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Ҳ. Ө тем уратова. Ф илология илим лориниқ к андидаты  «Қара- 
қалпақ  тарийхы й романы ны ц поэтикасы ». Монография.  Нөкис: 
« Қ ар ақ ал п ақ ст аи »  1997-ж. 71-бет-

Г. Д ә ў л ет о в а  «Ә ж и н и яз п оэзи ясы н да д эс т ү р  ҳэм  ж ан аш ы л
лық». Монография.  Нөкис: «Қ арақалпақстан» 1997 ж. 152-бст.

Ҳүрлиман Өтемуратова жаслар арасында кецнен көзге түсип киятырған 
жазыўшы-илимпаз.

Ол проза тараўында қәлем тсрбетиўи менен бирге илимиД жумысларда да 
бир қанша жстнскенликлкерге еристи. 1992 жылы кандидатлық дцссер- 
тация «Т. Цайьшбергеновтыц «Қарақалпақ дәстаны» трилогиясында 
тарийхый шынльщ ҳәм тарийхый искерлер образы» деген темада 
жақлады .

Ал ҳозирги ўақытта болса «Қарақалпақ тарийхый романыныц поэтика- 
сы» дсген темада изертлеў жүргизип атыр.

Бул монографияда прототип ҳәм образ, жазыўшынын авторлық кон- 
иепциясы, кврксм, шынлық ҳом жазыўшы фантазиясы мәселелери свз 
етиледи.

Гүлистан Доўлетова да жас илимпаз болын, оп'ын мийнетлеридс бир 
қапша газета-ж урналларда шыгып жүрипти. Биз ксйинги ўақытлары онық 
илимий бағдарда алып барын атырған мэселелерии «Эмиўдәрья» журналынын 
3—4 санларында Ожинияздық «Дәўран болмады» ҳәм Мақтумқулыныц 
«Доўран табылмас» қосықларында «адам тәғдири проблемасы»деген те- 
мада «Еркин Қарақалпақстан» газетасында жарық көрген «Саз'ын самад 
ядлап, сөзии ел билген» дсген м ақалалары  менён таныспыз.

Сонын менсн бирге бул еки монография да оқырманлары тәрспипен 
жақсы күтип алынады дегеи үмиттемиз.
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Қ А Р А К А Л П А К  Т А Р И И Х Ы Й  Р О Л \ А Н Ы Н Ы Ц  
П О Э Т И К А С Ы  

П Р О Т О Т И П  ҲӘМ О Б Р А З ,  К Ө Р К Е Л \  К Ы Я Л .
Ж А З Ы У Ш Ы Н Ы Қ  А В Т О Р Л Ы Қ  К О Н Ц Е П Ц И Я С Ы  

М Ә С Е Л Е Л Е Р И .

Тарийхый ромапда тийкарғы образлар  прототиплер тийка- 
рында дөретиледи. Ж азы ўш ы  рсман ж азы ў ушын, өзи тийкарғы 
каҳарман  кылып тақлап  алған  адам лар  ҳаққы нда тарийхый 
шынлықты өз қаҳарманлары на тарийх берген минезлемени ҳә 
зирге шекем сақланып жеткен тарийхый дереклерди үйрснеди. 
Ө з  авторлық концепциясы негизинде жазыўш ы  прототиптин өзи- 
нс зәрүр белгилерин образға киргизеди, зәрүр емсс деп есаплаған 
тәреплерин қалдырып кетеди. Лекин, »1рототиптиц характерине 
тон ец баслы бслгилер алыныўы шәрт. Көркем шыилықта про- 
тотиитиц өмир баянына тийисли барлық фактлер алына бер- 
меўи де итимал; ал көркем шынлық ж араты ў  ушын, образ де- 
ретиў ушын керекли болған негизги фактлер ғана тацланады. 
Усылар мснен бир қатарда, прототипте ж оқ  қәсийетлер оныц 
өмиринде болмаған фактлер образ ж араты ў  ушын жазыўшыныц 
көркем қыялынан қосылыўы да мүмкин.

Қ ар ақ ал п ақ  тарийхый романларында бас қаҳарманларды ц 
ҳоммесиниц де ез прототиплери бар. Т. Қайыпбергсновтыц 
« Қ ар ақ ал п ақ  дәстаны» деп аталған  ү а  романнан ибарат эпо- 
псясында да бас қаҳарм зн лар  рстинде тац лан ғак  М аман баҳа- 
дыр О разаи  улы, Айдос бий Султангелди улы, Нрназар алакөз 
М ы рж ы қ улы да  таршсхта өмир сүрген адам лар  болады.

К. Султансвтыц «Әжинияз» ромапында образы ж араты лған  
Әжинияз Қосыоай улы да  қарақалпақтьщ  уллы классик шайы- 
ры сыпатында тарийхта қалғсн.

О. Бекбаўловтыц «Беруний» ро^ан ы н да  образ дәрежесине 
көтерилген уллы илимпаз Әбиў Райхан Беруний де тек Орта 
Азия халы қлары  тарийхында ғана емес, дүнья ж үзлик тарийхта 
да аты сақланып қалынғанлығы мәлим.
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К. Мәмбетовтық «Посқан ел» эпопеясында образлары  жа- 
раты лған  Исмайыл Султан Муўса улы, О рманбет бий, Ж и й с^  
ж ы р аў  Амаилық уллары да өз прототиплерине ийе.

Усы көрксм сөз зергериниқ «Бозатаў» романында да Әжини-' 
яз  Қосыбай улы прототип болып хызмет еткен-

А. Садықовтыц «Бостансыз бүлб;:л» ром^лында да  Б е р д а қ  
Ғарғабай  улыиыц ҳәм Өтеш А л и ^ н б а й  улыныц образлары  
прототиплер тийкарыида ж а р а т ы л ^ н .

Демек, қар ақалп ақ  тарийхый романлапында бас қаҳарман- 
лардыц образлары  прототиплер нсгизиндс жараты лғанлы ғы  
белгили болады.

Ҳақыйқатында да, тарийхый романда образлар  «з прото- 
типлери тийкарында дөретиледи. Айбектиц «Наўайы» романын- 
да Алийшер Н аўайы  образы, Ә. Якубовтыц «Улығбек ғәзийне- 
си» романыида Улығбек образы, П. Қәдировтыц «Ж улды злы  
түнлер» ромаиында Бабы р образы, М. Әўезовтыц «Абай жолы» 
эпопеясында Абай, И. Есенберлинниц «Алмас семсер» ро- 
манында Ж әнибек образы өз прототиплери тийкарында ғана 
ж араты лған  образлар  екенлиги мәлим. Л. Толстсйдыц «Урыс 
ҳәм парахатшылық» дөретпесинде де Кутузов гкм Наполеон 
образлары  прототиплер негизинде бинят болғанлығы белгили. 
А. Толстойдыц «Петр биринши» шы^армасында, Ю. Тынянов- 
тыц «Кюхля» дөретпесииде, «Уо?ир М ухтардыц елими» рома- 
нында, бас қаҳарманларыныц тарийхта болғанлығы анық. 
Абай, Айбек ж ар атқан  Наў^йы сыяқлы К. Султановтыц тац- 
л аған  «Әжинияз»ыда шайьц: Оолғанлықтан, образ дөрстиў ояа- 
да қурамалы  еди, себеби творчестиолық нскер образын жасаў- 
дыц өз қоспалылықлары бар. Ш айыр образын бериў уптын ав- 
тор оны тек ж еке адам ретинде ғана сүўретлеп қоймастан, онын 
ш ы ғармалары ны ц дөретилиўин де, яғный қосықларыныц дүнья- 
ға келиўин де сәўлелендирьўи ^әрүр болады.

Әжинияз образыи ж араты ўда К. Султанов та  оныц шайыр- 
лы қ талантын биринши орынға қойды. Романныц дәслепки бст- 
леринен-ақ онын қосықлар дөретиўи, өзи ж асаған  дәўирге 
деген наразылығы көрсетиледи. Автор Әжинияздыц нәзик ке- 
ўилли шайыр, ссзимтал инсан «кенлигин көрсетиў мснен бирге 
оныц дилўарлығына ақыл-парасатлылығына да дыққат аўдара- 
ды. Әжинияз тутас ж араты лған  образ сыиатында көрииедн. Ол 
өзиниц билимлилиги менен де. тецсизликке қарсы гүресшецли- 
ги мснен де дараланады . Хийўа ҳәмелдарларыныц бийорын 
әдилсизликлерине қарсы оныц жигерли қарсылықлары, дәўир- 
диц әдеп емес тәртиплериие мойынсыибаған қозғалацшылығы, 
ҳақыйқатлық, әдиллик ушын гүреслери образға еигизилген. Ол 
Қәлменди алып қалыў ушын жәрдемлеседи буннан оныц мий-
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нетксшке, әпиўайы қар ақалп ақ  пухарасына тилеклеслиги х.әм 
ж анаш ы рлы ғы  белгиленеди. Ол зам анньщ  ескирген дәстүрлери- 
не қарсы бас көтереди. Нигархаи менен Ержанныц қосылыўы 
ушын ҳәрекет етеди. Бул да шайыр руўхына сойксс келеди, сс- 
беби х ая л —қызлардьтқ қайталанбас образларын дөреткен та- 
лант ийесиниц мәртлигин сүўретлеў ушын усындай ўақыялар 
зорүр екенлиги ?',"лим. Әжинияз әкеси Қосыбайды қутқарып 
қалы ў утпыи да мортлик пенен бас көтереди. Әжинияз көркем 
қы ялдан  дөреген персонаж Айсәнемниц тәғдирине де бийпарўа 
қарамайды, атасы Қосыбайды айыплап, өз наразылығын ашық 
яйтады. Әжинияз өз бахты үшын гүресиўге таяр. Ханзадаға 
опядар болып қалады. Әжинияздыц сөзге шешеплиги образға 
Т 011 баслы белгилердиц бири сыпатында көрсетилиўи, жазыў- 
г 1 ыныц жетискенлигинен ;-еп баҳалаў  мүмкин. Әжинияз гөззал- 
лмқхя шайда шайыр сыпатында қосықлар дөретеди.

Әжинияз ез заманыттыц сиясий емирине де белсснди қатна- 
сады, ж ас  болса да көпшиликке бас болып, тецсизликлсрге 
қарсы қозғалац  көтереди. Әжиниязды ҳәр тәреплеме сүўретлеў 
апқалы К. Султанов оныц образын ашып бере алған. Әжинняз 
мудамы халы қ арасыида жүреди, ол халайықтан белииген ҳал- 
ла тек ш ы ғарм алар  дөретиў менеи ғаиа' бәнт емес, ал оныц 
қосықлары тиккелей өз зам аиласлары  арасында бинят болды. 
Әжинияз пухараны бийлеген ҳәм елдарлардан  да айбынбайды. 
У. ыума, жазыўш ы Әжинияз Қосыбай улы образын дөретиўде 
ппототипке тәи тийкарғы белгилерди жүзеге шыгарыў ушын 
у: тылып. өз романыида шайыр образыныц Султановлық кон- 
пғициясын пайда еткенлиги мәлим. Ожинияз морт, гүресшен, 
шсшен, қозғалаиш ыл ҳәм илаҳийда талантлы  шайыр, билимли 
ипсан сыпатында көриисди,

К. Султанов Сжинияз о^разын раўажлаиды ры ў ушын онын 
косықларын пайдаланады. Романнын бетлерипде шайырдыц 
қосықларыныц дөретилиў тарийхы да қызықлы эпизодларға 
анналдырылғаи. Әжинияз заманнан наразы болып, Мақтум- 
кдлыдан руўхланып «Мегзер» қосығын ж азады. (207, 141— 142). 
Ь у л  арқалы  жазыўшы онын ш?*: 1р сынатыида қәлиплесиўин 
кмгсетеди. Ожинияз гөзза;. Хан^адаға ашық болып, оньт тәрийп- 

«Бир жәнан» қосыгын дөретеди. (207, 188). Қыз ушын 
31->5нрин жаннан  кешип, «Сәўдигим» шьтғармасын ж азады. (207, 
3-4). Хийўада жүрип ярын сағынып, «Хабарын сорайын дил- 
Дардыц кимиен» деп аҳ шегедн. (207, 254). Х анзадаға хат пенен 
«Сепнен өзге сәўер ярым жоқ мениц» деп сәлемнама жоллайды. 
(207, 289) Солайынша, Әжинияз сөз зергсри сыпатында белгили 
бо.:)ады. М ухтар Әўезов, Абай, Айбек, Наўайы, Пиримқул Қәди- 
ров, Бабы р образларып дөретиўде де оларды, биринши гезек-

5



те, шайыр сыпатында раўаж ланды ры ўға айрықша итибар бөр- 
ген еди. К. Султанов та Әжинияз образын усы бағдарда раўаж - 
ландырыўға күш салады.

Әжинияз хош ҳаўаз бақсы сыпатында да, қосықшы ретинде 
де көрсетиледи. Әсиресе, Әжинияздьщ тилге дилўарлығын бе- 
риўде жазыўш ы көп жетиск.?нликлерге ерискен. Л егендаларда 
онын, Хийўалы қыз бенеь <?.чтысыўы сөз етилетуғын болса, ав- 
тор прототип ҳаққында бул Гйағлыўматлчидн да образ дөретиў 
ушын қолланады. (207, 231—234). Әжиш.;:о сыпайы ҳом сал- 
дамлы, өз дәўиринин ғош?чақ х^игити сыпатында көринеди. 
Әжинияздыд Х анзадаға  ьшык-.Сығын көрсетиў ушын да «Кө- 
риц» деп аталғап  шайырдьғч өз қосығынан иайдаланады. Әжи- 
нияз Досым сәўдегердин улы Қурбанәлийдиц өз сүйиклиснн 
қорғаўға тайын турады.

Демек, ж азыўш ы К. Султанов дөрсткен Ожинияз образы, 
шайыр поэзиясы, тийкарғы дерек сыпатында пайдаланыў неги- 
зинде дөретилгенлиги мәлим. Ш айыр поэзиясы Әжинияздык 
өзи ж асаған  дәўирдиқ данышпан ойшьтлы дәрежесиие көтерил- 
генлигинен дерек береди. Демек, көркем ш ы ғармаларда усы 
дана шайыр образы дөретилиўи керек болады. К. Султанов өз 
романында Әжинияздын, балалы қ пайытынан, дәслепки қосық- 
лары дөретилиўи д»ўиринен баслап сүўретлеген. Ш айыр обра- 
зын дөретиўде прототип туўралы тийкарғы мағлыўматларды 
ж азыўш ылар К. Султаног пенен К. М әмбетовлардық Әжинияз 
дөретпелери менен бирг<* халық аўызеки роўиятларыпан, тарий- 
хый изертлеўлерден және әдебий изертлеў жумысларынан ал- 
ғанлыгы мәлим болады. Мәселен: қар ақалп ақ  халқында Әжи- 
нияздыц өмирине байланыслы, оныц дилўарлығын тастыйық- 
лаўшы фактлер рәўиятларда көплеп сақланған. Еки қәлем ийе- 
си дс өз романларында шайыр образьша усы шешенликти тий- 
карғы белгилер сыпатыкда киргизеди, рәўиятлардағы факт- 
лерди пайдаланады, еки көркем сөз зергери дөреткен образлар- 
ды анализ етиў барысыида бул қубылысты үйрениўге болады.

Ж азы ўш ы  Абдулла Садықовтыц «Бостансыз бүлбил» рома- 
нында бас қаҳарман  етип қар ақалп ақ  классик шайыры Бердақ 
Ғ арғабай  улы тацланған. Романиыц метафоралық атамасынан—  
а қ  белгили болып тур, тарийхый ш ығарманып темасы тацла- 
ныўында да, прототип тийкарында образды раўаж ланды ры ўда 
да шайырдыц поэзиясы соныц ишинде, айрықша «Бүлбил» қо- 
сығыныц ез орны бар. Ж азы ўш ы  Бердақ образын дөретиўде 
прототип туўралы тарийхый шынлықты үйренди. Бул образды 
да салыстырмалы изертлеў керек.

К. Султанов дөреткен Әжинияз образы жөнинде илимий 
пикир жүргизиў ушын, ец биринши гезекте, поототипти үйреииў
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зәрүрлиги жүзеге шығады, яғный тийкарғы дереқ—шайыр шы- 
ғарм алары н  қарастырыў керек.

Әжинияз образынын. Султановлық концепциясы қәлиплесн- 
ўинде шайыр поэзнясы тийкарғы орын ийелегенлигин роман- 
ныц эпиграфы да тастыйықлайды. Ш айырды ц «Иоқты» қосы- 
ғынан онын қандай даныш пан инсан болғанлығы мәлим бола- 
ды. Ш айыр :

« — Сөзле, ҳә бүлбил зибаным,
Екки келер заман йоқты,
Кетер бир күн шийрин жаным,
ьул  сөзимде гүман йоқты... ■;
Көцлнмде ғам, дәрди-әлем,
Сезләсәм шықар дәмбе-дәм,
Мана сөздин башқа игәм,
Ҳещнәмәрса берән йоқты.» (24, 119—121)

•—дсп ж азған  екен. Ш айырдыц «Дәўран болмады», «Көцлим 
меиин» «Әрманый дүнья» киби қосықлары да «Иоқты» шығар- 
масын толықтырады, көз алдымызда XIX әсирдеги қар ақалп ақ  
классигиниц образы ҳаққында түсиникти қәлиплестиреди.

— «Дәўран болмады» шығармасында дәртли, ойшыл, шай- 
ыр бар: .

—Сәнемлер қодында тилла саз едим,
Ҳәўижге келтирер жәнан болмады,
Туғырымда талпынған алғыр баз едим 
Қолпе-сәйдларым маман болмады. (24,39).

К. Султанов дөреткен Әжинияз образы менен прототипти 
дыққатлы үйрениў арқалы  да, бир қанш а ойландырарлық пи- 
кпрлер жүзеге шығады. Романныц дәслепки бетлеринде Әжи- 
нпяздыц Есберген моллаға қосық жазыўы  сүўретленеди. (207, 
3— 10). Әлбетте, жазыўш ы бул арқалы  Әжинияздыц туўма та- 
ланты, болып б алалы қтан -ақ  көзге түскенлигин, шайырлық 
сокпағыныц басланыўын керсетиўди нәзерде тутқан болса ити- 
мал?! Лекин, шайырдыц мешитте ж азған  қосығы сыпатында 
келтирилген үзинди, ҳаслында Әжинияздыц емес, Қулмурат 
Қурбаналы улыныц дөретпеси. (226,63) Бундай алж асы қлар  
образға тиккелей кери тәсир көрсетеди, себеби ш ығарманыц 
бас қаҳарм аны  шайыр болғанлықтан, қосықларға күтә талаи- 
шанлық пенен қатнас ж асаў  керек.

Әжинияздыц қәлиплесиўин көрсетиўде турмыс ҳәдийселери 
өз тәсирин тийгизгенлигин жазыўш ы орынлы бере алғанлығына 
сөз жоқ. Бирақ, оныц руўхый дүньясыныц қәлиплесиўине айрық- 
ша дыққат аўдарылыўы ,нешше әсирлик бай мийрасқа ийе ха-
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лыц ғәзийнесиниц орны көрсетилиўи керек еди. Әжинияздьп. 
«бүлбил зибанлы» шайыр болып жетилисиўинин руўхыи дере ' 
гин ашып бериў зәрүр еди.

Әжинияздыц қосықларынан оныц образын дөрстиў ушығ 
еле де көплеп пайдаланыў мүмкиншилиги бар еди. Романда? 
Әжинияздыц жигитлик дәўири сөз етилгснликтсп, оныц лири-1 
калы қ  қосықларыныц көпшилиги усы дәўирде дөретилгенлиги] 
мәлим. Демек, бул қосықларға айрықша дыққат қаратылып,! 
шайырдыц образын буннан да  толығырақ ашьш бериўи, оны^ 
тәбият сақый түрде талант  пенен сыйлаған илаҳийда инсан| 
сыпатында раўажландырыўы дәркар екенлиги белгили боладьт.

Әжинияздыц өз ш ығармалары нда да, легендаларда да, или-| 
мий-изертлеў жумысларында да шайырдыц өмириндеги ҳоси- 
ретли ҳәдийселери ҳаққында көп сөз болады. Әжинияз өзипин ] 
«Көриц» қосыгында бул ўақыяны анық сүўретлеген (24, 115- 
118) Илимпаз Н. Д оўқараев  та өзипиц изертлеў жумысына! 
шайыр өмириндеги бул фактке ды ққат аўдарады. «Яҳия мол- 
ланыц айтыўына қарағанда, Әжиниязға әкеси ж ас  ў а ғ ы н д а ! 
қыз айттырып, қалы ц  мал өткерип қойған. Әжинияз медиресени 
питкерип Хийўадан келгеннен кейин қалы ц мал өткерпп қойған 
қызына үйлене қоймаган. «Әжинияз қалыцлығыныц қурдасына 
ашық, соған үйленеди» деген ел арасына сөз тараған. Қалыц- 
лығы бул сөзге шыдай алмай, түнде өзин-өзи суўға таслап өл- 
ген. Өлиги табылмаған. Қыздыц аға-инилсри бул исти Ожинияз- 
дан көрип қун талап  сткен. Әжинияз «қыз өлген жоқ, тири излип 
табаман» деп ел аралап  кеткен. (51. 72) К. Султанов өз рома- 
нында да  бул ўақы яға  ды ққат аўдарып, дөретпениц сюжетине 
киргизген еди. Әжинияз бенен Ханзаданыц арасына сицлиси 
П а л за д а  түседи. Демек, романда трагедиялы қ ўақы ялар бас- 
ланып қалады . К. Мәмбетов өз дөретпесинде бул прототип 
«мириндеги ҳәдийсени образ дөретиў ушын пайдаланады: «Әжп- 
нияз аўылдағы ец гәззал  Гүлзада исмли қызға ашық болған 
еди. Гүлзаданыц гөззалығы аўылдағы бий ҳәм бай балалары- 
ныц да жүрегин ертеп, оны қалай  болмасын Әжинияздан тар- 
тып алыў ж оллары н ойлар еди. Б и р ақ  қыз шайырға садық бол- 
ғаны ушын ҳеш ким оны қолға түсире алмады. Ақырында, Қул- 
мурат бий менеп Қ алм урат  байдыц балалары  Әжинияз Хийўа- 
да жүргенде қызға қатты жәбир етти. Бундай азапқа  көнбеген 
Гүлзада өзин үкиге таслап  өлген еди. Бул ўақы яда өзлеринии 
балалары ныц қолы бар екенлигин сезген бий ҳәм бай қылмыс- 
ты Әжиниязға аўдарып жиберди. Бул ҳижран дагына ҳәм жа- 
л аға  шыдай алмаған  шайыр қа зақ  арасына, Оренбург тәреп- 
лерге бас алып кеткен еди. (136. 12— 13). Минекей, жазыўшы 
усы фактты. образды раўаж ланды ры ў ушын өз көркем қыялы
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жзрдемИЕтде пайдаланады. Ш айыр образына дәртли мунлы маз- 
мун береди. Әжинияз өзи де «Дүньяда Зийўардек дәртли киши 
йок. Бийдәртлернин аньщ билән иши йоқ» (24,46) деп жазған- 
лығы  мәлим.

Әжинияз тағы  да  Б ийбиж ам алға  аш ық болып қалады. Бул 
еапары ол өз бахты ушын гүреседи, қалынлығын қутқарыўға 
урынады. Ж азыўш ы, оньщ образын дөретиў ушын қосықларын 
пайдаланады. Онын қызға ашықлығын билдириў ушын «Бир 
пәрий» қосығын алады  (136, 11—12).

«Бери кел», «Гөззаллар», «Айрылса» қосықлары да оньщ 
сағынышын көрсетеди. (136, 58). Дәртли  шайыр қағазға  сыр- 
ласып «Дәўран болмады» қосығын ж азады  (136, 58—59).

К. Мәмбстов образ дөретиў ушын шайырдьщ қосықларын 
усталық пснен қолланады, ш айырдық руўхый кеширмелерин 
қосық қатарлары  арқалы  анлатады. Ж азы ўш ы  ж(алғызлықта 
ж апа шсккен шайыр келбетин береди.

Әжиаияз өз мурадына жетеди онын гүреси бийҳуўда кет- 
пейди.

Өз бахтына ерискен Әжинияз енди халы қ ушын гүреске бел
байлайды.

Әжипияз қарама-қарсы лы қлы  зам анда пухара халық тәре- 
пинде 'турады, онын ад ам зат  тәғдийри х.аққындағы толғаныс- 
ларын ж азыўш ы «Ксрек» қосығыньщ дөретилиўи менен көрсе- 
тсди (136, 118-119) романда шайыр кәтерилистин руўхый бас- 
шысы, хальтқты руўхландырыўшы сыпатында бериледи. Әжи- 
нияз ақы ллы лы к 'пенен  ис жүргизеди. Әжинияз көтерилис же- 
нилип, қыянеткерлер женимпазлы қ салтанат қурғанда да бас 
пймейди, «Бозатаў» дөретпесин дөретеди, доўирдиц тарийхый 
тиынлығын керкем шынлыққа айландырып, келешек әўладлар- 
ға мийрас етип қалдырады.

Ж азы ўш ы  Әжинияз образында ҳақыйқатлықты аш ық айта 
а.татуғын мәрт инсан келбетин көрсетеди. Әжинияз өз халқына 
сатқынлық қылған П ана ханға қарап:

«Қасқалдаққа бир ағары май питсе—
Ғарқылдасып қонар көлин танымас,
Патшаныц дәўлети қайтайын десе—
Көзнне май питип, елин танымас!»—

деп қосық шығарып жибереди (136, 178). Бундай шайырдын 
хақыйқый келбети, данышпанлығы және мәртлиги анық кери-
нсди.

К. Мәмбетов Әжинияз образынын өз авторлық концепция- 
сын дөретти. Бул бойынша Әжинияз нәзик кеўилли шайыр, ҳа-
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қыйқатлық ушын гүресшец, өз дәўириниц алдықғы көз-қарасқа 
ийе сиясатшысы ҳәм жецилиўди билмейтуғьтн қозғалацш ы л 
руўҳқа ийе инсан сыпатында көрсетиледи. К. Мәмбетов дөрет- 
кен Әжинияз образы қар ақалп ақ  тарийхый романыныц 80-жыл- 
лардағы  табысларыныц бири сыпатында баҳаланады.

Әжинияз образын дөретиўде ж азыўш ы прототип туўралы  
тарийхый шынлықты терец изертледи. Әжинияз образыныц кер- 
кем деретилиўи К. Мәмбетовтыц жазыўш ы ҳом илимпаз екен- 
лиги менен де байланыслы.

«Бозатаў» романында М уҳаммед П ана образын дөретиўде 
де ж азыўш ы прототипке тзн  белгилерди бериўге умтылады. 
Оныц жецил ойлылығын, ерки бос екенлигин көрсетеди. Қул- 
ман бий оны қуўырш ақ хан ретинде пайдаланады. Қулман бий 
образында ҳийлекерлик ҳүкимдарлық жәмленген. М уҳаммед 
П анапыц сиясаты ақыбетинде халы қ ўайран болады. К. Сул- 
тановтыц «Әжинияз» романында да М уҳаммед П ана образы бс- 
рилген еди. К Султанов М уҳаммед П ананыц образына қыцыр- 
лық, езимшиллик, сақлы қ сыяқлы қәсийетлерди киргизеди, 
оныц өз мақсетлери ушын ҳәрекет ететугынлығын ацғартады. 
К. Мәмбетов та оныц ҳәлсиз тәреплерин образға ендиреди. 
Деген менен, бул образды дөретиўде бир тәреплеме қатнас 
басым болып кеткендей туйылады.

Атамурат хан образында сиясатты жақсы  түсинетуғын, ҳү- 
кимдарлы ққа умтылған, қатал  инсан келбети келтириледи.

Молла Пирим образында да  оныц тонҳа ©зине тән келбетин 
белгилеўге автор ды ққат  аўдарады. Пирим халықты шөлкем- 
лестире алғандай, елге басшы болғанындай азам ат  болыў ме- 
нен бирликте сум ж ансы злардан  алданып қалады. Оныц тр а-  
гедиясы усында көринеди. К. Султанов өз дөретпесинде оны 
Әжинияздыц досты, екеўи ҳозил-дәлкеги ж арасқап  қатар-қурбы 
сыпатында алған. Пирим елдин келешеги ушын гүресиўге тай- 
ын жигерли ж ас  жигит ретинде көринеди. Оныц өз мақсети 
ушын ат салысыўға таяр ғайратлы инсан екенлиги билдири- 
леди. «Бозатаў» романында Пирим Әжинияз бенен түсинисе 
алмай, оған исенимсизлик билдиргени де белгиленеди. Әлбет- 
те бунда Пирим образын еле де күшейтиў дараланды ры ў зә- 
рүрлиги сезилетуғыны сезсиз.

Француз жазыўшысы Альфред де Виньидиц «Сен-Мар» дегт 
аталған  романы да француз тарийхындағы белгили бир дәўир- 
ди сүўретлеўге арналған. Ш ығарманыц атынан белгили болын 
турғанындай-ақ оныц бас қаҳарманы Андри де Эффиа, ягный 
маркиз де Сен-Мар, кардинал Ришельге қарсы қозғалац  шөл- 
кемлестириўши. Романда корол. Людовик X III Риш елье образ- 
лары  да ж араты лады . Ж азы ўш ы  франция тарийхындағы XVIII
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эсирде болып өткен ўақыяны сүўретлегенде кебирек, оқыўшыь-з 
тәсирли, қәўипли ҳәдийселерди биринши орынға ш ы ғарады . 
А нридиқ  қаҳарманлығы, қүдиретли карднналға қарсы  кем -кем ' 
нен шьшланыўы усы ўақы яларды қ барысында берилип бары- 
лады. Ш ығарманыд басында ол сарайға баратырған  тәж и р и й ' 
"бссиз, қы ялпараз ж а с  өспирим жигит болса, соцында ж олдас- 
лары ушын басын өлимге тиккен, мәрт қаҳарман дәреж есинде 
көринеди. Романда образы  шебер ж асал ған  Ришельенин ө зк  
оны мойынлайды.

Демек, дүнья халы қлары  эдебиятында тарийхый тулғалар- 
образып деретиўдин. көп үлгилери бар екенлиги мәлим. Ромак- 
ды үйрениў барысында образларды дәретиўде жазыўш ы тарик- 
хый шынлыққа айрықша қатнаста болғанлығы белгили болады,. 
ол прототиплерди образға айландырыўда мүмкин болғаны нш а 
дәлликке умтылады.

Романтикалық тулғаға  ийе Анри де Эффиа, де Сен-Мар* 
маркиз образы дөретилген, тарийхый дөретпе бийкардан-бий- 
карға танланған  жоқ. Қ ар ақ ал п ақ  тарийхый прозасында д а  
Бозатаў көтерилисиниқ белсенди қатнасыўшысы болған, ха- 
лықты езиўден, зорлық-зомбылықтан қутқарыўды арзыў қылған. 
қозғаланш ыл шайыр Әжиниязда оған  үнлеслик бар.

О. Бекбаўловтьщ романында образы ж асалған  Әбиў Р айхаж  
Беруний ата сыпатында хаялы Қундызхан ҳәм баласы  Райхан- 
га мүдамы ғамхорлық қылады.

М уҳаммед өз зам анында қанш а қуўдалаўға ушыраса д а г. 
сн. кейнннде женимпаз болып шығады. Ол өзиниқ адам герш и- 
лиги хәм сыпайылығы менен дөгерегиндегилердиц ҳүрметине 
ериседи.

О. Бекбаўлов образ дөретиў ушын прототипти ҳәр тәреплеме 
үйренген. Беруний образын дөретиў ушын дәўирдиқ тари й хы к 
алымныц ©зиииц илимий изертлеўлерин үйрениў кереклиги 
мәлим. Ж азы ўш ы  Берунийдиц емириндсги ҳәр қыйлы ҳәдийсе- 
лерди сүўретлеў арқалы  оныц образын раўаж ланды рады . М у - 
ҳаммедтиц өз мақсетин иске асырыў ушын умтылатуғын қай- 
сарлығы. илимге садыклығы көрсетиледи.

Беруний образын дөретиў қурамалы  ис екенлиги, О. Б ек- 
баўлов дәслепкилерден болып бул қыйын иске қол урғанлығь* 
Дыққатқа ылайық.

«Беруний» романында образлар  дөретиўде де гейпара кем- 
шиликлер орын алған. Беруний образында XX әсир адамына^ 
тән пикирлесиўлер бар екенлигине илимпазлар да өз ўақты ндз 
дыққат аўдарғанлығы мәлим. Ш ынында да, Беруний динди 
бийкарлап таслайды. XII әсир адамына сәйкес келмейтуғын 
пикирлер кәрсетеди (30, 186-188). Ж азы ўш ы  алыс осирлердепр
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етрототип тийкарында образ ж араты п атырғанын гейде у м ы ты п 1 
кетип, өз қаҳарманыныц тилинде «астролог» (30, 167), «Қа- 
л а л ы қ  кеселхананьщ баслығы» (30, 137) деген сөзлердн береди. 
«Зы ярат»  деп аталған  бөлимде Берунийдин узақ  себбе сөзи? 
•бар. Ж азы ўш ы  К. Мәмбетов Ы смайылдын өмирин ҳәр тәреп-| 
лем е  қәлемге алады, оньщ ел ушын ийгиликли ислерин сөз 
•етеди. Бул образ арқалы  ноғайлынық ақыл-парасатлы патш а-! 
лары ньщ  келбетин береди. Ы смайыл өз дәўирипид перзенти 
сыпатында да бериледи. Оньщ Қыдырбай султанды қылыштан 
еткериўи арқалы  қәҳәри күшли ҳүкимдары ҳэм ез  заманынын 
перзентн екенлиги белгилеп өтиледи. (137, 33). «Топалан» ро- 
м аны н да  Ы смайыл бас қаҳарм ан  сыпатында ҳәрекет қылады.

Тынахмет султап «Зобалан» романында бас қаҳарман ре- 
тинде  танланган. Тынахмет пенен бирликте Орысбек ҳәм Ор- 
манбет обоазлары  да раўажланды ры лған. Демек, «Зобалан» 
романында усы үш образ тийкаргы образлар  сыпатында ашып 
■бериледи. Тынахмет өз ақыл-парасаты, ер жүреклиги менен 
езгешеленеди. Орысбек оны ж ебс менен атып. өзи аға султан- 
лықты ийелейди. Орысбек образында данқпараз, мийрнмсиз 
ҳәм ойсыз ҳүкимдар келбети кәрсетилсди. Еки туўысқан адам- 
л а р  образында еки түрли пазыйлет бериледи. Тынахмет ты- 
ныш лық ҳәм дослық жолында қурбан болады. Орысбектиц ой- 
«ыз сиясатынан пүткил халық әптада болады.

«Зобалан» романында Сүйинбийке образы да дыққатқа 
ылайық. Бул арқалы  ҳүкимдар ҳаял  келбети көрсетиледи. 
Сүйинбийке образын раўаж ланды ры ўға жазыўш ы өзиниц бар 
шеберлигин салады. Д әслеп  оныц Ж ум ам урат  пенен ушыра- 
сыўы сүўретленеди. Лекин, қүдиретли әкеси оны Сапагерей 
я т а и ға н  Қ азан  ханы Ж анәлийге узатады. Түрли қарама-қар- 
•сылықларға толы сиясат оны езгертеди. (82). Айрықша образ 
дөретиў ушын прототип ҳаққында тарийхый шынлықтьт үйре- 
ниўден, архивлердеги ҳүжж етлер толғаў менен халық лстенда- 
л ар ы  тийкарғы дерек сыпатында хызмет еткенлиги ҳаққында 
ж у ў м ақ  жүзеге келеди.

Ж азы ўш ы  К. Мәмбетов Орманбеттин балалы қ дәўиринен 
баслап  сүўретлеген. Оныц ©з экеси Тынахмет султанныц ел 
басқарыўьт, халы қ тәғдийри ҳаққында тәжирийбелеринен ибрат 
алғанлы ғы  көрсетиледи. Орманбеттиц ер жүреклилигин көрсе- 
тиў  уитын ш ы ғармада оныц жолбары с пенен жекпе-жекке шық- 
«анлы ғы , жецимпазлығы көринеди. Орманбет елден алыста, 
қуўдалаўда  жүргенде де халы қ ҳаққы нда ойланады. Ол пуха- 
раныц аўҳалын ж ақсы лаў  ушын, миллетти сақлап қалыў ушын 
•барлық ақылын ҳәм күшин жумсайды. Орманбет ж унгарларға 
қдрсы саўаш қа шығып, халық ушын өз басын тигеди. Орман-
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бет образында батыр сәркарда, дана басшы, түсимпаз ҳәм са-  
бырлы инсан келбети жомленген. Орманбеттнқ сабырлылығы 
баслы ағла пазыйлети етип алынады. Орманбет ел шетине ж а у  
келгенде ойланып турмайды, мәртлик пенен урысқа түседи, 
қаҳарманлық көрсетип, халықтын келешеги ушын өзии қурбан  
қылады.

Орианбеттин тутас дөретилген тарийхый образ екенлиги 
белгили болады. Образдын көркемлик дәрежеси ж оқары  болы- 
ўы, жазыўгиынын прототип ҳаққында тарийхый шынлықты ты- 
нымсыз излеўи, толғаўлардан, легеидалардан, илимий изертлеў- 
лерден м ағлыўматлар топлаўы, прототип ҳаққы нда мағлыўмат- 
ларды өз керкем қыялы менен образға  киргизилгенлиги менея 
байланыслы. Орманбет образын дәретиў күтә қыйын болған- 
лығы белгили. Прототии пенен автор арасында жүдә у зақ  ўа- 
қыт қаш ықлығы бар ҳ й м  прототип жөнинде тарийхый шынлық- 
ты сақлаған  дереклер де оғада аз.

Ж а з ь ф и ы ,  образ дәрежесине жеткерген Орманбет бий туў- 
ралы, илимий изертлеў жумысларында да сөз болады. Л . С. 
Толстова «Ж оқарғы  қар ақалп ақл ар »  аглы изертлеўлеринде ол  
туўралы ацызлар көплеп халы қ арасында сақланып қалғанлы - 
ғын айтады: «Орманбет бий ҳаққыида еске түсириўлер (олбет- 
те, фольклорда оныц образьг күтә асыра тәрийпленген) сондай- 
ақ, өз республикасынан шетте жаеаўш ы  қар ақалп ақл ар д ы ц  
майда группаларында сақланған» (215, 146). Демек, илимпаз 
Орманбеттиц образы фольклорлық ш ы ғармаларда қалай  дөре- 
тилгенлигин де, ол туўралы мағлыўматлар да кеп екенлигин 
белгилеп еткен. Усы фольклорлық образды ҳақыйқый ж анлы  
адам образына келтириў ушын К. Мәмбетовтан көп излениў 
талап етилгенлиги тақыйық. Л. С. Толстова ферғана қ ар ақал -  
пақларында да О рманбет бий туўралы легендалар бар екенли- 
гин де атап өтеди: «Орман бий қарақали ақлард ы ц  бийи болған. 
Оныц кейнинде қызы қалады». (215, 146). И лимпаз С ам арқандта  
да Орманбет бий ҳаққында езлериниц ацыз ж азы п  алғанлығын 
билдиреди: «Бизиц ата-бабаларымыз,— деп баян етиледи ацыз- 
да,— бурын Хорезмде ж асаған . О ларды ц басшысы О рманбет 
бий болған. О рманбет бийде ул бала болмай, тек бир ған а  
Қызы болған. Х алық «Орманбет бий өлди енди бизиц исимиз 
Қыйынласады» деп ойлап көшиўди уйғарады. Сонда Орманбет 
бийдиқ қызы халы қ алдына шығып:

«Ағайынлар, үкелер,
Таныс емес елге барманызлар.
Қамшы тийер мойныца,
Қан сорғалар қойнына.
Қайтықызлар кейинге»,—

13



д е г е н  екен. Мине, усы сөзден кейин халықтын бир бөлими қа- 
л ад ы , ал бир қатары  әлле қаш ан  көшип үлгерген еди». (21! 
147). ^

«Орманбет бий ҳаққында ан.ыз Уллы Ноғай Ордасы мене1 

ан аў  ямаса мынаў дәреж еде байланысы бар басқа да халы қ 
л а р д а  мәселен,ноғайларда, қазақл ар д а  ҳом т. б. сақланып кел 
сен»,—деп ж уўм ақ ш ығарады илимпаз ҳәм Ч. Уәлийхановть» 

лийнетлеринен бул туўралы пикирлер келтиреди (215, 147— 148) 
«Орманбет бий бир қатар башқурт шежиресинде (моселен 
баш қурттын мин руўыньщ шежиресинде). Урман бий аты мене! 

атал ад ы » ,—деп мағлы ўмат береди Л- С. Толстова (215, 148)
Солай етип, прототип туўралы бул мағлыўматлар жазыўш ь 

ж а р а т қ а н  образды, романда көркем шынлыққа айналдыратуғьи 
дәўир тарийхый шынлығын түсиниўге өз тәсирин тийдиретуғын- 
л ы ғы  сөзсиз. Орманбет бий ҳаққында Ж оқарғы  қар ақалп ақ л ар  
д а — Ферғана ҳәм С ам арканд  қарақалп ақлары нда толға5'лар ме 
яен  қатар  аныз-легендалар сақланып қалғанлығы белгили.

