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Менің сүйікті жазушым

Алаштың ардақты ұлы-Мәшһүр Жүсіп

ХІХ  ғасырдың екінші 

жартысы мен ХХ ғасырдың 

алғашқы бөлігінде өмір сүрген 

үлкен ақын, тамаша ғалым 

философ, ауыз әдебиеті 

үлгілерінің қажымас 

жинаушысы, сан қырлы 

талант иесі- Мәшһүр Жүсіп 

Көпейұлы. 



.

Мақсатым:

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының қалдырған мол 

мұраларын насихаттау,  ақынның 

шығармаларынан, ойшылдың рухани мұрасынан 

тәлім-тәрбие алу, ұлы ақын шығармаларын терең 

зертеп, халқымыздың әдебиетін, өнерін, салт-

дәстүрін, мәдениетін, тілін, ұлттық құндылықты 

құрметтеу. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтың 

шығармаларының бірі- мақал-мәтелдердің шығу 

және ондағы айтайын деген философиялық 

ойларын білу. 



Мәшһүр ақындықтан басқа ғалым адам. 

Күншығыс, араб, парсы халқының тарихын, 

фәлсәфасын жақсы білген. Химия, физика, 

география, астрономия ғылымдарынан жақсы 

хабары болған. Мәшһүр бұл сияқты терең 

ғылымдармен танысуына көз болған, көбінесе 

атақты Әбдуғали Сина, Әл-Фараби сияқты орта 

ғасырдағы бұқара ғалымдарының 

шығармалары, жаңа араб, фарсы, түрік 

кітаптарын көп оқыған. 

Әлкей  Хақанұлы  Марғұлан



Мәшһүр тағылымы

 Ақын, ауыз - әдебиетінің үлгілерін жинаушы 

Мәшһүр Жүсіп Көпеев 1858 жылы қазіргі 

Павлодар облысының Баянауыл ауданында 

Найзатас деген жерде туған. Ата-баба 

салтымен азан шақырып, атын «Адамжүсіп» 

қойған.



Адам-Жүсіптің «Мәшһүр Жүсіп» атануы

Жасымда қойылған ат Адамжүсіп,

Жұрт кеткен сүйгенінен Мәшһүр- Жүсіп.

Қолыма қағаз,қалам алған шақта,

Кетемін қара сөзге желдей есіп.

Бес жаста бісміллә айтып жаздым хатты,

Бұл дүние жастай тиді маған қатты,

Сегізден тоғызға аяқ басқан кезде,

Халық енді қосақтаған «Мәшһүр» атты.

Мәшһүр Жүсіп





М.Ж.Көпеев оқыған “Көкелташ” медресесі



1907 жылы “Қазан”

баспасынан

шыққан ақын еңбектері

“Хал-ахуал”

“Тірлікте көп 

жасағандықтан 

көрген бір 

тамашамыз”

“Сарыарқаның 

кімдікі екендігі”



Мәшһүр Жүсіп еңбектері



Қажымұқан Пазылов –

Мәшһүр Жүсіп 

Көпеевтің немересі, 

мұражай директоры

мұражай директоры



Мәшһүр Жүсіп атындағы мұражай

 М,Ж.Көпеев 

мұражайы 

алғашқысында 1977 

жылы ауыл 

мектебінде ашылды. 

Соңынан 1981 жылы 

мәдениет үйінде 

орналасты. 1993 

жылы ақынға 

арнайы жаңадан 

ғимарат салынды.



Павлодар қаласындағы Мәшһүр Жүсіп мешіті



Мектебімізде қалалық “Мәшһүр”оқулары өтті



Асыл қазына

Өнер, ғылым ─ 

білімге болсаң жерік,

Берілер ақыр 

бір күн басыңа ерік...

М.Ж.Көпеев


