


Кітап кӛрмесінің тақырыбы:    Қашаған – жүйрік жырау, елдің тілі 





Пайдаланылған дәйексӛздер: 

  

Қазынасын қара жерінің бауырына жасырған Маңғыстаудың әсіресе мол байлығы 

қара домбыраның кӛмейінде, қарттарының кӛкірегінде сақталыпты. 

Сондай кенен қазынаның кемел иесі - Қашаған Күржіманұлы. 

Қырымбек Көшербаев 

  

Әлі де болса, бар сыр, бар сиқырымен түгел танылып бола қоймаған Маңғыстау 

жыр мектебінің орман иесіндей ата бәйтерегі - Қашаған ақын Күржіманұлы. 

Әбіш Кекілбайұлы 

 

 Қашаған Күржіманұлы – қазақ жырының кәусар бұлағы. Оның жырларынан 

халқымыздың салт-дәстүрі, тарихы, арман-мұңы бой кӛрсетіп, оқыған мен тыңдағанды 

еліктіре түседі. Ӛлеңдеріндегі ӛзіндік мінез қайсар ақынның алып тұлғасын аңғартып, 

адамды биікке жетелегендей болады.  

 З. Кәлкенбай 



 

Осы жұрт біле ме екен Қашағанды, 

«Ӛлеңі - темір тікен, ошағанды» 

Біреуге жәбір-жапа біреу қылса, 

Ол қашан жанып түспей, ӛше қалды?! 

  

Осы жұрт біле ме екен Қашағанды, 

«Құрықтан құтқармаған босағанды» 

Кӛрмекке ел қонысын тағы шыққан 

Тап қылды Құрманғазы осы ағаңды. 

  

Хамит Ерғалиев, «Құрманғазы» поэмасынан 

 

Шашқанда күйден кӛбік         

Құрманғазы, 

Қашаған жырдан тӛккен 

маржан дүр-ді. 

 

І. Жансүгіров, «Көбік шашқан» поэмасынан 



Ақын ескерткіші жанында ӛткен поэзия кеші 



Қашаған ақын 88 жасында, 

1929 жылы тамыздың 25-інде 

Маңғыстаудың Құлат деген 

жерінде дүние салады.  Бейіті 

сол маңдағы   Қырықкез  

деген жерде.  

Қ. Сыдиықов 



Кашаган  — супергигантское нефтегазовое 

месторождение Казахстана, расположенное на севере 

Каспийского моря. Открыто в 30 июня 2000 года. 

Является одним из самых крупных месторождений в 

мире, открытых за последние 40 лет, а также 

крупнейшим нефтяным месторождением на море. 

Месторождение было обнаружено в год празднования 

150-летия известного мангыстауского поэта-жырау XIX 

века —  Кашагана   Куржиманулы .  



Между Актауским и Каратауским хребтами расположен некрополь Кырыккез, 

который находится под государственной охраной. Это небольшой некрополь, в котором 

имеются захоронения XVI-XX веков. Некрополь Кырыккез является родовым кладбищем 

Кашагана Куржиманулы. Оставил талантливый сказитель, акын, поэт-импровизатор, 

жирау Кашаган снискал славу народную - бичевателя байских пороков. До него во время 

айтыса не было принято порочить имена богатых баев. Не боялся акын потерять нажитое 

добро – не копил он в бурдюках серебро. Может быть, поэтому и мог позволить резкое 

словцо против баев и ханов.Кашаган Куржиманулы - первый герой, в чью честь был 

организован ас в 1991 году, (в память 150-летнего юбилея) в первые дни становления 

молодого независимого Казахстана. И первый памятник, установленный в дни 

независимости Казахстана. Затем были другие национальные герои, в честь которых был 

организован ас, торжественные мероприятия. Но Кашаган был первым. И это 

неслучайно.Непререкаемо значение его творчества для роста национального 

самосознания казахского народа, неоценим вклад акына в развитие казахской литературы. 

Много талантливых людей вырастила земля Мангистау. Но не все их имена увековечены в 

названии нефтяных месторождений. Одно же из уникальнейших месторождений носит 

имя Кашагана. Не всем великим землякам установлены памятники. Акыну-жирау 

Кашагану поставлен памятник не только в Актау, но и в городе Жанаозен.   