Ҳ ақыйқатында да, Орманбет бий тарийхта өз орныиа ийе 
«скер  болғаилығы анық. Л. С. Толстова белгилегениндей: «Ор 
манбет бий XVI әсирдин ақырындагы тарийхый ғайраткер, 
қ а р ақ а л п ақ л ар  Уллы Ноғай Ордасынын составьтнан еле ажы- 
р ал м ай  турған бир ўақытта Ж айы қта  (Уралдағы) ҳокимшилик 
етиўши ноғай мырзасы» (215, 145) болған тулға образын дөре- 
тиўде толғаўлар  да, аны злар да, илимий изертлеў жумыслары 
д а  өз орнына ийе тарийхый дереклер болады. Бул тарийхый 
дереклердеги мағлыўматлар зәрүрли. Н. Дәўқараев:.. .  «Но- 
ғайлы», «Орманбет бий», «Замана» қусаған толғаўлар ноғай- 
л ы л ар  аўқамына бириккен урыўлардын ыдыран, өз алдьтна бө- 
леклене баслағ/ш  ўақыттағы  ҳәдийселерДи 'г-кыр қылады. Орман- 

бет— тарийхта болған адам. Ол XVI әсирдин биринши ярым- 
л ар ы н д а  ногайлылар бүлинип, ҳәр тәрепке көшкенде Москва 
»<(ақлы болып кетеди. Алты улы ямаса Уллы Ноғай атанып 
жүрген қарақалп ақларды н  Хорезмге көшиўине қарсы болған 
адам » ,— деп бул тарийхый тулғаны сыпатлайды. (50, 168).

Илимпаз Қ. Айымбетов та ез изертлеўлеринде В. М. Ж ир- 
мунский, П. П. Иванов, Т. А. Ж данко  торизли изертлеўшилердик 
пикирлерине сүйенген ҳалда Орманбет ҳаққында толғаўларды 
таллайды , оньщ әзи ҳәм Сарышаныц «тарийхта белгили адам- 
л а р »  екенлигин атап етеди. (2, 58-63).

Демек, О рманбет образын раўаж ланды ры ў ушын прототип 
туўралы  тарийхый шынлықты, жазыўшы, биринши нәўбетте. 
толғаўдан  излейди.

К. Момбетов «Топалац» романында Сарыша айым образын 
д а  раўаж ланды рады , оныц балалы қ дәўирлеринен баслап сүў-
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ретлейди. Әлбетте, романдағы бул қатарлар , эпизодлар жазыў- 
ш ыны д көркем қыялынын тиккелей жемиси екенлигине даў жоқ, 
себеби тарийхый шынлықтан бул қаҳарманнын пүткил өмирн 
туўралы  емес, ал онын гейпара бөлеги жөнинде мағлыўматлар 
табыўға болады. Б ирақ  та, бул мағлыўматлардьщ  бәри д ео ға -  
да баҳалы себеби о л ао  бул персонаждьщ өзине тән өзгешелигин 
айқын сақлап  қалған.

Романда образ дәрежесине жеткерилген Сарыш а айымнын 
прототипи ҳаққында, ен әўели, толгаўлардан фактлар  таўыла- 
ды. Толғаўлар оны сыпатлайды. оньщ сөзлерин береди, онын 
толық келбетин көрсетеди. Толғаўларда, мәселен, «Орманбет 
бий өлген күн» деп басланатуғын толғаўда Орманбеттин үш 
қызы бар екенлиги атап өтиледи, лекин қалған  еки қыз перзент 
ҳаққында атап өтиўден артық мағлыўмат берилмейди. Ал, 
К. Мәмбетов оларды ж анлы  қаҳарм анларға  айландырады. Са- 
рыша айымнын Бийбайша ҳәм Гүлайша деп исмленген әжапа- 
ларын персонаж лар сыпатында келтиреди. Бул орынлы да, се- 
бебн Сарыша айым обоазын раўажланды ры ўда, дараландырын 
керсстиўде бул қаҳарманларды н ез орны бар.

Сарыша айымнын сыпатламасы толғаўларда:

«Үш қызьшыц гснжеси_
Алғыр қустыц пәнжеси,
Сарыша ханым толғайды».—

аеп басланған (102, 169).
Яғный, бунда Сарыша ханымды «алғыр қустьщ пәпжеси» 

деп мегафоралы қ сүўретлсў менсн тэрийплеў бар, оньщ мәрт- 
лигп усыннан-ақ мәлим болады.

С ары ш аға қарап  халық:

Гәўҳардан туўған қыяқсақ»,
Сөнбейтуғын шырақсақ,
Ҳасылдан қалған әўладсан,
Жақсыдан қалған зуриядсац,
Кецёсиқ болса бер дейди» (102, 61).

Ысмайыл султан образында модернизациялаў—заманагей- 
лестиркў де орын алғанлығы мәлим. Әсиресе, оныц Муптилла 
мупты менен айтысыўларында бул белги айқын, сезиледи. (137. 
82-86). П атш аны ц орынсыз у зақ  сейлеўи, аллаға  шек келти- 
риўи, дин ийелерине турпайы тил қатыўлары исенимсиз.

Тынахмет султан образында да  усы қубылыс сезиледи. Ол 
кеп ҳаял алыў мәселесинде мисли XX әсир адамы сыяқлы пикир 
жүргизеди. (138, 406). Ҳаслында ,оныц ез дәўириниц перзенти 
екенлигин естен ш ығармаған  мақул.
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Орманбеттиц де езине жәрдем бере алм аған  рус п атш аИ  
ларына орынсыз ж щ а р ы  баҳа бериўи, оларға исеними ойланИ 
дырады. Өз дәўиринин или.мли ҳәм ақыллы сиясатшысы б о л ғ а Л  
Орманбет бий мәмлекетлер арасындағы қарым-қатнасық, п а Л  
шалардыц сиясатын оғада терец түсинетуғынлығына сөз ж ш Я  
Ол сиясат майданында да өз халқыныц аўҳалын толық түИ 
синген, келешегин ойлаған данышпан болғанлығы белгили. Б у Л  
белгилер образды күшейтетуғынлығы мәлим, усы қәсийет көрИ 
сетилиўи мақсетке муўапық болар еди.

К. Султановтыц «Әжинияз» романында бас қаҳарман  сы паЯ  
тында шайыр Әжинияз Қосыбай улы алынған. Ж азыўш ы  Ә ж иИ  
нияздыц балалық, ж ас  өспиримлик ж әне жигитлик д ә ў и р л е р и Я  
сүўретлеген. Демек, өз қаҳарманы  қолиплесиў барысында к ө р в  
сетеди. Образды бул усылда раўажландырыўы менен ол қ а з а Я  
жазыўшысы Мухтар Әўезовқа ж ақы н келеди. М. Оўезов т Д  
Абайдыц балалы қ, өспиримлик жы ллары наи  яғный инсан с ь Л  
патында қәлиплесиўинен баслап сүўретлегенлиги молим.

Тарийхый шынлықта, аныгы, ҳүжжетлерде, деректе с а қ л а н Я  
гаи мағлыўматлар образ дәрежесине жеткерилген п рототиптЛ  
ҳәр тәреплеме түсиндирип, оған сыпатлама береди.

Тарийхта С партак қуллар көтерилисин басқарғаны, В езу Я  
вийде қоршаўда қалғанда тапқы рлы қ пенен таўдан түсип, ж е я  
ииске ерискени мәлим. Прототип ҳаққындагы тарийхый ш ын® 
лықтан усы фактты образ дөретиў ушын алғанда Р. Д»?эвань-в 
иоли күтә дыққатлы пайдаланады. Спартак, Эномай, Б о р то р и кЛ  
ҳәм басқа да центурион— әскербасылары менен қоршаўдыЯ 
көзден өткерип жүрип, тикж арға келгенде гл ад и ато р л ар д ы Л  
қалқан  тоқып атырғанын көрип ойланады. Ол дәрҳал .узын| 
зәцги тоқып, ж арқабақтан  туцғыйыққа гүсиўге бел байлады.1 
Эномай менен Борторикс С партакқа исенбейди, лекин т ы л д а н !  
барып римлилерди қырып таслаўға нийетленген Спартак н е - |  
шенлик пенен оларды да исендиреди, пүткил әскерди руўхлан- 
дырады. Нәтийжеде С партак  өзи бас болып, узын зоцгини пиг- 
кереди (53, 252— 256). Ж азыўш ы прототип туўралы усы тарий- 
хый мағлыўматты алғанда, образға жүреклилик, ақыллылық, 
дилўарлы қ ҳәм ерки күшлилик белгилерин киргизеди. С партак 
өзи де исенеди, өзгелерди де исендиреди. Ол дөнип турған 
өлим қәўпинен де қорықпайды, басқалар  тәғдийри ушын өзин 
жуўапкер сезеди. Тек ж ай  эскерлер ғана емес. Борторикс тә- 
ризли дәўж үрек  әскер басшы да узынлығы сегиз жүз-тоғыз жүз 
фут болған зәцгини тоқыўға исенимсизлик билдиргенде, қаҳар- 
ман С партак  өзиниц исенимлилиги ҳәм мәртлиги менен оларға 
қарап: «Ким күшли исенсе, қәлесе— алмайтуғын таўы жоқ, 
оған мүмкин емес нәрсениц өзи жоқ! Бизлер бир мыц еки жүз
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адамбыз, үш саатта таяр  қыламыз!»—дейди. (53, 254—255). Де- 
мек, прототиптиқ ен, тийкарғы қәсийетлерин образда бериў шәрт.

Ж азыўш ы  Ж . М уратбаевтын «Дығырьгқ» (157), «Шежире- 
ниц шыбығы» (158), «Аққуўға оқ дарымайды» (159) тарийхый 
романларында да тарийхый шынлық шеберлик пенен көркем 
шынлыққа айналдырылғанлығы, прототиплер усталық пенен 
образ дәрежесине жеткерилгенлиги мәлим болады. Әсиресе, 
«Аққуўға оқ дарымайды» романында образы берилген Қ арақ  
батыр ҳаққында халы қ рәўиятларын жазыўшыныц пухта пай- 
даланғанлығы ды ққат аўдарады.

'А. Султановтыц «Дөҳмет» романында да А ллаяр  Досназаров 
образы көркем ж араты лған  (206). Прототип туўралы архив 
хүжжетлери, оны көоген адам ларды ц  еске түсириўлери, қаҳар- 
маннын взиниц хатлары дыққатлы үйренилген. Ш ығарманыц 
ҳүжжетлик тийкарлары дыққатқа ылайық.

Әлбетте образларда. көркем шынлыққа гейпара нуқсанлар 
да бар.

Г1. Қәдиров Акбар образын дөретиўде прототип туўралы бар- 
лық мағлыўматларды голық пайдаланыўға умтылғанлығы, ез 
дәўириниц перзенти және тахт  ийеси сыпатындағы - қоспалы 
келбетин бериўге күш салғаилығы мәлим болады. М. Осим де 
вз қаҳарманлары  ҳаққында мағлы ўмат бериўши ҳәмме ҳүж- 
жетлерди үйрениўге ды ққат аўдаратуғынлығы көринеди. 
М. Әўезов қаҳарман тацлағанда, ҳәр бир образдыц авторлық 
концепциясына итибарды айрықша қаратады . И. Есенберлинде 
де ҳүжжетлерге м үрәж ат күшли. А. Д ю ма өз көркем қыялын 
кец пайдаланады. ҳәттеки, М аргарита, Карл, Генрих сыяқлы 
бас қаҳарманларды  да еркин ҳәрекет еттиреди. Қ ар ақал п ақ  
ж азыўш ылары ж аратқан  образларды да туўысқан ҳәм жәҳән 
халықлары әдебиятындағы дөретилген образлар менен қатар 
Қойыўға болады

А. Са,дықов Бердақ образын шеберлик пенен дөретеди, жа- 
зыўшы биринши нәўбетте, оны әз шығармаларынан излегенлиги 
малим. (36. 37).

Бердақ шайырдын поэзиясы бул уллы данышпан ҳаққында 
мағлыўмат береди, оныц барлық шығармаларынан, әсиресе, 

«Булбил», «Маған бер», «Маған керек», «Халық ушын», «®ми- 
рим», «Менин». «Болған емес», «Болмады». «Уәспим мениц», 
«Дәўран», «Жақсырақ», «Излер едим», «Заманда» тәризли көи 
санлы қосықларынан уллы шайыр ҳаққында тарийхый мағлыў- 
^атлар алыўға болады. Мәселен: шайырдыц «Бүлбил» қосығы- 
1п>|ц тиккелей тәсири астында шайыр образыныц авторлық кон- 
^епциясы қәлиплескенлиги тарийхый дөретпенин темасынан ақ, 
к**ркем шығарманыц тутас өзинен Де мәлим болады. Бердач .
2-1Ь9 I . 17,



«Бүлбил» қосығында метафоралы қ сүўретлеў усылын қоллан- 
ган, ш ығарманын тийкарғы лирикалық қаҳарманы сыпатында 
көринеди. Ш айыр өзин «шөл бүлбилине», «шенгелге қонған 
бүлбилге мегзетеди:

«—Шенгелге қонған булбилдин,
Шымшық қурлым сәни болмас. ,
Ышқысында қызыл гүлдин,
Сайраса дәўраны болмас.

Нама тапса—ырғақ таппай,
Шалқып сайрар бир бағ таппай,
Тынлаўына қулақ таппай.
Сайраўында мәни болмас» (37, 47).

Хийўа архивиндеги ҳүжж етлер менен танысқанда, әсиресе 
зәкат  салығын жыйнаў дизимин үйренгенде, жазыўш ы  сүўрет- 
леп отырған дәўирдеги қаҳарм анларды н  қай жерде жасағанлы- 
ғы жөнинде анық мағлы ўмаглар  алыўға болады. Қолдаўлы лар 
А ққала  әтирапында ж асаған , ал кенегеслер Ақтөбе дөгерегин 
жайлаған. Еки аралы қта көп қаш ы қлы қ болған, зәкатшылар- 
дын көрсетиўинше, О раз аталық_ мәкан еткен Есим, Д әўқара  
дөгереги, Сырым аталы қ ж айлағ^н  Буйдалы ата, Бекмуҳаммед 
найып пенен Әдил аталықтын сорамы болған (56, 43, 142— 164). 
Демек, Б ер д ақ  өмир сүрген А ққала менен Ерназар кенегес отаў 
тиккен Ақтөбе арасында әдеўир қаш ы қлы қ болған. Солай етип, 
Ерназар аталы қ образын ж араты ўда автор онын мәкан жайын 
да анықламағанлығы, ш ама менен сүўретлеў арқалы  образдын 
көркемлик дәрежесин төменлетип алганы мәлим болады.

А. Садықовтын «Бостаисыз бүлбил» романында прототип-, 
лер тийкарында Б ердақ  шайыр, Өтеш шайыр, Ерназар  алакөз 
М ы рж ы қ улы, Ерназар кенегес Қабыл улы, Ҳүрлиман Б ер д ақ  
қызы, Қабыл, Арзы аталық, Ж әмет, Бәйитхан, Әжинияз шайыр 
образдары  дөретилгеи.

Бердақ Әжинияз ҳәм Өтеш ш айырлар ҳаққында тийкарғы 
тарийхый дерек болып олардьщ өз дөретпелери хызмет атқара- 
ды. % М'эян

■"•Бердақ бул романда бас қаҳарман  сыпатында, Өтеш тий- 
кагрғы қаҳ ар м анл ар д ы н .б ир и  :ретинде, Қүнхожа ҳәм Әжинияз 
иГайырлар эпизодлық персонажлар болып ҳәрекет қылады. 
Ж азы ўш ы  ж ар атқан  образды үйрениў ушын олардын шығарма- 
лары на дыққат аударыў зәрүрлиги пайда болады. Тағы д а  
А.г 'Садықов жасаған  Б ердақ  юбразы ҳаққында илимий-көз-қа- 
растан ж уўм ақ  шығарыү ушын Т. Қайыпбергеновтын «Түсиник- 
снзлер» романындағы Б ер д ақ  шайыр образы  туўралы да  са- 
лыстырмалы түрде пикир жүргизиў кереклиги мәлнм.



К Султановтын. «Әжинияз» романынын;. ҳәм К- Мәмбетовтық 
«Бозатаў» романларынын. бас қаҳарманлары  Әжинияз Қосыбай 
улы еди. А. Садықов шығармасында Әжинияз образын өзинше
ж аратады .

Ерназар алакез М ыржық улынық образы Т. Қайыпбергенов- 
тын «ТүсиниксиЗлер» романында бас қаҳарман сыпатында ра- 
ўаж ландырылғанлыгы белгили ҳәм бул образдын көркемлиги 
мәселеси жөпинде де бир қанш а пикир жүргизилди. (181, !82). 
К. Султанов ж асаған  Ерназар  образы да өз өзгешелигине ийе. 
Солай стил, үш жазыўш ы дөреткен образлар  салыстырмалы 
бағдарда үйрениледи ҳом қ а р ақ а л п ақ  тарийхый романында 
Ерназар образы дөретилиўи ҳаққында тутас пикир жүргизиў 
ақьглға муўапық.

Срназар аталы қ Қабыл улы да Т. Қайыпбергеновтын «Түси- 
нпксизлер» романында тийкарғы орынға ийе персонаж сыпа- 
тыида алынган еди. А. Садықов ж асаған  Ерназар аталы қ об- 
разын Т. Қайыпбергенов дөретқен образ бенен қатар үйренип, 
ҳор бир жазыўш ы ез концепциясын усынғаны мәлим болды.

Вердақ бас қаҳарман  етип алынған. Романда ол халық 
ушын гүресшец, мийнеткеш, пухараныц көсеми, ақылгөйи сы- 
патында көрсетилген. Бердақ зам ан  тенсизлигине қарсы шыға- 
ды, өзиниц қосықлары менен одалат ушын гүреседи. Бердақтыц 
бул гүресинде Өтеш оған жәрдем береди, еки шайыр қатар ту- 
рып, келешекке исеним менсн қарап, халы қ бахтын ойлайды. 
Беодақ Ерназар  алакөз көтеоилисине де өз үлесин қосады, е з  
косықлары менен жаўынгерлерди руўхландырады. Бердақтыц 
турмысын, оныц шайыр сыпатында қәлиплесиўин көрсетиўге 
автор негизги дыққатын аўдарады. Б ер д ақ  ж ақсы лы қ ушын 
умтылады, ж ақсы  ад ам лар ға  ҳәрдайым ғамхорлыЛ қылады. 
Ол романда өз қосықлары, достанлары менен адам ларды  руўх- 
•ландырыўшы шайыр етип бериледй. Ҳәттеки, Е рназарға  да ол 
өзиниц қозғаланш ыл ойлары менен илҳам береди. Б ер д ақ  дэс- 
танлар жазып, өз зам анласлары на қ а р ақал п ақ  халқынын уллы 
адамларыныц тарийх+ағы хызметин түсиндиреди. Буны сүўрет- 
леў арқалы жазыўшы прототипке тән қаҳарманлыкты образға 
тийисли баслы пазыйлет ретинде ацғарады. Б ер д ақ  об- 
разында мәртлик ҳәм қайсарлық негизги тәреплер етип алын- 
ган. Бердақ қайғыланған, азап  шеккен инсанларға жеке өзи 
Үлги көрсетеди. Б ер д ақ  өз басына қанш а ҳәсирет түссе де бас 
иймейди, с4 бырлылық пенен женип шығады. Оныц жецимпаз- 
л Ь1к руўхы қасындағыларға мәдет береди. Әсиресе, Ҳүрлиман- 
ға мехрийбан ата сыпатында да көринеди. Әсиресе Ҳүрлиман- 
нын хош ҳаўаз бақсы, ер ж үрек  инсан сыпатында тәрбияла- 
ныўына онын ғамхорлығы айрықша.
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А. Садықовтын, ж асаған  Б ер д ақ  образы менен Т. Қайыпбер- 
генов дөреткен Б ердақ  образы бир-бирин толықтырады. 
Т. Қайыпбергенов хан алдында да қайтпаған қозғаланшыл 
шайыр образын берген еди. А. Садықов ж ар атқан  мәрт ҳәм қ а -  
ҳарман Б ердақ  образы оны толықтырады.

А. Садықов Өтеш образынын да өз концепциясын береди. 
Бул бойынша Өтеш Б ерд ақ  пенен бир сапта турып, оныц менен 
руўҳый ж олдас болып одалаг  жолында гүрескс шығады.

Күнхожа Бердақтыц устазы сыпатында көрсетиледи.
Әжинияз өзиниц сыпайылығы ҳәм билимлилиги менен Бер- 

даққа  тосир етеди. Әжинияз да сол доўирдин гүресшеци ре- 
тинде алынған. Әжинияз бул ш ығармада ақыл тоқтатқан, дәс- 
тиярлы  ел ағасы ретинде көринеди.

Е рназар алакөз бул романда Т. Қайыпбергеновтағыдан өз- 
геше. көрсетиледи. «Түсиниксизлер» романында Ерназарды ц— 
жаслығынан баслап сүўретленип, оныц халы қ көсеми дәреже- 
сине дейин жетиўи алынады. «Әжинияз» романында ол өр кө- 
кирек ғош ш ақ ҳәм тентек палўан ретинде көринеди. «Бостан- 
сыз бүлбил» шығармасында болса ол қәлиплескен ел ағасы, 
салдамлы  ҳүкимдар сыпатында қәлемге ал ы н ға в .  Ерназар қә- 
ҳәрли де, сабырлы да етип бериледи. Ол тек жетим-жесир, аш- 
ары ққа ғана емес, Бердақ киби инсанларға, дәўирдиц қуўда- 
лаўға  ушыраған алдыцғы ой-пнкир ийелерине де қол жаўады. 
Е рназар  пүткил халықтыц ийеси етип сүўретленедн. Оныц 
өз мақсети жолындағы қайтпас жигерлилиги де белгиленнп 
өтиледи.

Ерназар кенегес бул ш ы ғармада тек өз мәпин ойлаўшы, 
мәккар ҳәмелдар ретинде көрсетилип өтеди. Ол халық гүрссине 
сатқынлық қылған  адам  сыпатында дөретпеде ҳәрекет қылады.

Ҳүрлиман образын дөретиўде де, автор оныц ақыл ийеси 
болғанлығын, таланты менен ерте көзге түскенлигин, әкесйнин 
руўхый мийрасхоры болғанлығын атап өтеди.

Қабыл да өз заманыныц атқа шыққан белли жигйтлеринин 
бири регинде мәлим болады. Жәмет образы сатиралық бағдар- 
да унамсыз мазмунға ийе етип алынған, бул Бердақтыц қосы- 
ғынын тиккелей тәсиринде дөретилген образ екенлиги белгили.

А. Садықов дөреткен Ҳүрлиман образын прототип лТенен 
салыстырып үйреииў арқалы төмендегилер мәлим болады.

Жазыўшы онын балалығынан баслап сүўретлейди. Бирақ 
та онын бақсылық таланты қалай қәлиплескенлигин, оныц ла- 
пызын шынықтырыўда Бердақ шайырдыц устазлық орныц, бул 
жолдағы машақатлы изленислерин сүўретлсўде дыққаттан тыс- 
қары қалып қойған. Ҳүрлиман ҳақЦында Қ. Айымбетовтын 
«Халық даналығы» (2, 139— 141) ҳәм Қ. Мақсетовтын «Дәс-

■)(.20



танлар. Ж ы раўлар . Бақсы лар» китапларында, (130, 295— 
308) 5а.\алы мағлыўматлар келтирилген. Х алық арасындағы 
аўызеки түрдеги тарқалған  ҳәм Ҳүрлиман бақсынын өзиниқ 
эуладларынан жазып алған  сөзлер де прототип ҳаққында мағ- 
ш ўм атларды  толықтырады. Л егендаларда да ол туўралы 
қызықлы фактлар  бар (100, 92). ' „

Ҳүрлиман образында онық талантлы  бақсы сыпатындағы 
келбетин, қызға тән нәзиклигин автор белгилей алмаған. Ҳүр- 
лиман ш ы ғармада ер адамдай болып пикир көрсетеди. Онык 
мийнеткешлигин, әкесиниқ шәкирти сыпатындағы умтылыс- 
ларын, қыз бала ретиндеги пәрийшан кеўил кеширмелернн бе- 
риў зәрүр еди. Романнық еле даўам ы  бар болғанлықтан, Ҳүр- 
л!-ман образындағы нуқсанларды жазыўшы толықтырады деп 
ү>,тит қылса болады.,

Бәйитхан образын дөретиўде де жазыўшы онық жоқшылық- 
тгн ж әбир-ж апа шеккен сабыр-тақатлы екенлигин белгилеўге 
урынған. Б и рақ  та, ол турмыс ғалм а ғалы менен бәнт, әпиўайы 
үй бийкеси ретинде ғана қалып қойған. Прототипти үйренгенде, 
кеп мағлыўматлар қалып қойғанлығы көринеди. Бәйитхан руў- 
>;ый дүньясы бай. Б ер д ақ  шайыр менен сәўбет қура алатуғын 
данышпан ҳаял болғанлыгы анықланады. Ж азыўш ы  онық тул- 
гасын тутас бёре алмаған , прототипке тән ағла пазыйлетлерди 
образға толық кирги е билмеген. Бәйитхан әпиўайы ғана ж апа- 
кещ келбетй менен көринеди. Тийкарында, Бәйитхан да Қумар 
ааа киби ақыллы ана болған.

Т. Қайыпбергеновтық « Қ арақалп ақ  достаны» эпопеясында 
лрототиплер тийкарында Маман, Айдос, Ерназар, Қумар ана, 
Рэбийби, Зарлы қ, Қ арақум  ийшан, Орынбай бий, Қабыл бий, 
М,ыржық, Төремурат, О разан  батыр, М урат шайық, Есснгелди 
ҳом т. б. образлар ж асалған  ели.

М амап образынық Қайыпбергеновлық копқепқиясы арнаўлы 
үйренилди (180, 181. 182) ҳәм М аман халық көсеми дана инсан, 
әл,ил сиясатшы сыпатында образ дәрежесине көтерилгенлиги 
хаққыида ж уўм ақ шығарылды. Сон!?!қ менен бирге, прототипке 
тән кеп белгилердиқ образға киргиаилнец қалғанлығына да, 
образдағы бир қанша қәсийетлер прототипке тән емес екенли- 
гкне де ды ққат  аўдарылады.

Айдос образын дөретиўде де Қайыпбергенов бар шеберли- 
гиц иске салып, XIX әсирдеги қ а р ақал п ақ  ҳүкимдарынық қара- 
ма-қарсылықлы келбетин образға жәмледи. Айдос образынық 
Қайыпбергеновлық концепциясы да ды ққатқа миясар екенлиги 
^елгиленди (178, 179, 132) Айдос образы прототип пенен қатар  
үйренилип, образды раўаж ланды ры ўдағы  жазыўш ынық көркем
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қыялынын орны белгиленеди. Айдос образы өзиниқ к ө р к е м л Л  
дарежеси менен де д ы ққагқа  ылайық.

Ерназар  образы ҳәм тарийхый шынлық мәселеси де тереЯ 
үйренилип, образды раўаж ланды ры ўда прототиптин. баслы б е Л  
гилери алынғанлығы көрсетилди (180, 181, 182) Ерназар  р Л  
манда халы қ-азатлы қ ҳәрекетиниқ көсеми, қаҳарман ҳәм мәрИ 
жигит сыпатында керсетиледи. Ерназар басқарған к ө т е р и л Л  
ўақытш а жеқилиске ушыраған менен онық өзи руўхый ж е қ и Л  
ке ерискен жеқимпаз ретинде халық ядында қалды. Ж азы ўш И  
Т. Қайыпбергенов усыны айрықша белгилейди.

« Қ а р а қ а л п а қ  Д әстаны » ш ы ғар м асы н да еқ| табы слы  д ө р в
тилген образ Қумар ана образы екенлиги мәлим.
Прототиплер негизинде образлар  ж аратқанда  ж азы ў ш И  
Т. Қайыпбергенов көркем қыялды кеқ қолланады, ҳәр бир о(М 
разды қ өз авторлық концепциясын бериўге умтылады.

К. Мәмбетовтыц «Бозатаў» романында да бас қаҳармаИ  
қылып Әжинияз Қосыбай улы тацланған. Ш ығармада т а ғ и  
да М уҳаммед П ана, Пирим, А тамурат хан, Арзы аталық, Қ а1 
был беглербеги. Сейдмухаммед хан ҳәм т. б. образлар  п р о т Л  
типлерине ийе екенлиги белгили болады.

К. Мәмбетов Әжинияз шайырдыц өмириндеги белгили биЯ 
дәўирин оныц Б озатаў  көтерилисине қатнасқан жылларын сә; 
лелендиреди. Бул жазыўш ы дөреткен образ К. Султанов ж: 
ратқан  образды толықтырады. Әжинияз бул романда Хийўа; 
билим алып кеткен илим-ҳикметли ойшыл гүресшец, қозғала» 
шы шайыр сыпатында образ дәрежесине көтерилди. Ж азыўш ь 
л ар  К. Султ.ановтық, О. Бекбаўловтық, Т. Қайыпбергеновтьи 
К. Мәмбетовтық тәжирийбесин даўам етпекте. Ж азыўш ыны 
көркем қыялы дөретиўшилик пенен Орманбет бий образын кө! 
кем қылып ж араты ўға бағдарланды. Орманбет образы қунл 
тарийхый образларды.қ бири сыпатында ез орнына ийе.

Қ ар ақ ал п ақ  тарийхый романында прототиплер тийкарынд 
о бразлар  деретилиўи мәселесин үйрениўде ды ққатқа  ылайь 
ж уўм ақлар  жүзеге шығады.

Т. Қайы.пбергенов Маман. Айдос, Ерназар , Бегис, Мыржы: 
Есенгелди, Қумар, Төремурат, Оразан, М урат шайық образл 
рынық Қайыпбергеновлық концепқияларын усынған жазыўш 
сыпатында белгили. М аман дана ел басшыеы, халық кәсем! 
сөзге шешен. билимли ҳүкимдар ретинде образ дәрежесине ке^ 
тирилди. Прототип туўралы тарийхый шынлықты дереклерд* 
излеп. көркем қыялын дөретиўшилик пенен қолланып, М ам а 
образын дөретиўи жазыўш ынық әдиўли хызмети екенлиги! 
д аў  жоқ. Деген менен, образ прототипти толық өзинде жәмле 
ал м аған  М аманны қ уллылығы ҳәр тәреплеме сүўретлениўи зәрү
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еди. М аман өз дәўириниқ күтә қүдиретли ҳүкимдары болған- 
лығы тарийхый дереклерден мәлим. жазыўш ы оны әдеўир ҳәл- 
сизл-ендирип жиберген. Ж азыўш ыны ц көркем қыялынан образ- 
ға енгизилген гейпара белгилер оныц көркемлик дәрежесин 
төм енлетип таслағанлығы  мәлим. Деген менен, М аман образы- 
ньщ Қайыпбергеновлық концепииясы әдебият тарийхында өзи- 
нин оонына ийе екенлиги сөзсиз.

Айдос образыныц Қайыпбергеновлық концепциясы өзинин 
керкемлик дәрежесиниц ж оқары  болдоўы менен айрықш алана- 
ды. Айдос қарама-қарсылы қлы  инсан сыпатында образға кир- 
ген. Оныц уллылығын ашып бериў ушын, прототипке тәй қура- 
малы белгилерди бериў ушын автор өзиниц бар шеберлигин 
салған. Сонда да, прототил ҳаққында тарийхый шынлық жүдо 
көп мағлыўматлар береди, булар жазыўш ы ж асаған  образды 
толықтырады: * ; ;

Ерназар образыныц Қайыпбергеновлық концепцнясында ол 
дана халы қ көсеми, қаҳарм ан  ҳәм мәрт инсан сыпатында көр- 
сетилген.

Т. Қайыпбергенов дөреткен Ерназар  образын К. Султанов 
ҳәм А. Садықов ж асаған  образлар  менен салыстырмалы үйре- 
тшў арқалы ҳәр бир жазыўш ы өз авторлық концепциясында бул 
уллы халы қ көсеминиц уллылығын көрсетиўге умтылғанлыгы 
мэлим болады. Т. Қайыпбергенов халық сүйген батырдыц ту- 
гас тулғасын жаратты . К. Султанов оныц палўанлығын ҳәм 
ержуреклилигин образға тән белгилер сыпатында алды. А. Ск- 
дықов оны қудиретли ел ағасы, қәҳәрли ҳүкимдар ретинде көр- 
сетти. Үш концепция бир-бирин толықтырады.

К. Султанов ком К. М әмбетовлар Әжинияз шайыр образыныц 
ез концепцияларын усынды. К. Султанов талантлы, дана шайыр- 
дыц сөзге шешенлигин, халық ушын гүресшецлигин, қозғалац- 
11!ыл руўхын, белгиледи. К. Момбетов оныц данышпанлығын, 
каҳарманлығын ашып берди. А. Садықовта Әжинияз өз дәўири- 
ниц алдыцғы, көз-қарасқа ийе илим-ҳикметли, гүресшец пер- 
зенти екенлигин көрсетти.

Т. Қайыпбергенов Бердақтын мәрт ҳәм қаҳарман  шайыр екен- 
ти-гнн атап өтти. Б ердақ  образыныц Садықовлық концепциясын- 
да ол данышпан, гүресшец шайыр, ақыллы халық көсеми сы- 
патында көринди. Ж . М уратбаев ҳәм А. Султановлар да шебер- 
лик пенен образлар  дөретти, олар  ж асаған  образлар  еле арнаў- 
лы үйрениледи: өзлерине ы лайы қ ж оқары  баҳаларыи алады.

К. Мәмбетов Ысмайыл, Орманбет, Жийен образларыныц 
Ҳәр биринин тарийхта өз орны бар, қайталанбас тулғалар  сы- 
патындағы концепциясын усынды.
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Қ ар ақал п ақ  ж азыўш ылары  ж ар атқан  образларды Р. Д ж с 
ваньиоли дөреткен Спартак, А. Д ю ма ж асаған  Карл, Генрих 
М аргарита, А. Толстой томлаған Петр I, Л . Толстой жасаға! 
Кутузов, Наполеон, 10. Тынянов дөреткен Кюхля, Грнбоедос 
М. Әўезон ж аратқан  Абай, Айбек қәлеминен дөреген Наўайы 
Ә. Якубов жасаған. Улуғбек, П. Қәдиров дөреткен Бабыр, Ху 
маюн Акбар, И. Есенберлин ж ар атқан  образлар  менен де са 
лыстырмалы үйрениў арқалы  да образлардыц көркемлик дәре 
жеси белгили болады. Қ ар ақ ал п ақ  ж азыўш ылары да прототип 
лерди образларға айландырыўда олар ҳаққында тарийхый шын 
лы қ сақланган  дереклерге көркем қыял жәрдеминде дөретиў 
шилик қатнас жасап, көркемлик қуны жоқары образлар  биня’ 
етип атыр.

Әсиресе, бир образдыц бир неше концепциясыныц ж араты  
лыўы тарийхый романныц жанр сыпатында раўажланыўьп 
тастыйықлаўшы қубылыс скенлиги молим. Қ ар ақал п ақ  тарий 
хый романында Нрназар образыныц Қайыпбергеновлық, Сул 
тановлы_қ, Садықовлық, Әжинияз образыныц Сулгановлық ҳә.\ 
М әмбетовлық концепциялары ҳаққында пикир жүргизиўге бо 
лады.

Айрықша Ысмайыл султан, Тынахмет султан, Орманбет бий 
Ж ийсн жыраў, Мүйтен .жыраў образларыныц дөретилиўи дық^ 
қатқа умиясар .қубылыслар болды.

Т. Қайыпбергснов дөреткен Қ ум ар  ана образы тек Түркистаи 
халықлары одебиятындағы ғана емес, пүткил жәҳән халы қ 
лары әдебиятындағы орны айрықша образларды ц бири екенли- 
ги анық.

Тарийхый шығарма дөретиў ушын ж азыўш ы өзи сүўретле- 
мгкши болған дәўирдиц тарийхын изертлейди, тарийхый шын- 
лықты таўады. Енди ол ез көркем қыялы жәрдеми менен та- 
рийхый шынлықты/ көркем шынлыққа айландырады.

Тарийхый шынлықты көркем шынлыққа айландырыўда жа- 
аыўшы тарийх сақлап келген барлық фактлерди ала бермейди, 
тацлап  киргизеди. зәрүр емес деп тацлаған  ф актларды көркем 
шынлыққа енгизбей таслап кетеди, гейпара фактларды ўақыт 
ҳәм орын бойынша өзгерислер қосыў арқалы  керксм шынлыққа 
ендиреди, усылар менен бирге өзи көп ғана фактлар  қосады— 
қулласы, өзиниц дөретпесинде өзи сөз етип атырған дзўир ҳақ- 
қында путин, белгили бир ж уўм ақлар  ш ығарылған шынлықты 
баян қылады,-

Удебият теориясында кәркем шынлық ҳаққында көп ғанз 
ынкирлер айтылған, ж уўм ақлар  шығарылған. Өзбек алымы 
Н. Худайбергецов өзиниц «Турмыс шынлығы ҳәм көркем образ» 
деп аталған  арнаўлы изертлеў жумысында көркем шынлык
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'к.\'былысын былайынша түсиндиреди: «Қөркем шынлық—жәм- 
лёстирилген, типиклестирилген, образлы жуўмақластырылған , 
зстетикалық қайта исленген, мағызы шағылған турмыс шын- 
лығыиын сәўлсси», (228, 63). Демек, илимпаз улыўма көркем 
шығармадағы турмыс шынлығынық сүўретлениўин түсиндире- 
•ди, керкем шынлыққа тән тийкарғы белгилерди атап көрсетеди.

Әлбетте, тарийхый романда көркем шынлық та улыўма шы- 
ғармалардағы  көркем шынлыққа тийисли тәреплердин барлы- 
гына ийе болады.

Тарийхый дөретпелерди изертлеген илимпазлардын гүлләни 
де өз мийнетлеринде тарийхый шынлықтыц көркем шынлыққа 
айналдырылыўы туўралы белгили дәреж еде өз пикирлерин 
жүзеге шығарған.

Қ азақ  алымы Ш. Елеўксновтын. «Фольклордан роман-эпо- 
леяға шекем» деп аталған  монографиясында қазақ  тарийхый 
романларында көркем шынлық дөретилиўи туўралы. изертлеўши 
өз пикирин билдиреди: «...тарийхый романда көркем шынлық 
бвлек-бвлек ф актларды  бир-бирине жабыстырыў, ҳәр қыйлы 
дсреклер ҳәм ҳүжж етлердин дәллигине көзСиз еликлеў арқалы 
жүзеге шығарылмайды, ал көркем қыялдын, фантазияныц, 
ҳәдийселерди автордық шебер түсиндириўинин еркин пәрўазы 
арқалы пайда болады. Ж азыўш ыны н хызмети, сөзсиз ҳәр қый- 
лы, көбинесе, қарам а-қарсы лы қлы қ болған дереклерди, факт- 
ларды қайта ислеўден ибарат». (59, 233).. Б ул  ж ерде илимпаз 
тарийхый шынлық пенен көркем шынлықтын қарым-қатнасығы, 
лсреклерди пайдаланыў, көркем шынлық дөретиўде жазыўшы- 
нық қыялыньщ орны мәселелери туўралы баҳалы пикирлер 
айтқанлығы сезиледи, шынында да, илимпаздық ой-жуўмақ- 
ларын қуўатлаўға болады, тарийхый шынлықтық гүллән факт- 
лары көркем шынлыққа киргизиле бермейди, көркем шынлық 
жараты ў ушын жазыўш ыны қ көркем қыялы еркин ҳәрекет 
етиўи зәрүр.

Тарийхый ш ығармадағы  көркем шынлыққа илимпаз Л. П. 
нлексапдрова да өзиниқ изертлеўлеринде аны қламалар  берип 
кеткен еди, бул алым да тарийхый романларда тарийхый шын- 
лықтық көркем шынлыққа айландырылыўынық өзгешеликлерин 
Л-лгилеп бериўге умтылды. Ол өзиниқ мийнетлеринде көркем 
}£ынлықты былайынша түсиндиреди:

«Көркем шынлық-тарийхый дәллик пенен көркем қы ялдық 
скнтезинен (бирикпесинен— Ө. Ҳ.) ибарат. Көркем шынлық— 
көркем өнердиқ идеялық мазмунынық тийкары, ол тарийхый 
дэллик пенен көркем қыялдық синтезинен ибарат, оньщ жәр- 
деминде автор турмыс қубылысларын ҳәзирги заманнық ал- 
дықғы идеялық позициясынан баҳалай  отырып, көркем образ



дөрстеди. (7, 315—316). Сонын. менен бирликте, көркем Ш1Л 
лыкта болмьгс қубылысларынын типиклестирилетуғынлыа 
онын тарийхый раўаж ланы ў нызамлылыкларынын аш ы л ая  
ғынлығы, өтмиштин бахаланатүғынлығы жөнинде де автор щ 
кирлер билдиреди. (7, 43).

