словами: «Все так делают». Закон действия и противодействия равно и 

противоположно распространяется и на человека: что творишь, то и 

пожинаешь. Например, в природе: сколько бы мы ни сеяли сорняк в надежде 

вырастить пшеницу– толку не будет. Будда учил, что источником и 

первопричиной всех бедствий человечества и главным угнетателем его 

является ограниченность и невежество – величайшее зло: оно заставляет 

человека ценить то, что недостойно быть ценимым, и страдать там, где 

не должно быть страданий. Невежественный человек находится в погоне за 



ничтожными ценностями и пренебрегает действительно ценным – знанием 

тайны человеческого бытия. Как ржавчина, появившаяся на железе, 

поедает его, хотя она из него возникла, так и собственные дурные поступки 

приводят к несчастью (так говорил Будда Гаутама две тысячи шестьсот 

лет тому назад). Внимать словам мудрого и внушать другим любовь к 

истине лучше, чем исполнять предписания закона (изречения Мухаммеда, не 

вошедшие в Коран). Известно, что характер формируют три фактора: 

наследственность, общественная среда и самовоспитание. Человек должен 

как можно больше знать о своих генах, о характере их проявлений в 

различных условиях, только это может способствовать усилению или 

ослаблению как « хороших», так и «плохих» генов. Запомните, в природе 

ничего не бывает идеальным, в том числе и человек, принимайте все таким, 

как есть, как говорят, у каждого «свой скелет в шкафу». У Шри Чин Моя 

(индийский философ) есть такие слова: «Вчера я был умным и хотел 

изменить мир, теперь я мудр, вот почему я меняю себя». Помню, Отец 

внушал нам, что жизнь изменчива, что нет на свете ничего постоянного, 

поэтому не задирай нос, став каким-нибудь руководителем, а будь 

вежливым и тактичным с людьми. Помните завет Сервантеса (испанский 

писатель) – «Ничто не стоит так дешево и не ценится так дорого, как 

вежливость. Так будем же взаимно предупредительны, взаимно вежливы и 

взаимно обязательны». Жаль, многое из этих постулатов я понял поздно, 

когда уже большая часть жизни прошла, но может быть, будущие 

поколения прислушаются к этим советам. Когда я учился в Уфимском 

нефтяном институте, нам читал лекции корифей нефтяной науки, 

известный академик Азат Халилович Мирзаджанзаде. Обычно он устраивал 

интеллектуальные разминки, рассказывая интересные истории из жизни 

великих композиторов и других известных людей. Он был научным 

консультантом докторской диссертации моего учителя академика 

МидхатаРахматуловичаМавлютова. Жаль, что их уже нет в живых, 

хотелось бы привести слова А.Х.Мирзаджанзаде.: «Я подхожу к возрасту 

73 лет, в этом почтенном возрасте полагается подвести итоги; тем более, 

что будущее уже позади. Я ничего не достиг и ничего не добился. На 

социальной лестнице я остался внизу, богатство я не нажил и семью не 

создал. Но скверно не все это, а скверно то, что обо всем этом я нисколько 

ни сожалею. Это по причине отсутствия амбиций. Меня всегда упрекали в 

том, что у меня нет уважения ни к высокопоставленным особам, ни к 

деньгам. Я встречал людей, перед которыми я преклонялся, и встречал много 

отбросов человечества. Я получал удовольствие, когда розданные мною идеи 

доводились до логического конца и получали признание у научной 

общественности, и с большим экономическим эффектом были реализованы 

в практике. Я горжусь своими многочисленными учениками во всех странах 

СНГ, а также в зарубежных странах: Сирия, Иордания, Египет, Ирак, 

Вьетнам, ФРГ, Болгария и т.д. Мне представляется, что сделал я много, но 

мог бы еще больше. Короче говоря, я работал по принципу «взять-отдать». 

В шутку можно сказать, по принципу «фактор четыре»: «взял в два раза 



меньше, отдал в два раза больше». И в этом мне помогали все три 

атрибута, которые приводила Ш. Ауэрбах (британский генетик, член 

Лондонского королевского общества), сравнивая жизнь человека с игрой в 

карты. Гены – это карты, данные мне богом и родителями; это карты – в 

руках у людей, с кем я играю – это окружающая среда, мои ученики, 

студенты и коллеги по работе, а главное – великие учителя по жизни; и 

случай». Конечно, я далеко не академик, но его размышления мне по душе, и 

созвучны с моими мыслями. Как пишет Ю.Трифонов (советский писатель): 

«…читателю, ищущему в книгах средства для самовоспитания, надо 

попробовать осилить, например, Достоевского и Тютчева». Очень 

поучительны слова Ричарда Баха (американский писатель, философ 

и публицист): «События, которые вторгаются в нашу жизнь, какими бы 

неприятными для нас они ни были, необходимы для того, чтобы мы 

научились тому, чему должны научиться». Вероятно, имеет основание то, 

что древние в бронзе отмечали: «Познай себя и ты познаешь весь мир!». 

Карл Маркс писал: «В жизни каждого человека бывает шанс подняться на 

высшую ступень, но некоторые не замечают такого шанса». Каждому дано 

свое испытание в жизни, кого-то Создатель испытывает достатком, кого-

то – нищетой. Есть хорошее и емкое слово «тауба» – это и раскаяние, и в 

тоже время благодарение Создателю за все, что Он милостиво дает, и 

видимо, не надо требовать большего. А может, большего и не положено? В 

распределении материальных и духовных благ есть, отчасти, какой-то 

высший смысл, и небесная бухгалтерия никогда не ошибается. Порой мне 

кажется, что Создатель, давно расчертил для каждого из нас звездную 

карту судеб, чтобы уберечь души от распада и кто противился ее воле, 

проходит новый срок перевоспитания на неких нижних этажах. Это 

подтверждает Евгений Примаков (российский государственный деятель) 

который сказал: «Всеми заслугами на всех постах я обязан своей судьбе, 

которая вела меня по жизни». Многие люди излишне усердствуют в 

достижении каких-либо результатов, и их настойчивость не приближает, а 

наоборот отдаляет их от успеха. Иногда конечно бывает грустно думать 

об ушедших годах, особенно, если эти годы прожиты не так, как можно 

было, и не так, как должно было быть, наверно редко кто не жалеет о 

прошедших годах, Но что делать? Прошлого уже не вернешь, а может и не 

надо. Жаловаться на новые времена и молодежь, наверное, не стоит, тем 

более это не новость. Сократу (древнегреческий философ) приписывают 

слова: «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными 

манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят с 

родителями, жадно поглощают пищу и изводят учителей». В 

древнеегипетском папирусе написано: «Мир сильно изменился, каждый 

хочет писать книги, и дети не слушаются своих родителей», надо полагать, 

что и в будущем будут такие ссылки на «прошлые хорошие времена». «Все 

это уже однажды было», – сказал Бен Акиба (еврейский ученый). Еще один 

вопрос я хотел затронуть – это умение объективно оценивать и воздавать 

должное даже тому, что тебе чуждо и активно не нравится. Спиноза 



(нидерландский философ-рационалист, натуралист) говорил, что не надо ни 

оправдывать, ни осуждать, а понимать. «Надо уметь восхищаться тем, 

чего не любишь», сказал однажды Гюстав Флобер (французский прозаик-

реалист). Л.Н. Толстой писал: «Трудно победить дурное расположение духа 

и недоброжелательность к человеку, но можно. И если хоть раз удастся, 

то испытаешь такую радость, что захочется испытать в другой раз». И 

самое главное, когда спросили успешных людей, что способствовало их 

росту, они ответили: «Деловые качества, в том числе рискованность и 

выбор супруги»…, Все понятно, наверное, без слов! Больше всего 

недоразумений между супругами, как показал анализ американских 

психологов, возникает из-за невкусно приготовленной пищи, беспорядка в 

доме! А это уже как повезет и на ваше усмотрение: «Честно говоря, я 

люблю богатых людей. Не потому, что я им завидую или стремлюсь иметь 

лишнюю машину и золотую ванну. Люди, которые не думают, как им 

прожить завтра, не завидуют чужому счастью, достатку, они уверены в 

себе. Достаток делает человека свободным и независимым. А только 

свободный человек может найти в себе желание следовать древнейшим 

заповедям и искать высший смысл жизни. Я за то, чтобы люди были 

богатыми», – так сказал Владимир Цветов (международный обозреватель). 

А еще мне кажется, нельзя забывать и слова Франческо Петрарки 

(итальянский поэт): «Иди своей дорогой, и пусть другие говорят что 

угодно». 

«Не беда, хоть заблудился - лишь бы шел своим путем, 

Лишь бы за свои ошибки не винил других потом. 

А начнешь валить на прочих то, в чем по уши виновен, 

Гнев людской тебя достанет справедливым острием». 

(М. Акмулла, башкирский поэт).  

Где-то я вычитал: « Не говори Богу, что у тебя есть проблема. 

Повернись к проблеме и скажи, что у тебя есть Бог» и еще « Если Бог с 

тобой, неважно кто против тебя». Поистине золотые слова!  

 

 
 

Мараттың әр жылдары газеттерге берген сұхбаттарын, жазған мақалаларын, 

басқадай да баспа беттерінде жарыққа шыққан материалдарды да көрсетіп 

http://citaty.socratify.net/tag/bog
http://citaty.socratify.net/tag/problema
http://citaty.socratify.net/tag/bog


қойғым келді. Жарық көрген бұл мақалалардан да Марат Қорқытұлының 

қандай білікті, елдің қамын ойлайтын басшы, мұнай саласының 

проблемаларын тереңнен түсінетін, одан шығу жолдарын да айқын көріп 

отырған қайраткер екенін көруге болады.   

 

 

 

Осы мақаланың Марат Қорқытұлының компьютерінен табылған орыс 

тіліндегі нұсқасы. Сірә автор әдейілеп орыс тіліне аударып Марат 

Қорқытұлына сыйлаған болар. 

Выходцев из Индера  именитых на всю страну и простых сельчан,  

можно встретить в  разных концах нашей  необъятной страны, и все они 



так искренне рады  друг-другу, словно  встречают родных братьев.  Одним 

из таких знаменитых  индерлинцев является Байзаков Марат Коркыткулы, в 

свое время блестяще окончивший среднюю школы имени Жамбыла,  в 

нынешнем  селе Есбол.  

Вообще-то, Жамбылская школа  эта  бышая школа Кулагино, 

расположенное на берегу Урала. Позднее, когда была построена новая 

школа, ей вернули старое название. (К слову, сейчас в районном центре 

строится новая школа имени Ш.Уалиханова, но   старая называлась также. 

Спрашивается, нельзя ли новой школе дать новое имя??)  

  Марат с 2004 года и  по сей день занимает пост Генерального 

директора СП ТОО «Компании Аташ»  (Лукойл, Казмунайгаз), и 

зарекомендовал себя как опытный  и мудрый  руководитель.    

В те далекие времена , в школьном общежитии в Кулагино мы 

проживали вместе , и  Марата уже тогда от сверстников отличала 

высокая целеустремленность. Мы были старшеклассниками, а они в 

младших классах. Марат, будучи учеником младших классов, так же как и 

его сестра, ныне видный ученый в сфере медицины София Байзакова, всегда 

учился на «отлично» и  был примером для подражания для многих. Ведь не 

зря в народе говорят «Умному с юности почет», так и София и Марат 

будучи уже тогда успешными молодыми людьми,  сейчас пожинают плоды 

своего трудолюбия и упорства – оба являются именитыми учеными в своей 

отрасли.   

Марат  родился 6 июля 1952 года. После успешного  окончания средней 

школы поступил в Уфимский институт нефти, там же окончил и 

аспирантуру, по окончанию которой ему  была присуждена степень 

кандидата технических наук. Вместе с тем, является членом –

корреспондентом Академии минеральных запасов. Однозначно, все 

перечисленные  научные регалии это результаты многолетнего тяжелого, 

кропотливого труда и многих бессонных ночей.  

