






Қазақстандағы “Бір ел – Бір кітап” 

акциясы
2007 жыл – Абай “Қара сөз” 

2008 жыл – М.Әуезов 

“Қилы заман”

2009 жыл – М.Жұмабаев 

“Махаббат жырлары”

2010 жыл – Ж.Молдағалиев

“Мен қазақпын”



2011 жыл – Ж.Аймауытов 

“Ақ білек” 

2012 жыл О. Бөкей 

«Қайдасың, қасқа құлыным!»

2013 жыл. 

Ф.Оңғарсынова

“Дауа”

2014 жыл  С.Мұратбеков

Жусан иісі







Ілияс Есенберлин қазақ 

әдебиетінің ғана емес, 

қазақ халқы тарихының 

төрінен лайықты орын 

алатын дарын тұлға...

Н.Назарбаев





Ағасы Раунақпен,

1933 жыл







Кеңес өкіметі орда                   

«басқыншылықтары»   

жайлы  өтірік дақпырт  

таратып, біздің көшпенді     

ата-бабаларымыз-

дың рухын кемсіт-

кен кезеңде, 

ол:  біз - сол                

КӨШПЕНДІЛЕР,

деп батылдық танытты



І.Есенберлиннің

ЕҢБЕК ЖОЛЫ

- 1940 жылы Қазақ тау-кен институтын  бітіріп Жезқазған рудниктерінде 

инженер болады. Ұлы Отан соғысына қатысқан.

-1942-1947 жылдар аралығында Қазақстан КП ОК-нің нұсқаушысы,

- 1951 жылдары Қазақ мемлекеттік филармониясының директоры,

- 1953-1954 жылдары ҚР Геология министрлігінде аға инспектор,

- 1954-1955 жылдары Берсүгір шахта басқармасының (Ақтөбе облысы) 

бастығы,

- 1955-1957 жылдары Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасының аға 

редакторы,

- 1958-1967 жылдары "Қазақфильм" киностудиясының аға редакторы, 

сценарий редколлегиясының мүшесі,

-1967-1971 жылдары "Жазушы«  директоры,

-1971-1975 жылдары Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының 2-

хатшысы болып қызмет атқарады.

-Атбасар қаласындағы мектепке, Алматыдағы бір көшеге І. Есенберлин 

есімі берілген. 



"Есенберлин Ілияс қызық еді,

Ерейменнің сілемі,

Үзігі еді.

***              

Елім дейтін, әйтеуір, жерім дейтін.

Ер үстінде ешкімге берілмейтін.

Жазуға да, әрине, жалықпайтын,

Егеске де - шіркін - ай!-

ерінбейтін!

Бұл мінез ғой...

Қадыр Мырзалиев 



…Мен алдыменен материал 

жинаймын. Деректер іздеймін. 

Айғақты уақиғаларды қараймын. 

Халық фольклорына сүйенемін. 

Жазба бетінде қандай шығармалар 

бар, соның барлығын қолым жеткен 

жерге дейін зерттеймін, оқимын, 

бірімен бірін салыстырамын. 

Осылай дайындаймын. Материал 

дайындалғаннан кейін алдымен ойға 

салып, бір жыл өте ме, көп жыл 



Шығармалары









«Алмас қылыш» романында ХV –ХVІ 

ғасырларда Қазақ хандығының құрылуы 

Әбілқайыр, Жәнібек, Керей хандардың 

тақ үшін таласы, қазақ руларының 

бірлесу идеясы суреттеледі



«Жанталас» романында ХVІІ –ХVІІІ 

ғасырлардағы Қазақстанның шетел 

басқыншыларымен күресі және 

Әбілқайыр ханның Қазақстанның 

Батыс бөлігімен Ресей патшалығы қол 

астына кіруі сипатталады



«Қаһар» романында ХVІІІ ғасырда 

Абылай хан бастаған қазақ халқының 

қалмақ басқыншыларын біржолата 

талқан етуі, Абылай ханның қазақ 

елін біріктіру жолындағы жанталас 

күйзелістері суреттеледі



Алматы қаласындағы Желтоқсан – Жамбыл 

қиылысында орналасқан, жазушы отбасымен 

1963 – 1983 жылдары өмір сүрген үйдегі мемориал



2014 жылы І.Есенберлиннің өмірі мен қызметіне 

арналған жаңа еңбек жарық көрді. Кітап 

жазушының туған жылынан бастап,өмірінің соңына 

дейінгі аралықты қамтиды





www.ikitap.kz



www.adebiportal.kz



www.kazneb.kz