Ҳ ақыйқатында да, тарийхый романнын жетик қәнигелея  
нин бири болғгн бул илимпазда рус әдебиятындағы романля 
негизинде көркем шынлық қубылысын түсиндирип, онық неги 
ги белгилерин де көрсеткен. И лимпаздық көркем шынлыЛ 
тарийхый шынлықтын типиклестирилетуғынлығы, көркем <3 
зергеринин фантазиясы белсенди ҳәрекет ететуғынлығы жөни! 
деги ж уўм ақлары  менен келисиуге болады. Лекин, онық «-Л 
рийхый дәллик» атамасы туўралы ойланып көриў зәрүрли, к я  
кем шынлық тарийхый шынлық тийкарында дөрейтуғынлыға 
мойынлаў мақсетке муўапық. Сондай-ақ, көркем қыялы у л м  
ма, абстракт емес. ал белгили бнр жазыўш ынық қыялы е к а  
лигин де белгилеп өтиў дәркар, демек, көркем шынлық улья 
ма, абстракт емес, ал қандай да бир жазыўш ынық ш ығармасЦ  
яағы  көркем шынлык болып табылады.

Солай етип, қ ар ақалп ақ  тарийхый романларьгада көрка 
шынлық-тарийхый шынлЫқ пенен белгили бир ж азы ўш ы ка 
көркем қыялынын бирикпеси, қызығыўшылық пенен оқыйд! 
бул тарийхый дөретпенин әдебиятта өз орны бар екенлигин бш 
диреди.

О. Бекбаўловтын «Беруний» романында да тарийхый шья 
лықты көркем шынлыққа айналдырыўда жазыўш ыныц к« 
кем қыялы белсенди ҳәрекет кылғанлығы молим. Беруний » 
саған дәўир, урыслар, қан төгиўлер, қурбанлар, қуўдалаўла 
саўда-сатықлар,—қулласы сол әсирлердин мазмунын қурар 
ўақыялардьт сүўретлеў арқалы  автор кйркем шынлық жарат 
ды. Ш ығарма гарийхый—ем ирбаянлы қ дөретпе болғанлықтг 
онда бас қаҳарман  Берунийге катиасы бар ҳәдийселерди с̂  
ретле^уге автордық негизги итибары қаратылған. Берунийд 
туўылыўынан, онын шаҳ сарайына апарылыўы, Африг медр 
сесинде тәлим алыўы, илимий изленислери көркем. шынлық 
шебер сәўлелендириледи. «Африг медресесинин талиби» бөл 
минде Берунийдиц билим алған  дәўирлерин сүўретлеўши дь 
қатқа сай эпизодлар бар. Мәселен:' Әбиў Насыр дамоллг 
М уҳаммедтиц жордемлери, онын устазы тәжирийбе өткерге» 
ықлас пенен қатнасыўлары (30, 26). «Қыят^ қаласы нда ашылғ 
Америка» деп аталған  бөлимде де Берунийдиц илимпазлық >1 

керлигин сүўретлеўге айрықша дыққат берилген. (30, 33—3 
«Ж ы йналм ай  калған  армилла» деген темадагы  эпизод та Қ! 
зықлы (30, 39—47).
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Көркем шынлықта баянлаўш ылы қ мазмунға ийе орынлар да 
а з емес. «Кәруан дарсанға шегирилди» бөлиминде он еки бет 
даўамында тарийхый м ағлы ўм атларды  баян етиў орын алған- 
лығы көринеди. (30, 92— 103). Әлбетте, тарийх мағлыўматлары 
'қысқа ғана ҳәм мақсетке бағдарланған  ҳалда берилгенде кер- 
кем шынлықтыц қуны артатуғынлығы анық. Лекин, өтмишти 
қурғақ баянлаў  менен көркем шь/нлық дөретилмейди. «Сүйин- 
ши» бөлиминде д е  жазыўшы Гулустин қаласынын тарийхын 
баянлаўға қызығып кетеди. (30, 168— 169). «Таслар коицерти» 
бөлиминце де баянлаў  басым болып кетеди. (30, 151 — 158).

«Бозатаў» романында да көркем шынлықта бираз кемши- 
ликлер де дыққат аўдарады. Ш ығармада көлемли баянлаўлар  
да орын алып кеткен. Автор дәўирдиц тарийхын баянлап бериў 
менен бәнт болып кетеди. (136, 77— 79). Бунда Қ оцырат хал- 
қы, Қ оцырат ханлығыныц аўҳалы, Атамурат ханнын жағдайы 
узақ Түрде баян етиледи.

1859-жылғы тарийхый ш араят  та усындай қурғақ  баянлаў- 
лар арқалы бериледи. (136, 104— 109). Бунда да Қоцырат хан- 
лыгындағы сиясий ж ағдайлар , П ана хан ҳәм А тамурат ханныц 
ҳәрекётлери, молла Пирим ҳәм Өтепбергенниц ислери ҳаққын- 
да хабарлаўлар  орын алады.

Романпыц 156— 158 бетлеринде де усы сыпаттағы энизодлар 
бар.

Көркем шынлықта тарийхый шынлықтыц ец тийкарғы тә- 
реплери көркемлик пенен, жанлы  түрде сүўретленгсн сайын 
оныц баҳасы артатуғынлығы тақыйық. Көркем деретпе .болған- 
лықтан эпизодларда қызықлы ҳом тәсирли ўақыялар сәўлелен- 
дирилген сайын оқыўшыға тәсири артады. Илимий изертлеў- 
лердеги тәризли қурғақ тил менен берилген баянламалар , тарий- 
ХЫЙ ўақы ялар  ҳаққында хаб ар л ам ал ар  көркем шынлықтыц көр- 
кемлик дәрежесин тәменлетеди.

«Бостансыз бүлбил» романында тарийхый шынлықтыц көр- 
кем шынлыққа айландырылыўы, тарийхый дереклер тийкарын- 
да көркем шынлықтыц раўажланды ры лыўы  мәселесип үйрсн- 
генде дыққатқа ылайык эпизодлар бар. (201, 214— 227).

Арзы аталықтыц ж үйрик атларға ышқыпаз болғанлығын 
Дсреклер тастыйықлайды. Тек ғана Аозы емес, сол дәўирлерде 
көпшилик беглер шапқыр аттыц шайдасы болған. К улмурат 
Қурбаналы улыныц «Бектин көк аты» қосығындағы:

«Арзы шапты Бөртс билен Ушқыр көк,
Ушса кездиқ ғайып дәрьяда сәмек». (188. 47)

Аегец қатарлар  да буны толықтырады.
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!£рназар алакөздин өлимин сүўретлеўши эпизодлар да ро'3 
манныц табыслы дөретилген орынлары екенлиги белгили. (20 
164— 166).

Ьул көркем эиизодты Т. Қайыпбергеновтық «ТүсиниксизлерЯ 
романындагы Ерназардын қаза  табыўын суўретлеўши эпизодЯ 
лар меиен салыстырыў арқалы  да жазыўш ынын ш еберлигЯ  
мәлим болады. Т .Қайыпбергеновта, А. Садықопта өз кв р кеЯ  
қыялы жәрдеминде дыққатқа ылайық эпизодлар д ө р е г к ё Я  
А. Садықов, өзине дейинги көркем сөз усталарын қ а й т а л а м а Я  
ды, қәлем ийеси сыпатында өзинше көркем шешимге к е л е д Я  
Прпазардын өлими ҳаққында тарийхый шынлық күтә қ а р а м Я  
харсылықлы. Т. Қайыпбергеновта бул тарийхый ш ы нлы қтИ  
ёзинше көркем шынлыққа айналдырған болса, Б ердақ  ш айы И  
д а  өзинин «Нрназар бий» дәстанында өз пикирин жүзеге ш ь !  
гарған болса А. Сздықовта романда өзине гана тән ой ж у ў м Л  
ғын береди.

Романда Бердақтъщ ези дөреткен «Айдос баба» д әстан ы и  
тойда халыққа айтып бериўи де көркем шынлықтын д ы қ қатқ Я  
миясар орынларынан болып табылады. (201, 109— 112).

Буны ж азы ўда жазыўшынын көркем қыялы унамлы ҳәреке-и 
етеди. : |

К. Момбетовтын «Бозатаў» романында да 1858— 1859 ж ы л *  
лардағы  халы қ көтерилнси, улыўма сол дәўирдиц тарийхыш 
шынлығы автордьщ көркем қыялы менен керкем шынлыққа а й !  
налдырылған.

Б озатаў  көтерилиси туўралы илимий изертлеўлерде де, кер-1 
кем ш ығармаларда да, легендаларда да фактлар  көп. Жазыў-1 
шы сол фактларды танлап ялады. К. Мәмбетов көтсрилистши 
басланыўында Атамурат ханпын әскерлеринин зорлығына қар-1 
сы- бас кетерген Сапаргүлдиц ҳорекетин сүўретлеў менен көр1  
сетеди: «Атаққа шыққан Сапаргүл сулыў Сейдабулла қ ы ятты Л  
келини еди. Күйеўи Кеўлимжай ан аўлаўға кеткен. Атасы Сей-1 
дабулла төсск тартып ж аты рғзн  аўырыў. Есирип кеткен нөкер-| 
лердин бирсўи Сапаргүлге зорлық ж асам ақш ы  болған. Қ ү ж - | 
даны с \ттей  таза , арыў келиншек—әскср менен әдеўир айқа- | 
сып жүргенде, сонынан ергенектин ернегинде т^фған темир! 
ж абаны  алып, нөкерлердиқ қарнына түйрей берген. ЕкиншиД 
үшиншисин де усылай қулатқан... Е н  сонында енеси Бийби-1 
айша кемпирдин:

— Ҳалқым-аў, бул не бийбастақлық?!!— деген сөзи зорға! 
еситилген.

Сапаргүл жекке жүрип-ақ эскер менен әдеўир алысыпты.1 
Е н  ақырында, нөкерлер оны атып ©лтирипти. Буған қаны қыз-] 
ған халық бирден көтернлип кеткен. Кими темир ж аба , кими I



бел кетпен, балта алып әскерге қарсы топылған. Көп адам лар  
влген. Оттай алысып кегкен алам ан  мылтықтыц сестинен де 
айбынбаған. А рада быған-жыған саўаш  басланып кеткеи»*. 
(136, 110).

М инекек, кезркем шынлықтыц күши! Сөз шебери тарийхый 
фактты көркем қыял жәрдеминде ж анландырады, халы қ қәҳәр- 
:-1Н суўретлейди, миллеттиц мәртлигин береди! Саҳра жолбарыс- 
лары киби гәзепли бозатаўш ылардыц улы да, қызы да ар- 
намыс ушын басларын елимге тигип шығады. Ш ынында да , 
л үж дан сы з наданлардыц бийорын қылўалары халы қ котерилис- 
лсрин келтирип шығады.

Романда Муҳаммед П ананы ц Қоцыратта хан болыўы, Хий- 
ўа .ханына қарсы қозғалац  кетериўи-, түркменлердиц Атамурат 
ханнан нөк.ер әкелиўи, Бутаков басшылығында руслардыц ке- 
лиўи, Бозагаўда  халы қ кетерилисиниц басланыўы, Пирим менен 
Ә ж иниязды қ оған басшылық қылыўы, көтерилистиц сатқынлар- 
дыц қыянетшилиги арқасында жецилиске ушыраўы тутқын- 
лар, Қоцыратта М уҳаммед Пананын жецилиўи— қулласы, та- 
рийхый шынлықтыц бизиц дәўиримизге сақлап келген факт- 
лары керкем шынлық қурымына енгизилгенлиги мәлим.

Әсиресе, қыянетшилердиқ қурбаны болған кетерилисши- 
лердиц  жекилиўин сүўретлеўши эпизодларда қайғылы ҳәдий- 
селер анық-анық көрсетиледи.

Әжинияз шайырдын езиниц «Бозатаў» деретпесинде де сол 
ҳәсиретли ўақы я керкем сәўлелениўин таўған еди:

«—Сәҳәр ўақта қырлы дүпец атылды,
Бенде болып түстим, қолым шатылды,
Перийдек қыз шоры болып сатылды,
Кэнийзлик басына тусти, Бозатаў.

Қала бузып түркмен бағрым дағлады,
Кимсени дупенлеп. кимди бағлады 
Сенде көп мусылман углы йығлады,
Йасыца қыямет түсти, Бозатаў.

Кнмсә шаҳийд болды, жандын анрылды,
Кимсэ гәда болды, малдын айрылды.
Кимсә кәзи кункарьгдан айрылды,
Басына мүшкил ис тусти, Бозатаў.» (24, 27—28).

Ш айырдыц шығармасында тарийхый шынлықгын өзи усын- 
Дай керкем шынлыққа айналдырылған.

Романда да усы тарийхый ҳәдийсе керкем эпизодларға ай- 
палдырылғанлығы белгили; «Усы ўақытта Ганий мәҳрем ҳәр 
бирй гөш шабатуғын балтадай  белине байлаған гилтлерин қо- 
лына алып, тасырлатып дәрўазаны аша баелады. Д эрўаза ,

2 »



аш ылғанан кейин моҳрем жийрен аттын үстинде турған Досы 
бақсы, оныц аррырағында узақтан қап-қара думандай болы 
жайылын кеткен есапсыз оскерди көрди. Досым:

— Буйрығыцызды орынладым, ж үзбасы  аға !—деп ғана үл 
герди. .

Ж ерди  ләрзеге келтиретуғын үлкен сес пенен ат туяқлар!>г 
ныц дүбири даланы  жацлатып, узақтағы  әскер қуйыны қор 
ганға ж ақы нлап  қалды. Бул есапсыз дүбир, уйқыда жатырғаи 
нөкерлердиц де қулағын шыцлатып, кими етйгин, кими қылыш 
кими атын излеп жүргенде жаўды ц басы дәрўазага  келип кир 
ген еди.
— Уай-ўай! Соррийп не қылып турсац, Ғәний аға! Д орўазаны 
бекитсец-о!—деп есикке кслип қалған  үш-төрт иөкердиц де бир 
ден басы ж ум алап  түскен еди.

— Ж а ў  келип қалды! Ж аў !— Бозатаў  қорғаньшыц халқ 
бул зарлы  даўыслардан гүциренип оянды». (136, 173).

Солай етип, Әжинияз шайырдыц «сәҳәр ўақта қырлы дупе: 
атылды» деп басланатуғын шуўмағындағы қайғылы ўақыя ро 
маннан келтирилген усы үзиндиде өз соўлесин тапқанлығы мә'
ЛИМ. I •• •

Бунда сатқынлар сыпатында Ғәний менеи Досым аталады 
олардыц мәккарлық қылып, тойдан кейин уйқыда жатырға! 
Б озатаў  халқын ғәплетте қалдырып, сәҳор пайытында душпан 
ға дорўазаны ашып бергенлиги сөз етиледи.

Көркем шынлықта бийгунә қурбан болған халайықтыц аўыр 
аўҳалы да күто исснимли және аянышлы сүўретлснеди. (1 36 
173— 174). Бул бетлср көркем дөретпениц ец тәсирн күшли 
эпизодлары сыпатында дыққат аўдарады, тарийхый шынлықты 
көркемлик пенен соўлелендириўши эпизодлар сыпатыпда бел 
гили.

Ж азы ўш ы  А. Садықов «Бостансыз бүлбил» романында 
суўретлсген доўир тарийхын, халы қ турмысын, сол осирдеги 
шәрт-шараятты толық елеслетиўде А. В. Каульбарстыц «Әмиў 
дәрьяныц төмени» («Нйзовья Амударьи» описание по собст 
пенным исследованиям в 1873 г). деп аталған, Санкт Пстербург 
та 1881-жылы шығарылған китабыныц өз орны бар. (81).

А. Садықовтыц шығармасында, тийкарынан, қолдаўлы ҳәм 
мүйтен урыўларыпын өмири сөз етклетуғын еди.

А. Каульбарстыц илимий мийнетинде де мүйтен ҳәм қол 
даўлы урыўларыныц турмыс тәризи, дийханшылық, ж азлаў  ҳәм 
қыслаўға көшиўлер, балы қ аўлаў, аўыллар, қорғанлар—қулла 
сы, сол доўирдеги халықтыц улыўма өмири ҳаққында қызықль 
ицғлыўматлар орын алған. Әсиресе, қолдаўлы урыўы ҳаққын 
дзғы  мағлыўматлар ды ққатқа ылайық. О л бы лай  дсп ж азады '

хҮлкенДэрья, тециз бснен, Терменбес (Тербенбес— Ө. Ҳ.) таўы 
мснсн Кегсйли ҳәм Есимниц аяғындағы  пүгкил кец алапта кө- 
шеди». (81, 510).

А7 В. Каульбарстыц дыққатын көллер, дәрьялар, халы қ 
жасайтуғын қара үйлер, ылай тамлар, адам ларды ц  кәсип кәри, 
шарўашылық, дийхапшылық балықшылық, ҳәттеки бағ-бақша- 
ларда  қандай д ар ақлар  өсетуғынлығын, пухараиыц қайсы үй 
кусларын сақлайтуғынлығы, Хийўа ханыныц шикорға шыгыў- 
ларына дейнн тартады. Мәселен. 1865-жылы Есим бойларында 
хан саяты болғанлыгьгн атап өтеди. (81, 574— 575).

А. В. Каульбарс мүйтен урыўыныц салыгершилик пенен шу- 
ғылланагуғынлығын, балықты қалай  аўлайтуғынлығы, қалай  
кәшкенлигин толық ж азса, қолдаўлы урыўыныц ж үйрик атлары 
көп екенлигин де айрықша атайды (81, 549). ,

Солайынша А. Садықоп дөреткен көркем шынлықты үйре- 
ниўде А. В. Каульбарстыц китабыныц өз орны бар, себеби ол 
саяхатшы сыпатында тап сол әсирдс халық арасында болған, 
н.ч көзи мснен көргенлерин қағазға  түсирген, ал бул қубылыс 
кутә баҳалы.

Демек, А, В Каульбарстыц мийнети тарийхый дерек сыпа- 
тында өз орнына ийе екснлиги молим.

А. В. К аульбарс ж азлаў дан  қыслаўға кешиўдиц күтә сал- 
тапатлы рәўиште ететуғынлығын, скеўиниц арасы онша қашық 
болмаса да, көшиў байрамға айналып кететугынлығын, өзи 
ноўпирдиқ аяғында усыидай бир ҳәдийсениц гүўасы болғанлы- 
ғын жазады; «Көшетуғын күни, дәстүр бойынша, ҳәмме жақсы  
якпасларга оранады ҳәм байрамлардагы дай  безенди; ауыл гүл- 
лоц дәскеси менен осирлер бойы қолиплескён үрип-әдетлерди 
сақлап ярым ш ақырымдай-ақ жерге көшсди». (81, 545). Тап 
усы бетте Тсрбенбес төбешиги әтирапындағы 50 ден аслам 
муГпснлердин қара  үйин және Сары жап  жағасы ндағы  қол- 
Даўлылардыц 234 уйин де атап  өтеди.

Илимпаз дийханшылыққа да айрықнга дыққатын қаратйды, 
3Қбш1дай, дарабийдай, салы, тары, жүўери, жоцышқа," пахта, 
ГҮ' ки, зығыр, мәш, пыяз, гешир, қаўын, ғарбыз, қабақ  егету- 
ғьгнлығын да билдиреди. (81, 543).

Ж уўм ақлап  айтқанда, А. В. Каульбарстыц китабы жазыў- 
1иь' А. Садықов соўелелендирген дәўнр жөнинде ҳәр тәрсплеме 
КУВДы маглы ўмат бериўи менен баҳалы.

А. Садықов романында егинди шегиртке жеп кетиўи сөз 
тиледн. (201, 234— 240).ч _

А. В. Каульбарстын мийнетинде де бул туўралы мағлыўмат 
а Қланып қалған. (81, 554).



А. Садықовтыц романында көркем шыплыққа айналдырН 
тарийхый шынлық сақланып қалған  дереклердин бири сып 
тында, әсиресе, халы қты қ турмыс шараяты  даққы нда жаз< 
мағлы ўмат бериўши бул мийнет оғада ды ққатқа ' ылайық. | 

«Поскан ел» эпопсясыида көркем шынлық дөретилиуин у! 
рениўде де бир қанша сын пикирлер көрсетиўге туўра келед 

«Минарасы бийик мәскеўЬ> бөлиминде "баянлаў көбир« 
берилип ксткен, шәҳәр, патша узақ тәрийп стиледи, Елмург 
шеШсн де тарийхқа байлакыслы күтә көп сөйлейди (131 
204— 211). ( )

«Орыс ели» бөлиминде де ҳәммеси қайта-қайта тәрийп Қ! 
лынады, саўғалар  да, бөлимлерде сөз етиле береди. (137, 19 
204). «Қонақта» деп аталған  бөлимде де узақ  • суўретлеўле^ 
бёрлы қ  қубылысты ҳәр тәреплсме сөз қылыў уш ырасады (13 
212—224). Көркем шынлықта тарийхый мағлыўматларды бая> 
лаўға бир қанш а дыққат күшейтилип жиберилгенлиги мәли 
болады. Элбетте, тарийхый роман болғаннан ксйин бундйй ма 
лы ўм атларды  бериў жүдә зәрүрли екенлигн даўсыз. Бирақ 
олардық узыннан—узақ  баянлаўлар  көркем шынлықтьщ б аҳ  
сын төменлететуғыны сөзсиз. «Елшилер» бөлимннде де «Ш ал 
кийиз» жы раўды н тилинен баянланған тарийхый ҳодийссле 
ҳаққында да усы пикирлерди айтыў мүмкин.

«Елши Петр Тургенев» бөлиминде де елшиниқ султанғ 
ақыл айтыўлары хызметкер, жигит Оспаннын қымыз қуйылға 
кесени дәслеп кимге созарын билмей албыраўлары да көркем 
лик дәрежеси орташ а орынлардан екенлиги анықланады. (137 
235— 243). «Швед атланысы» бөлиминде де баянлаўлар  бери 
ген. (138, 471—479).

Әлбетте, бундай нуқсанлар пүткил эпопеяда көркем шын 
лықтық баҳасын түсире алмайды. «Посқан ел» көлемли шы 
ғармасында әсирлерди қамтыған тарийхый шынлық шеберли 
пенен көркем шынлыққа айналдырылған. XX әсир әўлады уз 
өтмиште жасап өткен мәрт бабалары ны н қаҳарманлы ққа 
тарийхын сәўлелендириўши көркемлик дәрежеси ж оқары  шығар 
маны қызығып оқыйды.

Тарийхый шынлықтын кейинги дәўирлерге жетип келгек 
барлық факты көркем шынлық қурамына енгизиле бермейдн 
Эзиниц дөретпеси ушын керексиз деп есапланған фактлары 
жазыўш ы таслап та кетеди. Қар.ақалпақ-рус қатнасықларына 
гийисли архивлик ҳүжжетлерде Т. Қайыпбергеновтын « м ам ан  
5ий әпсанасы»нда көркем шынлыққа айналдырылған тарин 
хый шынлықтық көп ғана фактлары сақланған. М аман басла 
ған қ ар ақалп ақ  елшилери — П олат жасаўыл, М аман ш айы қ 
Мурат шайық улы (олардын хызметкери де бар) ,  Дмнтри

узақ
то.пы

Гладышев пенен бирге атлапып кеткеннен кейин, Оренбург- 
калған  Абдулла шайықты унтер-офицер Гордеев ҳәм Ман- 

сур ' дилмаш  'п ен ен  қосып олардын қасына басқа да қара- 
катпақларды  — Б абан азар  батыр, Баҳады р (Сағындық) ба- 
тыр Санший ш айық ҳәм Айдерек бийлерди қайтарған, Гор- 
десв пснен Мансур дилмаш  қар ақалп ақл ар  арасыида болған, 
Мурат шайықтын қабы ллаўы нда болған, оныц үйинде ж аса-  
ғ а н Қайып ханға барған, Д әўлетбай  батыр менен ушырасқан, 
улы ўм а көп ғана ҳодийселер болған, булар ҳаққында унтер- 
офицер Гордеев пенен дилмаш Мансурдыц 1743-жылы 2-ноя- 
брьде берген көрсетпелеринде кен айтылган (86, 563— 572). 
Ә лбетте, бул ф акт  оғада баҳалы тарийхый ҳәдийселер жөнин- д ё қунлы мағлыўмат береди, дәўирдиц тарийхый шынлығын 
хар актер лейди . Лекин, ж азыўш ы өзинин романында бул факт- 

Гордеев ненен Мансурдыц қар ақалп ақ л ар  арасында 
болыўын сүўрстлемеген, тарийхый шынлықтын бул фактын 
көркем шынлыққа киргизбеген. С партак  образында оныц 
руўхландырыўшылық тәсир ете алатуғын ғайратлы инсан бол- 
1 анлығьш кәрсетип бере алған. Көркем шынлықтан бундай мы- 
салларды  көплеп келтириўге болады. С партак  образыныц 
көркемлик дәрежеси ж үдә жоқары.

Образдыц табыслы ж араты лы ўы  ушын тарийхый шынлық- 
та сақланған прототиплердиц тийкаргы еҳмийетли роль ойна- 
ганлары романларға киргизилиўи шәрт болады. Бул шәрт 
орын.танбаған ж ағдай д а  көркем дөретпепиц қуны да темен- 
лейдн, образлардыц көркемлик дәрежесине де кери тәсир жа- 
сайды. Буны Т. ҚайыпбергенОвтыц тарийхый дөретпелсрннде 
проготиплер негизйндс образлар ж асалы ўы нда да байқаў 
мүмкин. Бул қубылыс «Бахытсызлар» романыныц бас қаҳар- 
маны Айдос ҳәм оныц инилери Бегис ж эн е  М ы рж ы қ образ- 
лары, сондай-ақ Есенгелди образы жараты лы ўы нда мәлим 
болады. Ссбеби, тарийхый шынлықта бул қаҳарманлар менен 
бир қатарда Майбас, Турым, Мырзасейит сыяқлы адам лар 
Ҳәрекет еткенлиги дереклерде қайта-қайта тастыйықлапады. 
Мысалы:.

.«—Ҳажыкелди углы Султан, 
Андын Айдос, Майбас туўған...»

деп жазды  Б ер д ақ  өзиниц «Ш ежире»синде (37, 289).
Тарийхшы илимпаз О цғарбай  Юсуповтыц «Ж әнибек ба- 

тыр, М амап батыр, М урад шайық Әзийз баба, Қоразбек бий 
аталық» деп аталған  Х ожамурат хәм Тәремурат суўпылар 
ямаса «Майлы шецгел» етмишинен дереклер» дсн аталғдц
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изертлеўинде де М айбас ҳаққында ж азады : «ҚоныратльцЦ 
Хийўа ханлығы сорамына орналасып қонысласып болған сс>' 
кэп ж ы ллардан  ксйнн Султан бий әлемнеп өткен, оньщ ел |  
басшылық хызметлерин баласы М айбас батыр д а  белгил; 
бкйлик дорсжсден мннәсип болған. Қ өп  ж ы ллар  өтпей-а 
Майбас блйден бийлик хызметлери Айдос батырға өтке! 
(235, 76).

Қ ар ақ ал п ақ  тарийхый романларыныц дөретилиўинде ке§ 
пайдаланған. легендаларда— рәўиятларда да  М айбас би 
хуўралы қызықлы фактлар сақланып қалған. Мәселен: 196^ 
жылы шыққан « Қ ар ақ ал п ақ  х,алық легендалары ҳәм анекдс!] 
лары» атлы китапта мынадай мағлыўм.атлар бар: «ҚарақаЛ 
нақ  халқы  ата журты  Түркистаннан кешип кслип, Хорез, 
жерине орналасып отырған ўақытта М айбас бий деген ада^ 
ел басқарып, соц ол аўырыўға шаталғ.аннан кейин оныц ор 
нына Хийўа ханы тәрепинен Есенгелди бий деген келеди 
(107, 81). Бул орынларда М айбастыц Айдос ҳәм Есенгелд 

дсн алдын ел басқарып, бий болғанлығы айтылады. Усы кн 
тйпта М айбасқа байланыслы тағы да қызықлы Ўақыялар туу 
ралы  да сөз болады: «Есенгелди бий халықтан аўыр са; 
лықларды өидирип жүрип, Айдостыц ағасы М айбас бийди 
үйине қонып отырғанда, асылған там.ақты е з  қолы ме 
неи жемей, М айбасқа аўзына салдырып, ж а ц а  туўғ"ан бала 
дай, арқасына тонын жаўып, не десе соны тайынлап, дәлби 
реклсп хызмст етип жүргениниц үстине Турым бийдиц әкес; 
Аймурза бий Айдосты алып келип, сырттан:

— Ағацныц ислсп атырған исине қара, аўқатты өзи же 
гендей Есенгелдиниц қолы ж о қ  па? Я адам ға  ҳүрмет еткеии; 
ниц мәниси усындай бола ма? — дейди.

Усыннан кейин Айдос етине бурыш ж аққанд ай  намысь 
кслип, қылышты қолына алы п, өзиниц ағасрлн ш аўы п тасла 
кын деп умтылғанда, Аймурза бий арага  түсип, Айдосты: 
ашыўын сорап, жарастырады», (107, 82). Демск, аўызекн дө- 
ретиениц бул орынларынан М айбастыц ғана емес, Айдос жоп 
Есенгелди мепен бирге, Турым бийдиц атаСы Аймурза бийдин 
де прототинлерине тән тийкарғы минез-қулқы белгилери туў 
ралы м ағлыўматлар алыўға ҳәм бул характерли тәреплерди 
образлар  дөрстиўде көркемлик пенен пайдаланыўға болат 5: 
ғыплыгына даў жоқ.

Усы рәўияттыц өзинде М айбас туўралы тағы бир факт| 
берилген: «Хийўа х.аныныц қусбегиси халықтан зәкат  алам ан  
деп жүрип, М айбас бийди урып, қорлағанда, оныц М ыржық, 
Бегис деген Айдос пснеп қаналас инилери «Хан қусбегисине 
халы қтан  зәкатты урып, жылатып алсын деп пе?» дейди д е
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тларына минип қылышын белине байлап, қарсы шығады
7107 83)-

Бул үзиндиден көринип турыпты, М айбас бий бул сапары 
х м>иьщ қусбегисинен хорлық көреди. Бегис пенен М ы рж ы қ 
б ү т а й  зорлық-зомбылыққа қәҳәрленип, бас көтсрип шығады. 
аемек, мәлим болыи тур, М айбастыц Айдос, Бегис, М ы рж ы қ 
У--ЭНС Есеигелдилердиқ ©мириндеги орны гиреўли болган.

Тек бул х ал ы қ  арасына тар қал ған  оцгимеден ғана емес, 
басқа да тарийхый гүррицлерден М айбас деи аталыўшы та- 
рийхый искер жөнинде көп ды ққатқа миясар фактлар табы- 
лады. Мәселеи:

«Халықтыц басыпа аўыр аўҳал түсип турған  усындай бир
ж агдайларда Хийў.а- ханына өзипиц ҳәр түрли ҳәрекетлери 
менен ж ағы на алғаи  Есенгелди моҳрем қ а р ақал п ақ  мийнет- 
кешлёрииеи жыйнаған салы қларды  жыйнастырып, бир күни 
езинии күйеў баласы М айбастыц үйине қонақ болады. Май- 
бас Айдостыц туўысқан ағасы ексн. Ал Есенгелди езиниц ту- 
ўысқан қарындасын М айбасқа турмысқа шығарған. (100, 51). 
Бул ’ рәўиятта Майбас. Есенгелди мәҳремниц күйеў баласы 
екенлиги айтылады ҳәм оныц Айдостыц ағасы екенлиги де 
тагьг бир мәрте тастыйықланады. Ж әне де дәслепки үйрепил- 
гсн .тарийхый деректеги киби Есенгелди М айбастыц үйинде 
мийманда болыўы ҳәм ҳэдден тыс өрескил қылўалары, " оған 
Айдостыц ғәзеплениўи сөз етиледи- «Ханныц ец ж ақы н моҳ- 
реми ҳәм қайнағасы үйине қонақ болғаи соц М айбаста не 
■I урмс,' мал семизин сойдырып, иззеттиц барлы қ жақсы  түр- 
леран көрсетип, Есеигелдиниц басына еки көпшик, белине еки 
көишик, .аяғына еки көпшик қойып, там ақты  аўзына шайнап 
салғанға шекем Есенгелдиниц хызмети ушын тик турған.

Усы мәҳолде М айбастыц душ панлары  Айдостыц үйине 
барып, ҳәр түрли ҳийлелик сөзлер менен алдап,' М айбастыц 
и.меген ислерин бирим-бирим айтып- шағынып және М айбас- 
т..:к қарақалп ақларды ц  ары ц .астына (аяқ  астына — Ө. Ҳ.) 
б:.сқаиын айтады.

Бурыннан ж аманлаўы  қанып жүрген ҳәдийсеге Майбас- 
7;.:ц мына қылған иси қосымша болып, Айдостыц шашы тик 
.урып, түри бузылып, қары ў-ж арақлары н  асьшып, М айбастыц 
Ү'!ине атланады». (100, 5 П'.,

Солай  етип, бул деректе Айдосқа сөзди жеткериўшилер 
Майбастыц душпаплары деп улыўма айтылады, оўелги рә- 
ўиятта Турым бийдин океси Аймурза бий деп анық аты атал- 
ғанлығы мәлим. Улыўма Есенгелди менен Айдостыц арасын- 
Дағы қарама-қарсылықтыц бир түйини усы М айбасқа байла- 
пыслы болған, аға-инилер трагедиясында да оныц қатнасы
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бар. Л егендаларда бул туўралы қайта-қайта сөз болады. М 1 

салға:
«Султамурат бийдин. Айбас, Майбас, Айдос деген үш ба 

дасы  болады. М айбастыц еки баласы  болады. Үлкени - 
Мыржық, кишкенеси Бегис». (100, 68).

Бул рәўиятта Айдослардыд әкесинин аты Султамура! 
деп бериледи, ал оныц үш баласы болған деген п и к и р д ек ө р  
сетиледи, Бегис пенен М ы рж ы қ М айбастын перзентлери еке^ 
лиги атап өтиледи.

Тагы бир тарийхый деректе де ды ққатқа ылайық фактла 
қалған: «Айдостьщ Бегис, М ыржық, деген еки иниси боладь 
О лар екеўи де Айдосгын ағасы М айбастын б алалары  болға! 
М айбас өлгеннеи кейин онын ҳаялы  балалары на: «Бийлик -  
сенлердики, сенлердин ж аманлы ғы қы здан  бийликти мырзар| 
алып кетти», — деп ғы ж ақ  берген. .Усыннан ски бала Айдо 
пенен мәлеллеседи». (100. 33).

Б ул  мысалдан мәлим болып тур, М айбас дүпьядан еткен 
нен кеййн онын өмирлик ж олдасы  Бегис пенен М ыржықта 
Айдосқа қарсы қояды.

Ж уўм ақлап  айтқанда, тарийхый дереклердиц ҳәзирги дә 
ўирге шекем сақлап  келген мағлыўматларын үйрениў бары 
сында, тарийхта Айдос, Бегис және М ы рж ы қлардыц қасында 
олар мснен оғада тыгыз байланыслы бир қаҳарм ан  —Майбас 
болған, оныц сол зам андағы  саҳра трагедиясында өз орны 
бар, көпшилик ж ум бақ  ҳәдийселер, тарийхый шынлықгыц қу 
пиялары онын. менен тиккелей байланыслы. Бердақтыц «Ше 
жирсси»нде де, тарийхшылардыц илимий изертлеўлеринде де, 
фольклорлық дөретпелерде де оныц исми жийи-жийн тилге 
алыпады. Дсмек, бундай тарийхта өз орны бар, образлары 
жар.агылған прототиплсрге туўрыдан-туўры қатна.сығы бар, 
тарийхый шынлықтыц белгили қаҳарманыныц көркем шы- 
ғармадан  сыртта қалып қойыўы көркем шынлықтыц кемис- 
лигин көрсетеди, образлардыц ж арлыланыўыиа алып келеди, 
Т. Қайыпбергеновтыц романларынан бул тарийхый тулғаныц 
қалдырылып кетиўи тек баслы қаҳарман Айдос образыныц 
ғана емес, Бсгис, М ы рж ы қ және Есенгелди образларыныц д а  
баҳалары и түсирип тур, прототиплер толық романға киргизи- 

' лиўи, анығы, тарийхый шынлықтыц кернекли тулғалары  об-| 
раз  дәрежесине көтерилиўи зәрүр еди.

М айбас сыяқлы тарийхта қалған, ромаиларда сүўретлен- 
ген ҳәдийселердиц баслы қатнасыўшыларынан болғаи, образ-| 
лар ы  ж асалған  прототиплер менен тәғдири сабақлас  Турым! 
бий, Арзы батыр, Мырзасейит тәризли қаҳарманлар  да кер-| 
кем шынлыққа алынбаўы арқасында жазыўш ыныц утылған-
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•1 ығык сезиўге болады. Ақыры, бул адам лар әсирлер траге- 
диясы сыпатыпда әўладлар өкнниш пенен еске алатуғын ҳә- 
сиретли ўақы яларда  ҳәр бири өз орнына ийе болған. Роман- 
ныц сюжетине усы ҳәрекетлер киргизилгенде, олардыц образ- 
лары  раўажланды ры лғаны нда қәлем ийеси тек утатуғынлы- 
ғ ы сөзсиз. Мәселен, Мыраасейиттиц аты дереклерде умы- 
ты лмай сақланған. ол Айдос бийдиц идиралды перзенти, әзе- 
зүллик  пенен шөлкемлестирилген, бир ушы Хийўаға, ҳийле- 
ксрлик сиясатқа барып тирелетуғын қайғылы қурбанлықтыц 
ту цғ ыш  қурбаны да ол болған, Мырзасейигтей ғошшақтыц 
қыршын өлиминен соц ғана қан төгиспелер ҳәўиж алып кете- 
ди, Демек, эпнзодлық персонажлар ретинде болса да бул қа- 
"ҳармдн ш ы ғармаға кириўи керек еди.

«Б^грақ, Мырзасейит деген Айдостыц үлкен баласы Қор- 
ғанбай деген жсрде Ақжағыстыц бойында қус салып жүрген 
скен, ол оны излеп таўып алады. М ырзасейит М ыржықтын 
түрин ж ам ан  көрип, қусты таслап  қалаға  ҳарай  қашады, 
М ыржық оныц изинен қуўады. Қ ал аға  ж ақы нлаған  жерде 
изинсн жетип, найза түйреп, Мырзасейитти өлтиреди. Айдос- 
ть;ц баласы М ы ржықтыц найзасы тийип қулап, ж ан  тапсыр- 
ғап жерге жерленеди. Ҳәзир Айдостыц биринши баласы өл- 
геп жеринде «Айдос қаланыц» қасында «Сейитшилик» деген 
үлкеи әўлийе бар». (185, 20).

Бупда Айдостыц улып иниси М ыржықтыц найзалап  өл- 
тиргсни сез қылынған. Тағы бир деректе де Мырзасейит туў- 
ралы мағлыўмат бар.

«Лйдостыц Ы рза, Төре, Мырзасейит дегсн үш баласы  
болғаи. Е ц  үлкен б,аласы Мырзасейит батыр ҳәм ақыллы ж и- 
гит болған. Ол ац аўлап, қус салып, ел аралап  жүреди екен. 
Айдостыц өзи менен туўысқан Бсгис ҳәм М ыржық деген еки 
иииси болған. Б ул  еки иниси күштен, батырлықтан өз ўақ- 
тмнда алдына адам  салм аған  жигитлерден есапланған. Мине, 
Айдостыц еқи иниси менен Мырзасейит келиспей, барлы қ ўа- 
Қьггта мәлеллесип, басы писпей, мереке-мейилислерде шеки- 
Н!!сип қ а л а  бергенлиги себепли, М ы рж ы қ пенен Бегис Қоцы- 
рзт бетке, Турым бийдиц карамағы на кетип қалған  болады» 
(ЮО, 54).

Рәўиятта Мырзассйиттиц Айдостыц үлкен улы екенлиги, 
оиыц батырлығы, жоне ақыллығы, ацшылыққа, қус салыўға 
ышқыпазлығы, Бегис ҳәм М ы ржы қ пепен келисе алмағанлығы 
сөз етиледи, олардыц Мырзасейит пенен аразласып, Турым 
бийге кетип қалғанлы ғы  айтып өтиледи. Соцынан М ырзасе- 
|:итгиц өз ағалары  қолынан әрманлы көз ж умыўы  да өз сәў-
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лелениўин таўған: «Үлкен баласы  М ырзасейит болса бурын 
ғы өзиниц әдети бойынша қус салып жүрген ўақты екен.

Мырзасейит Қорғанбай деген қалы ц тоғайлық ҳәм әўли 
йеликте қус салып жүрнп, алыстан киятырған еки .атлы ҳ»] 
оныц изиндсги атлы әскерлерин көреди. Бул атлы лардап қа 
ўипленип, М ырзасейит қаш ады. Буны көрген Бегис пене 
М ы рж ы қ оныц изинен қуўып, Сейитшилик деген ж ерде  изи 
нен жетип, найза менеи ш анышқылап өлтиреди. Ҳәзир ус 1 

жер Сейит әўлийешилиги деп аталған. Себеби, бул жерг 
биринши болып М ырзасейит қойылған». (100, 55).