Свой трудовой путь Марат Байзаков начал с  должности простого 

помощника бурильщика в производственном объединении «Мангышлак 

Мунай».  Это  нелегкий  труд,  ведь в процессе работы необходимо в 

точности до сантиметра управлять тяжелыми машинами, которые 

опускаются  в темные глубины земли. Но в руках Марата, с юности 

увлекавшегося спортом,  даже эта тяжелая работа спорилась. Затем, 

многие годы молодой специалист работал в КазНИПИ нефть. С 1993 по 

2004 годы возглавлял Казахскую Научно-Исследовательский  Геолого-

Разведывательный нефтяной институт  на должности директора-

президента. С 2001 по 2002 занимал пост  Генерального директора  «Адай-

Петролеум»  объединенного предприятия  Фиок «Роснефть».  По сей день 

продолжает свой трудовой путь, как уже говорилось ранее,  генеральным 

дректором ТОО СП «Компании Аташ».  

Вместе с тем, Байзаков известен как деятель в сфере исследований и 

освоений по развитию техник и технологий бурения в сложных 

геологических условиях Прикаспийской низменности. А также, он внес свою 



лепту в освоение таких знаменитых месторождений как Каламкас, 

Каражанбас, Тенгиз, Карачаганак, Кашаган и другие.  

 Его работа -  это настоящая  связь с с самым сердцем земли. На самом 

деле, у всего живогого  и неживого мира есть свой характер и даже душа.  

И все сокровища недр матери-земли, вся таблица Менделеева запертая в ее 

недрах, не всегда  и не сразу становится доступной.  Да и не каждому дано 

раздобыть все богатства,  закрытые в недрах земли. Нужно иметь особый 

дар находить подход для добычи всех сокровищ глубин. И только при  

правильном   и умелом подходе, земля,  словно мать, кормящая свое дитя,  

словно проникается любовью и доверием к своему покорителю. 

 Хочу привести простой, но поучительный пример. Мы были еще 

учениками в средней школе, отец пас свой скот в округе Жарсуат, вдоль 

канала Курайлы. Если не путаю, примерно 1958-59 годы. Рабочие на 

бурильной  установке  вдоль канала днем и ночью, без устали,  целую неделю  

бурили в надежде найти нефть. Потеряв всякую надежду,  рабочие в один 

из выходных уехали домой в Гурьев. В один из этих выходных дней раздался 

страшный грохот,  побежав на место страшного шума мы увидели как 

подброшенная словно монета в воздух, одна из  бурильных установок 

медленно накренилась и беспомощно завалилась на бок. Под землей еще был 

слышан неясный рокот и гул, словна земля тяжело вздыхала, как бы тем 

самым говоря о тщетности всех попыток людей.   Подбежав ближе, мы 

заметили что земля  была раскалена. А в округе Жарсуат мы были 

свидетялыми того, как  на месте зимовок С .Молдагалиева и Т.Султанова 

начала фонтанировать нефть. Руководил экспедицией парень по имени 

Жылкышы.  Мы это увидели, когда  пошли к ним просить машину для 

перевозки зерна. И  тем самым, мать- земля словно сказала, что мол вот 

оно, все богатство земли.  

Все описанное привожу к чему, к тому что, нужно с уважением и 

трепетом относиться и просить доступ к богатствам, спрятанным в 

недрах земли. А наш земляк, Марат Коркытулы является автором и 

соавтором 90 статей, 2 монографий, 20 научных расчетов  по 

рациональному освоению полезных ископаемых.  

Вместе с тем, является обладателем звания Заслуженного геолога-

разведчика Республики Казахстан и  вице-президентом Казахстанской 

секции Международного сообщества  инженеров –нефтяников. (SPE). 

Его выдающиеся научные труды пользуются спросом и оценены по 

достоинству. Марат Коркытулы кавалер орденов  «Курмет»,  «10 лет 

независимости Республики Казахстан» (2001), «100 лет казахстанской 

нефти» (1999),  награжден грамотой «Курмет».  Акимата и  Маслихата 

Атырауской области.  

Марат – сын фронтовика. Его отец Коркыт Байзаков родился в 1912 

году в селе Ерлик,  участник украинского и белорусского фронтов. Победа 

застала его в Берлине в звании офицера, также является кавалером таких 

орденов как «Красная звезда», «Красное знамя»,  медалей «За отвагу»,  «За 



освобождение Берлина»,  «За освобождение Варшавы и Кеннинсберга», и 

награжден  благодарственными пиьсмами главнокомандующего.   

После возращения с фронта  Коркыт Байзаков пошел работать в 

рыбное предприятие в Жаманкала. Позднее, работал в комсомольском 

комитете ответственным работником района в поселке Есбол, 

заведующим Баксайского районного финансового отдела, председателем 

комиссии планирования, секретарем партийных организаций «Чкалова», до 

самой кончины в 1979 году занимал пост председателя совета в поселке 

Сарайшык. Среди сельчан был известен своим твердым и справедливым 

характером, очень мудро решал житейские неурядицы, возникающие между 

селянами, помогал малоимущим  семьям.   

Его сын Марат, воспитанный по принципам отца, тоже отличается 

особой теплотой к людям, к своей Родине, и не раз справедливыми 

решениями и острым желанием помогать людям оправдывал безупречное 

отцовкое воспитание. Спустя даже 30 лет после смерти Коркыта, друзья и 

люди, такие как почтенный аксакал Толеш Тлеккабылов, Муслифа 

Мергалиева, председатель совета ветеранов Максим Елеуов, близко знавшие 

Коркыта со светлой грустью вспоминали о своем друге и соратнике и  

почтили его память.   

Марат Қорқытұлы хоть и проживает в  Ақтау, но принимает 

активное участие в развитии Атырауской области. Часто бывае в родном 

поселке, в Индерском районе. Марат Коркытулы оказал содействие в здании  

и презентации двуязычной книги участника Великой Отечественной войны, 

Габдуллина Сейлхана, побывавшего в плену у фашистов, прошедшего лагеря 

смерти в Бельгии, освобожденного силами американских союзников, оказал 

почет и высокий прием индерлинцам М.Елеуову, С .Халыкову, приехавшим 

принять участие в презентации.  

 Несмотря на свою  активную жизненную позицию и светский образ 

жизни,  он не потерял свои корни и  остается ценителем традиций и 

обычаев казахского народа.  

Его отец участник Великой Отечественной Войны, родившийся в 1912 

году, был ровесником Д.Кунаева, так тепло вспоминает о своем отце 

Коркуте.  «Он учил нас быть честными, трудолюбивыми. Где бы я не 

находился, в какой части света  - я не забываю о своих корнях, выходцем 

какого народа и  какой семьи я являюсь» - говорит Марат. 

Марат Коркутулы сейчас в самом расцвете сил. Мы желаем нашему 

легендарному земляку  долгих лет жиизни,  крепкого здоровья, активного 

труда.  

Сансызбай БАЗАРБАЕВ. 

 
 

 



 

 

 

Құттықтаулар 

 



 

 

 

 

Қазақ деген атасын ардақтап, анасын сыйлаған, аруағын қастерлеп, құдайға 

сиынған ел. «Өлі риза болмай, тірі байымайды» дейді халқымыз. Ата-баба 

рухына тағзым етіп ас беру –барлық пен байлықтан немесе атақ шығару үшін 



жасалып жатқан шаруа емес. Ас беру дәстүрі халқымызда сонау заманнан 

бері бар. Ал оның бүгінгі күнде жалғасын табуы ұрпақ тәрбиесі үшін аса 

қажет.Елінің ардақты ұлдарының ерлігін айту халыққа аманат, ата-

бабаларының атын жаңғырту –ұрпаққа аманат. Осы тұрғыда Марат 

Қорқытұлы да Қармыс Сарыбайұлы сияқты Байзақовтар тегінің бастауында 

тұрған асыл бабаларының, одан өрбіген үрім-бұтағының есімін елге қайта 

таныту мақсатында зерттеу жұмыстарын жүргізіп, талай құнды деректерді 

түйірлеп жинастырған. Әсіресе өзінің тікелей арғы атасы саналатын Қармыс 

ұлы Шалда жайындағы жинақтағандары бір бөлек дүние. Солардың бір 

мысалы ретінде мына әңгімені жазып жіберуім керек сияқты. 1906 жылы 

Нарын құмын аралап, елмен жүздесіп жүрген Мұрат Мөңкеұлы қатты 

сырқостанып осы Шалданың үйіне тоқтайды. Шалда елге сыйлы, беделді, 

орыс, қазақпен бірдей тіл табыса алатын алғыр адам болса керек. Мұрат 

Мөңкеұлын емдетуге қанша күш салса да болмайды, Мұрат Мөңкеұлы 

Шалданың қолында соңғы сапарына аттанады. Шалда Мұрат Мөңкеұлының 

аманаттап айтуы бойынша, оны өзі аманат еткен қазіргі Атырау облысы 

Индер ауданы Жарсуат ауылының маңындағы Дөңбай төбесіне жерлейді. 

Осы тұста Мұрат Мөңкеұлының өмір жолын зерттеп жүрген ғалым,  

журналист, филология ғылымының докторы, профессор Бауыржан 

Омарұлының әңгімесінен Марат Қорқытұлының арғы бабасы Шалда мен 

Мұрат Мөңкеұлына қатысты жерінен аздаған  үзінді берген дұрыс болар. 

Бұл да болса Марат Қорқытұлының текті тұқымнан шыққандығының бір 

көрінісі деп білемін.  

ДҮНИЕ ДЕГЕН ҰШҚАН ҚҰС... 

(Мұрат Мөңкеұлы өмірінің соңғы сәттері туралы не білеміз?) 

1. ШАЛДА мен ШАЙЫР 

Еділ, Жайық арасы, 

Екі судың саласы. 

Байтақта қалған көп жұртқа, 

Арасы болғай панасы. 

Қош, аман бол, жан досым, 

Көкіректегі шыбын жан, 

Кетер де білем шамасы... 



(Мұрат Мөңкеұлы) 

Дендердің топырағына табаны тиген адамның арнайы тәу етіп баратын 

орындары жеткілікті. Себебі Жайықты жағалай қонған елді мекендердің 

қай-қайсысында да өлке тарихының айшықты ізі қалған. Әсіресе жаны ізгі 

жырқұмар қауым Жарсуат ауылының маңындағы Мұрат Мөңкеұлының 

ақшаңқан кесенесіне соқпай өтпейді. Ал бір кезде ақынның басына мазар 

орнатпақ түгілі оның қайда жерленгенін білетіндердің өзі саусақпен 

санарлық еді. Аманатқа адал көнекөз қарттардың арқасында қазақ 

әдебиетінің айтулы тұлғасы Мұрат Мөңкеұлының қабіріне кеңес 

заманынының өзінде арнайы белгі қойылған.  

Ғылымға енді ғана қадам басып, Мұрат мұрасын зерттеу үшін Атырауға 

алғаш келген сапарымызда-ақ ақын бейітіне барып, рухына тағзым етуді 

жөн санадық. Шежірелі Жарсуатқа жеткен соң таяу жердегі шағын 

қорымға қарай жаяулап тарттық. Әдепкі әсердің ешқашан 

ұмытылмайтыны әмбеге аян.  Бәрі де күні кешегідей көз алдымызда сайрап 

тұр. 

– Міне, Мұрат ақын осында жатыр! 

Жолбасшымыз – Индер аудандық газеті бас редакторының орынбасары, 

жарғақ құлағы жастыққа тимейтін елгезек әріптесіміз Сансызбай 

Базарбаевтың дауысы елең еткізді. Жол шетіндегі «Ақын Мұрат 

Мөңкеұлының бейіті» деп жазылған көрсеткіш тақта бірден көзге 

шалынды. Бейіт қорымның ішінде оқшау тұр. Қабірдің айналасы ұлутаспен 

қапталған. Аумағы әжептәуір кең қоршау жасалған. Ескерткіш тақтада 

ақынның аты-жөні, туған, қайтыс болған жылдары, белгі қоюшының аты-

жөні көрсетілген. Ақынның: 

Тайсойған, Ойыл, Қиыл, Дендеріміз, 

Қарабау, мекен еткен жерлеріміз. 

Сағызды, Топырақшашты баса жайлап, 

Күзекке қайтушы еді елдеріміз, – 

деген бір ауыз өлеңі тасқа қашалып жазылған. Атақты «Сарыарқаның» 

үзіндісі. Бұл – бейіттің бүгінгі ахуалы. Ал оның ақынның ардақты есімі 

ақтала қоймаған кездегі қалпы мүлде өзгеше еді.  