Бунда М ырзасейнттиц әжели айқын сүўретленип тур. Д е  
мек, тарийхый дереклерде ол туўралы  көп сәз болады екен.

Көркем ш ы ғарм аларда  хал ы қ  рәўиятлары берилгенд 
де олардан  да М айбас туўралы да, М ырзасейит ҳаққында л> 
мағлыўматлар ,алыўға болады. Бунда Мырзасейит Айдос бий 
диц ец кишкене баласы  сыпатында аталады, оны Қорғанба! 
әўлийениц тусында М ы рж ы қ ез  қолынан қьглышлап өлтир: 
гени сөз етиледи. (201, 101).

Арзы батыр ҳаққы нда да усы пикирлердн .айтыўға бола 
ды, себеби бул адампыц .аты да халы қ эцгимелеринде кв| 
тилге алынады. Мыса.пы:

«Әскерлеринен айырылып қалған  Бегис пенен Мыржьп 
ексўи уз.ақ ж олға  жүрип келип, Көк өзекке атларын салып 
жүзип ж ац а  ортаға келгснде Айдостыц батыры Арзы баты 
жасырынып турып, буларды гөзлеп атады. О қ Бегиске тийи1 

көзи тыиып, аттыц басын мецгере алмай, дәрьяныц ортасыид? 
турғанында Арзы батыр барып, найза меиец шанышқыла! 
өлтирип, дәрьяға  ығызып жибереди». (100, 56).

Бупда Арзы Айдостыц батыры ҳәм Бегисти өлгирген адаи 
сыпатында атап өтиледи.

Тағы бир рәўиятта оныц М ыржықты өлтириўде де қатна 
сы болғанлығы туўралы да сөзлер бизиц дәўиримизге дейи! 
сақланып қалған: «М ыржық келипти дегенди Арзы батырл.а{ 
еситип оны әлтирип, геллесин апарсақ, үлкен сыйлық аламы: 
деп ойласады. ...Оны Арзы батырлар өлтиреди. ...Ертецип 
азанда Арзы батырлар М ы рж ы қты ц  геллесин Айдосқа альн 
келген». (100, 74).

Р әўиятларда Арзы батырдыц атынан айтылатуғын сөз 
лер дс аз емес: «Д зрўазаларды  бекитип, ацлыўда ж атқан  Ай 
достыц әскерлери буларға бақырады:

—  Ҳәй, Турым бийдиц ийтлери. Кейин қайтыцлар! БоЛ; 
маса елесиз!

Аидос бийге туўысқан түўе, жети қайнағанда сорпаск 
қосылмайтуғын бас әскербасы Арзы батырдыц бул гопн ею
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туўысқанпьщ (Бегис пенен М ыржықтыи — Ҳ. Ө .). ғәзебин бе- 
тер келтиреди (201, 101).

Р әўиятларда Арзыныд өлими жөнинде де айтылады. Мы-
салы:

«Айдостыи геўдедеи айрылған басы ж ум алап  жерге тү- 
ссди. « К еқ  кийим тозбас, кецесли ел .азбас» дегендей-ақ, 
журтсыз, кеқессиз қалған  Айдос саўытын шешип атырғанда, 
артында турған Арзы  батыр «Уаҳ. екеўимиз де өлдик», дсп 
бас бармағын аўзына салып, оны тиси менен жулып алғаи  
сксн дейди». (100, 60).

Усыган уҳсас фактлер басҳа легендада бар: «Бул ўақыт- 
та халықтық азатлығын Бегис пенен М ыржықтай болып ҳор- 
гап жүрген Арзы батыр айрықша көзге түссди. Ол Айдостыи 
Хнйўа х ан ы ва  сатылғанын тек өлср алдында ғана биледи. 
Усындай қорлыққа шыдамай, бас бармағын тислеп жулып 
алады ҳәм әрманлы қ пенен Хийўа қанишерлериниц қолынан 

лип кетеди. Тирилей қолы .артына байланып, көкирек сүйеги 
анжар менен тилинип, батырдыц жүрегине муздай суў сер- 

||иледи (107, 86).
Тариихый дереклерде аты сақланып қалыўына қараған- 

а, Арзы б.атырдыц да романларда сүўретленген ҳәдийселер- 
де өз орны аз болмаған. Тилекке қарсы, оиыц образы шы- 
: зрм аларда  дөретилмеген. Көркем шынлықта бул қаҳарман- 
а да орын берилмей қалған. Әлбетте, екинши дәрежели әҳ- 
ийетке ийе қаҳарманларды  керкем ш ы ғармаларға толық 
иргизе бериў шәрт емес лекин бас орынларда |турған тул- 
1лар алыныўы мақул болады, себеби прототип тийкарында 
браз ж асаўды ц  нызамлылықлары усыны талап  етеди, образ- 
ар прототипти ҳәр тәреплеме сәўлелендириўи ж әне оған 

сәйкес келиўи зәрүр болады.
Әлбетте, керкем сөз зергери ПГ. Қайыпбёргенов М аман, 

\йдос, Ерназар, Қумар ҳ. т.б. прототиплерди шеберлик пе- 
ен о^разға  айналдырғанлығы сөзсиз. Атап өтилген қаҳар- 

манлар да  усы образлар  сыяқлы ез сәўлелениўин күтип тур.
Кейинги ж ы ллары  Ж . М уратбаевтыц «Дығырық», (157), 

Шежирениц шыбығы» (158), «Аққуўға оқ дарымайды» (159) 
П!ығарм.аларында шсберлик пенен образлар деретилди. Әси- 
ресе, Қ а р а қ  батыр образы дыққат аўдарады. А. Султаиовтын 
'Д өхм ет»  романында Аллаяр Д осназаров образын дөретти. 
(206).

Әлбетте, тарийхый шынлықтыц барлық фактларыц кер- 
'<ем шынлыққа киргизиўди жазыўш ыдан ҳеш ким қатац  та- 
•тап ете алмайды, фактларды  тацлап алыўға, ези зәрүр емес 
Деп есаплағанларын қалдырып кетиўге керкем сөз устасы-
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ныц толық ҳақысы бар. Б и рақ  та. қунлы тарийхый шығарма 
дөретиў ушын тарийхтын еқ харақтерли фактларыи алыў ке- 
рек, ен зәрурли ф актларды қ қалдырылып кегилиўи көркем 
шынлықтық дорежесин төменлететуғынлығы даўсыз. Т. Қа^ 
йыпбергеновтық «Бахытсызлар» романында Айдос бий бао  
қарған  1827— 1828 ж ы ллардағы  қарақалиақлар  көтерилиси 
сүўретленген. Лекин, көркем шынлыққа бул көтерилистиқ 
барлы қ фактлары  киргизилмеген, сонық ишинде, ец бир зә; 
рурли фактлар  да көркем шынлықтан тыста қалып қойғ.ан; 
лығы романға өз тәсирин тийгизгенлиги байқалады. ТариЙ 
хый дереклерде — халы қ легендаларында, көркем шығарма' 
лардын 'Засқэ да  /түрлеринде, илимий изертлеўлерде, Хийўг 
ж ы лнам алары н да бул көтерилис туўралы көп санлы маглыў 
матлар сақланып жеткеп. Кетерилис пайытыида қар ақалп ақ  
»тар Қ оқы рат қаласына тоиылыс ж асаган. Романда бул факт 
толы қ сәўлеленбегеи, тек Айдостын өз жигитлерин Қоцырат 
ка  атландырганлығы туўралы бир гапа эиизод бар. (92, 360 
361). Ал М уҳаммед Агаҳийдиқ «Риязу-д-довле» шежиресинд< 
бул көтерилис ҳаққында көп мағлыўматлар ж азы п қалдырыл- 
ған, соиық ишинде Қоқы ратқа көтерилисшилердиц шабылы 
ўы жөнинде' де баҳалы дереклер бар: «Муҳаррем айыпыц ек 
шемби күни ол— Айдос өзиниқ еки улы Ы рза меиен Төреп 
300 жигитти баслатып Қ оқы рат қорғанын басып алыў ушьн 
атландырды. Бир неше күннен кейин бул отряд Қоқырат 
қорғанын қамады. Қоқы рат қорғаиыныц ҳәкими, ханға сыйлы 
М уҳаммед Яҳып Мушриф дәрўазаларды  жаўдырды, қорға- 
ныў бойыиша басшылықты өз зиммасына алды, минар ҳәм 
дийуалларға сарбазларды, мергенлерди қойды, барлық жерге 
найзакерлерди жиберди, ҳүжим қайтарылды, бирақ қорған- 
нық ерж үрек қорғаўш ыларынық бири дин жолында шейи! 
болды және қозғалақш ы ларды қ биреўи д озаққа  ж ол алды 
Бупнан соқ саўаш песинге шекем созылды. Кейин ханымы: 
хызметкерлериниқ «қаймағы» — Қутлымурат аталық, Орзг 
бий, М оллақораз бийлер М ушрифтиқ рухсаты менен өз нө 
керлерин басқарып мәмлекет душпанлары мснен урысыўғг 
шыкты. Қылыш ҳәм найзалар иске түсти. Қозғаланшыла}] 
өзлериниқ бар күшин салыўына қарам астан  саўашта бардап 
бере алмады, көпшилиги қырылды, қалғанлары  теқизге қа 
рай жөн алды қашты ҳәм набыт болды. Ы рза баҳадыр, әж а 
йыи жаўынгер, теқиз ж агасы ида беккем турып алып қуўғын 
шыларды жибермеди, қашып бараты рғанларды  қутқарып 
оларды. белгиленген орынға жиберип турды. Бир гезде ж е  
нимиаз лошкерден бир жигит елеспесиз ҳәм шаққан ғана қоз 
ғалақш ы ға жетип барды, оны найза менен шаишып, теқизг<
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таслады. Киши иниси Ы рза баҳадырдьщ киши иниси Төре ба- 
ҳадыр қашып бараты рғанда М уҳаммед Яқып Мушрифтид 40 
жигиттен ибарат отряды тәрепинен тутып алынды... Төре ба- 
чадыр ҳәм онық жолдасларын кисенлеп Яцып Мушриф ат- 
ландырды...» (71, 131). Демек, көтерилистиқ еқ /әҳм и йетли  
Ьактларынық бири усылардан ибарат болған екен, лекин бул 
)ғада зәрүрли фактлар  көркем шынлыққа киргизилмей қал- 

ғ>ан. Егер де усы баҳалы ф акт көркем шынлық қурамына ен- 
•изилгенде онық көркемлик дәрежеси де ж оқары  болар еди, 
^бразлар ж араты ўда да жетискеиликлерге ерисилген болар 
:ди, тарийхый шынлықтық еқ әҳмийетли ф.актларын қалды- 
рып кетиўден көркем ш ы ғармалар тек  уггыратуғынлығы мо- 
чим болады.

Бул қубылыс «Түсиниксизлер» романында да сезиледи. 
1’855— 1856-жыллары қар ақалп ақ л ар  шығарған көтерилис 
огада үлкен тарийхый ўақыя болған. Көркем шынлықта көп 
ғкна тарийхый ҳәдийселер қалып қойған. «Гүлшен-и-дәўлет» 
хроиикасында да, илимий ж умысларда да, халы қ легендал.а- 
рында да көтерилисшилердиқ Хийўа ханнық саўда кемелс- 
рин тутқанлығы туўралы факт белгили. Б ер д ақ  шайырдық 
«Сриазар бий» дәстанында да бул факт бар:

«Душпапықа саўда салды,
Тоғьщ ушын ғозийне алды,
Киси асыи цусбеги алды,
А рыслан туўган Ерназар бий».

(37 , 175 ).

Демек, усы факт, көтерилисшилердиқ Гөне Үргенишке 
барған  фактлары  қалдырылып кеткенлиги мәлим болады.

Солай етип, көркем шынлыққа жазыўш ыпық ф актларды 
гақлап алатуғынлығы, гейпараларын қалдырып кететуғынлы- 
ғы, лекин еқ зорүрли ф актларды қ таслап  кетилиўи көркем 
пгынлықта тарийхый— шынлықтық ҳәр тәреплеме сәўлелени- 
ўипе нуқсан кслтиретуғынлығы сөзсиз.

Тарийхый шынлықтық фактларын көркем пайдаланыўда 
жазыўш ы ўақыт ҳәм орын өлшемлерине де өзинше қатнас 
ж асаўға  ҳуқықлы. Көркем шыгарма фактты көркемлик пе- 
иен қолланыўды талан  қылады. Қәлеген тарийхый фактты шы- 
гармаға киргизгенде жазыўш ы өз керкем қыялы арқалы. об- 
рззлы  түсиндирер болсақ, «жац ендиреди», 1743-жылдын 
қийында Абылхайыр хан қарақалп ақларды  шаўады. Усы ша- 
быўылда ол көплеген адам ларды  бенде етип алып кетеди, 
одардық арасында Қоқыраттық үлкен бийи Ы рысқул да бар
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болады. Бул туўралы П. И. Рычковтыц «Оренбург губерния-Я 
сыньщ топографиясы» китабыида мағлыўмат бериледи. Тут.-Я 
қынлар арасында Абылхайырдьщ өзи бенде қылған олард^щЯ 
ханы Ырысқул... б алалары  ҳәм ҳаяллары  менен бар едиД  
Абылхайыр оны бир қанш а ўақы т езинид қолында услаи 
рып, кейин журтына қайтарады, оньщ және келиўин т а л а Л  
етти, бул ушын оныц ҳаялы н ҳом балаларын алып қалды».я 
(199, 122). Усы факт романда «М аман бий әпсаиасы» дй-1 
ретпесинде де пайдаланылған, бирақ ж азыўш ы өз керкемд 
қыялы кемегинде факттьщ орнын ҳом ўақтын езгертеди, се-1 
беби тарийхый дереклердин езинде бул ҳәдийсенин — Ы рые~| 
қул бийдин, қашан, қай  жерде ҳәм қандай ж ағдайда  тутқыгД 
қылынғанлығы анық емес, тек улыўма сы патламалар м әлим :!  
оныц сол жылы қыста, қ а р ақ а л п ақ  үлкесинде бенде болған-1 
лығы белгили. Демек, анық емес қубылысларды анықл,аў | 
ушын ж азыўш ы қыялы порўаз етеди. Т. Қайыпбергепов у с ы |  
ф акт тийкарында ез романыиыц ен. бир тәсирли жоне қы-Ш 
зықлы бетлерин жазған:

«Қ апталдаи бийдәрек үш ,атлы шықты.
Бийдорек кисилердид кезинше езлеринид аўыз алалы ғы н,!  

керсетпеў мақсетинде олар шоқланысты.
Үшеўдид ишинен қызыл рәпийда бетли, қар а  мурты ! 

еки езиўинде турған, аўзы кемедей, кесесине ескен биреўи! 
қамшысыныд баўын шупатайына илдирип, Ы рысқул бийге! 
сәлем берип, қол алысты. Ол басшысы болса керек, қалгпн! 
еки жолдасы  да оныд даўысына усатып даўысларын созъш! 
сәлем беристи ҳәм ол кимпид қолынан алса — тек солардьщ ! 
қолынап алып шықты.

— Қ одыраттыд ханы, мийманбыз, Абылхайыр ханиан-1 
быз, — деди қызыл рәпийда- бет». (91, 163). Демек, бийтаныс! 
үш кисинид келиўи менен бәрше сьтрлы ҳәдийселер баслана-1 
ды, аты-жени биймәлим бул адамл,арды хан халықтыд аў ы з- |  
биршилигин ыдыратыў ушын бийге арнаўлы жиберген б о л а - |  
ды. олардыд Ы рысқул бийдид үйинид терипде мийман болып! 
отырып зилли гоплер менен абай еткенлери, кендире алмай:! 
ғәзепленип кеткенлери сүўретленеди. Дәўирдид қы йырм анн  
шыйырман ҳодийселери, сиясаттағы ҳәр қыйлы усыллар,] 
адам лар  арасындағы қарым-қатнасықтыд түрли-түрли кери-1 
нислери усы бир ғана эпизодтыд езинен-ақ адлатылады, ж а - |  
зыўшыныд керкем қыялы бул жерде тарийхтыд қурғақ фак- 
тын керкем шынлықтыц ж анл ы  фактыиа айландыр.ады, тә-1 
сирли және қызықлы, ж у м бақ  бир ў ақы ял ар ға  айн алды рады :] 

«— Бизиц уллы ханымыз сизди атышуўлы Қ оцы ратты ш  
ханы деп есаплайды, — деди мийман басы. — Сизиц жобир-
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жапаларьщ ызға көп ой жиберди. Ябы урыўынын сизге үстем- 
лик етнп, сизди пәжмүрделик ҳалға  түсириўиие қайылшылы- 
кьг жоқ. М уҳаммед пайғамбар да жәбиркеш ж ағы ндам ан  де- 
ген. Я бы ларды қ өшине-өш, қасына-қас ханымыз сизди уллы 
Қонырат елине хан етип тиклемекши. Танланбаныз. Тереннен 
оиланған, өлшеп пишилген гәп, бул. Қазактын, өзбектин, қо- 
қырат урыўларын да сизге жыйнап берип, қонырат елин 
жоқтан бар етпекши. Сонда ябылар да, кенегес те, -манғыт та, 
ж алайырларын да ҳонырат болып шыға келеди. (91,164). Де- 
мек, бул келген таныс емес қонақлардыц гәпи. Ж азы ўш ы  
факггы сүўретлегенде оны ҳәр тәреплеме қайта ислейди, көр- 
кем сөз ийесиниц ханныц алдын-ала< қәтерешилер жибериўи, 
онын сәлемнамасы сыяқлы қосымшалары, фактты ж анлы  та- 
рийхый ҳәдийсеге айландырыўы дәўир өлшеминен шығып 
кетпейди, сол өзи сү\'ретлеп атырған әсир ҳәм оныц нызам- 
лыклары көлеминде ҳәрекет етеди.

Т. Қайыпбергеновтыц романларында тарийхый шынлық- 
тьщ фактларыныц усылайынша шеберлик пенен көркем шы*н- 
лық ҳәдийселерине айналдырылғанлығыц көплеп ушыратыўға 
болады.

Тарийхый дереклерде, атап айтқанда. Мупис ҳәм Агаҳий- 
диц «Фирдаусу-ль-икбал» хроникасыпда Төремурат суўпыныц 
қырық қар ақалп ақ  қызын атқа алмастырганы туўралы факт 
сақланғап, халық легендаларында да араллы  өзбек Те>рему- 
раттын. қар ақалп ақ  қызларын сатып жибергеилигин қаралаў-  
шы мағлыўматлар көп. «Фирдаусу-ль-икбалда» төмендегише 
жазыўлар сақланған: «Соньщ ишинде, ол — суўпы... хорасан 
'гүркменлерине он бир ‘атқа Қурбанбек бийдиц қызын тағы 
қырық қыз бенен бирге алмастырып жиберди, қызлар у\қжа- 
гыста бенде қылынған еди... оларды Хорасанға, қызылбас- 
ларға қ а л м а қ  қы злары  деп апарыў ушын атландырды». (156, 
120)'. Усы ф акт та «Бахытсызлар» романында көркемлик пе- 
нен пайдаланылған. Тарийхый дереклерден тек қысқа мәлим- 
лемелер ғана белгили, ж азы ўш ы  роман бетлеринде усы факт- 
тьт көркем эпизод дәрежесине көтереди: Айдос бий мириўбет 
күнин жәриялайды, қырық қызға оныц аўылыпда- отаў тиги- 
лип, олар сонда ҳөнер үйрениў менен машқул болады, Қоцы- 
рат ҳәкиминиц топылысы гезинде қызлар Қоцыратқа алып 
кетиледи. Бул ҳәдийселер романда төмендегише өз сәўлеле- 
ииўин таўады: «Қызлар отаўыныц айналасында керинис әлле- 
Қашан өзгерген, иште шадлы күлкилер, бир гезде «Ж етим 
қызға» шерткен шыцқобызға қоса қосық айтқан қыз ҳаўа- 
з у  еситилди.
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. . .Жасында ата-анасынан жетим қалып, ержеткенде әж а-1  
+асы меиен сүйген жигити ж а ў  қолына бенде болып кеткен! 
жетим қыздын зарын ҳәр еситкөнде Айдостын, да жүреги ли-1 
лмлдеп кетер еди. Аўыл тынышлығын бузған бул ҳосиретли! 
ески нам аға қулақ  салып, атқосшысы менен гилт тоқтадьЛ 
ҳәм намаға берилип, көп атлынын, аўьыи-а белбеў болып қы - | 
сып киятырғанын анғармады». (92, 188).

— «Қәне Қәдирберген айт, аўылдыц аўҳалы нешик? - 1
— Басқы нш ыларды қ дәрти қызларды окетиў екен, отаў- | 

ды қамалап, ҳор қайсысы алдына бир қыздан өнгереди, бос-1 
лады  азы-кем мал айдады». (92, 189). Ж азы ўш ы  қызлардьщ ! 
бенделикке түсиўлерин усылайынша сүўретлейди, олардыц] 
Қ оцы рагқа Варғаннан кейинги тәғдийри роман бетлеринде! 
берилген: «Ш абыўылға жиберилгенлер келгенде ҳокимнин, б ас | 
итибары нөкерлерде емес, бенде қызларды түўеллеўге қара-! 
тылды. Әмиўдәрьядан аман өткенлерден еки қыз кемисли-1 
гин апықлады. Оларды ж асы рған  нөкерлерди тез таитырып, 
«ҳарам нийетли гоззаплар» деген айып пенен қаланы ц орта- | 
сындағы ж апты ц  көпирине байлатты, қолеген жолаўш ыныц— 
бир-бирден кесек атып өтиўине рухсат етилди». (92, 194). Бу-1 
л ар  жазыўшыныц көркем қыялыныц жемиси, шынында да та-< 
рийхый шынлық тек атап өткен факггтыц қалай  ж үз берген- 
лигин, қандай ш әраятта болғанлығын, адам ларды ц қалай  ҳә- 
рекет еткенлигин көрсетиў— көркем сөз зергериниц миннети.| 
Суўпы қырық бир қызды атқа алмастырып жибсргенде ҳэм-;, 
ме бийпорўа қалмайды, ҳәкимниц нөкерлеринен екеўи, ҳолсиз; 
де болса, қарсылық көрсетеди, қызларды жасырып таслайды.] 
Усы фактты көркем сүўретлеў барысында Төремурат обра-, 
зын да ашып бериў әмелге асырылады: «Периштем, ийттиц; 
наласы қудайға жеткенде — аспаннан сүйек ж ауар  еди. Бий-1 
нгара наш ар— киси перзенти, киси хызметкери. Лскин, биз! 
Айдостыц игри исцн туўрылап атырмыз. Ол Хийўа ханына 
бийпул саўға қылмақш ы еди, биз Хорасан ханына саттық. 
Қ ы злар  енди елине он бир ат болып хызмет етеди». (92, 
195). Солайынша, тарийхый романда бир ғана ф акт керкем 
шынлыққа киргизилгенде жазыўш ыныц қайта ислеўинен етип, 
дәўир характерин белгилеўши, инсан образларын ашып бе-| 
риўши тарийхый ҳодийселерге айналады.

К. Султаповтыц романында да Әжинияздыц ҳәм оныц 
сүйген қызыныц тәғдийри туўралы мағлыўм.атлар керкем 
шыилық дөретиўге хызмет қылған, шайыр ҳом оныц гөззал 
яры ҳаққында қар ақалп ақл ар д а  көп санлы роўиятлар бар. 
Әжинияздыц өз заманыныц ец гөззал және ақыллы қызын 
•сүнип қалғанлығы, олардыц айралы ққа гириптар етилгенлиги

44



_  факт. Жазыўшынын. романында усы факт негизинд^ тий- 
карғы сюжст раўажландырылады. К. Султанов Әжинияз бе- 
лен Х анзаданын бир-бирине аш ық болып қалғанларынан бас- 
,311 сүўретлейди, оларда мухаддес ышқы сезим—туйғылары- 

Нын қалай  пайда болғанлықларын, олардын биреў-биреўине 
деген умтылыўларын қәлемғе алады.

Көркем шынлықта Әжинияздын, Ханзада менен дусласы- 
сын сүўретлейтуғын, көркем қыялдан ж асалған  эпизодлар 
Ьар. Тарийхый шынлықтан Әжинияздын әз заманынын дил- 
ўа-р қызын жақсы көрғенлигн белғили. Лекин, бул факгг то- 
лық емес, жазыўш ы өз қыялы кемеғи менен көркем шынлық- 
ка ўақы ялар  дизбсғин ендиреди.

«Қ ылацлаған  ж ас  жиғитлер қызыл шүберек көрсе елен 
стип,' кәз таслап киятыр. Кылш ылдағап үш ж а с  жигит бар 
ж апа кийимин үстине илдирген. Басларьшда- қырма қураш. 
Беллерннде ш аш ақлы  қырмызы белбеў. Кеўиллеринде жигнт- 
лик ҳәсери. Өнгимеси — сулыў қыз. Үшеўинде де быйыл му- 
чаббаг ескини бар. Ж ақсы  яр тутсақ деп ышқы етеди.

Қылацлаған  ж ас  жигитлер қызыл шүберек көрсе елец етип 
кйз таслап киятыр. Тап усы ўақытта жигитлердиц қарсы ал- 
дындағы есиги түриўли отаўдан қабақ  арқалап, бир нәўше 
қыз шықты. Жигитлер ж алт  қарады. Үстине қызыл шубар 
көйлекти шубатылдырып кийип, оныц сыртындағы қара  беш- 
пентиииц ецири менен етегин қарыс сүйем нағыслап, белин 
қуўыршақтай қынаған, басына айдынлы меиен түрмени жү- 
йин келтирип, тегислеп шебер ораған. Он бес ж асар  шама- 
сындағы бой-сыны келискен қыз үйден шықты да, жигитлер- 
ли көрип, қыялап бир қарады. Оннан соц қәддин дүзеп. 
«Таллық» дәрьясыпа қарай  адымын майдалап басты». (207. 
159).

К  Султановтыц көркем шынлыққа ези сүўретлеп атыр- 
ған дәўир руўхын шебер сицдире алатуғын, миллий колорит- 

и нәзик бере алатуғын көркем сөз зергери сыпатында тән 
элынады. Романда да онын усы шеберлиги айқын жүзеге шы- 
гады. Берилген үзиндиде де көркем шынлық дөрстиў ушын 
:;олем ийеси ези сүўреглеп атырған ўақы яларды ц шығармага 
:>->ркемлик иенен енгизилиўине айрықша дыққат аўдаратуғын- 
■ 1 ығы көринип тур, ж азыўш ы қаҳарманлар.ынын кийген мил- 
• Iий кнйимлеринен баслап кеўил-күйлерине дейин тәрийп ете- 
ли. К. Султанов қаҳ.арманларыныц психологиялық ж ағдайла- 
!>ын итибардан шетте қалдырмайды , көркем ш ы нльцта қа-- 
'<армаилардыц ҳәр бир ҳәрекети, ҳәр бир сези өзиниц тийка- 
Рына ийе болып отырады. Көркем сөз устасы бас қаҳарма- 
нынын. гөззаллыққа шайдалығын да, қыздыц келбетин баяй^-
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л а ў  арқалы  биадиреди. Улыўма, көркем шынлық жараты ў 
ушын К. Султанов өз қыялын пәрўаз еттиргепде, ойынан ҳә*| 
дийселер ж аратқанда ,  дәўирдиц раўаж ланы ў нызамлықларын, 
халы қты қ үрп-одетлерин қатац  есапқа алыўға умтылады.

— «Қарындасым амансыз б а ? —  Үш жЪгиттиц үш мәрте-, 
бе сорасқан аманлыгына қыз да оймақ қаслы сақыйнадац; 
ж аўды раган  сүйкимли көзлсриц жигитлердиц жүзине үш 
мәртебе аўдарып таслап, үш мортебе «шүкир» деди.

Әжннияздыц жүзи  бирдец қы зара бөртип, жүреги лү- 
пилдеп, соқты. Үндемей өтейин десе екеўи бетине жалтақллп^ 
тур. Тәўекелге салды.

—  деп қызға сүзилип қарады.
Қыз да жигитлер менен жуўап айтысыў ушын үйинен 

тақланы п шыққандай т ақ м ақ лап  төге берди:

Күйгелек деген цус болады, 
Ийнеликти жем етеди, 
Топқа басы кирмеген,
Ж ол тосып кәр етеди. 
Ы ш қы зарын шекпеген 
Көринген қыздан,
Орамал даме етеди...

Қыз ж а р қ  етип күлип, жигитлердиц арт жағыпан  айна- 
лы п  дәрьяныц ж агасы на қарай  кетти. (207, 100).

Демек, жазыўш ыпыц қыялынан дәретилген ўақы яда сөз| 
■отилиўиише, романныц бас қаҳарм анлары  — Әжинияз бенен] 
Х анзада биринши рет танысқапда жуўап айтысып, сол өзле-| 
ри өмир сүрген дәўирдиц дәстүри бойынша, өзлериниц дил4 
ўарлы қлары и сынаққа салып тиллескен скен. Қәлем ийссинин! 
өз қаҳармаилы қлары иы ц танысыўыи қалай  қылып сүўретлеў | 
гс де ҳақысы бар, бирақ, К. Султанов өзи соўлелендирип, 
отырған XIX осирдиц тарийхыи ж ақсы  билген, қар ақалп ақ !  
ларды ц сол зам андағы  турмыс шәраятын терец үйрснген т а |  
лант  ийеси болғ.анлықтан, өз қыялынан дөретилген ў а қ ы я |  
ларды ц  дәўир руўхыиа сәйкес кслиўине, халықтыц м иллий | 
лигине сай болыўына айрықша итибар береди. Ж азыўш ыиыц 
керкем қыялы тарийхый шынлық шегарасында пәрўаз етеди. 
Көркем шынлық тарийхый шынлыққа қарама-қарсы  келмей-| 
ди. Ш ынында да, тарийхый дереклердиц тастыйықлаўы бо-.|

—  Арыслан қарпып кетеди, 
А ргы мақ ғарғьш жетеди, 
Сыны келген қы з екен, 
Орамал сорасақ нетеди? —



й ы н ш а ,  қарақалп ақларды ц  XIX әсирдеги турмысындағы қыз- 
»с!:гитлср айтысы кен тар қ ал ған  дәстүрлсфдиц бири болган. 
қ  ;рақалпақ__аўызеки дөретпелеринде де буныц дәлийли сы- 
пзгындағы фактлар  оғыры көпшиликти қурайды.

«Ертеде қарақалпақты ц  қалм ақ  урыўынан Мехтер қыз 
деген жуўабый қыз болған. Ол қыз д ал ад а  бузаў бағып жүр- 
гсяде жол жүрии киятырған кеп жигитлердиц алдына дус 
келеди. Қыз жигитлердиц алдын кесип өтпей тәргип сақлап 
гурғанда жигитлер өте бериц деп рухсат етипти. Сонда қыз: '

—  Сыйыр, сыйыр, сьтйырды,
Сыйыр мурнын жыйырды,
Өтггешш дсп ггурьшек 
Қуда бала буйырды, —

дсп жуўап айтып жигитлердиц алдыпан иркилмей өте берипти.
Буннан кейин жигитлер қыздан «қайгы урыўдан бола- 

сыз?» деп сорайды. Мехтер қыз:

— Урыўымызды сорасақ калмақ дейди,
Шешемизди сорасақ далбақ дейди,
Үйимизге барайық десек қоймайды,
Әке-шешемиз мал бац дейди»,—

деа жуўап берипти». (103, 22).
Б ул  орынларда қыздық сөзге шешенлиги, сыйласықлылы- 

гьс. көринеди, жуўап айтысыў дәстүри кеқнен ен жайғанлы ғы  
с>! шнди. Қ ар ақал п ақ  халқында қыз-жигитлер айтысынық 
упуаи түрли үлгиси бар, қыз бенен жигит тиллесе сейлеген 
с&з арқалы  оларды қ билимлилиги, тәрбиялылығы ақғарылған.

Д ем ек, жазыўш ы К. Султанов өз романында көркем 
Қ ялды шебер ислеткенлиги мәлим болады. Көркем қыял та- 
Г' • !хый шынлық шецберинде порўаз қьглыўы керек. Тарийхый 
I» = ланларда сәўлеленип атырған дәўир түўе улыўма турмыс 
п'.ьгцлығына сай емес ҳәдийселердиц орын алыўы көрксм шын- 

туўралы иикир жүргизгенде оныц ж асалмалы лы ғы , исе- 
и \1сизлиги жөнинде ж уўм аққа келиўге мәж бүр етеди.

Қ арақаЛ пақ  тарийхый романында да жазыўш ыларды ц 
Ь’с-'жем қыялы тарийхый шынлықты көркем шынлыққа айнал- 
Д; рғанда гейпара ж асалм алы лы қлар  да жүзеге шығып атыр- 
•"анлығын бийкарлаў мүмкии емес. Көркем сөз ийелери өзле- 
риниц қыялларып орыисыз ислетип, керкем шынлыққа ҳәр 
к«йлы жасалм.а қубылысларды да  енгизип жибергенлиги се- 
зиледи.
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Тарийхый дөретпелердеги буныддай ҳәдийселер туўралыч 
қ а р ақ а л п ақ  илимпазлары аз пикир көрсеткен жоқ. Ә. Қ о ч  
жықбаев, А. М уртазаев, Ж . Нарымбетов, Г. Нсемуратов, Ш  
Баҳадырова, С. Ахметов сыяқлы илимпазлар қ а р ақал п ақ  таг| 
рийхый романындағы усындай қубылысларға өз ўақты нд^ | 
пикирлерин билдирген еди. Т. Қайыпбергеновтық «Маман бий| 
әпсанасы» романында ж азыўш ы ж ар атқан  көркем шынлықтан 
бирпара ж асалм алы лы қлар  орын алғанлығыиа ды ққат аўда,Д 
рыў зәрүр. Усындай ж асалм алы лы қлар  М аман бийдин өсипЛ 
өрбиў жөнинде порман бергенин ҳәм оны орынлатқанын сүў-1 
ретлейтуғын эпизодларда орын алған. Түркий халы қлар та - |  
рийхында әсирлер бойы ҳәрекет етип киятырган нызамлы-1 
лы қлар бар, бул миллетте ҳеш бир зам анда нәзик мәселелер! 
қопаллық пенен шешилген жоқ, бул тайпалар  жесир-жетимге! 
ғамхорлық қылыўдын, ж алғы з баслы ннсанларга қайырқомЯ 
л ы қ  етиўдин. ен ж ақсы  үлгилерин қолланып киятыр, жазыў-1 
шыньщ көркем шынлықта доўирдиқ қайғысын керсетиў нил 
йети менен бояўларды қойыўластырып жибергеилиги, яғны Я  
өзинид қыялын артықмаш  шарыклатып жибергенлиги, көр'1 
шынлығынын шегарасынан д а  шығыныи кеткенлиги белгИ ля 
кем қыя.т тек тарийхый шынлық ғана емес, ҳәттеки турмы<я 
болады.

«Б азы лары  қыймылдасып кеннрек нопес алысты. Базы-1 
лары  дар гүрмегин көрип жүреклери суўласып тур. Бий ө з и !  
нин әззилигин түсинип: бирден қаталланды. — Қәне, келин-1 
шеклер, даў излеген келиншеклер, алды менен сизлерге нзу'1 
бет берейин. Мынаў жигитлерден езлеринизге бай т а қ л а н д  
лар!» (91, 397).

Көркем шьтнлықта жесирлер менен тулларды ж у п л асты ! 
рыўдық қалай  әмелге асырылғанлығын сүўретлсўши эпизод! 
лар  орын алған. Негизинде, турмыата борше түркий х а л ы қ !  
ларда, сонын ишинде, қар ақ а л п ақ  халқында да бундай м әсе !  
лелердн шешиўдин әз достүри бар. Түркин халы қлар о д сб и я !  
тында турмыстағы бунықдай моселелердин шешилиўин сү\Я 
ретлеўши ш ы ғармалар  аз емес. Д үньяға  мәшҳур «Абай ж о и  
лы» тарийхый шығармасында да Абайдыц иниси — О с п а и  
қайтыс болғанда, онық изинде қалған  үш ҳаялы  — Е р кеж ан !  
Зийнен, Торымбаланы үш омецгср — Оспаиныц ага-пнилерш 
Текежаи, Абай, Ы сқаққа басын байлаўдыц қалай  жүз б ср !  
генлигин сүўретлеўши эпизодлар бар. Әлбетте, мал-мүлк, ж е |  
сирлср таласы болады, Тэксжан менен Ы сқақтыц ишки есан! 
лары  бар. Монике меиен Әзимбайдыц да өз билгени бар, б}1!  
лардыц бәршсси романда сәўлелеиеди. I

48



«Ал Тәкежан алатуғын мийрастыц үлкени Ёркежйннан баС- 
лаиған соц енди оныц меиен сөйлеснў керек. Усыны аўызға 
алган Ы сқақты Ш убар менен Ербол қуўатлады. Бул ўақытқа 
дейин көп үндемей, қуры тыцлаўшы болып отырған Ш әке ҳэ- 
Зир сөзди қосты:

— Бир Еркежан емес, үшеўи менен де сөйлесиў керек 
ғой. Ҳаслында, усы сөзлердиц бәрннде, бас-аяғында олар неге 
сыртта қалады? — деп аз-маз иркилди.

Ы сқақтыц ойындағысы бул сөз емес еди.
— Ҳе, бәрнне бирден сөйлесиўдиц не кереги бар? Еркек- 

тиц кецеси шешетуғын сөзге қатынды ақылгөй етиўдиц не ке- 
реги бар? — деп Ы сқақ  ж ақты рм ай  қалды.

Ш эке бул жуўапты оғыры орынсыз көрди.
— Ол не дегенициз Ы сқақ аға?! Өзлерине ақыл қоспай 

сырттан буйрық етнп үлесесиз бе? Булар  соншама бөтен, бас- 
қа адам ба?! О лжаны ц малын үлескендей болғаны ма? Өз- 
леринкц ерки менен тилеги бар адам лар  емес пе? .Жаслары' 
да он жети, он сегизде емес. Бәри де естияр... — деди...

Тэкежан Абайға қарады.
— Сен не дейсец?...

— Мсн бир-ақ нәрсеге қарсыман. Ол— зорлық! Қ алай  ше- 
шип, қалай  үлессец де усы ҳаялларды ц  келисимисиз шешпей- 
сец, Тәкежаи, Токежан... Оннан басқасын өзиц бнлип, өзиц 
бннлейбер! — деди.

Сөз усыныц менен анық болып қалды.
— Онда үшеўине де сөз салайық. Ал Ш убар, Ербол снз- 

лер ендиги сөзди соларға жеткериц! — деди Тәкежан\ жуў- 
мақлап» (16, 246—247).

Демек, тек қа зақ  халқында ғана емес, бәрше түркий ха- 
лықларда жесирлер даўы ойласық пенен шешиледи екен, 
олардыц тәғдийри тек ел ағаларыныц, жақын-жуўықтыц ғана 
емес, ал  езлериниц қәлеўи арқалы  ҳал етиледи екен, шынын- 
Да да көркем ш ы ғарм аларда турмыс шынлығы бузылмай сәў- 
лелеииўи керек. Мухтар Әўезовтыц .тарийхый романныц Ма- 
маны өз эпопеясында халықтыц турмысын шебер сүўретлей- 
Ди. Қолына тарийхый дөрегпе дөретиў нийети менен қәлем 
алган ҳэр бир талант  усы сыяқлы кәркем сез усталарыныц 
тәжирийбесин үйрениўи лазым.

Көркем шынлықта орын алған  ж асалм алы лы қ  сыпатында 
Т. Қайыпбергеновтыц сол «Маман бий әпсанасы» романында- 
ғы тағы  бир ўақы ялар  дизбегин — А манлық пенен оныц қа- 
Р^ндасы — Алмагүлдиц ушырасыўларын, нешше ж ы ллардағы  
зйралықтан соц туўысқанлардыц дийдар көрисиўлерин сүў-
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ретлёўлерин де атап өтиў мүмкин. Романда сөз қылыўынШа, 
Аманлық жетим қарындасына ҳом ағ.а, ҳәм ана, ҳом әке, ҳәм 
қыз апа орнына хызмет /еткен, сол ҳыз қарш адайынан бас- 
лап ж алғы з жигит ағ.асыныц тәрбиясында өскен. Қ анш альц  
жаўгерш илик болса да инсан қаншелли аҳылдан азса да адац 
баласы перзент, ата-ана, туўған-туўысҳанын таныйды, әси- 
ресе, түркий халыҳларда, сонын ишинде, қар ақалп ақ  хал| 
қыпда да мийрим-шәпоәт, туўысқанлық сезими оғада 
туйғы екенлиги мәлим! Қөркем шынлықта турмыс ш ынлығь_ 
нан шетлеўшилик орын алған: «Ҳаял әстелеп өзине келе б аа
лады. ■

— Атын ким? —деди Аманлық бир күни.
Ж уўап  орнына ҳаялдыц еки көзинен мөлт-мөлт ж ас  ақты.

Буннан сон бул мунлы нашарғ,а ҳеш қаш ан сораў бермеўдя 
ойлады. «Бийш араны қ қандай зәўлимге, қандай ҳәсиретке 
дуўшар болғанын ким билсин? Оларды ойлаў, еске алыў ж ^  
не ҳәсирет! 'Еслемесин! Оиық үстине тилиниц шүлжицлигине 
қысынар... Бәлким, мендей бир сорлы шығар. Сораған менец 
айтқаны менен қайғысы жециллесе ме? Ҳеш қашан!...».

— Атыц Қ аракөз шығар, — деди Аманлық оныц кеўли 
алыў мақсетинде.

Ҳ аялдыц жүзинде ысықлық пайда болды да, өз-өзип 
қысынғандай, мурыныныц белиндеги ойықты қолы менен 
салады  ҳәм төмен қарады». (91, 450).

Бул көркем шынлықтыц үзиндисинде еки туўысқанны» 
дийдарласыўларыныц сәўлеленгенлиги көринеди, лекиц т |  
бийғыйлық жоқ, психологиялық кеширмелер тийкарсыз еке» 
лиги дәрҳал белгили болып қалады, ақыры кәзинен ж ас  та  
гиўге ҳалы келген адам зат  баласы ақыл-ҳуўшындд деген свз. 
инсан қанш а азап көргени, естен айрылғаны менен инсанлы- 
ғында қала  береди, усы мәселелерге итибар берилиўи кере1 
еди.

Түркий халы қлар әдебиятында инсанныц бул тәризли ҳг| 
қыйлы ж ағдайларға  түсиўин, түрли психологиялық кеширм 
лерин сүўретлеўши көп ғана романлар бар. Ә. Якубовт! 
«Улығбек ғәзийнеси» тарийхый романында ақылынан адасқ^ 
М әўлана Мухитдийиннии ж алғы з перзенти ;— Ҳуршидаб 
ныўдыц өлимин көрген пайыттағы ҳалаты  сүўретленген оры 
лар  бар:

«Зергер сөзин түўеспей атырып-ақ кисенлердиц шыцғы 
лысы еситилип, есикте... М әўлана Мухитдийин көринди.

. Ү стиндеги бөз көйлегиниц ж ағасы  киндигине дей и н  жЫ§

еЫлнаН ЦЙҚ сүйек денесй дир-дир қалтырайды, сақал-муртла- 
рыаа түпирик шашыраған М оўлана Мухитдийин есикте тоқтап:

— Гой ма?— деди басын бир түрли екшеп. — Бул хаца- 
данда той болса, биз пақырды тәклиф қылмаса?!

М әўлана Мухитдийин қайғылы күлимсиреп биресе Әлий 
күсшыға, биресе тири өликтей қатып қалған әкесине қарады, 
хаялларға қарады. Соц төрде ш аш лары  тозацғып жйтырған 
Бэииўге кези түсти, қызға көзи түсиўден шүцирейген көзле- 
ринде бир нәрсе ж а р қ  ете қалды. Сол ж а р қ  еткенде жүзин- 
дсги қайғылы белги ҳайран болыў_ белд'илери менен, ал ҳай- 
ран болыў азапланыў менен алмасты. Ол және биресе Әлий 
кусшыға биресе тири өликтей Қатып қалған  әкесине қарады, 
кейин даўысыныц барынша:

— Қызым! — деп бақырды. Б ул шыцғырық тап қақ  сүйек 
денесин тесип шыққан бул; саза төбедеги алтын қәндил, көп 
текшелерге терип қойылған есапсыз зеби-зийнет ҳәм алтын 
подносларды жацғыртып жиберди.

— Қызым! Ж алғы зы м !— М әўлана Мухитдийин шынжыр- 
лаўлы қолларын жайыўы менен алға умтылды, лекин аяқла- 
ры шалынып кетип, босаға алдына гүрс етип қулады да, оқ 
тийгец қустай тыпыршылап қалды». (237, 366—367).

Мине, бул жерде ақылдан азғац адам  баласы  әз пер- 
зентин көргенде таныйтуғынлығы, ҳуўышына енетуғынлығы 
сүўретленеди, ҳақыйқатында да турмыс шынлығы усы тәр- 
типте көркем шынлыққа киргизилиўи, керкем шынлықта тә- 
бийғыйлық болыўы зәрүр. Қөркем қыял турмыс шынлығы ше- 
гарасында пәрўаз етиўи лазым. Қеркем шынлықтыц баҳалы- 
лығын арттыратуғын бир белги — тәбийғыйлық, турмыс шын- 
лыгы менен тарийхый шыплықтыц тәбийғыйлығы оида сақла- 
ныўы дәркар.

Демек, көркем шынлықта сәўлелеиип атырған дәўирдиц 
тарнйхый шараяты, халықтыц миллий өзгешеликлери сақла- 
ныўы керек.

П. Қәдировтыц «Ж улдызлы түнлер» романында Бабыр 
Патшаны ҳәм анасын, туўған-туўысқанларын қутқарыў ушын 
^анзада бегим душпанныц — Ш айбаныйханныц алдына б.а- 
Рыўра қайыл болады, Бабы р қанш елли саўашты күсесе де, 
®Ул қан төгиспеден ж алғы з инисиниц аман шықпайтуғынлы- 
ғын түсинген Х анзада бегим өз басын қурбанлыққа шалады. 
°абыр болса туўысқанын ж аўға  қыймайды, оныц орнына 
эЖелди мақу^ кереди.

«— Мениц жағдайым! сизди илажсы з қалдырғ.аны ырас. 
'-•^кин, инициз еле тири. Мен әсир болмақш ы емеспен. Бир 
е>1им болса, ҳәмме ўақта тайын. Әя^ел жетпеген болеа, сиз-
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л ер ди  алып шығып К£1 ер м и з. Күним питкеи б о л с а ,— Ц олы!
қылыш пеиен ж а н  бер ем ен . Ә ие, соннан  кейин р ийзалы қ 6  қубылыслар көркем ш ынлықтыд көркем лик д әр еж ес и н  төм ен- 
сец и з м ейли. О н да ҳеш  ким  «өзи  ам ан  қалы п, кыз апас л е т с д и .  о о р а зл а р ға  ун ам сы з тәсир қы лады , ақы рғы  есапта, 
қ ур бан  қы лды » д ей  алм ас. М аған  бул  д еҳ м ет т ен  өлим а б з  тариихыи ш ы ғарм аны ц қуны н түси р еди . ,  ̂ •
Рмйчя болм ан ! Ж уум ақ л ап  аи тқ ан да, көркем  ш ынлық ж ар аты ў  :уш ын

жазыушылар өзлериниц қыялын иске салғанда, тарийхый ҳә-
Рыйза болмац!

Х анзада бегимниц көзине ж ас  қуйылып келди. Ол 
бырдыц ж аў  ҳалқасыи саўаш пенен жарып шығып кете 
майтуғынлығын билер еди. Бабы р бир өлимди тәўекел м 
нына алып усындай дегенин сезер( 1еди. Ол Бабырды м1 
усы мәртлиги ҳәм дәўжүреклиги ушын ҳом жанынан арт 
көрер еди, өзин ж а ў  қолына тапсырып, инисин бетпе-бет к 
ген өлимнен аман алып қалыўды ойлар еди. (114, 199). '

Демек, түркий халы қларда туўысқан арасындағы баў 
манлық, әж апа менен ининиц мийирманлығы усы тәризде < 
ретлениўи зәрүр екенлиги, көркем шынлықта турмыс шын, 
ғы усы сыяқлы соўлеленсе баҳасы артатуғынлығы молим 
Лады. Ж азыўш ы  П. Қодиров Бабырдыц да, Ханзаданыц 
ишки сезимлерин дурыс сүўретлеген, еки туўысқан бирин 
ри ж ам анлы ққа қыймайды, хәр бири ханаласы ушын жан

'деретпелеринде, улы ўм а қ ар ақ ал п ақ  тарийхы й ром аны нда  
Ьшырасып туратуғы н к ем ш иликлердиц  бири екенлиги мәлим. 
Ж азы ўш ы ларды ц көркем қы ялы нан пай да бол ған  бул  киби

дииселерди сүуретлеў менен бирге ойдан ўақы ялар  .дөретке- 
нинде жуўапкершилик пенен қатнас жасаўы керск, көркем 
қыялдан бинят болған, көркем ш ы ғармаға киргизилген қубы- 
лыслар ж асалм алы лы қтан  аўлақ  болыўы зәрүр, исёнимли ҳәм 
тобийғый Фолыўы доркар.

Тарийхый романларда көркем шынлық дөретилиўи туў* 
ралы, олардағы  кемишликлер жөнинде қ а р ақ а л п ақ  илимпаз- 
лары оғада дыққатқа ылайық пикирлер көрсеткен еди.

Қ ар ақал п ақ  ромаиы бойыиша оғада баҳалы изертлеў жу- 
мысларынын авторы Ж ац а б а й  Нарымбетов әзиниц «Қарақал- 
пақ романыныц раўаж лаиы ў жоллары » деп аталған  мақала* 
сында тарийхый романлардағы  тарийхый шынлық пенен көр- 
кем шынлықтыц қатнасы мәселеси туўралы, көркем шынлық^

риўге таяр. Ханзада бегим өзи қолемейтуғын душпан қольн1тағы нуқсанлар ҳаққында өз ўақты нда былай деп ж азған  еди: 
барып, инисин туўры келген ожелден сақлап қалады, тущ «Тилекке қарсы, бизиц бул тараўлардан  ж азы лған  романла- 
қаныныц өмир ушын өз тоғдириц қурбанлыққа шалады Ярымызда- тарийхый жанрды н бул әзгешелигин надурыс түси- 

Түркий халы қлар одебияты тарийҳында туў ысқа нл ықш чм у,  соиыц нәтийжесинде тарийхый ўақыяларды, фактларды, 
зим туйғыныц уллылығын ж ы рлаған  ш ы ғармалар аз б о Л а д а м л а р д ы  әзинше кесип-пишип, тарийх пенен есапласпай, 
ғ.аш Қ ар ақ ал п ақ  халқыныц -.осирлерден-осирлерге, атадан? қалай болса солай сүўретлей бериўшилик орын алып отыр.

_• Т ¥ V ____________ - .. ^ Л А О » « л  ТТ « г г\ тт л о Т I /1 Л Т Т Г \  Ж Г П Т»Т Т « ««« А п гь » г»т ■ ш * Т А __л .
лаға  м ий рас болы п келген  «Ш орьяр» достан ы н да д а  аға  
нен қары н дас арасы ндағы  туўы сқанлы қ туйғы әзи н и н  сә^ 
лениўин таўы п еди .

— «Ж уўап берсин қариялар,
Емшеклесим ағамды.
Мен излегим келеди,
Ш әрьярдьщ  соцыйан,
Ш ейит болғым келеди».

Солай етип, көркем ш ы ғармалар  өмнрди ҳақыйқый ’ 
лелендириўи зорүр екенлиги, сонда ғана олардыц қуны а 
туғынлығы, қолеген дөретпеден қәлем ийесиниц қыял" 
тййкарыпда ийе болыўы кереклиги туўралы жуўм аққа к  
мүмкин.

Т. Қайыпбергенов ш ығармалары нда да көркем шын. 
тағы нуқсанлар оныц романларыныц баҳасын түсиретуғы 
ғы белгили. Бундай көркем шынлықтағы ж асалм алы лы  
тек усы жазыўш ыныц ғана емес, басқа да қәдем ийелер

М аман бий әисанасы» романыныц бас унамлы қаҳарм а- 
«ы Маманныц қарақалп ақлард ы ц  санын көбейткиси келип ис- 
леген айырым ҳорекетлери (атап айтқанда, оныц туўмаған 
ссмьялы ҳаялларды  күйеўлериииц көзинше зорлап еркеклерге 
қагнастырыўы, бойдақ ҳ аялларды  еркине қарамай еркеклер- 
ге екеў-үшеўден үлестирип бериўи ҳ.т.б.), Аманлықтыц өзи- 
нин туўысқан қарындасы Ллмагүлге үйлениўи тарийхый шын- 
лыққа сәйкес келмейди. Тарийхты сөз етиўши жазыўш ы өзи 
сҮЎретлеп отырган доўирдиц сол доўирдс ж асағап  халықтыц 
пси.хологиясыныц, мораллық-этикалық нормаларыныц үрп- 
5Детлериниц рамкасынан турып пикир жүритиўи керек. Ал 
^оқарыда атап өтилген моментлер* бул рамкаға жайғаспайды.

Бундай кемшиликлер «Әмиўдәрья» журналыныц бетле- 
Рицде басылған О. Бекбаўловтын «Беруний» романында да 
аз емес. Оида X әсирдеги Хорезм ҳақыйқатлығынын позиция- 
сынан турып сейлеў, пикир жүритиў, көпшилик орынларда 
'Кетиспей қалған». (164, 217).
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Шынында да, илимпаз «Маман бий әпсанасы», «Бед 
ний», романларындағы көркем шынлық ту^фалы орынлы пц' 
кирлерди жүзеге келтирген.

Илимпаз И. Сағытов «Әдебий шеберлик жолында» мақа 
ласында да К. Султановтын «Әжинияз» романында көрке» 
шынлық дөретилиўиндеги гейпа-ра кемшиликлерди дурыс бе* 
гилеген еди: «Әжинияз» романында гейпара кемшиликлер I 
жоқ емес. Айырым жерлерде эпизодларды керексиз қайтала! 
лар ушырасады. Мысалы: халықтан салық өндириў эпизо, 
лары көп рет қайталанады: Мәселен: алтыншы, жетинив 
бапларда. Мушириптин елден салық жыйнағаны сөз б олЯ  
кейииги бапларда тағы сол салық жыйнаў эпизодлары тә щ  
рарланады». (204, 105).

Демек, бул орынларда илимпаз көркем шынлықта ўақыя! 
лардьщ орыисыз қайталаныўлары ҳаққында «зинин пикиря 
билдиргенлиги белгили.

Илимпаз А. Муртазаев та «Бахытсызлар» романы ҳ м  
қындағы «Өткен заман туўралы жазғанда» мақаласындП 
«Егер, автор усы сонғы бөлимлердеги сөз болатуғын әҳми 
йетли ўақыяларды (халық қозғ.аланы) романныи орайлм! 
сюжетине ендиргенде. сөз жоқ, шығаома жоқары идеяны нй«1 
лер еди »,— деп жазды. (161, 115). Алымнын бул пикирлери 
не де қосылыўга болады. ақыры Айдос басқарған 1827—2 
жыллардағы халық көтерилиси, шынында да, романнын сон 
ғы бетлеринде асығыслық пенен сүўретленгенлиги мәлим. Де 
мек, көркем шынлықта- сюжетти раўажландырғанда, ко| 
фликтлерди раўажландырғанда жазыўшы көтерилисти тий 
карғы дыққат орайында тутқанында көркем шықлықтьщ қ' 
ны артатуғынлығы сөзсиз.

Профессор С. Баҳадырова, К. Мәмбетовтын «Посқан ел| 
тарийхый дөретпесинде көркем шынлық дөретилиўи 'туўралч 
дз' өзинин пикирин кәрсетти: «Романда тарийхый факт, ў£ 
қыя, тариихый адамлар жүдә кеп» бериледи. ХҮ-ХУ1 әсщ 
лердегн ҳәтте, оннан да үш-төрт әсир илгеридеги қарақалпа 
халқынын тарийхына байланыслы айтылатуғын тарийхИ 
адамлардын атлары барлығы бар. Улыўма, роман тарийхЫ 
фактқа бай, бирақ усы бай материал автордьщ тийкарғ* 
идеяны алып журиўши жазыўшы сыпатында тарийхқа жәМ!1 
йетлик-сиясий философиялық көз-қарастан анализ ислеўг 
жол бермен қысып турған сыяқлы». (26 144— 145).

Усы илимпаз А. Садықовтьщ «Бостансыз бүлбил» ром а| 
ҳаққында да өзиник қунлы пикирлерин билдиреди: « Б и р | 
романда анық емес тарийхый фактлар, алжасықлар, исеига 
сиз тарийхый ўақыялар бар. Халықтьщ тарийхында ен. қа?
,с4 -



ғылы көтерилислердин бири усы Ерназар бий баслаған кө- 
терилис. Бул көтерилистин келип шығыў себеплери Хийўа ха- 
ньнгын Әмиўдәрья бойын жайлаған түркмен, қаз.ақ, қара- 
калпақларды ҳәдден тыс езиў сиясаты күшейген дәўири, ал 
Хийўа территориясындағы бул халықлардын ҳәмелдарлары- 
нын Хийўа ханына бағынбай өз алдына ханлық дүзиў ушын 
гүреси күшейген пайыты еди». (26, 145, 92)1

Солай етип, профессор С. Баҳадырова сонғы жыллары 
дөрегилгеи тарийхый романлар —«Посқан ел» ҳәм «Бостан- 
сыз бүлбил» шығармаларында тарийхый шынлықтьщ көркем 
шынлыққа айналдырылыўы мәселелери туўралы бириншилер- 
ден болып өз пикирлерин билдирип, көркем шынлық дөрети- 
лиўиндеги жетискенликлер менен бирге кемшиликлерге де 
тоқтап өткен еди.

А. Садықовтын «Бостансыз бүлбил» романында тарийхый 
шынлықтын көркем шынлыққа .айналдырылыўы мэселеси туў- 
ралы қарақалпақ илимпазларынан дәслепкилердин бири бо- 
лып филология илимлеринин кандидаты К. Жәримбетов «Тур- 
мыс ҳақыйқатлығынан — көркем ҳақыйқатлыққа» деген или- 
мий миинетинде сез қылған еди: Романды оқығанда, А. Са- 
дықовтын тил мәдениятын, Ваянлаў техникасын, реалистлик 
картиналар сызыў усылларын менгерип киятырғанын көриўге 
болады. Мысалы: қазьгў ҳәм суўға талас картиналары дық- 
қатқа ылайық орынлардан. (Адамлардын мурапларға қарсы 
стихиялы көтерилип кетиўи исенимли сүўретленген. Усындай 
аўьтр жағдайлардан сон Бердақтын «Быйыл», «Салық». қо- 
сықларынын дөрелиўи тәбийий көринеди». (63, 90). Яғный 
айтқанда. бул орынларда көркем шынлыққа тән жетискен- 
ликлер жөнинде сөз болады. Усы менен бир қатарда, илим- 
паз бул ромаидағы кәркем шынлыққа тән нуқсанлар /ҳаққын- 
да да өз пикирин жүзеге шығапған: «Сонын менен бирге өткен 
жылғы романлардын басым кепгаилигинин кәркемлик талап- 
ларына сай емеслигин, олардын; авторларынын профессионал 
ләрежеси темен екенлигин мойынлаўымызға туўра келеди. 
Романларда еле де болса сюжет босан, оны өткир конфликт- 
лер дүзиў арқалы, персонажлардын характерлери, исенимли 
снтуаниялар арқалы бериў кеўилдегидей емес». (А. Садықов- 
тын «Бердақ» романы). (63. 92).

Шынында да. ,алым А. Садықов дөретпесинин олқылық- 
лары. көркем шынлықтын керкемлик дәрежесииин бир қанша 
төменлиги. тарийхый роман дөретиўдеги жазыўшынын тәжи- 
рийбесинин кемислиги, кәркем шьтғармаиын конфликти бо- 
санлығы, образлар жаратыўдағьт кемшиликлер туўралы оғы- 
ры орынлы жуўмақлар шығ.арған. Ҳақыйқатында да, тарий-



хый шынлықты көркем шынлыққа айналдырыў күто қоспал^ 
мәсателердин бири екенлиги айқын.

Романда 192-197 бетлерде Күнхожа менен Бердақтьп 
сәўбети сүўретленедн, еки шайырдын устаз ҳәм шәкирт сыпэ' 
тындағы ушырасыўы шебер көрсетиледи. Күнхожа Бсрдаққ; 
ақыл-кенес береди, қосықларына пикир айтады. Бул да шы 
ғарманын дыққатқа сай бетлеринен екенлиги мәлим.

Дөретпеде халық дәссгүрлерин йүўретлеўде де дыққатқа 
миясар эпизодлар аз емес. 214-беттс керкем қыялдан дере- 
ген қаҳарман Кәримге Зулейҳанын жуўап урыўын сөз етиў 
ши эпизод бар. Ҳақыйқатында да, қарақалпақ халқында сол 
дәўирлерде жигит-қызлардын жуўап айтысы кен ен жайған.

219-227 бетлерде де ат шабысты сүўретлеўши эпизодлар- 
халық арасында кеннен мәлим аныз тийкарында көркеМ 
шынлық дөретилген. Шынында да, усы мазмундағы сезлер 
жүдә көп тарқалған. Жазыўшынын жүйрик қәлеми оны, көр- 
кем эпизодқа айналдырған,

Бердақтын «Салық» қосығынын деретилиўин сүўретлеў-* 
ши орынлар да дыққат аўдарады. (201, 243-248).

Деген менен Бердақтын жүдә узыннан-узақ сөйлеўй 
орынсыз туйылады.

Днйқанлардын егинлерин шегиртке жеп кетиўин кәрсе- 
тиўши эпизодлар да өз тарийхый тамырына ийе (201, ,234- 
240). Бирақ та, бундай шубаланқы етип сүўрстлеў көркем 
шынлыққа кери тәсирип тийгизетуғынлығы даўсыз.

Жазыўшы шайыр жасаған XIX әсирдин тарийхый шынлы- 
ғын ҳәр тореплеме сүўретлеў, толық мазмунда' көркем шын- 
лыққа айналдырыў ушын умтылады, салык жыйнаў, көтери 
лис, қазыўлар, тойлар, гүрес, қыз-жигитлер отырыспақлары, 
бақсы-жыраў айттырыўлар, ҳәзил-дэлкеклер орынлы сүўрет* 
ленеди.

Әсиресе тарийхта орны айрықша қазыўларды сүўретлеў- 
ге жазыўшы орынлы дыққат қаратады.

С. Ахметов образ дөреткенде прототиптин ен дыққатқа 
сай белгилери ғана танлап алынатуғынлығын, жазыўшьт про' 
тотипке дөретиўшилик пенен қатнас жасайтуғынлыгын анық 
атап өткен.

С. Ахметов пенен К. Султановтын тағы бир пикири про- 
тотип туўралы түсиниклерди толықтырады: «Прототиплер — 
конкрет болған адамлар, усылардын минез-қулықлары, тәғ- 
дирлери менен таньтслық жазыўшынын көркем образ дөрети- 
ўине алып келеди. Бирақ та, емирде болған адамлардын не- 
гизинде жасаған образлар оньщ прототиплерин аўдармай
сг.



кайталай бермейди, ал керисинше, прототиптеги характерлер- 
дин айқынлана түсиўине алып келеди». (22, 43).

Қарақалпақ тарийхый романында образ және прототип 
моселеяери ҳаққында илимпазлардыц дыққатқа ылайық пи- 
кирлери аз емес. К. Султановтын «Прозаныц раўажланыў 
жоллары» нзертлеўинде «Инсан тәғдири» атлы мақалада Ма- 
ман образы, «Жәллатлар ойыны» мақаласында Айдос, «Тра- 
гедияпын басланыўы» жумысында Ерназар образлары ггуўра- 
лы өз пикирлерин көрсетеди. (208).

Усы илимпаздьщ «Т. Қайыпбергеновтын прозасы» тема- 
сындағы илимий жумысында «Тарийхый дәўирдин жылнама- 
п,1» мақаласында да Есенгелди образы ҳаққында да пикир- 
лер берилген (209).

К ,С ултанов жазыўшы Т. Қайыпбергенов дөреткен Ма- 
ман, образы ҳаққында тәнҳа өзине тән пикирлерин айта ке- 
лип, образдағы бир айрықша белгиге өз дыққатын аўдарады: 
«Романдағы және бир белгилеп өтетуғын ҳәдийселердин би- 
ри — Маманнын Ғайып пенен Абылқайыр хан алдындағы 
тапқырлыгы, даналығы болып табылады: (208, 69).

Ҳақыйқатында да, жазыўшы образ дәрежесине жеткер- 
ген Маман бийдин өз дәўиринин данышпаны және шешени 
болғанлығын тарийхый шынлық толық тастыйықлайды.

К. Султанов «Бахытсызлар» романында да прототиплер 
тийкарында Айдос, Төремурат, Бегис, Мыржық ҳәм т. б. об- 
разлары жаратылыўы мәселбсин тутас үйренип келип: «Дәре- 
гинде Айдос халық арасындағы аныз-әнгимелерде де, Бер- 
дақтын шығармасында да ондай дәрежедеги жексурын адам 
сыпатында емес, ал Хийўа хаилығынын алдаўлыгыиа түскен, 
усы алданғанлық; онын қара басына, сондай-ақ гүллон қара- 
қалпақ халқына нс бәле болғанлығы жүдә анық ашып бери- 
леди», — деген жуўмақ шығарады. (208, 123).

йлимпаз көркем сөз зергери дөреткеи Айдос образыи 
жоқары баҳалайды: «Айдос — қарақалпак халқын жәмлести- 
риўши, дәўирдин талабын дурыс түсинген адам болып та- 
былады». (208, 124).

■Қ. Султанов Ериазар образы дөретилиўин де пухта изерт- 
лейди ҳәм ол ҳаққында: «Сонын ушын, Ерназар алакөз дос- 
лықтьщ жибин беккем услаўшы, қажымас, қайсар адам сы- 
патында сүўретленген, халқы ушын көкирек керген Гари- 
бальдиге уқсаиды», —деп жоқары баҳа береди, дүнья жүзи- 
лик тарийх қаҳарманларына мегзетсди. Бул оғада дурыс, се- 
беби Ерназар тәризли қаҳарманлардын жер жүзи тарийхын- 
да орны гиреўли!

Йзертлеўшинин Қумар аналық образы дөретилиў туўра-
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лы пикирлери де дыққатқа ылайық: «Қумар — қарақалпақ 
әдебияты тарийхындағы жақа типтеги аиа болып табылады». 
(208, 151).

Қарақалпақ тарийхый романларыныц көпшилик қаҳар-: 
манлары реаль өмир сүрген адамлар болғанлығь^ :мәлим б о - ‘ 
лады. Солай етип, кепшилик тарийхый романларда бас қа- 
ҳарманлар өз прототиплерине ийе екенлиги белгили.

Усы шығармалардьщ гүлләнинде де образлар прототиплер 
тийкарында дөретилген. I

Қарақалпақ әдебиятшылары Т. Қайыпбергенов жаратқан 
Айдос образы жөнинде көп санлы, гейде бир-бириие қарама- 
қарсылықлы пикирлер көрсетти. Гейпара алымлар бул образ- 
ды қарақалпақ прозасындағы табыслы дөретилген образлар- 
дын -бири сыпатында баҳаласа, бирпара илимпазлар образ- 
ды бийкарлаў дәрежесине дейин барды.

Филология илимлеринин докторы, профессор С. Ахметов 
Айдос образынын қарақалпақ әдебияты ушын жаналық екен-. 
лигин белгилеў менен бирге онын кемшиликлерин де көр- 
сетеди: «Ҳақыйқатында да, романда авторлық симпатия Ай- 
дос тәрепинде, булайша етпей-ақ, бул үлкен ақыллы адамныц 
трагедиясын ашып бериўдиц өзи-ақ жеткиликли болар еди. 
Өз халқынын тәғдийрине терец үцилген, оны өз алдына ғә- 
резсиз жасайтуғын ханлыққа айналдырыў нийетиндеги Ай- 
доста алжасық бар: кимге арқа сүйеў керек —Айдостыц тра- 
гедиясы, мине, усында». (20, 2(Т9, 212).

Демек, бул жерде профессор жазыўшыиыц өз қаҳарма-' 
нына жанашырлығыныц көбейип кеткенлигин, авторлық сим- 
патиясыныц усы қаҳарман тәрепинде екенлигин сездирип қой- 
ғанлығын оғада дурыс белгилеген, шынында да, Айдос бий* 
диц трагедиясы күшли болған, қарақалпақ тарийхында басқа 
ҳеш бир тулға туўралы буншелли қарама-қарсылықлы мағ- 
лыўматлар сақланбаған. Айдос ҳаққында тарийхый шынлық- 
тыц өзи қарама-қарсылығы күшли ҳәм жүдә қурамалы бо- 
лнгп жетип келген. Ҳақыйқатында да, қәлем ийеси оныц тра- 
гедиясына еле де дыққатты күшейтиўи мақул болар еди. 
Алым өзиниц илимий жумысында Айдос туўралы өзиниц же- 
ке пикирин де билдирген, оныц трагедиясын, қайғы-ҳәсиретин 
өзинше түсиндирген. Бул да оғада баҳалы.

Академик М. Нурмухаммедов («Ҳәзирги қарақалпақ про- 
засынын актуаль проблемалары» мақа;ласында қарақалпақ 
тарийхый романларында деретилген гейпара тарийхый тулға- 
лардыц образлары туўралы пикир ^керсеткен еди: «Көркем 
ҳақыйқатлық, көркем образ турмыс ҳақыйқатлығынан, тарий- 
хый турмыстыц характерли қубылысларын қамтыўы керек,

58



Усынын. менен бирге, тарийхый ҳақыйқатлықты да қалай 
болса солай түсиндире бериўге болмайды. Мысалы: қарақал- 
пақлардын Россия составына өтиў ушын жүргизген гүресин- 
де Әжинияздын роли бир қанша асыра силтеп сүўретленген, 
(алӘжннияз болса асыра силтеўсиз-ақ көрнекли, колоритли 
фигура болып табылады). Есенгелди—тарийхый адам, сонлық- 
тан да оны баҳалаў Қайыпбергеновтағы (унамсыз) ҳәм К. Сул- 
таиовтағы— (унамлырақ) сыяқлы ҳәр қыйлы болмаўы тийис... 
Р.сенгелди — айтарлықгай қарама-қарсылықлы адам, еонлық 
тан да ол қызық. Есенгелди оғада белгили, атақлы болды, 
соплықтан да ХҮП1-Х1Х әсирдеги қарақалпақ ақсақалынын 
ойлап шығарылған образын онын аты менен атаў қыйын. 
К. Султанов жазыўшылардын жақында болып өтксн пленумын- 
да (1970, июнь), тап усылай деп дәлиллеўге тырысты. «Беру- 
ний («Беруннй» романы) дәўириндеги гейпара персонажлар- 
дын ҳәзирги адамлардай болып пикир жүритиўи (мысалы, 
Берунийдин исламға көз-қарасы),—бул ҳакыйқатлықтан шет- 
леў (168, 20).

Демек. бул орынларда көрнекли илимпаз К. Султанов 
дөреткен Әжинияз, Есенгелди, Т. Қайыпбергенов жаратқан 
Ғ.сенгелди, 0 .  Бекбаўлов жасаған Беруний образлары ҳақ- 
қында пикирлер билдиргенлиги белгили.

Ырасында да, тарийхта өмир сүрген адамлардын образы 
тарийхый шынлық тийкарында раўажландырылыўы керек, 
бул — аксиома! Илимпаз К- Султановтын «Әжинияз» рома- 
нында бас қаҳарман образы жаратылыўындағы тарийхый 
шынлықтан, прототиптен дым кашықлықта дурыс белгиле- 
ген... Тарийхта өткен Есенгелди мәҳремнин де оғыры қоспалы 
инсан "болғанлығын да жүдә мақул көрсеткен. Алымнын бул 
рикирлерине қосылыўға болады.

Вирақ та, көрнекли алымнын Т. ҚаГшпбергенов пенен 
К- Сүлтанов жаратқан Есенгелди образларынын ҳәр қыйлылы- 
.ғы туўралы пикирлери туўралы ойланыўға туўра келеди. се- 
беби дүнья жүзилик әдебиятта тарийхый образ дөретиу| то- 
жирийбеси соны тастыйықлайды, ҳәр бир жазыўшы өзинин 
тарийхый темада жаратылған дөретпесинде образлардын өз 
коннепциясын дөретиўге ҳақылы. Жазыўшынын авторлық 
концепциясы туўралы пикирлерде бул ҳаққында жеткиликли 
дэрежеде сөз етилген еди. Демек, бул еки көркем сөз зергери 
дөреткен образларды қарама-қарсы қойыў емес. Берунийдин 
ҳәзирги заман адамы сыяқлы сөйлеўи, патша илимпаз, дин 
туўралы пикирлери сол дәўир руўхына сай келмейди. (30. 
137-140). Берупийдиц образын дөретиўде автор фактлардыц 
жетегиие ерип, оныц адамларды тацландырыўын сүўретлеўге
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қызығып кетеди, көркем қыялы да бәлент пәрўаз қылып, про- 
тотип ҳаққында тарийхый шынлық шегарасынан да қашық- 
лап кетеди. Тарийхый шынлықтан фактларды алғанда қуры 
баянлаў көп. Оқыўшы да, изертлеўши де, шығармадағы шу- 
баланқылықтан жалығып кетеди. Беруний қуры сөйлей бере- 
ди, бунда образға тон белгилерди кәрсетиў керек еди.

Әлбеттс, бул образды дөретиўде жазыўшыныц машақат- 
лы изленислерине ҳеш ким шек келтирмейди. Уллы илимпаз- 
дыц образын дөретиўдеги тунғыш умтылыўлардыц бири сы- 
патында образдыц Бекбаўловлық концепциясы ретинде әде- 
биятта өз орнына ийе. Бирақ та, образдыц көркемлик дәре- 
жеси бир қанша төмен, Берунийдиц уллылығын толық ашып 
берс алмағаилығы мәлим болады. Романда Беруиий, кебирек 
достанлардағы, ертеклердеги жецилмес қаҳарманларға мег- 
зен кетеди. Ҳаслында, оны жанлы адам, ҳақыйқый илимпаз 
сыпатында сүуретлеў зәрүр. Алым образын ашып бериў оға- 
да қыйын екснлиги белгили, Беруний болса билимдан инсан 
ҳәм езгсше адам болғанлығы мәлим.

Әжинияз образыидағы нуқсанлар туўралы илимпазлар 
И. Сағитов пеиен 3. 0. Насурлаевалар да пикир көрсеткен еди. 
И. Сағитов «Әдебий шеберлик жолында» мақаласында: «Рас, 
еле бул дәўирде Әжинияздын шайыр ҳәм басшы сыпатында 
толық кәмалына жеткен образын биз көре алмаймыз», — деп 
жазды тутас образды баҳалағанда (204, 101). 3. Насурлаева 
«Проблема типа и характера в современной каракалпакской 
прозе («Ҳәзирги қарақалпақ нрозасында тип ҳәм характер 
проблсмасы»У монографиясында да прототип 'ҳәм образ ҳақ- 
қында дыққат аўдарарлық пикирлер көрсетеди. Ол: «...Әжн- 
нияздыц дөретиўщи искер, шайыр сыпатында қәлиплесиўи 
бир қанша жасалма берилгеп», ,— деп жуўмақ шығарады. 
(166, 134). Илимпаздын бул пикирине қосылыўға болады, 
шынында да, жазыўшы, биринши нәўбетте, Әжиниязды ша- 
йыр сыпатында қараўы. оныц талантынын раўажланыўы, ли- 
риканыц шебери сыпатында қәлиплесиўи тийкарғы дыққат 
орайына қойыўы зәрүр еди.

3. Насурлаева К. Султановтын Әжинияздыц жеке өмирин 
сүўретлеўдеги жеггискенликлерин көрсете келип, онын Ханза- 
да бир көриўден сүйип қалыўын сүўретлегенде образды әде- 
уир раўажлаидырыў зәрүрлигин белгилейди, яғный нтайыр 
Әжинияз муҳаббатқа өзгеше кез-қараста екенлигин бериў ке- 
реклигин де атап өтеди. (166, 136).

Илимпаз романда Ожинияздыц қосықл.ар дөретиўин сәў- 
лелендириўши эпизодларда да қаҳарман характериц ашыўда- 
ғы кемшиликлерди де белгилейди. (166, 135).
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Ҳақыйқатында да, илимпаз-чар И. Сағнтов пенеи 3. На- 
сурлаевалар образ дөрртиўдеги жетнспеўшилнклерди орыилы 
көрсеткенлиги белгили болады.

«Беруний» романында образларды унамлы-унамсыз қм- 
лып сүўретлеў басым екенлиги мәлим болады. Абдаллах шах- 
ты туўылыўдан баслап унамсыз сыпатлама' берип сүўретлей- 
ди. Образды’бул усылда бериў көркемлик дәрежесинин төмсн 
болыўына алып келеди.

Мамун патшанын образын дөретиўде де усы қубылыслар 
байқалады. Оныц иниси Абул Хасан Әлий де усындай етнп 
сүўретленген.

йбн Сина 'образында ;дослыққа садықлық тийкарғы бол- 
ги сыпатында келтирилген.

Романда көп санлы көркем қыялдан дөретилген қаҳар- 
манлар да бар.

Жазыўшы Ә. Якубовтыц «Бул ески дүнья романында да 
Ибн Сина ҳәм Беруний образлары дөретилиўи туўралы пикир 
жүргизе келип илимиаз А. Қаттабеков керкем қыялдыц дым 
шарықлап кеткен орынларына да дыққат аўдарғанлыгы мә- 
лим. (8, 13>. Ол О. Бекбаўлов дөреткен Бсруний образын да 
салыстырмалы түрде сез етти, оған тән болған жетискенлик, 
кемшиликлер туўралы да пикир ';көрсетти.

Илимпаз 3. А. Пасурлаева өзиниц «Ҳәзирги қарақалпақ 
прозасында тин ҳәм характер проблемасы» («Проблема типа 
и характера в современной каракалпакской прозе») атлы 
монографиясында О. Бекбаўловтыц «Беруний» романында дө- 
ретиўши искер образын жасаўдағы жетискенлик, характер 
бериўдиц өзгешелиги ҳаққында пикир жүргизди. (166, 52-53).

Демек, Берунийдиц образын жасаўшы бул романда уллы 
илимпаздыц өмириниц белгили бир дәўири сәўлелеНгенлнги 
мәлим. Шығармада уллы ойшыл образыныц ез авторлық кон- 
цепцнясын бере отырып, жазыўшы О. Бекбаўлов өз көркем 
қыялын еркин ҳәрекет еттиргенлиги белгили болады.

Беруний, Әжинияз, Бердақ, Ерназар, Бабыр, Улығбек, 
Хумаюн, Акбар, Айдос, Қумар, Орманбет, А. Досназаров, Қа- 
рақ батыр, Спартак, ҳ. т. б. образлар прототиплерди айқын 
сәўлелендиреди. Гейпара нуқсанлар пүгин көркем шынлмқ- 
тыц қунын түсирип тасламайды, себеби шығармада көркем- 
лик пенен жаратылған эпизодлар көп.

«Бозатаў» романыпда тарийхый шынлық көркем шынлық- 
қа шеберлик пенен айналдырылғанлығы, бунда жазыўшыныц 
көркем қыялы өз орнына ийе болғанлығы мәлим болады.

Көркем шынлық дөретиўде тарийхый дереклер үстииде 
көп жумыслар жүргизиў талап етилгеилиги сөзсиз.
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Қарақалпақ роМаилйрЫндй тарийхый шынлықшц көркеМ 
шынлыққа айландырылыуы мәселесинде илимпаз Ә. Қожық- 
баевтыц «Қарақалпақ романы» изертлеўиниц орны айрықша. 
(116). Изертлеўши өз мийнетинде Қ. Султановтыц «Әжинияз» 
х.әм Т. Қайыпбергеновтыц «Маман бий әпсанасы» романла- 
рында көркем шынлық жаратылыўы жөнинде ҳәр тореплеме 
сөз етеди.

Ә. Қожықбаев «Әжииияз» романында тарийхый шынльц 
тийкарында көркем шынлық дөретилиўи ҳаққында: Т. Қайып- 
бергеновтыц «Маман бий әпсанасы» романындағы көркем 
шынлық жасалыўы, романлардағы табыслар ҳаққында толық 
сөз ете отырын, олардағы нуқсанларға да өз итибарын аўда- 
рады. Илимпаз жетимлердиц таў үцгирлеринде жасаўы, урыў- 
лар арасындағы талас-т.артыслардыц орынсыз асыра сүўрет- 
лениўи, өнер үйрениўге барған талапкер жигитлердиц адам- 
гершиликке жараспайтуғын ислери, Маман бийдиц өсип-өниў 
пәрманы сүўретлениўи тәризли эпизодлардыц көркем шын- 
лықтыц баҳасын кемитип турғанлығыи өз ўақтында дурыс 
атап өткен еди. Усылар менен бир қатарда, гейпара тарийхый 
ўақыялардын, үстиртин сүўретлениўиие де алым дыққат аў- 
дарады. (116,76-77).