Осы тұста мынадай сауал туындайды. Қызылқоға ауданының Қарабау 

ауылында туып-өскен ақынның Индер ауданындағы Жарсуат ауылының 



сыртында жерленуінің сыры неде? Жалпы, Мұрат Мөңкеұлының 

өмірбаянында жазылған «1906 жылы Индер ауданының Өрлік ауылында 

дүние салған» деген деректен басқа не білеміз? Ақын ғұмырының кейінгі 

кездері жайында мәлімет бар ма өзі? 

Өз дәуірінде бүкіл Дендер өңіріне белгілі болған шежіреші қарт Кенжеғали 

Тоғызбаевтың ұлы Жөкес ағамыз әкесінен естіген әңгімені былайша 

өрбітті:  

– Осынау өңірге аты мәшһүр Шолақ деген би болыпты. Сөзге шешен, от 

ауызды, орақ тілді кісі екен. Бегіс Беріштің биі атанған адам. Шолақтың 

Дүйсенбі, Бейсенбі деген екі ұлы болған. Дүйсенбінің Түймеш деген қызынан 

өрген перзенттер баршылық. Мына Бөдене ауылында тұратын Нысанғали 

Құрақов –  сол Шолақтың немере қызы Түймештің ұлы.  

Мұрат ақын жастайынан Шолақ бидің жанында жүреді. Кейін екеуі өте 

жақын дос-жаран боп кетеді. Шынында да бірі би, бірі ақын, керемет 

үйлесіп тұрған жоқ па?! Шолақ Мұраттан едәуір үлкен болса да, ақынды 

өзімен тең санайды. Бұлардың Бейсен деген делбешісі бар екен. Үшеуі 

көңілдері жарасып, ел аралап, серілік құрып, көп жүрсе керек. Бір думанды 

отырыстан қайтып келе жатқанда олар: «Тіріде іргеміз бірге болып еді, 

өлгенде моламыз қатар тұрсын. Кім бірінші дүниеден озса, сол осы жерге 

қойылсын», – деп серттеседі. Арада жылдар өтеді. Алдымен Шолақ бидің 

дәм-тұзы таусылып, жарық дүниемен қоштасады. Мұрат пен Бейсен оны 

уәде байласқан жерге әкеліп, арулап қояды.  

Ел-жұртқа жастайынан кең танымал Мұрат ақын сал-серілік құрып, 

Жайықтың арғы бетіндегі Мәмбеттің қаратоқайларына барып тұрады 

екен. Арғы беттің құмын мекендейтін ағайынды Мәмбет ауылының 

адамдары деп атайды. Бұл – қазіргі Өрлік аулының тұсы. Сонда ел аралап 

жүрген ақын аяқ астынан қатты ауырады. Іші түйіліп, бауырын жаза 

алмай ілбіген күйі Өрліктегі Шалда Қармысұлы деген шеркештің үйіне 

жетіп жығылады. Шалда Шолақ бимен құдандалы болып келеді. Сол 

Шалданың Жұмазия дейтін қызы Шолақтың туған ағасы Қарқынбайдың 

Орынбайының әйелі еді. Кулагин (Есбол) ауылындағы Орынбайдың баласы 

Сүйеу ақсақал да бұл әңгімені растай алады. (Шалданың ұрпағы Марат 

Байзақовтың кітабында Орынбайдың әйелі Жұмағыз деп көрсетілген. Б.О.) 

Шалданың қыс қыстауы да, жаз жайлауы да осы. Өрлік пен Қарағаштың 

маңын жайлаған бір шоғыр шеркештердің ауылы Шалда ауылы деп 

аталған. «Би бол, би болмасаң, би түсетін үй бол» дегендей, оның үйі күн 



ұзаққа қонақтан бір босамайтын көрінеді. Жаны қиналған шақта игі 

жақсылардың бәрі бас қосатын сол бір қыдыр дарыған шаңырақ есіне 

түскен Мұрат та ат басын осында тіреген ғой.  

– Құдеке, мен қатты ауырып келе жатырмын, – дейді Мұрат қиналып, – 

науқасымның беті жаман, жүрегім бірдеңені сезеді. Арғы беттегі ауылға 

жете алатын түрім жоқ. Жаным қалса – қалар, қалмаса... Аманатымды 

айтайын.. Шолақты білесің ғой. Жан аяспас дос болдық. Бейітіміз бірге 

болсын деген сертіміз бар еді. Олай-бұлай боп кетсем, сонда жеткіз... 

Шалда байғұс «қайдағыны айтпашы», – деп бәйек болып Мұраттың 

қасында жаны қалмай жүреді. Бірақ ақынның халі сәт сайын нашарлай 

түседі. Кенет ол үй иесінен шылапшын сұрайды. Сол жерде Мұрат бір 

шылапшын толтырып ақ көбік құсады да сылқ ете түседі. Жанына 

жиналып отырған ауылдың көнекөз ақсақалдары: «Бұл шыққан өлеңнің желі 

ғой. Мұрат та, өлең де жоқ енді», – деп аһ ұрып, күңіренісіп кеткен.  

Сөйтіп, көмейінен жыр саулаған қайран ақын осылайша алпыс үш жасында 

аяқ астынан жабысқан кеселден ажал құшады. Төңірек түгел құлақтанады. 

«Ағайынымыздың сүйегін алып кетеміз», – деп  Қарабаудан қаратоқай 

туыстары келеді. Бірақ Шалда: «Мұраттың ақтық демі таусылардан 

бұрын айтып қалдырған аманаты бар», – деп оларға көнбейді. Сөйтіп, 

Өрліктегі орыс тамырының біреуінің қайығын сұрап алып, марқұмның 

денесін Жайықтың бергі бетіне өткізіп, Шолақ бейітінің жанынан орын 

сайлайды. Кейін би мен ақынның делбешісі болған Бейсен Сәнкісіұлына да 

топырақ сол жерден бұйырады.  

Осының бәрін майын тамызып әңгімелеген Жөкес аға өткен ғасырдың 

жиырмасыншы жылдарының аяғында Қазбек ауылдық кеңесінің орталығы 

болған алтыншы ауылда дүниеге келіпті. Жетінші кластан кейін оқи алмай, 

еңбекке араласқан. Бірақ құймақұлақ бала әкесінен естіген өлең-жырлар мен 

қызықты хикаяларды зердесіне тоқи берген. Колхозшы, көлік жүргізушісі, 

мектептің шаруашылық ісінің меңгерушісі, балық аулау бригадирі болыпты. 

Кеудесі көл-көсір қазынаға толы көшелі кісі. Мұрат ақынның жырларын 

жатқа айтып отырғанда бір сөзінен жаңылмайды. Шаршау дегенді 

білмейді. Еркін көсіледі. Дауысы құлаққа сондай жағымды. Жүзі жылы, 

жүрегі таза, салмақты адам еді. Көп балалы көрінеді. 

Сол Жөкес ағам Шалда мен шайырдың хикаясын осылайша баяндап беріп 

еді. Біз мұнымен шектелмей, Мұрат дүние салғанда қасында болған 

Шалданың деректерін одан әрі қазбалай түстік.  



Шалданың жиені Төлеш Тілекқабылов Индерборда тұрады екен. 1933 жылы 

туған. Өте әңгімешіл. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Өрлік пен 

Жарсуаттағы мектептің мұғалімі, Жамбыл атындағы орта мектептің 

директоры болып қызмет істепті. Тіпті аудандық оқу бөлімін де басқарған. 

Ол кісінің айтуынша, Шалда патша билігі тұсында счетчик деген қызмет 

атқарған. Жер бөлінісін қадағалаған. Белгіленген жерді кесіп-пішіп, өлшеп 

беріп жүрген сияқты. Қазаққа да, орысқа да қадірлі болған деседі. 

Шалданың бірінші әйелінен Байзақ, Айтбай, Айтмырза деген үш бала туған. 

Екінші әйелінен Әбіл деген ұрпақ бар. Байзақтың үлкен қызы Бәтима – менің 

шешем. Сонда біз Сақау шеркеш Шалданың жиені боламыз».  

Бірер сағат әңгіме барысында Төкеңнің текті тұлғасын, бекзат болмысын 

анық аңғарғандай едік. Қателеспеппіз. Биылғы «Мерейлі отбасы» ұлттық 

бәйгесінде атыраулық Тілекқабыловтар әулеті бас жүлдені жеңіп алғанда 

тумысынан педагог қайран Төлеш ағамның тәрбиесі текке кетпеген екен 

ғой деп сүйсіндік.  

Бұл әулеттің түп нағашысы Шалда Қармысұлының туған және өмірден 

өткен кезеңі туралы деректер қолымызға түспей тұр. Оның есесіне қазір 

Шолақ би 1841 – 1904 жылдарда өмір сүрген деген мәліметтер түрлі 

ақпарат көздерінде жарияланып жүр. Бірақ нақты дәйектемелері әлі 

айқындала қойған жоқ. Ақсақалдардың айтуы бойынша, оның жасы 

Мұраттан анағұрлым үлкен сияқты еді. 

Айтпақшы, ілгеріде Өрлікте тұратын тоқсаннан асқан ақсақал Үмбетияр 

Есжанов та Мұратты осы Шалданың үйінде көрдім демеп пе еді?! Демек, 

ақын ғұмырнамасын толықтыра түскіміз келсе, Шалда шеркештің 

төңірегін әлі де қаузайтын боламыз. 

Міне, Марат Қорқытұлының өндірістегі жұмысынан бөлек  жүргізген 

көптеген іздестірулердің нәтижесінде арғы бабаларының жатқан жерлерін 

анықтап, ағайындарына көрсетіп ұлағатты іс тындырғаны азаматтық деп 

айтуға тұрарлық. Іздестіру жұмыстары оң нәтиже бергеннен соң, халықты 

жинап ас берді, ат шаптырып бәйге үлестірді ... Бабаларының есімін ұлықтап, 

рухына тағзым етумен қатар, кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге болсын деген 

мақсатпен ас берген әулеттің бұл ісінен береке-бірлікті көруге 

болатын.Сондай- ақ, ғибраты мол осынау шараның өткізілуіне ұйымшыл 

әулеттің барлық мүшелері бір кісідей атсалысты. 

Бұрынғы заманнан қазақта ас беру ру- тайпаның өсіп-өнген жерінде 

жасалатын. Бұл шарада сол дәстүрмен Өрлік атты қасиетті жерде өтті. Бүгінгі 

заманда еліміздің әр қиырына тарыдай шашылып, жайылып кеткен жас ұрпақ 



бір кезде ата-бабаларының табаны тиген аймаққа келіп, елмен, жермен 

танысты. Қол жайып, Құран бағыштады. Сөйтіп, өскелең ұрпақтың өткен 

тарихқа деген қызығушылығы, бабалар аруағына деген құрметі оянады. 

Міне, бұл –ұлттық тәрбие дегеніміздің бір мысалы. 

 Осы Марат Қорқытұлы тәрізді елін, жерін, өмірден өткен арғы ата-

бабаларын сүйетін азаматтардың осындай ғибратты істері арқылы халқы 

ардақ тұтқан, есімін ұрпағы аруақ қып сыйынған, аты еліне ұран болған, 

кешегі өткен батыр, би-болыс бабаларымыздың есімі талай тарихты артқа 

тастап, бүгін қайта жаңғырып ортамызға келіп отыр. Бұл жазғаным тек 

Марат Қорқытұлының арғы бабасы Қармысқа берген асы болса, одан біраз 

мезгіл өте келе ол өз әкесі Қорқытқа да ас бергені, аудан орталығы Махамбет 

ауылынан бір көшенің атын беруге мұрындық болғаны белгілі, бұл жайында 

жоғарырақта жазып өткенмін. 

  Төменде сол шаралардан тілшілердің оқырмандарымен бөліскен газет 

материалдарын беріп отырмын. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Махамбет ауылындағы Қорқыт Байзақов атындағы көшенің тақтайшасы. 