Дурысын айтыў керек, филология илимлериниц кандида- 
ты Ә. Қожықбаев атап өткен кемшиликлер тек Т. Қайыпбер- 
генов романларында көркем шынлық жасаўда ғана емес, бас- 
қа да тарийхый шығармаларда да орын алғанлығы мәлим. 
Көркем шынлыққа тарийхый шынлықтыц ец баслы тәрепле- 
р.ин тацлай алмаўшылық, екинши дәрежели ўақыяларға қы- 
зығыўшылықтыц ..күшейип кетиўи, тарийхта жумбақ болып 
қалған ҳәдийселерди сүўретлеўде көркем қыялдыц ҳәлсиз ҳә- 
рекети көркемликтиц төменле"ўине алып келеди.
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К И Р И С И У

XIX әсирдеги қарақалпақ классикалық поэзиясыньщ жақг 
мазмунлық ҳәм көркемлик басқышқа көтерилиўи Әжинияз Қо 
сыбай улыныд (әдебий тахаллусы—Зийуар, 1824) дөРетиўшй 
лик жолы менен байланыслы. Әжинияз Қосыбай улы өзи дәўи-*? 
риниц дәрежесинде жетик билимли, өзине дейинги қарақалпа' 
халқынын, ҳом улыўма Ислам Шығысынын руўхый мәдениятын: 
теред өзлестиргеи ҳәм өз шығармаларында дэўир нопесиг; 
озық ой, нәзик сезим ҳом ширели тил менен бере алған улль| 
шайырымыз болды.

Әжинияз Х1Х-әсирдеги қарақалпақ поэзиясында халық, 
аўыз-еки мийрасыпьщ ҳәм шығыс жазба әдебиятыньщ дәстүр 
лерин синтезлей алған, усы арқалы қарақалпақ халқыпьщ сәз 
еверин жаца бир бийикке алып шыққан шайыр.

Ожипияз дөретиўшилигипдеги достүрлер ҳәм жанашылыЯ 
мәселеси шайырдын поэзиясы менен шуғылланған адамларЫ ' 1 
мыздыц бәрқулла дыққат орайьшда болды. Шайырдын. д ө р е 1 
тиўшилиги туўралы қарақалиақ әдебияттаныў илиминде е£; 
дәслеп пикир жүргизген уллы алымымыз Ножим Дәўқараев 
өзинид «Қарақалпақ әдебияты тарийхыныц очерклери» деп 
аталатуғын субели мийнетинде Ожинияздьщ классикалық поэ 
зиямыздық тарийхындағы жаца леи алып келген оҳмийетин 
айрықша дыққат аўдарған еди. Илимпаз шайырды «лирикалық 
қосықтыц шебери» деп атап, оны «революцияга дейинги қара 
қалпақ поэзиясын жаца мазмун, жаца форма» менен ҳәм лек- 
сикалық жақтан атап көрсетеди.1

Әжинияздыц поэзиясындағы дәстүр ҳәм жацашыллық мә- 
селеси—қарақалпақ халқыныц бай фольклорлық мийрасын 
ҳәм Ислам Шығысыныц көп әсирлик әдебиятын кец түрде алып

1 Д ә ў қ а р а е в  Н. Шығармаларыныц толық жыйнағы. 3-том. Қз* 
рақалпақ әдебияты тарийхынын очерклери—Нөкис, «Қ арақалпақстан*  
1974-88-6.



^зрап, шайырдын өзинин. дөретиўшилик устаханасьшда, терен- 
изленип, мийнет еткенлигин ҳәр тәреплеме ашьш бериўди та- 
ллп етеди. Әдебий дәстүрлер ҳәм жанашыллық—булар әде- 
биятта бнри-бири менен диалектикалық байланыстағы қубы- 
лыслар. Әдебий дәстүр әдебиятта қәлиплескен тәжиринбенин 
әүладтан-әўладқа өтип отырыўы, дәстүрдин әдебий процесстеги 
ориы онын емир менен байланысьшда ашылады. Егер дәстүр 
имирден артта қалса, онда ол әдебияттыц өмир талабына жу- 
ўйп бериўине тосқынлық жасаўшы күшке айналады, ал егер 

'де дәстүр өмирдиц талабыпа сай болып, қурамаласып барса. 
оыда ол узақ жасайды. Әдебий дәстүрлер халық(тыц тарийхы 
менен тиккелей байланыслы, себеби бул әдебий дәстүрлерде 
со.1 халықтыц руўхый байлығы, эстетикалық идеалы өз көри- 
ппсин табады.

Ожинияздыц творчестволық жақтан шыцланған дәўири— 
XIX осирдиц ортасы, қарақалпақ халқыныц мәдений турмы- 
сыпда жана руўхый талаплардын пайда болган дәўири еди. 
Ө.зР Илимлер Академиясыныц хабаршы—ағзасы X. Ҳамидий- 
днц атап көрсеткенипдей, бул дәўирде «халықтыц сана-сези- 
мннде жазба әдсбий ой-пикирге қызығыўшылық, эстетикалық 
заўық пайда болады».1 Демек, Әжинияз усындай халықтын 
руўхый дүньясындағы бурылыс дәўиринде өз миллий мәдения- 
тыиын поэтикалық достүрлерин усы жаца талаплар мснсн бай- 
лай алды. Себеби, әдебий дәстүрлердиц тәғдирн ҳор қыйлы 
болып келеди. Базы бир дәстүрлер дәўир талабына ийкемли- 
лигин жойтпай, әсирлерден-әсирлерге отип жасаса, екинши 
бнр дәстүрлер бундай ийкемлиликке ийе болмағаны себепли 
тсз арада әдебий процесстен шығып қаладь;.

Әдебий дәстүрийлик ленсн жанашыллық—булар бир ша- 
йырдыц көкирегиндеги толқынлар, усы толқынлардыц арпала- 
синда гюэзияда жаца сез туўылады. Дәўир талабы дәстүр- 
лсрдиц әзгериўин талап етсе, әдёбиятта жана изленислер жүз 
береди. бул изленислер өз гезегинде дәстүрлердин ^гэжирий- 
бесине сүйенеди.

XIX эсирдеги қарақалпақ халқыныц руўхый дүньясы Әжи- 
нияздай өзиниц ширели сөзинде миллий достүрлер менен жа- 
На руўхты бириктирип жиберген сөз шеберин талап етти. Бул 
Жөнинде филология илимлериниц докторы К. Мәмбетовтыц 
чнкирлери дыққатқа ылайық. Ол өзиниц «Әжинияз» атлы мо- 
нограф ясында Әжннияздыц поэзиясындағы дәстүр ҳәм жаца- 
1пылық моселесине кец түрде тоқтайды. «Әдебий дәстүр деге-

• Х а м и й д и й  X. Шығыс тиллердеги ж азба  дереклкер,— Нөкис «Би- 
лим», 1991— 128-бет.
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нимиз,—деп жазады ол,—көп жыЛлар даўамында халық ар^ 
сында қәлиплескен әдебий мийрасжетискенликлериниқжыйь 
тығы. Оны ҳәр бир шайыр өз мүмкиншиликлери тийкарын! 
қабыл еткен. Мысалы: Аўызеки әдебият дәстүри, жазба әдеб^ 
ят дәстүри, шығыс классиклердиқ дәстүри, миллий-ағартыўш? 
лық дәстүри»1.

Изертлеўши Әжиниязды биринши гезекте жазба әдебият 
дәстүрин қабыл еткен шайыр сыпатында баҳалайды. Әжини^ 
өз дөретиўшилигинде қарақалпақ аўызеки әдебиятынын рИ  
хы менен Шығыс жазба одебиятынын дәстүрлерин үйлесл! 
рип, синтезлей алған, ҳәм усы жолда өзинин әжайып шайыг 
лық шынына шыққан талант ийеси.

Әжинияздыц жацашыллығы—бул Д1Х әсирдеги қарақалпақ I 
поэзиясында өз алдына бир қубылыс. Атақлы шайырымы| 
Ибрайым Юсуповтыц «Әжинияз қарақалиақ поэзиясында и« 
сан кеўлиниц нәзик қубылысларын арзыў-әрманларын, қайғ! 
ҳәсиретин, ашықлық сезимлерин түрли саққа жүгиртип, кө | 
кемлик гүклине бөлеп жырлаўшы лирикалық қосықтыц шеб| 
ри болды»2 деген баҳасы пикиримиздиц анық дәлили бол^ | 
элады.

Жацашыллық—әдебиятта жаца соқпақ ашыў. Бирақ ҳәр 
қандай жацашыллық өзин-е дейанги достүрлер менен байлГ^ 
ныслы болады, я сол дэстүрлерди раўажландырады, я соғаЦ 
қарама-қарсы бағдарда кбтеди. Достүрлер ҳом жацашыллъц 
бәрқулла әдебий процесстиц тийкарында туўылады, егер әд^ 
бий дәстүрдиц емирден узақлап баратырғаны сезилсе, тәбий-1 
ғый рәўишге өмирдиц талап еткен бағдарында жана жол 
ашылады, ўақыттыц өтиўи менен усы жанашыллық әдебий дә< 
түрге айпалады—бул улыўма әдебий процесстиц раўажланыЛ 
көриниси.

Ж ацашыллық—биринши гезекте дәўир талабын шайырды| 
(жазыўшыныц, сүўретшиниц) жаны менен сезип, соған ылайы! 
шығарма дөретиў қәбилети, бул қәбилетти батырлық, шеберли! 
жарыққа шығарады.

Халықтыц тарийхыныц, турмысыныц ҳәр басқышы өзинв 
сай әдебий формаларды, образларды, усы бағыттағы шығарГ 
маларды талап етеди. Биз одебият тарийхына үнилсек, дүнья^ 
кыц барлық уллы талантлары ез дәўириниц жацашылларь 
болғанлығын көремиз. Бул уллы талантлар әтирапындағь

1 М ә м б е т о в  К. Әжипияз. Илимий очерк.—Пөкис, «Билим» 1994. 
70-бет.

2 Ю с у п о в  И. Халық мунын, инсан әрманын жырлаўшы шайыр, • 
Әжинияз. Тацламалы шығармалары.—Нөкис, «Қарақалпақстан» 1994, 6
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емирге жаца, тық көз бенен қарай алған, бурын сезилмей кия- 
ТЬ!рған конфликтлерди, пайда болып атырған адамлардыд 
„сихолргия^ық типлернн—ж ааа  персонажларды кере алыгГу 
оларды өз шығармаларында сәўлелендирген.

;>жинияздын өмир жолы ҳәм дөретиўшилиги менен шуғыл- 
^анган щшмназларымыздьщ барлығы да оньщ поэзиясындағы 
достүрийлик ҳәм жанашыллық мәселесин анаў яки мынаў 
дэрежеде сөз етти.

«Әжинияз XIX әсирде,—деп жазады Н. Дәўқараев өзинин 
«Қарақалпақ әдебияты тарийхынын очерклеринде»,—қарақал- 
пақ поэзнясына мазмуны жағынан да, тил, стиль, одебий тех- 
ника жағынан да жана жол, из салды. Әжинияздьщ әдебий 
жолы өзинен кейинги көп шайырларға үлги болды».1

Эжшшяздьщ творчествосын изертлеўде Әбдикарнм Пирна* 
заровтьщ «Әжииияздын шайырлық шеберлигн» атлы мийнети 
үлкен қәдем болды2.

Әжинияздын дөретиўшилигинде дәстүрийлик ҳәм жанашыл- 
лық мәселесип қозғай отырып, изертлеўши уллы шайырдьщ 
ҳәм опын устазларынын суў ишкен сағасы сыпатында бирин- 
ши гезекте халық аўызеки әдебиятын, оннан кейин класси- 
калық Шығыс поэзиясыи—Наўайы, Физули, Мақтымқулынын, 
шайырлық мектеплерин белгилейди. «Әжинияз халық поэзия- 
сыньщ дәстүрлерин раўажландыра отырып, халық қосықлары- 
дын руўхында ҳәм стилинде шеберлик жағынан олар менен 
тен түсетуғын бир қатар әжайып шығармаларыи дөретти3». 
деп жазады.

Ә. Пирназаров, Әжинияздын дөретиўшилигнндеги өдебий 
дәстүрлердин даўам етиўи мәселесинде, қарақалпақ аўызекн 
әдебиятыньщ шайырға тек ғана профессионаллық мектеп бо- 
лып қалмай, соньщ менен бирге поэзиясын мазмуи ҳәм форма 
Жағынан байытыўда, руўхый ҳәм идеялық—эстетикалық тий- 
карлардын бири болғанлығын, буннан кейин Шығыс классика- 
лық поэзиясы менен байланысларыньщ тәсийрин ашып бернп, 
«Әжинияздын миллий фольклордьщ ҳәм Шығыс классикалық 
поэзиясынын озық дәсгүрлерин өзине синдириў ҳәм раўаж- 
ландырыўда шайырлық жанашыллыгын, жоқары идеялық-көр-

1 Д э ў қ а р а е в .  Н. Шығармаларынын толык; жыйнагы. —3-том. Қа- 
Рақалоақ.; әдебияты тарийхыниц очерклери.—Нөкнс, «Қараҳаллақстанх,—. 
' 4 — 88-бет.

2 П и р н а з а р о в  А. М астерство Ажннияза—Н укус. «Қарақалпақ-
став» '1983 ж . ' ,;'■

3 С онд а , 31-бет.
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кемлик, шеберлик дәрежесин ийелеўин, халықтық сөзин сө1 
л е й —алғанын белгилейди»1 деген жуўмаққа келеди.

Әжинияздық әдебий мийрасынық Шығыс классикалық поз  ̂
зиясы менен қатнасы, шайырдық өз шығармаларында уллы сө? 
шеберлериниц керкемлик жетискенликлерин раўажландырыў1 
мәселеси Б. Қәлимбетовтыц «Әжинияздық лирикасы» деге.’ 
мийнетинде кеқ түрде сөз етилген.2

Изертлеўши «Әжинияз Шығыс классикалық одебиятынық 
жақсы үлгилерин өз творчествосына шебер сиқире алған қа 
рақалпақ классикалық әдебиятынық көрнекли лирик шайыры»8 
деп көрсетип, Әжинияздық дөретиўшилигиииц Деҳлаўий, Ру- 
дакий, Наўайы, Физули, Мәшраб, Әндалиб ҳәм Мақтымқулы- 
ныц дөретиўшилиги менен байланыслары мәселесине тоқтайды.

А. Муртазаевтыц «Шайырдыц муҳаббаты» атлы мийнети 
Әжинияздыц өмири ҳәм дөретиўшилик жолын кец түрде' 
изертлеўге арналған»4. 3

Изертлеўши «Шайыр (Әжинияз) қарақалпақ поэзиясын" 
жаца мазмун, форма менен байытты. Ол күншыгыс поэзиясын- 
дағы... дәстүрлерди... ез халқыныц образлы ойлаў, түсиниў 
қәбилетине му>'апық етип дерете алды. Солай етип шайыр XIX 
осир қарақалпақ халқыныц жәмийетлик сана-сезиминиц кер-1 
кемлик жақтан жетилисиўине үлкен тәсир жасайды»,—д е п ! 
жазады.5

Мәселени кец алып қарағанда, биз Күнхожа, Әжинияз, 
Бсрдақ ҳәм Өтешлердиц XIX әсирдеги қарақалпақ классикалық " 
поэзиясыныц ҳәр қайсысы езиницқайталанбас шайырлық жолы- 
на ийе бай тереклери екенлигин керемиз. Ҳәр қашан үлкен 
шайырлар өзине дейинги әдебий дәстүрлерди ез дәўириниц та- 
лабына сай жаца басқышқа кетерип, яки қайта қурып, усы 
тийкарда сез дүньясына жаца гәп, жаца нағыш лапыз ендириўи 
менен танылады. I

Әдебий процесс ез логикасына, диалектикалық раўажланыў I 
нызамларына ийе қубылыс. Дәстүрийлик ҳәм жацашыллық 

( қубылыстық күн ҳәм түн сыяқлы еки торепи, езине дейин- 
ги әдебий дәстүрлерди терец езлестирген, руўхый дүньясында 
полат киби шыцланған шайыр ғана сез дүньясына жацалық 
алып кире алады.

1 С о н д  а, 94 бет.
г Қ ә л и м б е т о В  Б. Өжинияздык лирикасы. II. «Қарақалпақстан», 

1981 ж .
3 С о  н д а, 56-бет. ”5
* М у р т а з а е в  А. Шайырдын муҳаббаты. Нөкис, «Қарақалпақстан»,

,1988 ж . \ 11 (
 ̂ С о н д а ,  67 бет. ; •.. • ^  :
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XIX әсирдин екинши ҳәм үшииши шереклеринде қарацал- 
яақ халқыньщ руўхый дүньясында жүз берген мәдений жана-
л а н ы ў , Ислам Шығысы мәдениятынын саўатлы адамлардын 
арасында белгили дәрежеде тарала баслаўы Әжинияздьщ да 
руўхый дүньясын қәлиплестирген факторлардын бири болды. 
Сол дәўирдеги итибарлы билим ошағы болған Хийўа медресе- 
синде тәлим алған Әжинияздын өзи ғана талыб илим болып 
қоймай, халықтьщ арасында шығыс тиллериндеги қолжазбалар- 
ды адамларға оқып, мәни беретуғын саўатлы қыссаханлар да 
болды.

Қуран, ҳәдислер, басқа да диний рәўиятлар, қыссалар араб 
тплинде жазылған Муҳаммед әлейҳиссаламнын өзиниц ҳәм 
саҳабаларынын өмирбаянларынан қуралғап «Тәзкирә» китабы, 
парсы тилиндеги мектеплерде оқыў қуралы сыпатында жүрген 
«Чаҳар китаб»1 онын төртинши бөлимин тэсаўўыф агымыныи 
ўәкили Фаридаддин Аттардьщ дидактикалық характсрдеги 
«Понднама» шығармасы қурайды. (Ислам дүньятанымын ха- 
лықтын сапасына синдириўши китаплар еди. Булардан басқа 
Сууфы Аллаяр, Әлийшер Наўайы, Мухаммсд Физулы қусаған 
ири шайырлардьщ түркий тилдеги, Хафыз бенен Бедилдин пар- 
сы тилиндеги дийўанлары мектеп ҳәм медреселерде сабақлық 
сьшатында хызмет еткен ҳәм халық арасында да оқылған. Раб- 
ғузнйдын «Қыссасуләнбия» топламы, Хожа Ахмед Яссаўийдин 
«Ҳикметлери» Абылғазы Баҳадыр ханнын «Шэжэрайи түрк» 
шығармасы, Мақтымқулы, Мэшраблардьщ дийўанлары, «Юсуф- 
Зулайха» «Ҳатам-Тай», «Диларам»—«Баба Рэўшан», «Ибра- 
ҳим Әдҳам», «Дараб шаҳ», «Мунәўуәр—Хурамай», «Қумыры- 
хан», «Юсуп—Ахмед», «Мансур» қыссалары, басқа да бир қатар 
қолжазба китаплар сол дәўирдин зыялыларыньщ руўхый азы- 
ғы болған.

Көрип турғанымыздай, Ожинияз қарақалпақлар арасында 
китабый мәденият недәўир дәрежеде ен жая баслаған ўақытта 
әдебият майданына кирип келди. Өз дэўиринин билимли адам- 
ларынын бири болған Әжинияздын поэзиясы усы мэдений ра- 
ўажланыўдьщ жемиси еди. Әжинияз өз творчествосында хал- 
кыиын. эстетикалық талғамына сай, Ислам Шығысы мәдения- 
гынын, руўхында өлмес шығармалар дөретти.

Әжинияз Қосыбай улы классикалық поэзиямыздын тарий- 
хына әжайып сөз зергери сыпатында кирди. Әжинияздын ша- 
йырлық шеберлиги, шығармаларыньщ жоқары көркемлиги тә- 
бийғый таланттын жемиси болыў менен бир қатарда, онықсуў

« Ҳ а м и д и й  X. Шығыс тиллериндеги жазба дәреклер, 79-бет.



ишкен руўхый булақларыньщ да нәтийжеси. Шайырдық п 
зиясыидағы дәстүр өзгешелиги оныд миллий аўызеки әдебн 
тыиын, руўхы менен Ислам Шығысы мәдениятынын, нәпесин би 
тоидеги жандай, бир тамырдағы қандай етип бир ағымға тү 
сире алғанлығында. Бул Әжинияздыи аса шайырлық таланты 
ньщ нышаиы.



Ә Ж И Н И Я З  Ш Ы Ғ А Р М А Л А Р Ы Н Д А  К Ү Н Ш Ы Ғ Ы С  
П О Э З И Я С Ы Н Ы Н .  Д Ә С Т Ү Р Л Е Р И  ҲӘМ О Б Р А З Л А Р Ы

Әжинияз Қосыбай улы XIX әсирдеги қарақалпақ әдебиятын 
шығыс классикалық әдебиятьшын ен жақсы үлгилери менеи 
байлаиыстырыўда тени-тайы Жоқ хызмет стти. Ол қарақал- 
,,ақ әдсбиятына шығыс классикалық әдебиятынын. ен жақсы 
дәстүрлерин, образларын алып келди, хәм бул бағдарда үлкен 
жацашыллығы менен ажыралып турады. Сонлықтан да ша- 
йырдын шығармалары жоқары көркемлилиги, терен идеялы- 
лығы меиен халықтық өлмес ғәзийнесипе айналған. Өз дәўи- 
риниқ билимданы болған Әжинияз творчествосында халық 
поэзиясыиын дәстүрлерии Ислам шығысы одебиятынын руўхы 
менен бириктире алды, халық поэзиясын жетилистириўде, оған 
■1ын мәнисинде жазба, әдебий характер бериўге тийкар салды. 

Сонлықтан жазба бағдарға бейимлилик Әжинияз поэзиясыныц 
характерли белгиси. Әжинияз Хийўадағы Шерғазы хан медре- 
сесинде толим алып жүргенинде медреседе дин сабақлары ме- 
неп бирге Наўайы, Ҳафыз, Физули, Саадий сыяқлы Шығыс 
жу.пдызларынық шығармалары да оқытылатуғын еди. Ожи- 
пияз бул поэзия ийелеринин шығармаларып қунт ненен оқы- 
ды, үйренди. Олардыц данышпанлық пенен айтқаи сөзлерип өз 
халқына жеткериўди мақсет етти. Шайыр жаслайыиаи-ақ 
олардьщ халық арасына тарап кеткен шығармалары менен та- 
ныс болған. Ҳәтте болажақ шайыр аўыллық медреседе Елму- 
рат ахуниын жетелеўи нәтийжесинде он алты жасар шамасын- 
ла Наўайынын дийўанын көширгенлиги ҳаққында маглыўмат-

-1 бар. Шайырдын усы сыяқлы Шығыс одебиятыныи жулдыз- 
лары шығармалары менен танысыўына себенши болған Елму- 
рат ахун медресеси болып табылады.

XIX әсирдеги қарақалпақлар арасында таралған шығыс 
тиллериндеги әдебий дәреклерди изертлеген белгили алымымыз 
X. Ҳаиидийдин керсеткениидей, бул дәўирде орта азиялық 
түркий одебий тилде жазылған ҳәм тасбаспа усылы менен ба- 
сылып шыққан эдебиятлардан «Юсуф-Зулайха», «Ғәрип-Шах-
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сәнем», «Саятхан-Ҳәмре», «Ләйли-Мажнун», «Фарҳад-Ший-| 
рин», «Таҳир-Зухра» басқа да көи саилы лироэпикалық дг 
танлар сол ўақыттағы саўатханлар менсн бирликте Ожинияз- 
дын да оқыған китаплары болды. Бул достанлардын образла- 
ры шайырдын қосықларында өз изин қалдырган.

Жеке авторлардыц шығармалары да, моселен, Наўайы, Фи-| 
зули, Мәшраб, Мақтымқулы дийўанлары халық арасында кен 
таралған еди, Наўайы ҳом Физули дийўанлары мектепте оқь 
латуғыи сабақлық болып хызмет еткеи. Ал Мақтымқулы ҳә» 
Мәшраб дийўанлары қарақалпақлардынсүйип оқыған китаплаЩ 
ры болған.1

«Октябрь революциясына дейинги қарақалпақ әдебиятына 
барлық түркий халықларға ортақ болған жазба әдебият дәс-| 
түрлерин батыл, шешиўши түрде алып кирген Әжинияз бо̂ д 
ды,—деп жазады X. Ҳамидий.—Сол замандағы түркий тиллей 
одебиятлардағы жазба, китабый дәстүрлерди өз м\'лкиндей, ө з ; 
достүриндей көрип қарақалпақ әдебиятыпда кецнен қолланғаД 
да Әжинияз. Ол ез заманындағы саўатсыз, қарапайым қара-^ 
қалпақ халқыныц жалпы түркий халықлары мәдениятына,] 
әдебиятына ортақлығыи биринши болып дәлиллеген белгил* 
дорежеде ағартыўшы, оятыўшы, қарақалпақ одебияты ушьп^ 
ренссенслық—оятыўшылық руўхындағы мийрасларын дөрс 
кен шайыр ' сыпатында дүньяға келди».2 «Әжинияз» моногра- 
фиясыида да көп түрде анализленеди. «Әжииияз Күншыгыс 
классиклериниц дәстүрлерин шеберлик пеиен ийелеген,—-дел 
жазады ол.—Араб, парсы ҳәм түркий әдебий дүньясын жақаь 
үйренгеи»/

К. Мәмбетов Әжинияздыц Күншығыс классиклериниц д әЯ  
түрлерине қатнасын Әлишер На^айы, Муҳаммед Физули ҳәв1 
Мақтымқулы менен байланыстырып, салыстырмалы түрд| 
изертлеп қарайды. Изертлеўши Наўайы менен Әжиниязда об-; 
разлардыц (Ләйли, Зулайха, Шийрин, Фарҳад, Юсуп, Мәж* 
нун, Искендер), темалардыц, жанрлардыц ҳом образ ж асаў | 
шеберлигиниц сабақласлығы мәселесине тоқтайды.

«Әбилқасым Фердаўсий жазып қалдырған Шәмшид ҳәм Зо- 
ҳах образлары, Әлийшер Наўайы шығармаларында сөз етил-; 
ген Харун ар-Рашид Ҳәким Луқман, Хатам-Тай, Хысыраў, Ләй-| 
ли, Мәжнүн, “Фарҳад, Шийрин—булардыц ҳәммеси де Әжинияз- 
дыц шығармаларында кецн.ен қолланылады. Бунда образларды |

' . X.  Ҳ а м и д и й .  Шығыс тиллериндеги ж азба  дәреклер, 76 ҳәм 154 
бетлер.

2 Ҳ а  м и д и й .  X. Шығыс тиллериндеги ж азба  дәреклер, 159-бет.
3 й э м б е т о в  К. Әжинияз, 73-бет

82



колланыў сол дәўирде бслгили саўатқа ийе болған шайырлар 
Vц]ын үлкен дәстүр болған. Бул жағынан қарағанда да Әжи- 
'нняздыц көп саўатлы шайыр екенлиги сезилип турады,1 — деп 
^казады К. Мәмбетов.

Әжинияздын шығыс классиклерипин шығармаларынан, олар 
дөреткен өлмес образлардаи пайдалаиыўы тәбийғый жағдай 
сдн. Биз бул тендеицияны Күнхожанын да, Бердақтыц да, 
Өтештиц де творчествосында көрсмиз. Әжинияз өз заманлас 
щанырларыныц ишинде Шығыс әдебиятыныц образларын 
аиағурлым дәрежеде кец колланғаиы менсн, демек оныц дө- 
ретиўшилигинин жазба әдебияттыц руўхына терец енисип бар- 
ганы мёиен ажыралып турады. I

«...Әжинияз қарақалпақ одебияты тарийхында миллий поэ- 
знямызды жацаша образлар менен байытыўға ат салысқан 
шаиырлардыц бири болды»,2 — деп жазады К. Мәмбетов.

Әжинияздын Шығыс әдебияты менсн байланысында ондағы 
мәцгилнк образлардыц шайырдын шығармаларында сәўлеле- 
ниўи айрықша қызығыўшыльтқ туўдырады.

Ислам шығысыныц поэзиясында, оныц дәстүрий жолында 
образлар системасы үлкен әҳмийетке ийе. Образда бир жекке 
қаҳарманныц тоғдиринде улыўма адам өмириниц үлкен бир 
жөнслнси сүўретлснеди. Яғный тениздин бир тамшысында пү- 
тин тециз сәўлеленеди, тециздиц не екенлигин оныц бир там- 
шысыныц мысалыпда билии алыўға болады.

«Кәркем образ—көркем дөретиўшиликтиц улыўмалық кате- 
гориясы, оныц өмирди сүўретлеў усылы ҳәм формасы, көркем 
өнорднц «тили» ҳәм соныц мснен биргс оныц әмелдеги көри- 
ниси».3

Образ бәрқулла эстетикалық әҳмийетке ийе, ол шайырдыц 
идсалын ашыи көрсетиўгс қолланылады. Образ бул тек ғана 
қолемге алынын отырған қаҳарманныц өмирин сүўретлеп қой- 
май, ол қаҳарман жасап турған орталықты да сәўлелендиреди. 
Образ арқалы шайыр адамныц тоғдирине, ишки дүньясына, 
қәсийетлерине ғана емес, ал сол адам жасап турған жәми- 
йетке де өзиниц көзқарасын, қатнасын береди. Образ ҳәр 
қашан өмирдиц барлық қурамалылығын, көп тореплилигин 
толық ҳәм терец ашып бериўи менен қунлы.

Образ туўралы илимдеги дәслепки пикирлер Аристотель- 
дин «мимесис» — шайырдыц (жазыўшынын, сүўретшиниц, 
скульптордыц, композитордыц) турмысқа еликлеўи ҳаққындағы

1 Сонда, 126-бет.
~ Сонда, 130-бет.
л Краткая лнтсратурная энциклопедня, т. 5 — М. «СЭ», 1968— 363 б.
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концепциясыида сәулеленген. Аристотель поэзия «пүткил ҳа* 
лындағы тири жандай болып ләззет бағышлаўы тийис»! деа 
айтқан.1 Буннан соц әдебияттаныў илиминде образ дүньясц^ 
сезимлер арқалы таныў қуралы екенлиги ҳаққындағы пикив 
қәлиплести. Улыўма алғанда көркем өнер, демек соныц ишин| 
де поэзия, образлар арқалы пикирлеў дүньясы сыпатында қа !  
ралады. Поэзия адамға эстетикалық ләззет бағышлайды—биз| 
бул ағла пәзийлетти уллы шайырымыз Әжинияздыц шығарма! 
ларында анық көремиз.

«Түркий халықлары одебиятына, солардан қарақалпақ әд е |  
биятына жақын ҳәм Орта Шығыс халықлары әдебиятларынай 
фарсы-тожик әдебиятыныц тәсири де аз болмағанын дәлиллеў* 
ши мысаллар революцияға дейинги жазба әдебиятымыздя 
аўызеки әдебиятымызда көплеп ушырасады,—деп жазады 
X. Ҳамидий. — Бул қубылыс ец алды менен революциядан 
бурын, атап айтқанда XIX әсирде жасап өткгн қарақалпа^ 
шайырларыныц шайырлық қыял сүриўипде ҳәм сол қыял с ү |  
риўлердиц географиялық кецислигинде көзге түседи».2

Шығыс поэзиясыныц образлар системасында мәцгилик о б у  
разлар—әпсапаўый шахслардыц атларына байланыслы Дәся  
түрий образлар айрықша дыққатқа ийе. Бул әпсанаўый дәс| 
түрий образлар фольклорда да, жазба әдебиятта да кец орыи 
алған.

«Әййемги ҳәм түрли мифологиялық ҳәм әпсаналық образлар! 
узақ әсирлер даўамында сақлаиып қалды, қайта-қайта ислснИ 
ди. Ҳүкимдар класслар, руўханийлер бул образларға днний 
мазмун берип, олардыц бир қаншасыи илоҳийлестирген болса 
да, мийнеткеш хальтқ оларды пидокер ҳом ножәткер қаҳарман-| 
лар сыпатында раўажландырып барды. Ҳәтте, дәслепки дәўир- 
лерде мифологиялық қудайлар сыпатында сүўретленген С ия ' 
ўуш ҳәм Рустем сыяқлы образлар халық қаҳарманлары сыпа- 
тында алып қаралды, жазба әдебият ўәкиллериниц дөретпелея 
ринде де кец орын алды»,—деп жазады бул образлар туўралы' 
белгили өзбек алымы Н. Маллаев.3

Халық аўызеки әдебияты менен жазба әдебият бир-бириней! 
нәрленип, тәсир жасап, өз-ара байланыста раўажланады. Би- 
рақ  бул әз-ара байланыстыц дәрежеси ҳәр дәўирде ҳәр турли 
болыўы мүмкин. Дослеп фольклорда пайда болған идеялар, 
сюжетлер, мотивлер, образлар, сүўретлеў усыллары ҳәм қул

1 Аристотель. Об искусстве поэзии. — М.. 1957.—  118-бет.
2 Ҳ а  м и д и й  X. Шығыс тиллердеги ж азба  дәреклер. 40-бет.
3 М а л л а е в  Н. Узбек адабиёти тарихи 1-китоб —Т «Уқитувчи» 

1976—47-бет.
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оаллары соқынан жазба әдебиятқа өтип, және де жетилисти 
^эм раўажланып барды.

♦;Жазба әдебият бурыннан киятырған фольклорлық дәстүр- 
дерди даўам сттириўи менен бирге,—деп көрсетеди X. Ҳами- 
дий» бара-бара өз дәстүрлерин дөретти... поэзияда аўызеки 
адсбият иенен салыстырып қараганда өзгеше, қарақалпақ поэ- 
зиясынын алға раўажланыўына тәсир жасаған жазба әдебият 
дос гүрлери пайла болды».1

Мәқгилик образлар улыўма әдебияттық, көркем өнердиқүл- 
кен ғозийнсси. Мәселен, Батыс әдебиятында әййемги грек 
>:;|фологиясынан бизин дәўиримизге дейин жасап атырған Про-

тей образы—көп әсирлер даўамыида адамлар ушын жанын 
- !дә етксп ожайып шахс тымсалы болып киятыр. Әййемги 
Црометей адамларға қудайлардаи от урлап бсрип, усы жақсы- 
лыгы ушын қудайлар торепинен Кавказ таўынын жартасына 
шынжырлап бәнт етилген болса, онық бул қаҳарманлыц обра- 
зы нешше-нешше халық бахты ушын гүресшеқлерди руўхлан- 
дырдьг. Ал Фауст образы болса — адамнық х.ақыйқатлыққа 
үмытлыўынық тымсалы. Усы қатарда Дон Жуап, Дон Кихот 
образларын да атаи өтиўге болады. Бул мәқгилик образлар 
Батыс әдебиятыида, сонық ишинде поэзияда шайырлардын 
өмир туўралы қәстерли туйғыларын жоқары көркемликте бе- 
рнўге хызмет етти.

Ислам Шыгысы әдебиятындағы достүрий образлар Әжи- 
кпяздық шығармаларында да кеқ қолланылған. Бул әпсанаўый 
персонажлар гөззаллықтын, ашықлықтын (Юсуп-Зулайха, 
Ҳәмра, Ләйли-Мәжнун, Ғэрип-Шаҳсәнем, Зухра), 'қаҳарман- 
лықтын, батырлықтын (Рустеми Дәстан, Гөруғлы) тымсалы 
сыпагында, басқа да монилерде шайырдық ойын улыўмаласты- 
рыл, анықластырып ҳәм теренлестирип бериўге жордемлеседи.

«Әжинияздық билимлиги оныт! образ жасаў усылларында 
бирден-ақ кәзге тасланады,—деп жазады. К  Момбетов,—Әжи- 
нияз өз шығармаларында сөз еткен Эфлатуи, Орастун, Искеи- 
дер Зулқарнайын, Харун ар-Рашид, Ҳоким Луқман, Хысраў, 
Жзмшид, Бахрам, Зоҳах образлары тосыннан болған емес».1

Әжинияз—гөззаллықтын жыршысы. Сонлықтан да шайыр- 
дьщ гөззаллық ҳаққындағы түсиник дүньясын анық көрсетиў 
ушын онын әпсанаўый гөззаллардық образларын қандай кои- 
текстлерде қолланғанына дыққат аўдарайық. Олардық ишин- 
Де шайирдық еқ кеп қолланғаны Лойли образы, бул әпса- 
иаўый персонаж аты Әжинияздық қосықларында жети мг-рте 
ушырасады.

1 Ҳ а м и д  и й X. Шыгыс тиллерийдеги ж азба дәреклер, 7-бет.
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Сөйлегенде шскер етер сөзивди.
Қөргенди биймағрур стер өзиқди,
Баҳары тойдырар ски көзицди.
Л әйли, Зулайхадай қызлары барды .1

«Еллерим барды»

Дүиья бир көссетип Лойли жамалык. 
Алды-кетти пикри-зикри, қыялым.
Қырман таяр ўақта бермей шамалын.
Ш амал бсрсе атар қырман болмады .2

«Дзўран болмаЯы»

Бардур қыз-жаўаны қашлавы каман. 
й у зи н  таққас етссц ҳүршийди табан.
Аны көргенлердиц ақылы ҳайран. 
Л әйли-Зулейхадай ҳүрлсри бардур.3

«•Бардур»

Л әйли-Зулайха че гөззал жанан,
Әснр оолыи қолға түсти, Бозатаў.'1

«Бозатаў»

Агалар, ярымныц тәрийпин десем .
Туўбы ағаш оныц қодди яцлыды. 
Қулқы-пығлы, ҳалы-аҳўалын десем.
Мисли М әжнүн суйгеи Лойли яцлыды.5

«Яқлы ды »

Ш аҳсонем, Л әйлидей жүрип пәраўан...6
«Бир пғрий»

в')ойли, Зухра, Сонем киби хош әдсп...7

Бир пдрий.

Лойли, Зулайхадек ол сохибтәмнз.
Ләйли, Зухра, Сәнем янлы сүўрети...8

«Бир жанан»

1 М ә м б е т о в  К. Әжинияз 125— бет.
2 Ә ж  и н и я з, 18-бет.

3 Ә ж и н и я з, —23-бет. 4. Сонла 22-бет.
0 С о н д  а , 27-бет.
6 С о н д  а, 74-бет.
1 С о н д а ,  77-бет.
8 С о н д а, 61-бст.
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Бул қосықлардагы контексттен көрип отырғанымыздай, 
Эжииияздық қосықларындағы Ләйли образы—бул гөззаллық- 
тун. тымсалы ҳәм бул гөззал әдеп-икрамлы, өзине писентли, 
сәхибгәмиз азада). Ләйли ҳәм Мәжнун—Ислам Шыгысыныц 
поэзнясындағы бул дүньяда мақсет-мурадына жете алмағап, 
бири-бирипе қосыла алмаған ашықлардын образлары. Әж«' 
нпяз бул еки персонажды тек ғаиа бир жерде бирге айтып 
к е т е д и  («Мисли Мәжиун сүйген Ләйли яцлыды») ал Мәжнун 
образын болса «Сел болады» ҳәм «Майдан ишинде» қосық- 
ларында лирикалық қаҳарманныц басына түскен жеккеликти 
суўретлеў ушын пайдаланады. Қөбинесе Ләйли образы өз ал- 
д ы н а —ярдыц сулыўлығын идеалластырыў ушын тецеў сыпа- 
тында алынады.

Снди Шығыс классикалық поэзиясыпдагы Лойли образьь 
ныц Әжинияздағы Ләйли образы менен қай дәрсжеде сабақ- 
ласлыгы мәселесии алып қарайық.

Опсанаўый ашықлар Ләйли менен Мәжнун образлары Шы- 
ғыс классикалық әдебиятындагы атақлы шығармалардыц 
атеги болып хызмет етти. Бул сюжет араб дәреклсринен алын- 
ған академик И. Ю. Крачковскийдиц тастыйықлаўына қара- 
ғанда, бул ўақыяныц тәрийпи VII әсирден баслап белгили.1 
Айырым араб дәреклеринде Қайс иби Мулаўўах (соцынан 
Можнун деп аты кешип кеткен) тарийхый шахс ден есапла- 
нып, ол шайыр болған ҳәм шама мснен 689-жылы қайтыс 
болған деп тастыйықланады. Атақлы шығыс изертлеўшнси 

Н. Э. Бертсльс «Ләйли ҳәм Мәжнүн» сюжетин узақ дәўир- 
лер даўамында аўыздан-аўызға өтип келген фольклор үлгиси 
сыпатында қарайды.2 VII әсирдиц екинши ярымынан баслап 
араб поэзиясында Мәжнунныц шығарған қосығы деп аталған 
муҳаббат толы муцлы бәйтлер пайда болады. Ләйлинин ыш- 
қында ақыл-ҳуўышынан айрылған Қайстыц аты («Мәжнун» 
ге өзгереди) Мәжнун—есинен айрылған, есаўан, жилли сүрей 
деген мәниде (Көп әснрлер бойы араб шайырлары бул тра- 
гедиялық муҳаббат ўақыясына арнап қосықлар дөретип кел- 
ген. Ал биринши мэртебе бул сюжеттиц тийкарында дәстан 
дөреткен шайыр парсы тилинде жазған уллы Низамий Гән- 
жэүий (1141 — 1209) болып табылады. Низамий өзине дейин 
жстип келген сюжеттиц негизинде—фольклорлық раўаяптан

' К р а ч к о в с к и й  И, Ю. Ранная история повести о М сджнуне и 
Ләйле. в арабской литературе, («Алншео Навси», сб ст. И зд. Ан СССР, 
М,— Л „ 1 9 4 6 )—с. 37.

2 Б е р т е л ь с  Е. Э. Д ж ам и. Сталинабад. Таджикгоснздат, 1949.—с 14,
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пайдаланын—дүнья әдебиягынын. уллы шығармаларынын, қ$ 
тарынан орып алған, терец жәмийетлик-философиялық маз^ 
мундагы, жоқары көркемликке ийе жетик классикалық дөреч 
пе бинияд етти.

Пизамийдин «Ләйли ҳәм Мәжнун» оныц атақлы «ҲамсаЛ 
сыныц үшинши дәстаны.

Ҳамсашылық, яғный дәстүрий сюжетлерге бес дәстан жа^ 
зыўдыц өзи де Низамийден басланған. Буинан соц көи ған^ 
белли шайырлар ҳамсашылықта қәлем сынап көрди, солар-| 
дыц ишинен парсы тилинде жазған Ҳысраў Дехлаўий (1253- 
1325), Әбдурахмап Жәмий (1414— 1492), ҳәм ески шага,та! 
тилинде жазған Әлийшер Наўайы (1441 — 1501) атларыи Ни-! 
замийдиц қасынДа атаўға ылайық уллы ҳамса-нәўислер болыл 
дүнья әдебияты тарийхына кирди.

Низамий Гонжәўийдиц «Ҳамса»сы «Сырлар ғозийнеси», 
«Ҳысраў ҳәм Шийрин», «Ләйли ҳәм Мажнун», «Жсти гөззал»3 
;Ҳә'л1 «Искендернама» дәстапларынан ибарат.

Ҳысраў Дехлаўий «М атлаанўар» («Нурлардыц дәреги»),| 
«Шийрин ҳом Хысраў», «Мәжнун ҳом Ләйли», «Хашт бехишя 
(«Жети жәннет»), ҳәм «Айнай Искендерий» («Искендердиц| 
айнасы») достанларын жаратты.

Әбдирахман Жәмий дәстурий бес дәстапға және ексўин қо-.| 
сып, жети достан дөрстти ҳом оиы «Ҳафт авранг» "(«Жетй 
тахт») деп атады. Илимде солардыц бесеўи Жәмийдиц «Хам-| 
са»сы сыпатыида қаралады, олар «Тухфат ал-ахрар» («Ҳақ| 
жолдағыларға инам»), «Сибхат ал-абрар» («Ҳақ жолдағы-| 
лардыц тәсбиҳи»), «Юсуф ҳәм Зулайха», «Лойли ҳәм Мәж-1 
нуи» ҳәм «Хираднама Искендери» («Исксндердиц даналық] 
китабы») дәстанларынан ибарат.1

Әлишер Наўайы да уллы устазлардыц үлгисиндс ски жыл-| 
дан көбирек ўақыт ишипде 51 мыц мисрадан ибарат бес д әс- |  
танды питкерген. 1483-жылы «Ҳайратул абрар» «Жақсылар- 
дыц ҳайрап қалысыўы») философиялық-тәлимлик достанын .1 

1484-жылы «Фархад ҳ&м Шийрин» муҳаббат-қаҳарманлық дәс-| 
танын, «Ләйли ҳәм Мәжнун» муҳаббаг-романтикалық доста-1 
иып ҳәм «Сабьаи сайяр» («Жети сайяра») муҳаббат-жәҳәи-Т 
гештилик достанын, ал 1484-жылы «Садди Искендерий» («Ис-| 
кендср дийўалы») қаҳарманлық дәстанын жазған.

Қөрип турғанымыздай, Ләйли ҳәм Мәжнун сюжети бул| 
атақлы «Ҳамса»лардыц барлығынан да орын алған. Бул жағ-1

1 Б с р т е л ь с  Е. Э. Д ж ам и .— Сталнпабад. Таджикгосиздат, 1049. 
134-бет,



да;'| усы трагедиялық муҳаббат тарийхыныц Ислам Шығысы- 
ныя поэзиясында үлкен мәнигс ийе болғанлығыиаи дәрек бе- 
„еди. Ҳәр бир уллы шайыр усы ески тарийхты өзинше жыр- 
.1 8 '̂ арқалы ксўил туйғыларын қосық қатарларына көширген.

Низаиий «Ләйли хәм Мәжнун» достанын 1188-жылы жа- 
зыл питкерген еди. Низамийдиц бул дәстаны Шығыс әде- 
биятына үлксн тәсир жасады, көп әсирлер даўамында көркем 
еездиц өлмес үлгилерии берген күшли одебнй мектеп болып 
қя.чды.

Шығыс тиллсриндеги жазба дәреклер, осиресс, солардыц 
гшннде орта әсирлерден баслап раўажланған түркий тилле- 
рлидеги классикалық поэзия Әжиниязга қарақалпақ жазба 
г)Л'биятын буииап былай да раўажландырыўға ҳом қарақал- 
пақ поэзиясына жана тема, жана форма, жаца сюжетлик де- 
т?льларды ҳәм образлық тсцеўлсрди ендириўге мүмкиишилик 
берди.

Низамийдиц «Лойли ҳәм Мәжнуии» мәзи ашықлық дәстаны 
С '.'ес. Ол өмир, барлық ҳәм илаҳияттыц үлксн мәселелери 
ҳяққындағы шайырдыц философиялық түсиниклериниц көри- 
ниси. Бул мәселелер еки сап жүрекли жастыц трагедиялық 
муҳаббагыныц ҳодийселсриниц дөгерегииде ашып бсриледи. 
Еки ашықтыц бир-бириниц уқсаслыгына жете алмаўына се- 
бсп—сол дәўирдиц зулымлығы ҳәм залымлар болды. Зулым- 

1ық—адамды аяқ астына басыўға умтылатуғып қара күшлер- 
лпн тымсалы. Шайыр зулымлықтыц еки жастыц бахытсыз- 
!ығына себеиши болғанлығын көрсетиў менен бирге, адамды 

бул қәсийеттсн аўлақ ҳәм залымларға қарсы тайсалмай гү- 
рес. жүргизиўге шақырады. Инсан ҳеш кимсениц алдында бас 
ннмеўи керек. Басып тик тутып жасаган адам—өз өмириниц 
хожейини. Бул дүиьяға келгенлердиц бир күни бул мийманха- 
иадан кетери ҳақ. Соцында мәрттиц мәрт аты, нәмәрттиц нә- 
морт аты қалады. Лтасыныц номәртлиги әўладларыныц жү- 
знне ширкеў болады.

Бул дүньяда адам атына ылайық болып жасаў керск, дей- 
ли Низамий. Залымлардыц зорлыгына бас иймсй, дизс бүк- 
псй жасаў керек.

Не \'шын нәкеске басын ийесен.
Ойыншык боласан номәртлерге сен?(
Не ушын мойнына мыц жук аласан,
Залымныц алдыпда мөмин боласан?!

Кеўлинник бослыгын бнр демге умыт.
Басыцды таў киби жоқарыда т у т .
Ғ.гер де  орынсыз мулайым болсан.



Топырақтай аяққа түйек боларсак,,
Меминлик журскке салады ж ара.
Зулымға төзгенлер соныра хор болар...1

Низамий түсинигинде, зулымлық та—адамныц пәслиги, зу- 
лымларға бас ийиў де—пәслик. Шайыр бул қаҳарманлЦ|| 
руўх толы қатарлар менен инсанларға жоқары торбия берип, 
кисиге зулымлық етпей жасаўға ҳәм зулымлыққа бас ийцяЯ 
ге шақырады. ' В

Уллы Низамийдин, бул идеясы Ислам Шығысынық р у д ц |  
дүньясынан терец орын алғанлығын биз Әжинияздыц: Я

Пазыйлет билмеген надан Щ
Төрт аяқлы малга мегзер,—: Щ

«Ж азга мегзер»ЛЩ
деген қатарларынан көремиз. щ

Бул ҳәм басқа да мысаллар X. Ҳамидийдин, «...Өзинин ш а |  
йырлық творчествосын тийкарынан алғаида ж азба әдебии 
дәстүрлер үлгисиие қурған биринши қарақалпақ шайыры д а  
Әжинияз болды»—деген никириниц дурыслығыи тастыйық! 
лайды».3

Ал енди Әжинияз ушын гөззаллықтыц тымсалы болғая- 
Ләйлини Низамий қалай сүўретлейди? 1

Ләйли—әлемге нур шашқан тан еди.
Жақтысында М әжнун мэзи шам еди...
Мәй ренли ләблери ширеге толы.
Бир таза гүл еди жамалы онық...4

Әжинияздыц шығармаларындағы гөззал образы да өзиним 
ағла пәзийлетлери жа^ынан Ләйли менен бир қатарда турады! 
Мәселен, мына қатарларда берилген сулыўдыц сүўретине нә- 
зер салайық:

Қарасан кәдди—далына.
Қелбети сийнс-салына.
Көз тойдырган жамалына.
Қаныи ншкен палға мегзср,

Ашық ярдур ахыу-зары,
Жанынды алар көз қумары,
Түссе ж үзинс дийдары.
Қәдир сағымына мегзер...5 «Мегзер»

1 Низамий Гәнжэўий. Ләйлн ўә М әжнун Баку, «Елим», 1981.'12 б.
2_ Әжинияз 57-бет.
•> Ҳ а м и д и й .  X. Ш ығыс тиллериндегн ж азба дәреклер, 159-бсг.

4 11 и з а м и, 70-бет.
6 Ә ж и н и я з ,  45-бет. ,51
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Ал бул ҳәм басқа да муҳаббат темасындағы Әжинияздынс 
косықларыидағы көркемлик X. Ҳамидийдин төмендеги пики- 
риндс өзинин әдил баҳасын алган: «Бул дәўирдеги қарақал- 
пақ шайырларынын ишинде,—деп жазады ол,—айрықша өзин- 
щеликке ийе ўәкиллеринин бири Әжинияз болды. Әжинияз, 
көп изертлеўшилердин дурыс көрсеткениндей, өткен әсирлер- 
деги 1\арақалпақ игайырларынын ишинде өзиниц бир қатар 
айрықшалықлары менен көзге түседи. Онын айрықшалығы, 
бизиц түсиннгимизше, шайырдьщ тема тацлаўы, тили, лирик- 
лиги, жалпы стилинде, онын қосықларынын шыгыс шайыр- 
ларына тэн музыкалығында».1

Низамий жаратқан Ләйли образы—Шығыс классикалық, 
әдебнятынла жарқын, гөззал ҳом қүдиретли ҳаял образы. 
Низамий Ләйлини с\'ўретлеў ушын цисентиндеги ен жарқын, 
шырайлы бояўларды аямайды. Оны қүдиретли, ерки күшли,. 
ўәдесине ўапалы, ишки дүньясы бай ҳәм пок болған идеал 
бир образ дәрежесине көтереди. Лойлини сүймеў ҳом оныц 
дортинде жанбаў мүмкин емес. Можнунниц не ушын Мәжнун 
болғаныи билгициз келсе—Ләйлиге бир қарац, дейди шайыр.

Әбдирахман Жәмийдиц қолеминен дөрегсн «Лойли ҳом 
Мәжкун» дәстаны оныц «Ҳамсасыныц» төртинши бөлеги бо- 
лып табылады. Жәмий «Ләйли ҳом Можнун»ди 1484-жылы 
жазады. Дәстанныц мазмуны Жәмийде Низамийдикинен би- 
раз иарық болады. Можнун Низамийде атадан жалғыз бол- 
са, Жәмийдс ол он баланыц ец генжетайы. Жәмийдиц дәе- 
танында «Мәжнун түйели араб қобийлелериниц арасынан 
өзине яр излеп жүрип, Корийма атлы гөззал қызды ушыра- 
тып, соған ашық болып қалады. Сол ўақытта ол қәбийлеге 
жасанып кийинген және бир жигит келеди. Корийма ол жигит- 
ти Мәжнунди күтип алғаннан жақсырақ күтин алады, буғаи 
намысы келген Қайс (Можнун) ашыўланып ол жерден кетнп 
қалады. Үйине қайгып келип ол және қай жерде қандай 
гөззал қыз барлығын сорастыра баслайды. Оған биреўлер 
Ләйлинин хабарын жеткереди. Ләйлиниц қобийлеси Қайсты 
жақсы күтип алады. Ол Ләйли менец танысады, еки жастын 
арасында ышқы оянады. Муҳаббат жүрегине түскен Қайс енди 
ҳеш кимди көргиси келмей қалады, өзи менен өзи болып, еса- 
ўандай болып жүреди. Буны көрген атасы баласына нәсият 
берип, бул муҳаббаттан ўаз кешиўге шақырады, себеби Қайс- 
тық қобийлеси менен Ләйлипиц қәбийлесиниц арасында араз- 
лық бар еди ҳәм атасы Лойлини нәсили төмен деп баласына 
ылайық көрмейди. Қәбийленин кәтқудалары Қайсты Ләйлиге

1 Ҳ а м и д и й .  X. Шыгыс тиллериндсги ж азба дәреклер, 140-бет.
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үЛлениў нийстинен қайгарыў ушыи әкесиниц инисинин қызына 
үйлендирмекши болады. Мәжнун оған келисим бермейди^ 
Мәжнунди басқа биреўге үйленейин деи атыр дсп еситке; 
Лойли өкпелеп, хат жоллайды. Мәжнун Ләйлиниқ өкпесинш 
орынсыз екенин түсиндириў ушын қыздьщ крбийлесине қарай 
жолға шығады. Жолда баратырыи ол егер Ләйли мени жыл-: 
лы жүз бенен қабыл етсс, Моккеге жаяў хажға бараман деп 
ант ишсди. Ләйли Мәжнүнди ҳақыйқатында да жақсьи кү-; 
тип алады. Мәжнун ҳажга кстеди. Мәжнун ҳаждан кслгеннен 
соқ ски жастын ушырасыўлары даўам етеди. Қәбийледе олар- 
дыц үстинен өсек гәплср пайда бола баслайды хрм Ләйлиниқ 
ата-анасы оған Мәжнун менсн ушырасыўды қадаған стедн.| 
М^кнунниц қыздыц й к с с и н и ц  жүрегнн жибитпскши болып 
нслегсн барлық хррекетлсри зая кетеди. Ләйлнниц жамалы-1 
нан айра түсксн Мәжнун шелистанга шығып кетип, дүздеги 
ҳайўанлар мснен биргс жасайды.

Ләйлиниц ата-анасы сақып қәбийлесинен бир жигиткс уза- 
тады. Лойли күйеўине егер маған қолынды тийгизсец я сени 
«лтирсмен, я өзимди өлтирсмеи ден ант ишеди. Некели ҳая- 
лына жақынласа алмаған күйеўи, бул дәртке шыдамай өледи. 
Буны сснтксн Мәжнун дәрўиш сыпатында Ләйлини көриўге 
келеди. Ләйлини көргсннсн соц ашықлығы бурынғыдан бстер 
қозып кетеди. Бир санары Можнун Лойлини жолда ушыратып 
қалып, ашықлық дорти басына урып, есинен танып қэлады. 
Ләйли оныц басын дизесинс алып, есинс келтиреди. Ләйли 
оныц кеўлин аўлац, қайтарсын да усы жолдан өтемен деп ўә- 
де бсрип кстеди, бирақ өтпейди, соцыпан көп заманлардан 
осц ол отирапқа жолы түседи. Қараса, Можнүн баяғы қалған 
жеринде еле буныц жолына қарап тур екен, ҳәтте басына қус 
уя салса да қозғалмай тур.а берген. Ләйли оныц менен сөй- 
леспекши боладь!, бирақ Мәжнүн оны тапымайды. Жәмий бул 
жердс Лойлиге муҳаббаты Мәжнунди сол дәрежедс женди, 
енди оған сол кеўлиндеги ьтшқыдаи басқа нәрсениц кереги 
жоқ еди, ҳотте снди оған Ләйлиниц өзиниц қуры сүўреттиц— 
ксрсги жоқ еди дейди. Соцынан Можнунди шөлисганда өлип 
атырған жеринеи таўып алады. Ашыгыпыц бул дүньядан өт- 
кенин еситин, Ләйли де өледи.

Ләйли хрм Мәжнун образларын жаратыўда уллы әзбек 
лнайыры Әлийшер Наўайы да әсирлер бойы қәлиплескен әде- 
бий достүрлерге сүйенди ҳәм бул образларда ез дәўириниц 
түсиник дүньясын сәўлелендирди.

Феодаллық жәмийеттеги муҳаббаттыц ҳуқықсызлығы, адам- 
лардыц адамгершилик қәсийетлерине қарап смес, ал социлл- 
.лық дәрежесине, байлығы,—қүдиретиие қарап баҳаланыўь



ц]ын ашықлардын журек сезимлерин басып-женшип таплаған 
қара күш еди.

Әлишер Наўайы Ләйли менен Мәжнуннин. басындағы ҳәси- 
рет, олардыц өз мақсет-мурадына жетиў жолындағы шара- 
сызлығьтн сүўретлеў арқалы сол доўирдиқ тенсизлигин көр- 
сетип, адамлардыц инсанлық—бахыт—саадатынық қәдир-қым- 
батына жетиўге, ышқы-муҳаббатты қәстерлеўге шақырды. 
Наўайы өз дәстанында дәстүрий сюжетке, образларға бнр 
қатар өзгерислер киргйзди. Шайырдыц бул жаналықлары мон- 
гилик образларды еле де жстилистириўге, реаль турмысқа 
жақынластырыўға қаратылған еди.

Наўайыньщ қәлеминсн дөреген Лойли ҳом Мәжнун образ- 
ларында өмирге еки түрли көзқарастын өз-ара қарама-қарсы- 
дығы, гуреси соўлелснген—бул әдиллик ҳәм әдилсизлик дүнья- 
сыньщ саўашы болып табылады.

Қайс (Мәжнун)—өз жүрегинин ҳаўазына қулақ салған шын 
ашық, жүрек сезимлерин отлы қатарларда жанландырғаи 
хақыйқый шайыр ҳәм кисиниц зейнине тийиўди қолемсйтуғын 
адамгершиликли инсан. Жохиллик дәўириниц адамгершилик- 
ке қашпы келетуғын үрп-одетлсри Мәжнунди муҳаббат қур- 
баны етип жиберди. Мәжнунниц пүтин өмири, ақььт—ойы 
Ләйлигс шексиз муҳаббаты менен толын, ол усы муҳаббат 
пенен қуўанады, қайғы шегеди—ол ҳәр дем Лойлиниц кеўли- 
не ләззет бағышлайтуғын жамалын көриўге интизар. Бирақ 
Ләйлиниц әксси қызын өзинсн социаллық дәрежеси төмсн 
Мәжнунге бериўге арсынып, оған азан берип, аяқ-қолына ки- 
сен салып, қамап қояды. Ләйли деп аҳ урғапда аўызынан 
оты он сегиз мын әлемди алған Можнун кисенди үгзип, шөли— 
биябанға шығып кетсди.

Наўайы Ләйли образын—үлкен муҳаббат пенен көрсетеди. 
Ол өмирге жақсылық көзқарасынан қарап, адамларды мал- 
дүньясыныц дәрежеси менен емес, ал адамгершилигине қарап 
баҳалайды. Лойлинин Мәжнунге муҳаббаты оныц ушын дүнья- 
дағы барлық норседен артық—бирақ қыздын бас ерки өзин- 
де емес. Феодаллық д^үзим, тецсизликти қоллаўшы үрп-әдет- 
лер оныц ықтыяры, кеўлц, қолеўи менен санаспайды, ол ақыл- 
ойы, минез-қулқы өзине сай Мәжнунди сүйгени менен, әке- 
синин ҳәмирине бойсынып, өзи сүймеген, бирақ әкеси өзине 
тец санайтуғын, бийҳесап мал-дүнья ийеси Иби Саламға 
хаял болыўға мәжб\тр.

Бәрибир Лойли ҳешқашан Мәжнунди—көз ашып көрген 
муҳаббатын, жүрегинде туцғыш ышқы сезимин оятқан жанды 
умыта алмайды. Ол өлими алдында Мәжнүнге бахыт тилеп 
дүньядан көз жумады.
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Можнунниц Ләйлиден айра түсип, иштеги тула—бойыи өр 
теи баратырған дортке шыдамай шөлистанға шығып кетиў* 
Наўайы дәстанынық XVIII бабыттда тереқ психологиялы* 
шеберлик пенен сү'ўретлеиеди.

Жоқарыда айтыи өткснимиздей, Әжинияз ушын Ләйли- 
төззаллықтық тымсалы болса. Мәжнун—шайырдық ўатанына| 
.сыймай, жат еллерде шеккен ғэриплигиниқ тымсалы. Әжинияз-: 
дық өзиниқ тоғдириндс жүз бергеп трагедиялық ҳодийсе де | 
оир жағынан Ләйли менсн Мәжнунниқ са\?дасына уқсаққырап! 
кетеди. Әжиниязға атастырылғаи қыздық жоғалып кетиўи,| 
буттнан соқ қыздық ағайынлериниқ бул иоте Әжинияздық қо 
лы бар деп гүман етип, отгнан я қызды таўып бересеқ, я қун! 
төлейсен деп талап егиўи, усы саўданық ақыбетинде шайыр-1 
дық қазақ даласына шығып кетиўге мәжбүр болганы оған | 
аўыр руўхый соққы болды.

Жоқшылық, теқсизликтиқ азабы, тәғдир аласаты шайырды 1 
өзин Мэжнунгс теқгертеди:

И урс алмадым ойпап-күле,
М әжиундейин шықтым шолә.
Кеше-күндиз қайғы5; билә,
Әлиф қәддим дал  болады.

гСел болады»1

Алла салды бейлс йола,
Ҳәр кимсодин қылмақ гийне, 
М әжнун киби шықыб шолә, 
Қалыбман гирян ишинде

«•Майдан ишинде»2

Әжинияздық Шығыс одебияты менен усы аспскттеги байла-| 
нысларын изсртлеген. X. Ҳамидий «Жазба әдебият, осиресе 
поэзия, бириншиден, өз дәўириниқ күнделикли турмысына| 
тиккелей араласыўы нәтийжссинде өзиниқ тематикасыныи 
өрисин жүдэ кеқейтти ҳәм байьгтты. Поэзияға жақа формалар- 
киргизди. Ж азба поэзияда ўақыяны реалистлик сүўрстлеўг 
умтылыў, гуманизм, халықшыллық, патриотизм, демократизм! 
тенденциялары күшейди. Көркемлеў қураллары, усыллары,| 
байыды, жетилисти, тилде шығыслық жазба әдебиятқа тәй 
нәзиклик ҳәм уғымды бериў ушын өтлескен сөзлср дизбеклери^ 
пайда болды»3 деп жазады.

1 Ә ж и н и я з, 29-бет.
2 С о н д а. 32-бет.
3 Ҳ а м и д и й  X. Шығыс тиллериндеги ж азба дәреклер, 8-бст.
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Усы жерде биз Шығыс классикалық әдебиятында Мәжнун- 
нпк шөлистандағы ҳалаты қалай сүўретленгенин алып қара- 
Йық. Низамийдин «Ләйли ҳәм Мәжунинде», «Мәжнунниқ қа-- 
ра гарғага айтқан сөзи» деген бабы бар:

Сәҳәр полск қара пердесин сәтти.
Көк үстине алтын бояўын сүрттн.

Қуяш ғумша жарды  сары гүл киби.
Дүнья қызыл гүлдии ренине енди,

М әж нун хазан урған гүл яцлы солып,
Ж үр еди көз жасы көл-дәрья болып.

Көгалай тенизде қал^т-лған салын.
Қырға айдар еди сәҳәр самалы.

Қуяш арқан бойы узады  жерден,
Ыссыдан ҳалықлап шаршады М ожиун...

Ш ам янлы жандырып атырған өзин,
Тан атқанша онын ләм еди көзи1.

Ләйлинин ўисалына интизар Мәжнунниц усы ҳалаты Әжинияз- 
дын, «Айырылса» қосыгындағы мына катарлары менен үнле-
седщ

Ашықлар ағлайур ләйлиў— иәҳәри,
Кара көзли қәдди далдыц айрылса,
Руўзы — шәб қан йутып, шекерлер зары,
Ширин сөзли суйық тилден айрылса.2

Ямаса ;
Ямаса «Янлыды» қосығына нәзер салайық:

Ағалар ярымнын тәрийпин десем,
Туўбы ағаш анын қодди—далыды.
Қулқы—пығлы, ҳалы-аҳўалыи десем,
Мисли М ожнун сүйген Лойли янлыды3.

Қара ғарғаға зарын айтып атырған Мәжнун Әжинияздыц мы- 
н'а қатарларын оқығанда да ядқа түгСеди;

1 Н и з а м ий, Г а н ж ә ў и. Лэйли вә Мәжиүн.^ Бақы, «Елм» иәшрий- 
аты. 1981— 124. 126-бетлер.

5 Ә ж и н и я з .  33-бет.
я.. Сонда, 61-бет.
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Кеттнн көзден ғайып болып.
К елҳа—ҳа, ҳуў— ҳуў, қуба қуш, ,
Меп гезеомен сайыл болып.
Кел—ҳа, ҳуў-ҳуў, қуба қуш .1

«Қ уб а  қуш»

Бул бақлаўлар X. Ҳамидийдиц «Шайырдық улыўма тво«_ 
чествосындағы айрықшалықлардық биреўи—онық өз дәўирин* 
деги жазба әдебий-дәстүрлер менсн ажыралмас байланысы® 
да көринсди»,2 — деген пикирин тастыиықлайды.

Әжинияздын шығармаларында жийи ушырасатуғын ж ә н ^  
бир ашықлар образлары—булар Юсуф ҳәм Зулайха образларь

Өтти Ю суф ҳәм Зулайха...3
«•Иоқты»

Ләйли Зулайхадай ҳүрлерн бардур...4

«•Бардур»

Ю суфдек Мысыр елинде. 
Қалыбмаи зиндан ншинде...3

«Майдан ишинде».

Лэйли, Зулайхадек ол сэҳибтәмиз...6

«Бир жэнан»

Юсуф ҳом Зулайха ҳаққындагы әпсана Шығыстық көп ган| 
халықларыпық арасына тараған, «Таўрат»тан да, «Қуран»наи 
да орын алған. сонын ала ол көркем әдебияттагы бслгилГ  
сюжетлердиқ бирнне айналып, бир қатар әдебий шығармалар^ 
г*а тийкар болды.

«Таўрат» та (Моисейдин биринши китабында, «Барлық» та1| 
Египетке қул болып сатылып экелинген Иосиф ФараонныГ 
мулазими, сақшылардын баслыгы Потифардыц уйинде хыз! 
метте болады. Потифардын ҳаялынық Иосифти жолдан *ш- 
ғарыў ушын ислеген ҳәрекетлери былай бериледи (39-бапта):|

«Иосифке хожейининиқ ҳаялы нәзер салып: мениқ мепея 
4ирге жат, деди.

8. Бирақ ол буннан бас тартып, хожейининиқ ҳаялынЯ

1 С о н д  а, 46-бет.
2 Ҳ а м и д и й  X. Шыгыс тнллериндеги ж азба дэреклер, 147-бет.

46-бет.
Ҳ а м и д

3 Ә ж и н и я з ,  16-бет.
4 Ә ж н н и я з ,  23-бвт.
5 Ә ж  и н и я з, 31-бет. 
• Ә ж  и н и я з, 77-бет
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айтты: мине, хожейиним бул үйде меннен басқа ҳеш норсени 
билмейдн, ҳор не барын мсниц қолыма берди:

9. Бул үйде меннен үлкен ҳеш ким жоқ: сеннен басқа ҳеш 
нэрсени маған қадагаи етпеди, себеби сен онық қыялысақ: 
калай мен бул үлкен айып иске бараман ҳәм Тәқирдиқ ал- 
дында гүнаға батамап?

10. См Иосифке ҳәр күни усы сөзлсрди айта берди, бирақ 
ол ҳаялды тыцламады, опық менен жатып шыгыўға, жақынла- 
сыўға көибеди.

И . Б и р  күни ол бир жумыс пенен үйгс киргенинде, үйде 
басқа ҳеш ким жоқ еди.

12. Ҳаял онық кийимине асылып: мениқ менен жатасақ, 
деди. Бирақ ол, ҳаялдыц қолында кийимин қалдырып, қашып 
'лығып кетти.

13. Ҳаял ол кийимии қолында қалдырып кеткенин көрип, 
изнпен жуўырып шығып.

14. Үйдегилерди шақырып, оларға былай дедш Мынац қа- 
рац, ол 51ҳудийди бизлерди хорлаў ушын—әкелди, деди. Ол 
мениц менеп жатыў ушын келди: бирақ меи қатты қышқырып 
жнбсрдим.

15. Соннан кейин ол, мсниц даўыс шығарып қышқырып жи- 
бергенимнен соц, кийимин менде қалдырыи, жуўырып шығып
кетти.

16. Ҳәм оныц кийимин хожейин кслгенше сақлап қойды.
17. Қелгениен соц оған сен үйге зкелген Яҳудий қул маған 

басымшылық етиўге келди, деди.
18. Бирақ мен қышқырғанымпан, соц, кийимин менде қал- 

дырып өзи қашып кетти, деди.
19. Ҳаялынық сениқ қулыц маған сондай жаманлық етсжақ 

болды дегенин еситкеннен соқ хожейин қатты қәҳәрленип.
20. Иосифти патшаныц бенделери жатырғаи зинданға тас- 

лады...1
«Таурат» та Иосифке ашық болған ҳаялдық аты айтылмай- 

*ы (биз ол ҳаялды «Қуран»да да көремиз), бирақ бул жерде 
тийкарғы сюжетлик линия жүзеге шыққан.1 Усы фабула оннан 
сонғы дәўирде кеқейтилип, деталластырылып, психологиялық 
иагыш берилип раўажландырылады,

«Қуран» да да бул сюжет «Таурат» тағыдай қысқа, өзине 
' Чн стильде бериледи. «Қуран»дағы «Юсуф суре»си (12-сүре) 
оир жүз он бир аяттан ибарат.

Юсуф сүресинде Алланыц пайғамбарларыиан Юсуф ибн 
Якубтын басынан өткен ўақыялар айтылып, Зулайханын аты

'. Б и б л и я —Москва,  1989. 42—43-бтлер.
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аталмай, Мысыр шәҳәринин ҳәки.ми Китфирдид ҳаялы сыпа- 
тында тилге алынады. Бейишке миясар болғанлар бсйиштбйде 
за\>ық пенен тилаўат етип жүретуғын сүрелерден деп аталғац  
бул сүре адамларды сабыр-тақатқа шақырық болып табыл& 
ды. Басына қайғы-ҳәсирет түскен адам Юсуф сүресин т ы н л й  

са, кеўли тәселле алады деп жүритилгсн. Бул сүре Муҳаммед 
олейхиссалам жақынларынан—Хадийша менсн Әбиў Талыб- 
тан айрылып, қайғы шегип жүргсн күнлеринде назыл болған 
ҳәм пайғамбардын ншки дүньясы бул муцлы аятларға сиқ- 
ген. Бул сүреде Қуданыц қулы, Муҳаммедтиц үммети бчсына 
гүскен қыйыншылықларға, дыянатсызлардыц зулым—жэбири. 
не сабыр-тақат етпн, Ҳақ жолында ийманына беккем болса, 
1 қыйры жақсы болады, Тәцир ол бендсниц тилегин беред| 
деген идея бар.

Юсуф пенсн Зулайханыц арасында болып өткен ўақыялар 
«Қуран» да былайынша берилсди;

21. Оны сатып алған адам ҳаялына: «Буны жақсылап ор| 
налыстыр. Бәлки, бизге бнрер иайдасы тийип қалар з өзи- 
мизге бала қылып алармыз», дсди. Мине, солай стип Ю с у ф т  
—оган барлық түслсрдиц тоғбирин билдириў ушын сол ж ер | 
гс жайластырып қойдық. Алла өзиниц ислсрин покизс жүзег| 
шығарады, бирақ адамлардыц көпшилиги буны билмейдиу!

22. Ер жеткснинен соц оған ҳикмет ҳом билим бердик. Биз 
жақсы нс қылыўшыларды мине усылай сыйлықлаймыз.

23. Ол үйдеги ҳаял Зулайха оны жолдан шығар.мақшы 
болды. Есиклерди қатты бекитип, «келе ғой» дсгенпндс. Юсуф 
айтты: «Алла сақласып! Ҳақыйқаттан да, жолы бузықлар ҳас-? 
ла нәжет таппайды».

24. Егер Пәрўардигарыныц анық ҳүжжет-әламатын көрме| 
гснинде, оган кеўли аўыр еди. Оннан жаманлық ҳәм б узы и  
лықты шстлетиў ушын усындай сттим. Себеби, ол иәкизе беад 
делсримиздсн болады.

25. Екеўи де есик бетке қарай жуўырысты, Зулайха оныН 
(Юсуфтыц) көйлегиниц артын жыртын жиберди. Есиктен шық* 
қан бойы хожейинди ушыратып қалады. Зулайха: «СсниЯ; 
хожалығыца жаманлық қылмақшы болган кимссниц жазаеЫ 
я зиндан, я хорлықлы азапдур» деди.

26. (Юсуф) айтты: «Оныц ези менен жолдан шығармақшЫ 
болды. Жақынларынан бири гуўалық берди: «Егер оныц кәй- 
леги алдынан жыртылған болса, оныц Зулайханыц сөзи рас 
болғаны, ҳәм Юсуф ялғаншылардан болғаны.

27. Егер көйлеги арқасынан жыртылған болса, ол ж а ғ д а й ^  
да Зулайханыц сөзи ялған ҳәм (Юсуф) рас айтыптурған бо
ғаны».
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28. Сонда көйлеги арт жағынан жыртылғанын көрип: «Ҳа- 

^уПқатган да сизлердиқ мәккарлығыныз белгили»,—деди.
29. «Юсуф, сен буны умыт, ал сен әй (Зулай.ха) қылған 

гунан ушын кеширим сора. Ацыры, ссн гүна қылдын» —деди.
30. Шәҳордсги ҳаяллар «Ҳәкимниқ ҳаялы хызметкерин 

эколдан шығармақшы болыпты. Ол ҳаялдық жүдә кеўли кет-
екен. Әлбеттс, биз оны адасқанлардан дсп билермиз», 

дестн.
31. Олардын ығўаларын еситкеннсн соқ Зулайха оларды 

шақырын алып, жамбаслап отырыўға жай таярлады ҳәм де 
(д.ктурханға мнйўелерди қойып) ҳәр қайсысына бир-бирдеи 
п ы :и ақ  услатты. Сөйтип (Юсуфқа) «Олардық алдьгна шық» 
дсли. Оны көрген (ҳаяллар) оны улығлай басладылар ҳәм өз 
қолларын кесс басладылар. Ҳәм де: «Әй нәк Алла, бул адам- 
яыи 5аласы емес периштениқ өзи ғой», дести.

32. /(Зуланха) айтты: «Мине, усы жигит ссбепли меии мә- 
ламат қылған ^диқлер. Расында да мен оны жолдан шығар- 
макшы болғанымда — ол көнбеди. Егер ол мениқ тилегимди 
бермес екен. әлбеггс, зиндаиға тасланып, хор-зар болады»1

Юсуф натшанық түсин жорып, зинданнан шыққаннан 
сон Зулайха өзиниқ Юсуфты жолдан азғырмақшы болганын 
мопыилап, тәўбеге келеди. «Қуран» дағы версия бойынша Мы- 
сыр латшасы Раййан бинни—л—Уалид Юсуфтық ақыл-параса- 
тьша, ҳадаллығына, әдиллпгипе. билимданлығына қайыл қалып, 
дослеп Мысыр шәҳориниқ ҳәкими Китфирдиқ орпына ҳәким 
ет?т тайыплайды, ал Китфир қайтыс болғаннан кейин жесирн. 
блягы өзине ашық болған Зулайхаға үйлсндиреди. Неке ақ- 
шамында Юсуф Зулайхаиық қасына кирсе, Қуданық ҳәмири 
мснен, ол елеве дсйин бәкийра екен. Юсуф пенен Зулайха еки 
псрзснтли болады.

Карип турғанымыздай, «Қуран» нық стилине көре, бунда 
Юсуф ҳәм Зулайханық ўақыясы қысқа түрде бсриледи, ҳә- 
лнйсе Тәҳир тәрепинен Муҳаммсд әлейхис—саламға айтылып 
Зтмрған етип баянланады.

Усы «Қуран» дағы сюжет ислам динин қабыллаған еллер- 
Ле басы аягы пүтин, избе-из деталластырып баянланған қыс- 
са түринде раўажландырылып, әдебийлестирилип, бир катар 
поэзиялық ҳәм прозалық шығармаларға өзек болды.

«Қуран» да баслы дыққат Юсуфтық гөззаллығына қара- 
тылып, Зулайханық көрки сөз болмайды, ал әдебий шығарма- 
ларда Зулайха да Юсуфқа теқ гөззал етип сүўретлснеди.

'. Қ  у р а н—Москва, 1986. 198-199-бстлер.
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Бул әдебий ш ы ғарм аларды қ қатары нда Насириддин Б у« 
ханиддин Рабғузийдиц 1309-1310-жыллары ж азы лған  « К ш  
саи Рабғузий» («Қиссасул—әнбия») шығармасын а й р ы қ Л  
атап көрсетиў керек. Бул қыссалар жыйнағьш да «Юсуф ҳ я  
Зулайха»  өз алдына қысса түринде берилген.

X III—әсирдин ақыры-Х1У-әсирдин басында Хорезмде ж !  
саған Насириддин Бурханидднн улы Рабғузийдиц 1309-19М 
жыллары «Қуран» ҳәм басқа да диний китаплардағы д инийй  
әпсаналық сюжетлер тийкарында жазылған «Киссаи Р а б Л  
зий» «Киссасул әнбия» шығармасы 72 қыссадан ибарат. Б «  
қыссалар жыйнагында өз алдына Юсуф ҳәм Зулайха ҳаққым 
дағы қыоса «Киссаи Юсуф сиддиқ әлейҳис—салам» деген а| 
пенен бериледи.

«Қиссаи Рабғузий» Орта Азия саўатханаларыньщ арасы* 
да кеқ таралған. Әжинияздан алдын Хийўадағы Шерғаз 
хан медресесинде оқыған түркмен халқыньщ уллы шайыр': 
Мақтымқулы «Атлы яранлар!» деген қосығында:

Дәптерлер ишиндс бир китап көрдим,
«Кнссасул әнбня» атлы, яранлар! I
Ҳәзирети Юсуфты баян әйлели,
Қыссасы шекксрден татлы, яранлар!1 ]

деп бул жөнинде гүўалық береди.
«Киссаи Рабғузий»диц Өзбекстан аймағынан жыйналға 

бир қанша қолжазбалары Ташкентте Өзбексган Илимлер Акг 
демиясынын Әбиў Райхан Беруний атындағы Шығыстаны] 
институтында сақланады.
Бул шығарма «Киссасул әнбияйи Рабғузий» деген ат пене! 
XIX—әсирдиқ екинши ярымында—XX—әсирдиц басында Қазан 
да, Ташкентте тез-тез литографиялық усыл менеи басылыв 
халық арасында кецпен мәлим болган. Соцғы дәўнрде бу, 
шығарма «Қиссаси Рабғузий» деген ат пенен 1990-жыл! 
Ташкентте «Нзувчи» баспасынан еки томлық болып басылы! 
шықты. Бул басылымға XV әсирде көширилген, Британиям; 
зейинде сақланатуғын нусқаныц фотокөширмеси тийкар ети 
алынған.

Х1Х-әсирдеги ҳәм ХХ-әсирдиц басындағы қарақалпақ ша 
йырларыныц творчествосында «Қыссасул—әнбия» китабы ма 
гериалларыныц үлкен илҳам шәммелериниц бир болғаны! 
көрсететуғын мысаллар көп, —деп жазады. X. Ҳамидий, 
Күнхожа, Ҳа^кынияз, Бердақ, Өтещ, Сарыбай усаған шайыр

1. М а қ т ы м қ у л ы .  Сайланан әскерлер, Ики томлук.—Аш ғабат., «Турв 
менистан» 1983. 2-том. 160-бет.
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яардын. шығармаларында Адам Ата, Даўыт, Юсун, Сулайман, 
] 1скенд&р Зулқарнайн, Ҳәким Луқман ҳәм басқа да әпсана- 
лЫҚ қаҳарманлар ҳаққында көп айтылады. Булар, әлбетте, 
парегннде усы китаптан алынғаны, нәтийжеде бул китап сол 
дэўирдеги қара-қалпақ шайырларынын творчестволарынын 
^казба дәреклеринин бири болғаны көзге түседи».1

«Ким» «...он түрли қайғы меннен кетсин десе, «Юсуф» сүре- 
син оқысын»,—деп айтылған деп келтиреди Рабғузий2.