 

 

Бұл тақтаны Марат ұлдарымен бірге дайындатып, Махамбет ауылындағы 

әкесінің атына берілген көшенің бас жағына орнатпақшы болған. Бірақ 

сырқатына байланысты Марат тақтаны орнатуға үлгермеді де, ол бақилық 



болғаннан соң ұлдары Хайдар, Саламат, Исмаил болып Мараттың өзі 

көрсеткен жеріне тақтаны орнатты. Аталарының атындағы көшенің 

бастауына орнатылған тақта осы. 

 

... 

Жалпы, өзіне ұнаған сөздер мен тұрақты сөз тіркестерін, мақал-мәтелдер мен 

өлең жолдарын арнайы қойын дәптер арнап ерінбей жазып жүру – көбіне 

ыждағатшыл, шығармашыл адамдарға тән дәстүр. Мұның өзі олардың ой 

теңізін кешіп, одан інжу-маржан сүзіп, үнемі ізденіс үстінде жүретінін 

айғақтайды.Досым Марат та өзінің қысқа ғұмырында артына осындай 

бірнеше қойын дәптер қалдырған нағыз парасат иесі болатын. Марат 

Қорқытұлының жұмыс жағдайын, күнделікті шаруашылық мәселелерін 

жазып жүретін жұмыс блокноттарынан бөлек оқыған кітаптарынан түйген 

ойларын, БАҚ беттерінен көзі шалғанұтқыр сөз орамдарын, ғұламалардың 

ойларын, орамды афоризмдерін теріп алып жазып жүретін бөлек қойын 

дәптерлерінен оқырманға кейбір жазғандарын іріктеп алып төменіректе 

ұсынғалы отырмын. 

Кітап оқу, оның ішінде поэзия – Мараттың  ең сүйіп оқитын жанры еді және 

оның ғұмырының бөлінбес бір бөлшегіне айналғанын мен білемін. Ол осы 

бір әдеби жанрды  жанымен сүйді және оның шабытты оқырманы, жанкүйер 

тыңдаушысы  бола білді. Оның жеке кітапханасында жүздеген 

өлең  топтамалары, газеттен және журналдан қиып алынған поэзиялық 

туындылар көптеп  сақталған. Оларды Марат досым ұтымды материал 

ретінде өзінің ойлау, сөйлеу шеберлігін арттырудың бірден-бір құралы ре-

тінде пайдаланды. Оның орысша-қазақша екі тілде бірдей шешен, шебер 

сөйлейтінін, классик жазушылардың ұтқыр сөз тіркестерін өте ұтымды 

пайдаланатынын онымен тығыз араласқан жұрттың барлығы да жақсы біледі. 

Бұндай шешендік, сөздерді ұтымды пайдалану кез келген жанның қолынан 

келе бермейтіні белгілі, ол тек Марат сияқты көп оқитын, оқығандарын 

санасына тоқи білетін, ерінбей-жалықпай еңбектеніп өзіне ұнаған, көңіліне 

қонған дүниелерді көшіріп жазып алып пайдасына жарата алатын 

шығармашылық адамдарына ғана тән қасиет деп ойлаймын. Қойын дәптерге 

өзіңе ұнаған дүниелерді жазып қою мен күнделік жазу дегеннің пайдасы 

ұшан теңіз. Қойын дәптер ұстауға, күнделік жазуға машықтанған адам 

олардан өмірінің соңына дейін арыла алмайды. Мен білетін кейбір 

азаматтар(өзім де солардың қатарынанмын) құжаттарды, кітаптарды, әлдебір 

жазбаларды компьютерден оқығаннан гөрі қағаздан оқығанды дұрыс көреді. 

Ондай адамдар қағаздан оқу барысында кейбір өзіне ұнаған, немесе көңіл 

бөліп қарау керекті жерлердің астын сызып та оқиды, қиып алып сақтап та 

қояды.    



   Қазіргі технологияның қарыштап дамыған заманында қағаз бен қаламды 

көп пайдаланбауға тырысамыз. Алайда пайдасы мол болғандықтан, 

бұрынғыдай қала беруі тиіс заттар бар. Оның бірі - күнделік жазу. Күнделік 

жазудың көптеген пайдалы жақтары бар, оларды тарқатып жазып қарайын. 

Күнделік жазу дегенің болашақта жазатын естелігіңе материал жинастыру 

болып табылатыны сөзсіз.  Күйбен тіршілікпен жүріп өміріңіздің ең маңызды 

сәттерінің детальдарын ұмытасыз. Қанша тырысып көрсеңіз де, есіңізге 

түсіре алмай қиналасыз. Ал естеліктерді қағаз бетіне түсіру арқылы көптеген 

жылдар өткен соң ақтарып отырып бірталай жайттарды есіңізге аласыз, 

қуанышты сәттердің ұмытылып қалған кейбір жағымды сәттерін, 

детальдарын есіңізге түсіресіз, сол шаққа тағы да бір саяхат жасап көпшілік 

нәрселерді есіңізге аласыз, көңіліңізді оңай көтересіз. Тағы бір ерекшелігі, 

сол нәрсені дәптерге жазу барысында, ол оқиғаны санаңызға да жазып 

жатқаныңызды білмейсіз, жазу арқылы жадыңызда ұзағырақ сақталып қалу 

мүмкіншілігі артады. 

 Күнделік беттерін парақтап отырып адам өткен шақта қағаз бетіне түсірген, 

түртіп қойған, өзі сол заманда осы оқиғаға баса назар аударып көңіл бөлген 

нәрсесін міндетті түрде сараптайды, қазіргі биіктіктен қарап анализ жасайды. 

Ол уақыт өте келе өзін танып, түсіне бастайды. Өткен істерін ақыл тезіне 

салып сараптау арқылы, сол тұста көңіл бөлмеген оқиғаға басқа қырынан 

қарау арқылы осыған ұқсас қателіктерді жібермеуге тырысады. Өткен 

өміріңнің айнасы секілді ғой.  

Өзің жазған күнделікті оқи отырып жаңа идеялар мен шешімдер пайда болуы 

мүмкін. Мұнымен қатар күнделік идеяны жүзеге асыратын уақыт келмейінше 

оны сақтап қояды. Ең бастысы қағазға жазылған дүниені сіз еш уақытта 

ұмытпайсыз. Ойыңызға келген миллиондаған идеяның бірін жазып қою 

арқылы сіз болашаққа бір қадам жасайсыз. Ешқандай қиындығы жоқ, тек 

бірер ауыз сөзбен болса да түрте салған жазба, сол заматта жағдай болмай, 

әлдебір түйткілдер себеп болып жүзеге аспай қалған идея бір кездері құнды 

ойларға жетелеуі әбден мүмкін.  

Күнделік жазудың тағы бір тамаша жағы, кез келген жағдайды ақ қағаз 

бетіне түсіруге болады. Жүйелі түрде болсын, жүйесіз түрде болсын, өзіңізге 

ыңғайлы жазу тәсілімен сол сәттегі көңіл күйіңізді «төгіп-төгіп» тастауға 

әбден болады. Қағаздың адамнан айырмашылығы сіздің жақсы, жаман көңіл 

күйіңізді, жылағаныңызды немесе қуанғаныңызды көтереді. Оны ренжітіп 

аламын деп қорықпасаңыз да болады. Қағаздан ұялмауға да, қысылмауға да 

болады, ойыңызды түгелдей ақтарып жазуға ешкім кедергі болмайды.  



Күнделік жазғанның қызық тұстары да болады. Біраз жылдар өткесін 

күнделігіңді ақтарып отырып кейбір беттеріндегі жазуларды көріп:  

"Мәссаған, расымен де осыларды мен сол кезде жаздым ба? Қызық, мен 

осыншама ақымақ болғанмын ба, немесе осындай тамаша ойларды жазуға 

сол кездері санам жеткені ме?" деп айран-асыр қалып таңдануың да, 

мақтануың да, өкінуің де ... әртүрлі ойларға қалуың да ғажап емес. Қызық 

қой. 

  Ойыңды нақтылап, ұғынықты қылып жеткізіп жазып үйренуге де көп септігі 

тиетіні сөзсіз. Тезисті, нақты және тақырыпқа сай...  жазуға машықтанасың. 

Бұл жазушылық қасиетті арттырып қана қоймай, назарыңызды ең маңызды 

заттарға аударуға көмектеседі.  

 Әрине, күнделік жазғаннан барлығы түзеліп кетеді деп айту қиын, алайда 

күнделікті оқып отырғанда  кейбір ыңғайсыз, қолайсыз сәттердің бірнеше рет 

қайталанғанын, олардан сабақ алмағаныңды көргенде ойлануың мүмкін, неге 

мен осы жағдайларды бірінен соң бірін қайталай бердім екен, дұрыс сабақ 

алуыма не кедергі болды екен дегендей ғой. Осындай жағдай тағы да 

қайталанбас үшін осыларды оқып көргеннен соң дұрыс шешім қабылдауың 

да ғажап емес. Күнделік дәптер бастағанда негізгі ойға алған мақсаттарыңды, 

өмірде алға қандай мақсат қойғаныңды күнделіктің бірінші бетіне жазып 

қойған дұрыс. Әр кез қайталап оқыған сайын не үшін өмір сүріп 

жүргендігіңді түсінетін боласын.  

Сонымен Мараттың өз қолымен қағазға түсірген қолжазбаларымен таныса 

отырыңдар. Бұл жазбаларда поэзия да, ұтқыр афоризмдер де, ұлы 

ойшылдардың ақыл-кеңестері де ... баршылық.  

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

... 

1. «Не учите их жизни». Даже если вы в сто раз умнее их, даже если вы 

ТОЧНО ЗНАЕТЕ КАК НАДО – не рассказывайте маме и папе, как надо 

жить. У них своя жизнь, у вас своя. 

2. «Не возвышайтесь над ними». Не делайте так ни в реальной жизни, ни в 

мыслях. Вы ничем не лучше их! То, что вам довелось прочитать умные 

книги, посмотреть умные видео на ютубе или посетить хороший тренинг, 

не делает вас ни умнее, ни добрее, ни мудрее. Как бы вам это не казалось. 

Засуньте себе ваше самолюбование в одно место. Запомните, что энергия 

рода ВСЕГДА идет от старших (в том числе и умерших) к младшим. 

Самовозвышаясь над родителями, вы как бы становитесь старшими по 

отношению к ним, и тем самым блокируете энергию рода. А делать так я не 

посоветую даже самому страшному врагу. 

3. «Не надейтесь, что они образумятся». Есть соблазн «случайно» 

оставить умную книжку ии подарить что-то маме, чтобы она развивалась. 

Не делайте так. Вы можете помочь ТОЛЬКО если папа или мама сами вас 

попросят. Лезть в душу и навязывать какое-то мнение не стоит. Ничего 

кроме злости в ваш адрес вы не получите. Дайте вашим родителям пройти 

свой путь и заплатить по своим счетам. 

4. «Не мстите им». У тех, кто становится на путь саморазвития, со 

временем появляются инструменты и желание отомстить за старые, 

порой еще детские, обиды. Не надо! За то, что они кого-то обидели, они 

заплатят сами. Но если вы отомстите, то платить придется уже вам. И 

вам это точно не понравится! 



«Что же, выходит, с родителями ничего делать не надо? Да! С ними – не 

надо. Все, что вы можете делать – это что-то делать С СОБОЙ. Со 

своими мыслями, чувствами, установками. Вот этим и занимайтесь. А им 

дайте жить так, как они хотят», - заключила Мэрилин Керро. 

ВЕДЬМАМЭРИЛИН КЕРРОЭКСТРАСЕНС  

... 

МАЛОИЗВЕСТНАЯ МОЛИТВА ОТ ЭКЗЮПЕРИ  

Молитванаписанная Антуаном де Сент-Экзюпери в один из самых тяжелых 

периодов своей жизни. Она напоминает об очень важных вещах и глубоко 

затрагивает душу и разум.  

Господи, я прошу не о чудесах и не о миражах, а о силе каждого дня. Научи 

меня искусству маленьких шагов.  

Сделай меня наблюдательным и находчивым, чтобы в пестроте будней 

вовремя останавливаться на открытиях и опыте, которые меня 

взволновали.  

Научи меня правильно распоряжаться временем моей жизни. Подари мне 

тонкое чутье, чтобы отличать первостепенное от второстепенного.  

Я прошу о силе воздержания и меры, чтобы я по жизни не порхал и не 

скользил, а разумно планировал течение дня, мог бы видеть вершины и дали, 

и хоть иногда находил бы время для наслаждения искусством.  

Помоги мне понять, что мечты не могут быть помощью. Ни мечты о 

прошлом, ни мечты о будущем. Помоги мне быть здесь и сейчас и 

воспринять эту минуту как самую важную.  

Убереги меня от наивной веры, что все в жизни должно быть гладко. 

Подари мне ясное сознание того, что сложности, поражения, падения и 

неудачи являются лишь естественной составной частью жизни, благодаря 

которой мы растем и зреем.  

Напоминай мне, что сердце часто спорит с рассудком.  

Пошли мне в нужный момент кого-то, у кого хватит мужества сказать 

мне правду, но сказать ее любя! 

Я знаю, что многие проблемы решаются, если ничего не предпринимать, 

так научи меня терпению.  

Ты знаешь, как сильно мы нуждаемся в дружбе. Дай мне быть достойным 

этого самого прекрасного и нежного Дара Судьбы.  

http://www.postimees.ee/teema/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://www.postimees.ee/teema/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C%D0%BC%D0%B0
http://www.postimees.ee/teema/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81?_ga=1.161351101.1000432193.1491624086


Дай мне богатую фантазию, чтобы в нужный момент, в нужное время, в 

нужном месте, молча или говоря, подарить кому-то необходимое тепло.  

Сделай меня человеком, умеющим достучаться до тех, кто совсем “внизу”.  

Убереги меня от страха пропустить что-то в жизни.  

Дай мне не то, чего я себе желаю, а то, что мне действительно 

необходимо.  

Научи меня искусству маленьких шагов. 

http://cs7002.vk.me/v7002344/14652/WMbnppT8Dmc.jpg 

From application 

Мудростьжизни http://play.google.com/store/apps/details?id=com.boomroom.m

udrostjini 

---------------------------- 

Самый трудный поединок — это когда за счастье приходится бороться с 

ленью. 

- Мухаммед Али - 

еперь хорошее воспитание - только помеха. Оно закрывает перед вами 

слишком много дверей. 

- Оскар Уайльд - 

Никогда не возвращайся в те места, где тебе было плохо. Никогда не проси у 

тех, кто отказал однажды. И больше не подпускай близко тех, кто 

однажды сделал тебе больно. 

Не суди и не обижайся на людей. Что бы они тебе ни сделали, не 

возненавидь никого. Каждый поступает согласно тому, как научен, какой 

имеет характер. Не многие обладают добротой и рассуждением. 

- Старец Иероним Эгинский – 

Живи так, как хочешь ты, а не как ожидают от тебя другие. Не важно 

оправдаешь ты их ожидания или нет, умирать ты будешь без них. И свои 

победы одержишь сам! 

Ни одни отношения не могут достигнуть уровня, на котором не будет 

проблем. Если же вы видите отношения, в которых нет проблем, это 

значит, что отношений больше нет.  

- Ошо - 

http://cs7002.vk.me/v7002344/14652/WMbnppT8Dmc.jpg
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.boomroom.mudrostjini
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.boomroom.mudrostjini


Кто берёт — наполняет ладони, кто отдает — наполняет сердце… 

- Лао-Цзы 

Чeловек привык себя спрашивать: кто я? Там ученый, американец, шофер, 

еврей, иммигрант…  

А надо бы все время себя спрашивать:  

- Не говно ли я?  

- Иосиф Бродский - 

Знаете ли, какой самый верный способ сделать вашего ребенка несчастным, 

- это приучить его не встречать ни в чем отказа. 

- Жан-Жак Руссо - 

Когда совсем падете духом, приходите ко мне в больницу. Один обход 

ракового отделения в два счета лечит от любой хандры.  

- Эрих Мария Ремарк - 

Не принимайте чье-то молчание как гордость, возможно, он занят борьбой 

с самим собой... 

Жизнь – это дождь. Сплошной дождь. Иногда он моросит мелкими 

капельками, иногда переходит в ливень. В жизни каждого бывает человек с 

зонтом. Он приходит неожиданно и дарит солнце, укрывает от всего 

плохого. Важно его не потерять – человека с зонтом, который приходит 

только раз. 

Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для 

того, чтобы ими пользовались. Мир в хаосе потому, что все наоборот. 

- Далай-Лама - 

Единственный, кто поступал разумно, был мой портной. Он снимал с меня 

мерку заново каждый раз, когда видел меня, в то время как все остальные 

подходили ко мне со старыми мерками, ожидая, что я им буду 

соответствовать. 

- Бернард Шоу - 

Происходит настоящее чудо, когда ты встречаешь родственную душу, 

которая признает то, кем ты есть и кем можешь стать, и которая 

зажигает в тебе кровь для новых великих свершений. 



Самой лучшей мотивацией для мужчины в достижении любых вершин и 

целей всегда будет достойная женщина рядом с ним. 

Дорога, под названием «потом» – ведет в страну, под названием «никогда». 

Я встречал много людей, у которых не было одежды. 

И встречал много одежд, внутри которых не было людей. 

Если ты добр с животным, оно будет любить тебя до конца жизни. Если 

ты добр с человеком, то неизвестно что из этого выйдет. 

Самая большая человеческая глупость – боязнь. Боязнь совершить поступок, 

поговорить, признаться. Мы всегда боимся, и поэтому так часто 

проигрываем. 

Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречны. 

- Поль Валери - 

Жизнь ломает сильных, ставя их на колени, чтобы доказать что они могут 

подняться. Слабаков же она не трогает, они и так всю жизнь на коленях. 

По настоящему самый близкий человек – это тот, который знает твое 

прошлое, верит в твое будущее, а сейчас принимает тебя таким, какой ты 

есть. 

Чем дольше ты держишь всё в себе, копишь и прогибаешься, тем сильнее 

будет "взрыв", когда ты дойдешь до своей точки кипения. 

Мудреца спросили: 

– Можешь ли ты объяснить, какова цель жизни человека? 

– Не могу, – ответил он. 

Тогда его спросили: 

– А в чём хотя бы смысл жизни? 

– Не знаю, – ответил мудрец. 

– А что тогда знает о жизни твоя мудрость? 

Мудрец улыбнулся: 

– В жизни не так важны цель и смысл. Главное – ощущать её вкус. Ведь 

лучше есть пирог, чем рассуждать о нём. 

Каждый идет своим путем. Но все дороги все равно идут в никуда. Значит, 

весь смысл в самой дороге, как по ней идти… Если идешь с удовольствием, 

значит, это твоя дорога. Если тебе плохо – в любой момент можешь сойти 

с нее, как бы далеко ни зашел. И это будет правильно. 

- Карлос Кастанеда – 



Если не хотите портить с человеком отношения — не мешайте ему врать. 

Всегда делай то, что ты боишься сделать. 

- Ральф Эмерсон - 

Терпение - прекрасное качество, но жизнь слишком коротка, чтобы долго 

терпеть. 

- Абу-ль-Фарадж - 

Извинение - не означает, что ты не прав, а другой человек прав. Это всего 

лишь означает, что ценность ваших отношений важнее, чем собственное 

эго. 

Живи так, как хочешь ты, а не как ожидают от тебя другие. Не важно 

оправдаешь ты их ожидания или нет, умирать ты будешь без них. И свои 

победы одержишь сам! 

По настоящему самый близкий человек – это тот, который знает твое 

прошлое, верит в твое будущее, а сейчас принимает тебя таким, какой ты 

есть. 

... 

 

 

 



 

 

   Марат Қорқытұлының ғылым жолындағы ізденістері, өндіріске енгізген 

жаңалықтары ескерусіз қалған жоқ. Еліміздің де, әлемдік деңгейдегі ғылым 

ордаларының да құрметті атақтарын иеленді, дәрежесі өсті.  

 



 

 

 

 

 

Марат Қорқытұлының жеке өз басының және өзі басшылық жасаған 

мекемелердің әр жылдары алған марапаттарын көрсетіп отырмын. Осы 

марапаттары жайында Марат Қорқытұлының кейбір кездерде әзілдеп: 

«Бұларды о дүниеге аттанарда «подушкаға» қадап, мәйіттің соңынан алып 

жүреді ғой» дейтіні бар еді. Осы естелікті жазу барысында Мәкеңнің сол сөзі 

есіме түсіп еді. Сондықтан да Мәкеңнің марапаттарын жазуды, көрсетуді өзі, 

әзілдеп болса да, айтқанындай «подушкаға» қадалған марапаттарынан бастап 

отырмын.  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Адамды орта тәрбиелейді, айналаңдағы араласқан адамдарға қарап үлгі 

аласың дегенді бәріміз де білеміз. Қазақтар: «Сенің қандай адам екеніңді 

білейін, досыңды көрсет» дейді. Сол айтқандай Марат Қорқытұлының өмір 

жолында араласқан, достық қарым-қатынаста болған, елімізге аттары кеңінен 

танымал жақсылары мен жайсаңдарын да көрсетіп кетуді жөн көрдім. 

Естелігімнің бас жағында Марат Қорқытұлының дін жолында жүрген 

Қажылармен де, қасиетті орындардың шырақшыларымен де өте тығыз 

байланыста екенін, пікір алмасып, сөз жарыстырып тұратынын жазған 

болатынмын. Енді оның күнделікті өмірде, жұмыс барысында, ғылым 

жолында араласатын тұлғаларын жазбақшымын. Осындай тұлғалармен 

араласа жүрген, олардан өміріне сабақ алған,  үйренген, абыз ақсақалдардың 

сарқытын ішкен, Қорқыт сияқты әкеден туып, өнегелі отбасында 

тәрбиеленген жанның осал болуы мүмкін емес екені түсінікті жайт. Екінші 

жағынан осындай алуан түрлі білікті, білімді жандармен тең дәрежеде 

сөйлесе білу, білім таластырудың арғы жағында оның білім көкжиегінің 



кеңдігін де көруге болады ғой. Марат Қорқытұлының өзіне әке орнына әке, 

аға орнына аға тұтып, өнегесін алған абзал жандар осылар: Лениндік 

сыйлықтың лауреаты, ҚР еңбегі сіңген геолог-барлаушы Халел Өзбекғалиев, 

ҰОС ардагері, қазақтан шыққан тұңғыш әйел геолог-барлаушы, КСРО жер 

қойнауын барлау үздігі, ҚР еңбегі сіңген геолог-барлаушы Қамқа 

Үмбеталина, Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген қызметкері Ғиззат 

Өтешұлы Балмұқанбетов, Лениндік сыйлықтың лауреаты Валентин Петрович 

Токарев, ҰОС ардагері, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Виктор 

Васильевич Нечаев, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Базарбай 

Қосмағанбетов, КСРО Жоғарғы Кеңесінің депутаты, ҚР 

мемлекеттіксыйлығының лауреаты Сүйеген Салманов, профессор, академик, 

КСРО құрметті жер қойнауын барлаушы Ғали Хаиров, Қаламқас, Қаратұрын, 

Арман кенорындарын алғаш ашушы, ҚР еңбегі сіңген қайраткер Ғиззат 

Балмұханбетов, энергетика министрі, екі облыстың Әкімі, мәжіліс спикері 

Бақтығожа Ізмұхамбетов, Қазақстан Республикасының Еңбек Ері, мұнай 

министрі, ұлттық мұнай компаниясы президенті, Ұзақбай Қарабалин, ардагер 

геолог-барлаушы, Маңғыстау облысының Құрметті азаматы, «Құрмет» 

орденінің иегері Есен Күмісқали, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

Эдгард Воцалевский, «Құрмет» орденінің иегері, геология министрінің 

бірінші орынбасары Борис Николаевич Москаленко, ҚР мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты Таумыш Жұмағалиев, КСРО мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты Анатолий Шаховой, ҚР мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты Орал Ақшолақов, ҚР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, ғылым 

докторы Балтабек Қуандықов, академик, облыс әкімі, министр Серікбек 

Дәукей, «SNC – LAVALIN InternationalInc» Канадалық инженерлік 

компанияның директоры, «Қазақстан мұнай инвестициялық  компания» АҚ 

вице-президенті Нұрберген Балғымбаев, Теңіз кенорнын алғаш 

ашушылардың бірі Төлеген Байзақов, Ақтау қаласының, Маңғыстау 

ауданының құрметті азаматы, экономика ғылымының кандидаты Меңдеш 

Салихов, Мақат ауданының Құрметті азаматы, ардагер мұнайшы Мақсот 

Сәлиев,  Бұрынғы Мұнай Министрінің орынбасары, бұрынғы Қазақстан 

Мемлекеттік Холдинг Компаниясының Президенті Төлеген Хасанов, ҚР 

Құрметті геолог-барлаушысы Нұрсапа Аманжаров, Атырау облысының әкімі, 

ардагер мұнайшы Сағат Түгелбаев, Қажымұрат Хайрушев, Халиолла Елеуов, 

Едіге Сағындықов, ҚР Парламент сенаты депутаты Әбілхан Машани, тағы да 

басқа белді-белді сала, қоғам қайраткерлері, өңір басшылары бар.Бұлар тек 

Марат Қорқытұлының мен білетін, өзім етене танитын біздің елдегі 

жайсаңдар ғана, ал мен білмейтіндері қаншама ... Мен тек өз еліміздегі 

араласқан марқасқалардың бір бөлігін ғана жаздым, ал оның өзі білім алған 



Уфа мұнай институтындағы ғалымдармен, институт басшыларымен өте 

тығыз қарым-қатынаста болғаны, жиі-жиі араласып ғылыми іс-сапарларда 

болып жүргені, көптеген ғалымдармен достықта болғанын кім білмейді. 

Оларды төменіректе атақ-дәрежелерімен қоса бөлек көрсететін боламын. 

Жоғарыда тізіп жазған тұлғалардың әрбіреуінің мен жазып көрсеткеннен де 

басқа атақтары жеткілікті, олардың барлығын көрсетіп жазбаған себебім, 

көпшілік оқырмандар оларды өте жақсы таниды, жете біледі. Осы көрсеткен 

тұлғалардың барлығы да елге еңбегі сіңген, мұнайлы елімізге атақтары 

кеңінен таралған жандар. Бұлардың арасында Марат Қорқытұлымен жас 

шамасы жағынан тетелестері аз, көпшілігі оған аға болып келеді. Бірақ 

олардың барлығы да Марат Қорқытұлымен достық қатынаста, өздерін тең 

дәрежеде ұстайды. Бұндай достықты «Аға-дос» деген дұрысырақ болатын 

шығар. Мұнай-газ саласында шыққан биіктіктері, алған асулары үлкен 

болғанмен, олардың барлығы да Марат Қорқытұлының пікірімен санасатын, 

айтқан уәждерімен келісетін. Бұл да болса Марат Қорқытұлының өндірісте, 

ғылымда өзіне тиесілі орны бар екенін көрсетсе керек.   

Жоғарыда аттары аталған достарының Марат Қорқытұлы жайында айтқан 

естеліктерінен үзінділер беріп кетуді жөн көріп отырмын. Бұл үзінділерді ел 

азаматтарының Мараттай досына берген бағалары деп түсіну керек сияқты. 

Мұнай министрі, ұлттық мұнай компаниясы президенті, 

Қазақстанның Еңбек Ері Ұзақбай Қарабалин:  

« ... Позже, когда он перешел на работу в КазНИГРИ и его 

деятельность расширилась на всю территорию Казахстана. Это принесло 

соответствующее  широкое признание Марата Коркитовича со стороны 

специалистов за пределами нашей республики: России, Украины, 

Азербайджана, Узбекистана, специалистов западных компаний. И он тоже 

соответственно относился к своим «коллегам по ремеслу», с которыми у 

него были очень тесные отношения.  

... Марат всегда отличался вдумчивым отношением к различным 

ситуациям на работе и в жизни. Когда мы обсуждали подобные вопросы, он 

мог выдвинуть совершенно новый взгляд и предлагал соответствующие 

методы решения. Такая креативность, по-видимому, была развита у него в 

связи с характером его производственной деятельности, когда на 

скважинах часто возникали непредвиденные обстоятельства и надо было 

принимать нестандартные решения.  



... Разносторонность знаний, большой производственный и жизненный 

опыт позволил Марату Коркитовичу быть первым руководителем Научно – 

исследовательского института КазНИГРИ, генеральным директором 

одного из немногих в стране морских геологоразведочных предприятий – 

ТОО «Компания «Аташ». Последнее потребовало от него совершенно новых 

знаний, поскольку до последнего времени казахстанские нефтяники имели 

знания и опыт работы только на суше. А здесь надо было организовать 

работы на морской площади.  Но ему удалось успешно справиться с этим 

вызовом и морской проект был выполнен в соответствии с заложенной 

программой геолого – разведочных работ ...» 

    Горный инженер –геофизик, Министр Геологии, природных ресурсов 

и экологии РК (1993-2000 гг.)Аким Атырауской области (2000-2002г.г), 

Президент НАН РК (2002 -2004 гг.)Академик НАН РК Серікбек 

Жүсіпбекұлы Дәукей: 

« ... Его обаянию и патриотизму к своей профессии можно 

завидовать!Марат Коркитович - инженер в первую очередь и исследователь 

- по призванию, поэтому может он так близок всем в Геологической среде, 

хотя и буровик. Своим стремлением к исследованиям и тесной связи с 

производством он буквально вознесся к вершинам научной карьеры став 

Президентом КазНИГРИ в одной череде с выдающимися руководителей 

этой Научной организации как С.Е Чакабаевым, Т.Н.Джумагалиевым, 

С.У.Утегалиевым и пользовался высоким авторитетом и среди подчиненных 

и в среде Геологов и нефтяников.  Производственные достижения, научный 

вклад в развитие отрасли по заслугам отмечен первым в независимом 

Казахстане Орденом «Курмет» и Марат Коркитович стал одним из таких 

орденоносцев.Марат Коркитович удивительно светлый человек, 

интеллигентный, мягкий, поражающий тем, что никогда, ни о ком не 

скажет и даже не подумает что-то плохое. Большая редкость 

человеческой доброты и порядочности в его душе привлекала всех нас, 

знавших и трудившихся с ним!..» 

Геолог-мұнайшы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

сыйлығының  лауреаты Балтабек Қуандықов: 

« ... Өзінің өмірлік ұстазы деп есептейтін Халел Өзбекғалиевтің көзіне 

түсіп, кейбір қиын-қиын ұңғыларды бұрғылауға, барлау алаңдарындағы 



шешілмей жатқан қиыншылықтарды орынды шешіп, нәтижелі 

жұмыстарымен көріне білді. Марат «Мен-Өзбекғалиевтің мектебінен 

өткен маманмын» деген сөзді зор ықыласпен, мақтанышпен айтатын еді. 

      Осындай еңбегімен көптің көзіне түскен ол сонау егемендігіміздің 

алғашқы жылдарында жиі пайдаланылған елдегі мекеме басшыларын 

таңдау процесі бойынша геология саласында үлкен мәні мен өзіндік орны бар 

Қазақтың мұнай-газ барлау ғылыми-зерттеу институтының директоры 

болып, белгілі-белгілі тұлғаларды жеңіп шығып, сайланған болатын. Міне, 

елдегі экономикамыз тұралап қалған заманда, әсіресе барлау жұмыстарына, 

геологиялық ізденіс жұмыстарына бөлінетін мемлекеттік қаржының 

біржола тоқтап, саладағы мыңдаған адамдар жұмыссыз қалған уақытта 

жоғарыда аталған ғылыми-зерттеу ошағын шайқалтпай, күндіз-түні тер 

төгіп, қолынан келетін бар мүмкіншілігін пайдаланып, зерттеу ұжымын 

осы аумалы- төкпелі төңкерістерден аман алып шықты. Осының өзі зор 

ерлік емес пе? Талай үлкен – үлкен мекемелер жабылып, көптеген 

ұжымдардың шаңырақтарына қара бұлт үйірілгенде сол жылдары 50 

жылдық тарихы бар кішкентай ғана ғалымдардың отауының шамын 

маздатып, олардың ғылыми жұмыстарына сұраныс тауып беріп отырды. 

Шынында да мұнай-газ геологиясының талай басшылары мен «мәңгір бас» 

ғалымдары шыққан  бұл ұжым жабылып қалса бүкіл елге масқара болатын 

едік. Мысалы, Сәкен Шақабаев /геология министрі/, 

БақтықожаІзмұхамбетов /энергетика министрі, екі облыстың Әкімі, 

мәжіліс спикері/ Ұзақбай Қарабалин /мұнай министрі, ұлттық мұнай 

компаниясы президенті/, Эдгард Воцалевский / Кеңестер Одағы 

мемлекеттік сыйлығының лауреаты/, Таумұш Жұмағалиев / Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты/, Анатолий Шаховой 

/Кеңестер Одағының мемлекеттік сыйлығының лауреаты/, Орал Ақшолақов 

/Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты/, тағы да 

басқа белді-белді сала, мемлекет, өңір басшылары шыққан ғылым ордасы 

осы Марат Байзақовтың арқасында өз атын жоғалтпай күні бүгінге дейін 

мұнай-газ кешеніне қызмет істеп жатыр ...» 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты, 

«Ардагерлер ұйымы» Республикалық Қоғамдық Бірлестігі Орталық 

кеңесінің төрағасы Б.С.Ізмұхамбетов: 

  «Марат Қорқытұлымен Уфа мұнай институтында таныстым. Ол 

институтқа түскенде мен үшінші курста оқып жүргенмін. Екеуміз бір 

ауданның Жайықтың екі бетіндегі ауылдардан екенбіз. Мараттың әкесі 

Қорқыт ағамыз ол кезде облыста белгілі атбегі болатын. Маратта талай 



бәйгеде атқа шапқан екен. Қорқыт аға соғыс ардагері, әскери марапаттары 

көп, өзіндік мінезі бар, ауыл-шаруашылығында басшылыққа араласқан, 

беделді адам болатын. Маратта да осы қасиеттер байқалатын... 

... Марат ғылыми зерттеу жұмыстарын өндіріспен тығыз байланыстырып, 

аса қиын геологиялық-технологиялық жағдайда Батыс Қазақстанның 

Маңғыстау, Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында қазылған 

терең (5-6 шақырым, оданда терең) ұңғылардың апатқа ұшырамай 

жүргізілуіне аса елеулі үлес қосты. 

Марат қашанда қатар оқыған жолдастарымен жақын араласып, 

керегінде азаматшылығын көрсетіп жүрді. Әдемі әзілі, ақжарқын, 

адамгершілігі жоғары мінезі үнемі көрініп тұратын...» 

 

Друг, коллега, отличник разведки недр РК, Почетный разведчик недр 

РК, бывший работник КЭМНГРНурсапа КилымбековичАманжаров: 

« ... Марат был незаурядный человек – веселый, щедрый, справедливый, 

суровый, добрый - одновременно. Марат был книголюбом, где бы, он не 

находился вне дома постоянно посещал книжные магазины и увозил с собой 

гору книг, разной направленности и мог цитировать выдержки от КОРАНА, 

БИБЛИИ, КОНФУЦИАНСТВА до мировых философов, классиков и 

литераторов, не считая Технической литературы. Он постоянно заботился 

о родных и близких особенно когда в 90 -ые годы, когда происходил развал 

союза, прекращали свое существование организации и предприятия, все 

больше людей становились безработными, собрал вокруг себя многих друзей, 

коллег, родных, близких и обеспечил их всех работой.  

      За ним всегда признавали огромный организаторский талант, но он еще 

был ученым – кандидатом технических наук. Марат разработал и обосновал 

в своей диссертационной работе теорию о безаварийном вскрытие 

продуктивных пластов в сложных горно-геологических условиях недр путем 

применения определенных типов раствора, разработал конструкцию 

«кольмататора» с отражением в расчетах, и внедрил данное новшество в 

строительстве новых скважин, горячо отстаивая свое мнение, он мог 

вступить в дискуссию по любому вопросу относящую к специальности и не 

только и говорил, что там рождается истина. 

      По-настоящему услышали Марата когда он перешел работать в Каз 

НИГРИ в г.Гурьев обслуживающий весь нефтяной регион Казахстана ... 

.... К слову, Марата Коркытовича высоко ценили в научных кругах бывшего 

СССР, в Министерстве Геологии Республики Казахстана, обладавший 

стратегическим видением проблем Бурения нефтяных и газовых скважин. 

Вместе с ученными института проведены оценки потенциала многих новых 



месторождении, разрабатывались проекты, по которому строились 

скважины на перспективных площадях, а ответственность за ее 

достоверность и качественное выполнение полностью легла уже на плечи 

директора института Байзакова Марата Коркитовича... » 

 

Кавалер ордена «Құрмет», первый замминистра геологии Борис 

Николаевич Москаленко: 

« ... За годы работы Марата Коркитовича в КазНИГРИ мне много раз 

приходилось с ним встречаться, мы вели разговоры как на 

профессиональныетемы, так и по многим жизненным проблемам. Марат 

Коркытович был высокообразованным человеком, очень 

начитанным, интересным собеседником. Зачастую в разговоре он 

использовал высказывания и изречения многих известных личностей, 

философов, государственных деятелей, писателей и поэтов.Из уст Марата 

звучали стихи, высказывания Омар Хайяма, Расула Гамзатова, французского 

писателя Жюль Ренара, Льва Толстого, древне греческого философа 

Сократа, современного ОлжасаСулейменова и др... 

... Вообще, Марат Коркитович очень любил свою землю, свято соблюдал 

традиции своего народа, с великим почтением и любовью относился к своим 

родителям, своей семье, родственникам и близким, почитал и уважал своих 

учителей. Он глубоко изучил свою родословную, гордился своим 

происхождением, своим Родом. 

      У Марата Коркитовича прекрасная семья — верная, умная и очень 

красивая жена Майра Салыховна, замечательные дети Хайдар, 

Саламат, Феруза и Исмаил, которые очень любят и уважают своих 

родителей и которые пошли по стопам отца — выучились и работают в 

нефтяной отрасли, растут желанные и милые внуки ...» 

 

   Техника ғылымдарының кандидаты, досы, әріптесі Зейнолла 

Досмұханов: 

«...Марат Қорқытұлының институт басқарған жылдары қоғамдағы қиын 

кезеңдер еді. Өйткені бір қоғамның құлап, екіншісінің аяғын тік баса 

алмай,елдің экономикасы төмендеп, ның үстіне геология министрлігі, оған 

қарайтын көптеген басқарма, бірлестіктердің тарап кеткен шағы 

болатын. Осы кезде тәуелсіздік алған республикамызға жаңа шетелдік 

мұнай компаниялары келе бастады. Алғашқылардың бірі болып 

«Теңізшевройл», «БритишГаз», «Аджип», «Түрікмұнай» компаниялары келді. 

Марат Қорқытұлы осы аталған шетелдік әріптестермен тіл табысып, 

бірлесе жұмыс жасады. Нәтижесінде талай ғылыми жобалар мен 

ізденістер дүниеге келіп, жүзеге асты. Сөйтіп, жабылудың аз ақ алдында 



тұрған ғылыми зерттеу институты  қайтадан аяғынан тік тұрып, өмір 

сүріп кетті ...» 

 

2002-2008 жылдар аралығындағы сенат депутаты Жандарбек Кәкішев: 

 

«...Баяғы бала күніміздегідей бірге жүріп, бірге аңға шықтық, әңгімеміз, әзіл-

қалжыңымыз жарасқан, тату-тәтті жолдас, дос болдық. Әңгімені өте 

тартымды айтатын. Қандай тақырыпқа әңгіме болса да, тақырыпты 

терең түсініп, өзінің аталған мәселеге пайымдауын талдай отырып 

түсіндіретін. Онымен әңгімелесу бір ғанибет еді. Кейде онымен әңгімеден 

соң, оның парасат биігіне өзім де үнсіз таңғалатын едім, осындай жанмен 

достығыма марқайып қалар едім. Ата-бабамыздың мекені деп, 

Қарағаштағы Шалда атасының қонысын көрсеткені бар еді. Сол 

Қарағашты бауырларына алып беру үшін біраз жұмыстанып еді. Өзінің 

айналасы, ағайын-туысының ғана емес, тіпті танымайтын адамдарға 

жақсылық жасап жүретін еді. Өмірін өте мағыналы, сапалы өткізген, 

еліміздің мұнай-газ саласына мол үлесін қосқан, абзал дос, жақсы жолдас 

бола алған Марат Қорқытұлының жарқын бейнесі оны білетіндердің 

жүрегінде мәңгі сақталары анық ...» 

 

    Қазақ елінің мұнай саласында ойып тұрып алатын өзіндік орындары бар 

осынау жоғары білікті мамандардың Марат Қорқытұлын осылайша еске 

алулары да біраз жайды аңғартса керек. Марат Қорқытұлын тек кәсіби 

шебер, білікті, білімді маман, ғалым ретінде ғана емес, азаматтық тұлғасын 

да суреттеп тұр ғой осы естеліктер. 

 

 

 

Суреттер ... суреттер ...  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Жоғарыдағы екі сурет 2017 жылы «Геолог күнін» атап өткенде түсірілген. 

Ақтау қаласындағы «Вива» мейрамханасында КЭ «МНГР»-дің геолог-

барлаушылары болып кездескенбіз. 

 



Жоғарыдағы суретте Марат менің туған ауылым Сағыз мұнай кәсіпшілігі 

орнына орнатылған ескерткіштің жанында тұр. Бұл ісін маған деген құрметі 

деп қабылдаймын. 

 

Мына суретте Марат пен Майра менің шақыруымды қабыл алып, 15.08.2016 

ж. Атырау қаласындағы «Сәтті» мейрамханасында өткен, орны да қалмаған 

туған ауылым Сағыз мұнай кәсіпшілігі тұрғындарының алғашқы Басқосуына 

келген кезі еді. 1987 жылы жабылып, тұрғындары еліміздің әр түкпіріне 

шашырап кеткен туған ауылымызды мәңгілік есте қалдыру жобасы бойынша 

жасалған іс-шараға Марат белсенді қатысты. Қазақ Елінің әр қиырынан 

жиналған Сағыздықтарды құттықтап сөз сөйледі, ауылдастарыма ұнап 

қалған, жылы қабылдаған қонақ болды.  

Өмір деген – ағын су сияқты, тоқтаусыз ағып жатыр. Қаншама көз көрген 

жақсыларға жазмыштың жазуымен уақыт болып, қимастықпен «бақұл бол» 

деген қоштасу сөзін айтқызды. Кезінде арқа-жарқа болып бірге жүрген, 

араласқан, өмірдің өткелдерін еңсеріп, келешекке жоспар құрысқан 

жолдастарымды, қимас аға-апаларымды, қаншама әріптестерімді тойымсыз 

қара жердің қойнауына шығарып салуға тура келді. Өмірдің заңының 

қаталдығы да сол шығар. Жан күйзеліп, жүрек сыздайды. Қолдан келер 

дәрмен жоқ. Осындай қимас әріптес, жанашыр достарымның ішінде 

шоқтығы биік жанның бірі – Марат Қорқытұлы еді. Енді міне сол қимас 

жанның отбасына, жақын-туыстарына көңіл айтқан хат-хабарламаларды 

қағазға түсіруіме де тура келіп тұрғаны қинайды. Халықта «Жақсы адамның 

бары білінбейді, жоғы білінеді» деген сөз бар, сол айтқандай Марат 

Қорқытұлының да күн өткен сайын жоқ екендігі сезіліп жатыр.  

Марат Қорқытұлының қазасына байланысты көңіл айтқан хат-

хабарламалардың бір парасы. 



 

Уфадағы мұнай институты басшыларынан келген көңіл айту хаты 

В те далекие шестидесятые годы в Уфимский нефтяной институт 

приехали учиться много ребят и девушек из Казахстана и с тех пор диаспора 

казахстанцев постоянно существует в Уфимском нефтяном. Говорим о 

Байзакове М.К.,  но поговорка верна и как нельзя кстати – «скажи, кто твой 

друг и я скажу кто ты». Несколькими годами ранее  заканчивал  тогда УНИ 

Бактыкожа Салахатдинович Измухамбетов.  Они были знакомы около 50 лет,  

выпускники кафедры бурения УНИ (УГНТУ): заслуженный нефтяник 

Республики Казахстан и депутат меджелиса (парламента) Республики 

Казахстан. А когда-то в общежитии №2 все студенты-буровики жили как 

одна семья. Однокашник Самоходов Юрий Иванович, который жил с ним в 

одной комнате, позже остался работать в УГНТУ преподавать, очень 

дорожил дружбой с Маратом.  

Существует традиция летних встреч однокашников в УГНТУ (УНИ) в 

юбилейные годы после выпуска. Марат Коркитович планировал побывать на 

этих встречах (но срочные дела именно в это время не давали возможность 

приехать), их выпуск НР-70 собирался в самом большом количественном 

составе (поток был из 8 групп, но кроме буровиков в него входили и 

разработчики, и газовики). Эти встречи всегда проходят интересно и 

некоторые из выпускников других специальностей присоединяются к этому 

выпуску. И даже выпускники, которые по воле судеб проживают далеко от 

Башкирии приезжают на эти встречи по возможности. Но Марат Коркытович 

в очередной свой приезд наверстывал пропущенное и встречался со своими 

однокашниками – организаторами встреч выпускников их потока 

Акчуриным Хамзой Исхаковичем, генеральным директором ООО «Азимут», 

Гизатуллиной Розой Галимовной – экспертом управления НИР УГНТУ, 



Юрием Ивановичем Самоходовым, который был не только заведующим 

кафедрой на архитектурно-строительном факультете УГНТУ, он прежде 

всего считал себя другом Марата Коркитовича. 

На кафедре бурения УГНТУ многие из преподавателей близко знали и 

общались с Маратом Коркитовичем. Профессора кафедры Мавлютов Мидхат 

Рахматуллич, Левинсон Лев Михайлович, Конесев Геннадий Васильевич, 

Алексеев Леонид Александрович не только преподавали во времена 

студенчества, но и консультировали во время подготовки к защите 

кандидатской диссертации.  Доценты Чуктуров Григорий Константинович, 

Сакаев Радик Мансурович учились несколькими годами ранее, но всегда 

рады были встретить Марата Коркитовича и вспомнить общих друзей.  

Знакомство с ректором УГНТУ Шаммазовым Айратом Мингазовичем 

произошло позже, когда в УГНТУ издавалась  в честь юбилея университета 

книга о выдающихся выпускниках кафедр. Сыновья Марата Коркитовича 

продолжили обучение в родном ВУЗе, хотя и по разным специальностям. 

Можно гордо говорить о продолжении династии нефтяников Байзаковых. 

Марат Коркитович за свою многолетнюю дружбу с кафедрой 

встречался по работе не только в Уфе, но помогал кафедре будучи 

зав.отделом, а позже и директором КазНИГРИ. В командировки в Атырау 

(Гурьев) приезжали не только руководители университета, но и рядовые 

сотрудники, и все запомнили эти встречи навсегда, потому что только 

казахстанцы в лице Марата Коркитовича Байзакова обладают таким 

качеством как радушное гостеприимство, даже если приезд в рамках деловых 

встреч. Никогда не забывали и помнили свой приезд в Гурьев ректор УГНТУ 

Александр Иванович Спивак, проректор Александр Архипович Сидоренко, 

зав.кафедрой бурения Мавлютов Мидхат Рахматуллич, профессор Каримов 

Назип Ханифович (который был одним из первых выпускников кафедры 

бурения УНИ и большой период времени работал в Казахстане). Гордится  

многолетним знакомством и дружбой с Маратом Коркытовичем инженер 

кафедры бурения Щуровская Валентина Евгеньевна. Только он помогал по 

всем организационным вопросам, будь то поездка за керном в Новый Узень, 

или научно-договорные дела в Актау (Шевченко). И только Марат 

Коркитович встречал своих партнеров по научно-исследовательской работе 

не только на рабочем месте, но и своих родных знакомил с гостями, 

приглашая в гости на бишбармак. 



Кафедра бурения гордится, что с нами долгие годы работал такой 

человек и помнит Байзакова Марата Коркитовича как одного из лучших 

выпускников родной кафедры. 

... 

 Марат Қорқытұлының Уфадағы өзі оқыған институттың ғалымдарымен,  

басшыларымен тығыз қарым-қатынаста болып, достық байланыс орнатқаны 

да біраз жайдан хабар берсе керек деген оймен Марат Қорқытұлымен дос-

жаран бірнеше ғалымдардың тізімін беріп отырмын. 

МАВЛЮТОВ МИДХАТ РАХМАТУЛЛИЧ (1928-2000 г.г.) 

Профессор, академик, зав.кафедрой бурения УГНТУ.В 1995 году избран член-

корреспондентом АН Республики Башкортостан и академиком РАЕН 

(1995).Лауреат премии им.акад. И.М. Губкина (1980). Лауреат премии 

Правительства РФ в области науки и техники (2000).Мавлютов М.Р. имел 

высокие звания Заслуженный нефтяник Башкирской АССР, Почетный 

нефтяник СССР, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.Был 

награжден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью РАЕН, 

посвященной лауреату Нобелевской премии ПЛ. Капице, дипломом РАЕН - за 

фундаментальный вклад в теорию и практику строительства нефтяных 

и газовых скважин. 

СПИВАК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ(1923-2007 г.г.) 

Профессор, академик, ректор УГНТУ. После демобилизации вернулся в 

техникум и закончил его в 1948 году «с отличием», и поступил в Уфимский 

нефтяной институт. В 1953 году после окончания УНИ «с отличием» 

был направлен в целевую аспирантуру Московского нефтяного 

института им. И.М.Губкина. После окончания аспирантуры в 1956 году 

вернулся в Уфимский нефтяной институт на кафедру бурения 

нефтяных и газовых скважин. В 1958 году защитил кандидатскую 

диссертацию. Работал старшим преподавателем, доцентом, деканом 

горно-нефтяного факультета, заведующим кафедрой «Механики горных 

пород, грунтов, оснований и фундаментов», проректором по учебной 

работе (1964-1972 гг.).В 1972 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени доктора технических наук и был утвержден в ученом 

звании профессора. В том же году А.И.Спивак Минвузом СССР 

командируется в Алжир в качестве руководителя советских 



преподавателей и специалистов в Национальном институте нефти, газа 

и химии, где работал до марта 1975 г.В 1976 году профессор А.И. Спивак 

назначается ректором Уфимского нефтяного института, которым 

проработал 18 лет (1976 -1994 г.г). 

Агзамов Фарит Акрамович 

Академик, профессор, доктор техн.наук, зав.кафедрой бурения. Доктор 

технических наук, профессор. Докторская диссертация защищена в 

Уфимском нефтяном институте в 1990 году. Научная специальность – 

Бурение скважин. 

КАРИМОВ НАЗИФ ХАНИПОВИЧ  (1933 – 2005 г.г.) 

Профессор, доктор техн.наук. В 1953 году окончил Уфимский нефтяной 

институт и получил квалификацию горного инженера. Является академиком 

Международной академии информатизации (1995), доктор технических 

наук (1988), профессор (1995).Имеет почетные звания Лауреат 

Государственной премии Казахской ССР по науке и технике (1980), 

«Почетный разведчик недр» (1987), «Лучший изобретатель» Министерства 

геологии СССР (1988). 

 

САМОХОДОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 

Зав.кафедрой, доцент, кандидат технических наук 

СИДОРЕНКО АЛЕКСАНДР АРХИПОВИЧ 

Проректор, кандидат технических наук 

 



 

 

Біз өз өміріміздің қожасымыз деп қанша көкірегімізді кергенімізбен, өмір 

жолы өз дегенін жасап, кейде үш ұйықтасақ түсімізге кірмеген жайларға тап 

болып жатамыз. Сондайда, тағдыр деген бар, бәрі тағдырдың басқа 

салғанымен болады екен деп ойлайтынымыз рас. Шындығында тағдыр бар 

ма және тағдырды өзгертуге бола ма?Біз бұл сауалдың жауабын ойлап, 

ешқашан бас қатыра қоймасақ та, тағдыр деген жұрттың бәріне түсінікті 

ұғым. Адамдардың көбі тағдырға сенеді. Тағдырға жазылған өшпейді. 

Құрсақта жатқан кезде Құдай Тағала маңдайға сызып қойған тағдыр сызығын 

өшіретін құдірет жоқ шығар. Қазақтың қара сөзінің хас шебері Оралхан 

Бөкейдің: «Өмір ешқашан шешуі табылмас жұмбақ, ешкімшығара алмас 

қиын есеп»,-дегеніне қосылмасқа амал жоқ. Пенделер сол тағдыр дегеннің өзі 

не, ол қалай, қайдан пайда болады деп ойлана қоймайды. Біз тағдыр туралы 

жан-жақты біліп алмасақ, онда өмір өзі салып берген таптаурын сүрлеумен 

жүруден басқа лажымыз қалмайды.Ал рухы мықты адамдар көпшіліктің 

салған таптаурын жолымен жүре қоймайды, олар өз жолдарын тыңнан 

салғанды дұрыс көреді, өз тағдырын өз қолдарымен жасауға тырысады,  

жасайды.Тағдыр деген – салыстырмалы сөзбен айтар болсақ, бұл кәдімгі 

компьютердің бағдарламасы іспетті. Ислам дінінде адамның екі иығында екі 

періште отырады, біреуі оның жасаған жақсы ісін, екіншісі жаман 

әрекеттерін жазып отырады деген ұғым бар. Яғни, өмірде біздің жасаған 

жақсы-жаман әрекеттерімізге орай тағдыр жолымыз 

айқындалады.Дегенменде, тағдыр біз ойлағандай – қатып қалған нәрсе емес 

сияқты. Компьютердің бағдарламаларын үнемі өзгертіп, жетілдіріп 

отыратыны сияқты, адам өз тағдырын өзгерте алады. Бәрі оның жасаған 

әрекетіне тікелей байланысты. Яғни, тағдырды іс-әрекет арқылы өзгерте 
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аламыз. Тағдырды өзгерту үшін жақсы, сауапты іс жасау қажет. Тағдырды 

өзгертудің жолы әрекет десек, егер біз жаман әрекет жасасақ сауабымыз 

азайып, несібеміз кемімек, керісінше жақсы, сауапты істер жасасақ, 

күнәміздің салдары кеміп, тауқыметіміз азаймақ. Яғни, тағдырды өзгертудің 

жалғыз жолы – жақсы әрекет. Осы жағдайды ата-анасының іс әрекеттерінен, 

олардың халық алдындағы абыройынан күнделікті көріп-біле жүріп 

жастайынан жақсы түсінген Марат Қорқытұлы өз тағдырын тағлымға толы, 

артында қалған ұрпағына өнеге болатындай мәнді де, сәнді етіп жасап кетті. 

Ол қоршаған ағайын-тумасына ғана емес, жалпы бұқараға құрметі асқан 

азамат атағын иеленді. Жаратқан өлшеп берген қысқа ғұмырында мұндай 

мәртебеге екінің бірі қол жеткізе алмайтындығын жақсы білеміз. Сол себепті 

де Марат Қорқытұлының өнегелі, тағлымға толы тағдыры, өмір жолы 

өскелең ұрпақ үшін үлгі болары сөзсіз. Әттең, өмірден ерте кетпегенде ... 

 Тағлымға толы тағдыр деп осыны айтсақ керек.  

 

Марат жайындағы шағын естелігімді құлпытасына қашап жазылған 

Мұқағали Мақатаевтың мынандай бір шумақ өлең жолдарымен аяқтағым 

келіп отыр. Мараттың құлпытасына бүкіл қазақ елі қастерлейтін ақиық 

ақынның бір шумақ болса да өлеңін жазғаны табылған, өте орынды шешім 

болды. Мараттың өзі поэзияны жақсы көретін, орысша, қазақша жақсы 

шыққан өлеңдерді маған почта арқылы да, соңынан ватсап арқылы да үнемі 

жіберіп тұратын еді. Жатқан жері жайлы, иманы жолдас болып, нұры 

пейіште шалқысын дегеннен басқа пенденің қолынан не келеді ...  

Өмір дегенге тірлікте, сірә, жетер ме ой, 

Жарық сәуледен басқаның бәрі бекер ғой, 

Бекер ғой бәрі, бекер ғой бәрі, бөтен ғой, 

Өмір дегенің бір күндік сәуле екен ғой! ... 

  Міне, осылайша Марат Қорқытұлы Байзақовтың жалған фәнидегі жолы 

аяқталды. Марат Қорқытұлы досымның өмірі ғибратқа, тағлымға толы екені 

сөзсіз. Естелігімнің басында айтқандай, Марат өзінің өмірдегі жолын ДАРА 

ЖОЛ қылған адам ретінде менің есімде қалды, халықтың жадында да солай 

қалатыны сөзсіз. 

 

 



 

Соңғы сөз 

«Жақсы адамдар сізге бақыт әкеледі, жаман адамдар тәжірибе береді, ең 

жамандар сабақ береді, ал ең жақсылары, естелік қалдырады. Әр адамды 

бағалаңыздар» депті Уилл Смит. Осы айтылғандай Марат Қорқытұлы өзінің 

тағлымға толы тағдыры арқылы артына өшпестей естелік қалдырды. Сол 

естеліктерін жинастырып, бір жазбаға сыйғызғандай болдым. Артына 

осыншама жағымды естеліктер қалдырған, еліне сыйлы болған Марат 

Қорқытұлын Уилл Смит айтқандай « ... ең жақсылардың» қатарына қосып 

қоюға әбден болады деп ойлаймын, менің бұл ойымаосы жазбаны оқыған 

оқырмандарым да қосылады деген үміттемін.  

  Марат Қорқытұлы сияқты досымды қанша жерден жақсы білемін 

дегенменде, оның барлық қырын түгелдей ашып көрсету маған қиын болар 

еді. Өзінің қаралы жағдайына қарамастан, осы жазбаның жақсы шығуына 

барынша атсалысып, Мараттың жеке архивіндегі бар құжаттарды іздестіріп 

тауып, отбасылық альбомдардағы суреттерді сұрыптап алып маған көмек 

қолын созған Марат Қорқытұлының жары Майра Салых қызына 

ризашылығымды білдіремін.  

 

 

Бисенғалиев Бисенбай. 

Ақтау. 

 2019ж. 

 

 

Б.Бисенғалиев 

Ардагер геолог-барлаушы 



    «Құрмет» орденінің иегері, ҚР Энергетика және минералды ресурстар 

министрлігінің «Құрмет грамотасы», «ІХ бес жылдықтың социалистік 

жарыстың жеңімпазы» төсбелгісі, «Қазақстан мұнайына 100 

жыл»,«Маңғыстау мұнай-газ барлау» кешенді экспедициясына 50 жыл», 

«Маңғыстау мұнайының 50 жылдығы», «Еңбек ардагері», «Қарақия 

ауданына 45 жыл», «Қазақстан мұнайына 120 жыл» төсбелгілерісияқты отан 

наградаларымен, ақшалай-заттай сыйлықтармен, аудандық әкімшіліктің 

алғыс хаттарымен марапатталды. Басшылық қызметке тағайындалғанға дейін 

ұзақ жылдар бойы қоғамдық жұмыс ретінде ұжымдық кәсіподақ ұйымына 

жетекшілік  жасады. Қоғамдық жұмысты да абыройлы атқарғанының 

дәлеліндей сол кездегі Кеңес Одағының Орталық Кәсіподақ 

комитетінің(ВЦСПС)бірнеше дүркін, республикамыздың, облысымыздың  

Құрмет грамоталарына, Алғыс хаттарына, сыйлықтарына ие болды.  Есімі 

«Ел ардақтылары-Бұрғышылар» жинағына, «Незабываемое: страницы 

истории Мангистау» энциклопедиясына, «Олар алғашқылардың бірі болды. 

Они были первыми» деген кітапқа енген. 

  Туған ауылын мәңгілік есте қалдыру жобасының жетекшісі, идея авторы, 

«Сағыз мұнай өндіру кәсіпшілігі» энциклопедиялық жинағының, 

«Студенттік естеліктер» кітабының авторы. 

  Ұл-қыз тәрбиелеп өсіріп, олардан немере-жиен сүйіп отырған абыройлы 

ардагер. 
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