Рабғузийде мынадай рәўаят та бар: бир арабтық түйеси 
ул  күнлик жерден Юсуф әлейхиссаламнын иййсин билип, үш 
; •-.■н.-түн от жемей, суў ишпей, Юсуфты көриўге интизар болып, 
-челнп келеди. Юсуфты көрип жаныўар емиренип турады.—

. Ьнарат,—дсп жазады Рабғузий,—тилсиз түйенин ҳалы Юсуф 
бпрден бундай болса, Зулайха бийшара қалай сабыр қылсын: 
Қураниан айырмашылығы, Рабғузийдиқ қыссасында Зулай- 
хапым да Юсуфқа жараса сулыўлығы тилге алынып, Тәнри 
керикти Юсуфтан алып Зулайхаға берген еди деп келтириле- 
дн. Мысыр Әзийзи Юсуфты сатып адып, «Зулайхаға тапсыр- 
д.л. Юсуфты Зулайха қатты сүйер еди. Басын жуўып, шашып 
тарап еди. Қүннсн күнге мехри зияда болды, татлы тағамлар 
жедирди, таза кийимлер киқдирди. Юсуф көз ашып Зулайха-

қарамады»,—делинеди қыссада. Буннан сон ўақыяньтқ ра- 
уажлааыўы былай бериледи»: Зулайханық сабыры қалмады, 
опр күни Юсуфты бостанға киргизип айтты: «Әй Юсуф, менин 
к-|қлимде_ бир сез бар, айтқызбай биле аларсақ ба? «Юсуф 
аитты: «Әй Зулайха, сенин, көнлиқде не барын не билейин» 
«Зуланха айтты: «Әй Юсуф, мениқ кеқлимде саған муҳаббат 
бар, сени қатты сүйермен» Юсуф айтты: «Мсни сүйгенше, өзин- 
ниқ срннди сүй» Зулайха айтты: «Мсн енди сабыр қыла бил- 
меспен, енди не қылайын?». Юсуф айтты: «Онық илажы сабыр 
етпек, сабыр ойле менин жүзиме қарама». Зулайха айтты: «Ме- 
ниқ тири жүргеним саған сабыр қылғаным болып тур. Жаным- 
пьщ рәҳәти сениқ хошҳүрей жүзиқболып тур. Көзимнин жарық- 
лыгы—сениқ дийдарық болып тур». Юсуф Зулайхадан бул сезди 
еситин, Зулайханық қасынан кетти. Ол күни келмеди. Тақ 
ата Зулайха Юсуфқа кслип айггты: «Йа Юсуф, бостан сондан 
бир ожайып болған, түрли гүллер ашылғап, мийўелер писип 
:ур, бостанға барып мийўе же, гүл тер, бирер сааг тамаша 
,ыл».

Бирақ бәрибир Юсуф Зулайха менсн зина искс бармай-

Ҳамидий X Ш ы ш с тиллериндеги ж азба дәреклср, 59-бет.
2. Р а б ғ у з и й ,  Н о с и р у д д и н  Б у р х а н у д д и н ,  Киссяс» Робғузнй  

! —  II китоблар.— Тошкент, «Езувчи», 1990— 1 китоб, 99— 106-бетлер.
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ды. Усы жерде бизиц дәстаиларымыздағыдай мәстан кемгоў 
сыяқлы араға түсетуғыи кемпир—Зулайханын. емизгеи шеь 
си ўақыяға қосылады. Бул кемпир Зулайхадан көп малы 
дүнья алып, мәрмер тастан әжайып нағ.ышлар менен безе^ 
ертектегидей сарай салдырады. Сарайдыц ишии айнадан 
тер жалтыратып, дийўалға гүгллердиц арасында сойир етип ж ү | 
ген Зулайха менен Юсуфтыц сүўретлерин салдырады. Ус’ 
әжай[ып сарай питкеннен кейин Зулайхага денсси көринет! 
ғын жуқа көйлектен кийгизип сол сарайга киргизеди ҳә1 
Юсупгы сол жерго шақырып алады. Бул сарайдыц шынжы( 
ланған жети қапысы бар еди. Юсуфтыц изинен жети қап( 
лы да жаўып бара берсди. Алқысса, Юсуф бул үйге к и р а  
иште жасанып кийингеи, безенген Зулайха өзип усынып а3; 
дынан шығады. Зулайханы бул ҳалда керген Юсуф дизкий! 
миниц ышқырын қатгырақ етип түйе 'баслайды. Оныц дизк! 
йимипе қолын апарғанын көрген Зулайха, шешинейин де | 
атыр деген үмит пенен: «Әй Юсуф, қапдай гөззалсац!»—дейд| 
емирснип. Оған Юсуф: «Тәцирим усыидай етии жаратты»- 
деп жуўап береди. «Шашларыц қандай сулыў!» —дейди, 3} 
лайха қыйылып. «Гөриме баслап киретугын усы шашлар»,- 
деи жуўап береди Юсуф. «Көзлериц қаидай сулыў!» — дейдй 
Зулайха ақыл-ҳуўшын жойтып: «Гөрдин ишинде қуртлар жей| 
дп бул көзлердц»,—деи жуўап береди Юсуф. «Мағаи би( 
қара!»—деп жалбарынады Зулайха. «Ақыретте көрмей қа! 
лыўдан қорқамап»,—деп жуўап берсди Юсуф. «Қолыцды квк^ 
симе қой»,—деп сорайды Зулайха. «Дозақтыц буғаўларына^ 
қорқаман»,—ден жуўап береди Юсуф. «Меииц сен қарағанд! 
сени қызықтырғаидай шырайым жоқ иа?!»—деп жылайды З у |  
лайха. «Шырайлысац, бирақ мен Тәпирден қорқаман»,—де| 
жуўап береди Юсуф. «Ой Юсуф, меп сени сүйемен»,— дейд^ 
Зулайха. «Мен Тәциримди сүйемсн»,—деп жуўап бередиЮсуГ 
«Әй Юсуф, мепиц менен төсекке жат»,—дейди Зулайха. «Бе4 
йиштеги орнымнан айырылып қалыўдан қорқаман», — деп жу|1 
ўап береди Юсуф. «Сен мениц қулымсац. Мал берип саты* 
алдым, маған бойсынбайсац ба?» — дейди Зулайха.

Усы сарайда Юсуф Зулайханы көрмейип деп дийўалға қ а |  
раса. өзи менен Зулайханыц сүўретин кереди. Оцына, солын^ 
жоқарыға, төменге қараса барлық жерде ексўиниц қатарла! 
сып турғаи сүўрети. Соннап кейин барып Зулайханыц жүзине 
нозер салса, хошҳүрей нашар. Ҳаўа Енеден соц нашар әўла| 
дында Зулайхадан көркли ҳаял болған жоқ еди, деп түсини»] 
береди Рабғузий. Бирақ сонда ие ушын Юсуф, Зулайханыь 
айтқанына көнбейди? Буған Рабғузий Зулайха копир еди.] 
Юсуф пайғамбарлар әўладынан еди, сол себепли Юсуф зина-}
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ға бармады деп жуўмақ жасайды. Муҳаммед Әлейҳиссалам 
үш нәрсени сүйгеи деп келтиреди ол усы жерде, бириншиси— 
хош ийислер, екиншиси—мусылман нашарлар, үшиншиси на- 
маз. Адамнан бул дүньяда еки иорсе қалады,—- жақсылығы 
менеи жаманлығы. Юсуф жаманлық иске бармады.

Қулласы қолем, Юсуф бул сарайдан шыға қашады. Қуда* 
кыд қүдирети менен шьшжырланған жети қаны бирим-бирим 
ашыла береди. Юсуф жетинши қапыға ждткенде көйлегинин 
етеги Зулайханыд қолына илинеди. Зулайха Юсуфты шығар- 
ыайын деп көйлегин жулқып тартқанында, бир бөлеги жулы- 
нып қолында қалады. Екеўи соныц менен сыртқа шықса, есик- 
тиқ алдында Зулайхаиыд күйеўи Мысыр Әзийзи турған екен. 
Зулайха сол жерде өзннид гүнасьтн Юсуфқа аўдарып, Юсуф 
маган басымшылық қылажақ болды деп ж ала жабады.

Бирақ сол жерде Қуда таала төрт айлық балаға зибаи бе- 
рип, бала: «Әзийиз, Юсуфтыд кейлегииид алды жыртық болса 
Зулайха рас айтып турғаны болады, Юсуф ялған сөйлеп тур- 
ғаны болады, ал егер де көйлектид арты жыртық болса, Юсуф 
оас айтып т \ф ,  Зулайха ялғаи сөйлеп тур» деп гүўалық бере- 
ди. Әзийиз Юсуфтыд көйлегине қараса, көйлектид арты жыртық. 
Соннак Зулайханыд ялған сөйлеп турғанын билип, оларға 
айтады: «Юсуф, бәлеге жолыққан екенсед—сабыр қыл, жақ- 
сы атын шынсып! Әй Зулайха, ықтыярыд қолдан кетип, кеў- 
лидди алдырран екенсед—тоўбе қыл, буннан сод бундай ис- 
лер қылып жүзидиид суўын төкпегил. Әй Зулайха, айып сенде, 
оны басқаға аўдарма, ондай ислеме, менид ҳақымды сақ- 
лағыл!»— дейди.

Бул ўақыядан сод Мысыр елинин улығларыныд ҳаялларыныд 
арасыида Зулайха өзинид қулына ашық болып, бийәбирейши- 
лик етипти деген сөз тарап кетеди. Зулайха оларға әзинид 
жағдайын айтып қалайша бундай ҳалға түсип қалғанын тү- 
сиидириў ушын оларды мийманға шақырады. Алдыларына 
түрли мийўелер қойып, қолларына пышақ берип қойып, Юсуф- 
ты олардыд алдына шығарады. Юсуфгыд жамалына ҳайран 
—ҳәси.ретлер қалған ҳаяллар еки кези онда болыи, оған 
ҳәр кайсысы алма кесип бериўге таласып, алма деп 
езлерлнид қолларыи кесе береди, бирақ кеўиллери 
Юсуфта болып, қолларыныд аўырғанын да сезбес еди. Қол- 
лары тилким-тилким болған Мысыр улығларынын ҳаяллары 
«бул адамиыд баласы емес, периште ғой!»—деп тадлайы тү- 
сип, тадланысады. Сонда Зулайха оларға: — «Сизлер Юсуфты 
бир замат көргенде усындай болдыдыз, мен оны кеше — 
күндиз керип турып қалай сабыр әйлсйин, қалай ашық болма- 
йын, сизлердид маған мәламат қылғаныдыз орынлыма екеи?» 
дейди.
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Язмышта Юсуфтыц талайына зиндан жазылған еди, с о н  
лықтан ол зинданка бәнт болады. Сонынан ол патшанын. т ү с м  
көрип, патша зинданнан шығарылсын дсп ҳәмир еткендя  
Юсуф зинданнан шықнайды. Юсуф айтады: «Патшаға а й в  
қолы кесилген ҳаяллардан сорасын, не ушын қолларын кескея 
екенлер, не ушын кийимлерин қанға былғаған екенлер оларды ! 
мурады не еди? Олардын улы^ы Зулайха еди, менин сонд* 
зинданға таслағандай айыбьтм болғапы я болмағаны анықлан! 
бағанша, мен зинданнан шықпайман»,—деп шәрт қояды. Сон! 
нан патша ҳаялларды шақырып алып, жети жыл бурынғы ўа || 
қыяныц баянын сорайды. Сонда ҳаяллар: «Юсуфта айып жощ 
сди»,—деп бир аўыздан гүўалық бсреди. Зулайха да сол ж ер!  
де псрдениц артыпда отырған екен, зинданға барып келгеш 
патшаныц мулазиминен: «Юсуф мени жаманламады ма?»—деД 
сорайды. «Яқ, сени аўзына алмады» — дсйди патшанық м улЯ  
зими. Сонда Зулайха: «Мениц ссбебимнен он еки жыл зин|1 
данда жатты, бирақ сырымды ашпады, айьлбымды айтпады'1 
бундай мәрттиц жольтна жаным садаға»—деп псрдеден шы»| 
ғып, патшаныц алдына келип, гүнасын мойнына алады:

Соннан көп узамай, Мысыр Әзийзи қайтыс болады, дега 
баянлайды қыссада Рабғузий Зулайха тул қалады. Он сегия 
жыл Юсуфтыц нрзер салыўьтн күтеди. Барлық мал—дүньясына 
Юсуфтыц жолына шашады—ким Юсуф туўралы хабар айтып] 
келсе, мыц тилла берер еди. Қартайып, көзден ҳом қалады,* 
шашлары-ақ қуўдай болып кетеди. Ақыр-аяғында дүнья-мальн 
таўсылып. қаллаш болады. Шөллесе, Юсуф дер еди, шөли қанар] 
еди, деп келтирсди. Рабғузий. Күнлерден бир күни Зулайха] 
Юсуфтыц шикарға атланған хабарын еситеди. Қасында бир хыз-1 
меткери қалған екен, соған мени жетелеп, Юсуфтыц келетуғыа] 
жолына алып шық дейди. Шикардан киятырган Юсуф оны жол| 
бойында керип:—«Әй Зулайха!»—деп танып сүренлейди.1 
Юсуфтыц ҳаўазын еситкен Зулайха есинен талын Қалады.] 
Юсуф оны бул ҳалда керип көзине жас алады. Соц Зулайха] 
өзине келгеннен кейин Юсуф оннан:—«Жаслығыцдағы кәркиц] 
қайда?» — деп сорайды. «Ссииц ышқында тоздырдым» — деп] 
жуўап б!ерсди Зулайха. «Малы дүньяц қайда?»—деи сорайды] 
Юсуф. «Сениц хабарынды жеткергенлерге сарпладым»,— деп] 
жуўап береди Зулайха. «Қарар көзлериц қалай көриўден қал-| 
ды?»—деп сорайды Юсуф. «Сени бир көрсем деп жылай-жы-] 
лай кәзлерим көриўден қалды»—дейди Зулайха. «Енди кс] 
тилейсец?»—деп сорайды Юсуф. «Жүзицди бир көриўди ти-] 
леймсн»,—деп жуўап береди Зулайха.

Юсуф сол жерде Зулайханы сарайға алып барыўды буйы -1  
рады. Сарайға келгеннен соц Зулайханы Юсуфтыц алдына] 
алып келеди. Ол ўақта Юсуфтыц атасы Якуб пайгамбар тири !
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<ч<:еИ'\ Ол ҳәм Зулайханын, ўақыясын есишен екен, оннан басынан 
>:?шкен ҳәдийселерди сорайды. Зулайха барлығын бастан ая- 
>!лна ай(тып береди. Сонда Якуб пайғамбар Зулайхадан еле 
де Юсуфқа кеўлин барма деп сорайды. Зулайха Юсуфтық қо- 
:]ындағы қамшысын сорап алып, қамшынық сабы алтыннан 
скен, оны аўзына тутып, бир аҳ урған екен, қамшынын алтын 
с^бы ерип кетеди. Бул оньщ ишиндеги дәрттин қаншелли 
умлы еженлигинид дәлийли еди. Сол жерде Якуб пайғамбар 
Зулайханыц ҳәжетин бәржай етеди: бириншиден— жаслығын 
к жтып береди, екиншиден — сол баяғы жаслығындағы көр- 

лн қайтып бсреди, үшиншиден—көрмей қалған көзин ашады. 
I' сы үш ҳәжети питкеннен кейин Зулайха ийман келтирип, 
мусылман болады. Соннан кейин Жәбирайыл Якуб пайғам- 
барға Зулайханыц төртинши ҳәжстин дс питкериўди Юсуфқа 
:г!тыўды буйырады—Юсуф Зулайхаиы некелеп ҳаяллыққа ала- 
пл. Рабғузий усы жерде «Юсуф Зулайхаға қосылғанда, Зу- 
:1:нха анадап туўылған қыздай еди»—деп келтиреди. Бунын 

себебин Зулайха Юсуфқа былац түсиндиреди: «Он ссгиз жа 
еымда әўслги ериме қосылдым, бирақ сркек пенен қосылыў 
'юззстин көргсним жоқ. Себеби ерим түнде қасыма келгенин- 
дс бирден ҳаўлығып меннен қашар еди, бул пе деп сорасам, 
саған жақынласам артыцнан еки арыслан киятырғандай бо- 
лалы, солар мени жеп қоятугындай көринип соннан қашаман, 
дейтуғын еди. Сол себспли еле қыз ҳалымдаман», — дейди Зу- 
ляйха. Юсуф бул ҳалға:—«Ой Зулайха, ол е;ки арыслан бо- 
1ып керинген еки периште еди, олар сени кәпирдеи менин 

ушын сақлады1»—деп түсиник береди.
Шама менен Х1Ү'-әсирдиц ақыры— ХУ осирдиц басында 

жасаған езбек шайыры Дүрбек те өзиниц «Юсуф ҳәм Зулай- 
ха» дәстанында бул диний —әисанаўый сюжетти қайта ислеп, 
Лған бир қанша дәрежсде дүньяўий түс бсриўге ериседи, ша- 
Г:кр бул оригиналь дәстанында өз-ара феодаллық урысларды 
қаралайды, олардын қайгылы ақыбетин сүўрстлеп реалистлик 
квринислер жаратады.

Бул достанды изертлеген бслгили езбск алымы Н. 
Маллаев былай деи жазады: «Юсуф ҳәм Зулайха 
«дәстапындағы... орайлық мәселелердиц бири — дүнья 
унй муҳаббат, инсанныц инсанға муҳаббаты мәселеси, инсан- 
х.әмме нәрседен әзийз ҳәм ҳүрметли Муҳаббат усындай әзийз 
ҳом ҳүрметли инсанныц ец жоқарғы пэзийлетлериниц бири. 
Ол адамды тәрбиялайды, камалға келтиреди. Юсуф пенен 
Зулайханыц муҳаббаты да усындай муҳаббат. Юсуф пенсн 
Зулайха бир-бирии шын жүректен сүйеди. Бирақ ҳәр түрли 
тосқынлықлар ҳәм иркинишлер нәтийжесинде бир еки ашык-
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машық узақ жыллар даўамында мурад-мақсетине ерисе ал 
майды. Олар көп азап — ақыретлерге гирипдар боладычлеки 
ўәде—ықрарынан ўаз ксшпейди...»1

Дүрбек Зулайха образында ҳаял—қызлардыц ен, жақсы қә 
сийетлерин жомлестирип береди. Зулайха—садық яр, дыянат, 
лы, ақыл—ресетли, әдеп—икрамлы, мәрт ҳәм билимдан ҳаял 
образы. Зулайха тусинде Юсуфты көрип, оган ашық болады 
Ол енди а,шыгына қосылыў ушын Мысырға жол алады. Би- 
рақ, тәғдийир бул нашарға қырын қарап, ол Юсуфқа емес, ал 
Мысыр Әзийзине қосылыўға мәжбүр болады. Бирақ биреўди^ 
ҳаялы болып қалғаны менен түсинде керип ашық болған яр 
Юсуфқа деген муҳаббат оньщ жүрегинде сөнбеди.

Дүрбек дәстанында да дәстүрий сюжет қайталанады: З у |  
лайха тәғдир тақазасы менен хызметкери болып қалған Юсуф 
қа кеЎлин билдиргепи менен, Юсуф бенде сабыр етиўи кереқ 
деп қоя береди, Зулайха буган шыдамай, Юсуфтьщ көкире- 
гинде өзине муҳаббат оятыў ушын ҳәр қандай нәрселерге ба^ 
рады, ақыр—аяғында муҳаббаты ешпенлиликке айналып 
Юсуфтық өзине берип атырған азабыньщ кегин қайтарыў ушын 
ашыў үстинде оны Мысыр Озийзине жаманатлы қылып, зиндан-1 
га салдырады. Ашыўы басылғаннап сон, Зулайха қылған иси- 
не пушаймап жейди, бирақ еиди Юсуфты зинданнан қутқа- 
рыўдьщ илажы жоқ—Юсуф қырық жыл жер астында қалып 
кетеди,—Зулайха қырық жыл Юсуфтын ышқы менсн жасайды.

Қарақалпақ халық достаны «Юсуф—Зулайха» да усы ә й ; 
йемнен киятьтрғаи дәстүрий сюжетке қурылған. Биздс бул  
достанныц бир қанша вариантлары бар. Дәстанныц бир қол- 
ж азбасы  филология илимлериниц каидидаты 0 . Алымов тә 
репи1гсн 1977-жылы Кегейли районынын Ақтуба аўылында 
турыўшы қыссахан Ҳайрулла Турсын улынан алынған ҳом 
Өзбекстан Илимлер Академиясыныц Қарақалпақстан бөлимй-, 
лиц қолжазбалар фондында сақланады. Ҳайрулла қыссахая, 
бул қолжазбаны Ожинияздыц заманласлары Ақымбет (1798- 
1881) Муўса (1854— 1907) бақсыларды өз көзи мснен керип, 
қулағы мснен еситкен Ибрайым қыссаханнан алған. Бул| 
адамныц айтыўына қарағанда, усы нусқа Ақымбет бақсыныц 
атқарған вариантынын көширмеси болып табылады. Нусқадгн 
белгисиз кәтиб тәрепинен 18..—жыл көширип жазылғанлығЫ ; 
туўралы ескертпе бар. Демек, Ақымбет бақсы Әжинияздын 
заманласы, демек бул дәстанды Әжинияздыц тынласаны сез-; 
сиз. Дәстанныц екинши—Ибрайым ҳом Ҳайрулла қыссахан- 
лардыц—айтқан—вариантын Ә. Алымов Ҳайрулла қыссахан-

М а л л а е в  Н., Узбск адабиеги тарихи, 236-бет.
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нан жазып алған ҳәм ол «Қарақалпақ фольклоры» сериясы- 
нын. XIV томында жәриялаиды.1

Юсуф ҳом Зулайха сюжети қарақалпақ дәстанында көп 
дәрежсде жетилистирилген дүньяўыйластырып берилген. 
Бунда образлардын пүтинлиги, олардын ис-ҳәрекетлеринин 
логикаға сайлығы мәселесине айрықша итибар берилгсн. 
Биз дәстанда Зулайха образыныц жасалыўын алып қарайық.

Дәстанда Зулайха Мәғриб зәминнин (яғный Батыстағы мәм- 
лекеттин) патшасы Таймустын қызы деп бериледи. Зулайха- 
ныц гөззаллығы «жүзинин шуғласынан қуяш қаранғыланып 
қалар еди» деп тәрийипленеди.

Зулайха түсинде жәҳонди нурға толтырған, перийзаттан 
зыяда бир жигитти көрип, соған ашық болады, ол жигит «мы- 
сырлыман, Мысыр патшасы боламан, Мысыр Әзийзимен, енди 
сени некеме аламан, егер мени қәлесен, Мысыр шәҳәринен 
табыларсац» деп көзден ғайып болады. Зулайха «Таўрат» та 
сақшылардыц баслығыныц, «Қуран» да Мысыр Әзийзиницг 
яғный қала ҳәкиминиц ҳаялы ўақргынан баслап тилге алын- 
ган болса, дәстанда фольклорлық нызамларға көре қаҳар- 
манлардыц балалығынаи баслап баянланады, бул жерде Зу- 
лайханыц кеўлине жети жасында Юсуфтыц ышқы түскен бо- 
лады. Және бир атап өтетуғын жағдай «Қуран»дағы ски 
шахс болған Мысыр патшасы Мәлик Раян менен опьщ бас 
ўәзири—Мысыр Әзийзи бир шахсқа бириктирип жиберилген.

Зулайха түсиндс көрген Юсуфтыц ышқында өртенип —жа- 
нып, елер ҳалға келеди, соннан кейин атасы «Таймус шах» 
қызы Мысыр шахына ашық болдым дегеннен мейин, оны Мы- 
сыр шахы Мәлик Раянға узатады. Зулайха үлкеи шан-шәў- 
кет, салтанат пенен Мысырға барып, қудай қосса ашығыма 
қосылған шығарман дсп сарайға кирсе, онда түсине де енбе- 
ген бир бәдбәшер адамды көреди. Зулайхаға: «Мысыр шахы 
усы Мәлик Раяп болады, сениц ышқы—арзыўыц болған ада- 
мыц усы» деген ўақытта бийшара талып қалады. Себеби еле 
Юсуф" Қанаанда еди, оны Мысыр шахы болатуғын ўақты еле 
келген жоқ еди. Соннан Зулайха «мениц түсимдс көргеним 
бул емес, бахтым қара болды» дсп жылайды. «Зулайха, Юсуф- 
гы излеп, бәлелерге өзим туттьтм» деп налыш етеди. Сонда 
Зулайханыц сыйынған бабасы «бул ғайры адамға мени гирип- 
дар етпе» дегеп тилегин қабыл етип, Мәлик Раян Зулайханын 
төсегине келген ўаҚытта оған басқа биреўди Зулайха етнп 
кәрсетеди. Патша соныц менен үлпет болады ҳом бул ўақыя

'. Қ а р а қ а л п а ц  ф о л ь к л о р ы. XIV том. Хурлийҳа—Ҳәмра. Ашық 
Н әж еп, Ю суп— Зулайха, Ю суп—Ахмет. Нөкис, «Қарақалпақстан», 1986 —  
87— 158'-бетлер.
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ҳәр сапары қайталанып, Зулайха Мәлик Раянға денесин ба- 
ғыш етией, қыз ҳалында қалады. зыяпатқа шақырып, олар- 
дын, Юсуфты көрген ўақытта ықтыярынан айрылғаны соншел- 
ли, бармақларын туўрап отырған ўақыялары тийкарынан алған- 
да Рабғузийдин қыссасынын мазмунында берилгсн. Сарайдағы 
ўақыянық барысында Зулайханьщ гөззаллыгы сүўретленеди— 
бул сүўретлеў «Таўрат» та да, «Қуран»: да да, Рабғузийде 
де жоқ, бул жерде халық аўыэеки әдсбиятынық айрықша ше- 
берлиги, психологиялық ҳалатты бериўдеги усталығы айрық- 
ша көзге тасланады.

«Саган бердим ықтыярым, мурадым асыл әйле» деи Зу- 
лайха сарайдық ишииде Юсуфты дегенине көндирмекши бо-
лады.

«Және Зулайха айтты:—Әй Юсуф, ҳеш болмаса мснин жү- 
зиме тамамы ағзаларыма қара, зарре кеўлим шад болсын,— 
деди. Бул сезге Юсуфтыц кеўли ерип, Зулайханьщ жүзине 
бақты, қараса жүзине жүзи, көзине—көзи тутасты, аппақ 
янақ—янақларына, бадам қабақлары—қабақларына, нәзелим 
зулпы—тарына, көзлери —айдай көзлерине түсти. Нәпси же- 
цислик бермеди. Зулайха Юсуфтық кеўлиниқ еригенин бил- 
ди. Қөкирегин ашын, гәўҳардай тәни—бәденлерин көрсетти..»1

Зулайха менен Юсуфтық қырық жылдан соқғы ушырасыўы 
дәстанда Рабғузийдиқ қыссасындағыдан басқаша бериледи. 
Рабғузийдиц қыссасыида Юсуфтыц атасы Якуб пайгамбар 
нәнеси менен Зулайханыц жаслығы, керки ҳәм қыз ҳалаты 
қайтып берилетуғын болса, қарақалпақ дәстанында Юсуфтыц 
Зулайхаға рейими келип, Зулайха қол жайып тилек тилеп 
Юсуф ықлас етеди, ықласы Алла дрргайында қабыл болып. 
Зулайха он бес жасар қыз аласыпа қайтады...»—жүзлери нур- 
дай минаўар, он терт күнлик ай киби, хусин—жамалы.әлем- 
гс барқ усып, қодди зийба ҳури-ғулман киби қыз болады»2—

«Ғөруғлы» ҳәм «Ғәрип ашық» дәстанлары Жақын Шығыс- 
та дөреп, соцғылығында қарақалпақлардыц арасында ©з руў' 
хый мүлки болып сицисип кеткен шығармалар. Сонлықтанда 
■биз бул дәстанларды ҳәм олардағы образларды Ислам шы- 
ғысы одебиятынын да, қарақалпақ аўызеки әдебиятыныц да 
үлгилери сыпатында, яғный еки тәреплеме қарай аламыз.

Түркмен ҳом қарақалпақ бақсылары бир-биринен устаз — 
шокирт (гутынып, Хорезм аймағында бирге той саўып келген. 
Соныц ушын биз Гөруғлыныц образын дәстанныц түркмен 
«ерсиясы бойынша анализлеп керемиз.

1 «Ю с у п— 3  у л а й х а», 124-бет.
2 С о н д  а, 139-бет.
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Түркмен Гөруғлыны — бул бир сөзли, заўқы-сапаны сүйе- 
туғын ашық кеўилли «батыр анқаў, ер гөдек» дейтуғын-эк* 
қәсийеглери бар жигит. Мәселен, оныц өзине қыяметлик игга 
болайын деп киятырған Бәзиргенди тасадан оқ атып өлтирип 
қойыўы онын, да бендешелик әззи тәреплеринид бар екенли- 
гин көрсетеди. Яғный халық ҳәр адамныц басыпда болып ту- 
ратуғын билмеслик саўдаларды да Гөруғлыда бар етип сүў- 
ретлейди.

«Гөруғлы» эпосы түрклер, әзсрбайжанлар, өзбеклер, — тә- 
жиклер, қазақлар ҳәм қарақалпақлар ҳәм басқа да халық- 
лардьщ миллий дәстаны болып айтылып келген.

Илимди «Гөруғлы» дәстаныныд версиялары географиялық 
тарийхый таралыў аймағында қарал еки топарға бөлинеди. 
Биринши тоиарға жақын Шығыс ҳәм Кавказ арты халықла- 
рыныч (түрк, әзербайжан, армян, грузин), ал екинши топар- 
ға Орга Азия халықларынын, (түркмен, езбек, тәжик, қазақ, 
қарақалпақ) версиялары киреди.

Қарақалпақлар арасында «Гөруғлы» дэстанынын шақапла- 
рын жыйнаў мәсслеси басқа халықларға қарағанда кешеўил- 
леп басланып, 60-жыллары «Қырмандәли», «Бәзирген»-«Әўез- 
хан», «Әўез үйлен», «Араб Райхан» бәлимлери ғана жазып 
алынған. Ал түркмеилерде, өзбеклерде, тәжиклерде ҳәм қа- 
за,қларда отыз—елиў шақаплары жазып алынған.

Қарақалнақлардьщ бақсышылық жолы түркмеилср менен 
бир теклес, себеби оғуз қәўимлери түркмен халқынын негизин 
қураған болса, қарақалпақ халқынын этногонезинде де оғуз- 
лардын бслгили қатлама болғаны, тарийхтан мәлим. Сонлық- 
тан бул еки халықтын саз—сәўбети, бақсыларынын. атқарған 
дәстанлары да бир-бирине жақын. Дәстанда Гөруғлы үш ж үз 
алпыс еренлердин нәпес улы деп бериледи.1 Гөруғлы атасы 
Ж ығалы бегдин силтеўи менен үш күн жол жүрип, бир шы- 
нардын түбинде олардын мәжилисинде болады.

Еренлер Гөруғлыдан ©мирдеги мақсетин не, кеўлиндеги 
дийханшылық па, бақсылық па, батырлық па я моллашылық 
па деп сорайды.

Гөруғлы батырлықты танлайды. Буннан сон Хыдыр әлей- 
хиссалам, Ҳәзирети Әлий бас болған еренлер Гөруғлыдан «ти' 
леклеринди тиле» дейди. Геруғлы үш тилек айтады.

Биринши тилеги «Атыма, өзиме жүз жигирма жас берин, 
атыма, өзиме жүз жигирма жара түссе де жулдыз кәрсем са- 
ўалайын:»,—дейди.

Г ө р у ғ л ы—Ашгабат, Туркменстан, 1980. 47-6.
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Екинши тилсги: «Душпаииық қолына түссем, тезден қути 
лайын, қылышым душпанды шапсын, досқа өтпесин»,—дейди.

Үшинши тилеги: «Ақыретте гәўҳар ийманымды бериқ, жст- 
пис еки тилди кеўлиме аян етиқ»,—дейди.1

Гөруғлы барлығын айтады, бирақ бир нәрсени—изин жойт- 
тырмайтуғын перзент тилеўди умытады. Егер Рөруғлы әўелги 
үш тилегиниқ ишинде перзент тилегениқде, қабыл болар 
оди, соқынан айтқанынық енди пайдасы болмайды. Сонда Ҳә- 
зирети Әлий оған: «Уғлан, сен қаиа болма, меи саган өзим 
бир нопес стейин, та қыямет ақырзаман болғанша атьтқ жетн 
жасардан жетпис жасарға шекемги адамлардық аўызында 
жүрсин. Атық жердиқ астында жатпасын»,2 — деп нәпес стеди.

Гөруғлынық өзиниқ өмирин қалай баҳалаўына қарап, онық 
ушын қандай нәрселердиқ барлығынатт абзал екенлигин ақ- 
лаўға болады.

Он ссгиз аршыи ат минднм,
Аттан әрмаиым калмады.
М әйлис қурып, тойлар гуттым,
Туттым, әрманым қалмады.

Сэрдар болып ж ол басладым...

Д уш пан  м енсн цы лы ш ласты м ,
Ж сндим, орманым қалмады.

И йискедим  ц ы зы л  гүлиқнен ,
Сормышам шекер тилинен.
...Қуштым, әрманым қалмады.3

Бул Гөруғлынық зайыбы Ағаюнус пәрийге «мсниқ бул дүнья- 
да питкергеп ислерим» деп айтып турған сөзлери.

Соқынан, Гәруғлы қартайып, сренлер берген жасты жасап, 
аўыр мейлис үстинен көшип, қырьтқ жигитинен, Әўез улынан 
айрылып, енди бул поний дүнья менен хошласар пайты кел- 
гснде өмириниқ еқ қәдирли пайтларын е.слейди:

К ы ры к ж игитим  менен бада иш кеним,
С ап алы  күнлери м , ж эн е к ел  енди.
Б ел л ер и  бир қы сы м  ц ы зл ар  цуш каны м ,
Дәўранлы  кунлерим, және кел енди.

• .. .Б и р  ал л ад ан  тилеп  м урадлары м ды ,
Ц ы зы лбаска салды м  ай батлары м ды .

1 Сонда, 49 6.
2  Сонда. 49 б.
э. I' о р у ғ л ы, 506—507-бетлер.
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Ш аҳларлын алакөз нашарларыны 
Ол қушқан күнлернм, жоне кел енди1.

Геруғлынық кәри—өзине жәбир берген патшалардан арын алып 
ма.л-дүньясынан зокет алып, ғәрип-қәсерлерге таратады. Нли- 
нин үстинен өткен кәрўанлардан баж алып, қырық жигитин 
бағады. Яғный бул ат үстинде «бөри азығы жолда» дап жүр- 
гсп мереке—мейлисти, шадыхорамлықты сүйетугьш ғошшақ, 
делн жигиттиц образы.

Гөруглынын қызылбаслардьщ қоршаўында қалып, қолына 
сазын алып, иәний дүньяньщ понийлигин аатқан сәзлеринде 
улжен мәни бар.

ӘЛ ғәннмлер, бу дүньяда,
О лмей ем и р  қ алған  бар  ма? >
М уннан кетип бацый ж уртц а 
Ж ән е  цайты п келгеи  бар  м а?

Ғ әплет қалм ай , ояў  ўағы н ,
Ғ ам — ғусса көрм еген  ш ағы н,
Қ әсте болмай ден  саў л ы қ ты қ  
Ғ әнийм етин билген бар  ма?

Б у  дүн ья  дәш ти-пы раедур,
Я рымы -](ара, яр ы м ы  ақ д у р  
М әнзил ски, ж ол  ж ы рақдур ,
О ны қ пикирин қы л ған  бар  ма?

Б у  дүн ья  ким ди ш ад  еттги,
А ш на болғанды  ж ат  етти,
Ким ой н ады — оны  утты , ' .
Муннан разы болған бар ма?2

Гөруғлы пайманасы толып, бақый дүньяға атланар алдын- 
да бул дүньяда нелерге қолы жетип, недерге жетпей қалға* 
пын, жүз жигирма жыллық өмири бир күнше болмай өтип 
баратырғанын айтып толғанады. Әжинияздьщ «Булаға мен- 
зер» деген қосығында да мазмуиы жағынан усаған жақынлық 
бго.

Уәли>'1 көнлим қайнаб-ташыб,
Ҳ арлаған  булаға  м еқзер .
Д а ғ  баш ы нан ақ са  ағы ш , 1

С ел киби таш ған а  м еқзер .

Г  о р  у  ғ  л  ы, 615-бет.
2. Г о р у ғ л ы  631—632-бетлср.
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Бул лирикалық қаҳарманнық Гөруғлынын жас шағында-; 
ғыдай әрмансыз, бийкарға дәўранды сүрген ўақтынын баяны.*

Ҳ әр  ғош  йигит өз ш ағы нда,
О лтурар  ы ш кы  тағы н да ,
Бүлбил гүлнин бутағында,
Б еш -он күн меҳмана мензср.

Ҳәр нәрсенин, соныц ишинде жаслықтын да өз шағы б а р ,! 
өтип кеткен жаслық адамнын, көкирегинде әрмап ҳәм инти*| 
зарлықтыц сүўрети болыи жасайды.

Азарыи шектим йырақдын,
М урады м  истәдим  ҳакды қ,
Ө ртенип д э р д и — ф ы ракды қ, 
йолы нда порўана мецзер1.

Демек, Гөруғлы образы Әжинияздыц шыгармаларышпа 
дәстүрий образлардыц бири болып қоллаиылып қоймастан, 
дәстанды дөреткен халықтыц Гөруғлыныц тили менен берил- 
ген өмир туўралы толғаныслары да уллы шайырымыздыц қо- 
сық пикирлери менен үнлеседи.

Шаҳсәнем образы да жазба ҳәм аўызеки әдебиятта сулыў- 
лықтыц, ашықлықтыц, ярға , садықлықтыц тымсалы. санала- 
ды. Ғорип ҳәм Шаҳсәнем ҳаққындағы дәстан, ертеклер Шыгыс 
халықдарыныц кепшилигинде таралған. Дәстан ислам дини ен 
жайған аймақта пайда болғаны' мснен, грузин ҳәм армиян 
халықларыныц арасында да, айтылып, жүрген. Бул әпсананыул- 
лы рус шайыры М. Ю. Лермонтов Грузияда жазып алады. Ал 
миллети армян, Украипада жасаган атақлы кинорежиссер С. 
Параджановтыц «Ашық Кериб» кинофильми бул әжайып му- 
ҳаббат тарийхын шебер образлылық пенен сәўлелендирди. 
С. Параджанов кино тилиндс сюжеттиц дөреген доўириниц ко- 
лоритин, Ғәрип ҳәм Сонем образларын сол дәўирдин адамлары- 
ныц психологиялық характери менен бере алған—биз фильм- 
де ҳақыйқый Ғәрип пенен Сәнемди, олардыц ҳақыйқый ышкьг 
азапларын көремиз.

Дәстанныц Шығыс халықларындағы вариантлары туўра- 
лы филология илимлериниц кандидаты Ә. Алымов былай деп 
жазады:

«...Дәстанньщ көрсетилген (әзербайжан, түркмен, әзбек, 
қарақалпақ, грузин, армиян, қумық, қарайым; балкар; 
түрк, иран, араб) халықларындағы версияларыныц гсйпара сю- 
жетлик линиясыныц уқсаслығы менен мотивлердяц улыўмалы- 
лығына қарамастан, спецификалық айырмашылығы жағынан 
ҳәр қайсысы өз алдына оригиналь деретпе болып табылады.

'. Ә ж  и н и я з. 85-бетлер.
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1>ул к«рсиЛларДйғы ҳәр бир халыктыц поэтпкалық дөрстпе- 
синдеги миллий дәстурий белгилейтутын өзине тон поэтика- 
лық хәм стиллик систсма оныц өз алдына толық бмр путин 
дярстпе скенлигии долиллсиди. Соилықтан өз дврстиениц ҳор 
бир версиясынан сол халықтыц урп-эдети, турмыс тнриши.итги 
меиен дуньяға көз-қарасы анланады»1.

«Ғәрип ашық» достаныныц (Есжан Қосполатовтыц, X. Тожп- 
муратов торепинеп 1930-34-жыллары жазып алынғаи) қара- 
калпақша версиясында2 Шаҳсәпе\! ҳәм Ғарии образларыныц 
жасадыў өзгешелигнне дыққат аўдарайық.

Басқа бир қатар дәстанларда қаҳарман жәҳоиде тецн-тайы 
>коқ гвззал қыздыц хабарын еситцп яки тусинде көрип нзлен 
кепе-птын болса, бул дәстанда Гәрип пенен Шаҳсәнем бирге 
ойнап өседи, олар патша менен оныц ўозириниц қызы ҳәм 
улы. Достам бахытлы ҳалда—еки ашықтыц бир-бирипе қосы- 
лыўы менеи тамамланады, бирақ сокан дейии олар көи ма- 
шақатларды шегеди. Екн ашықтыц жолыидағы тосқынлықлар 
—социаллық тсцсизлик ҳукнм сурген дәўирдиц тәртии қа- 
гыйдалары. Достамда фантастикалық элементлер жоқ, Гәрип 
пенен Шаҳсәнем бул жәбриў — жапаларды сабыр—тақат ҳом 
чалықтыц мийрим—шәпәәти жәрдсмниде жецип шыгады.

Ғәрип пенен Шаҳсәнемнмц амралық жолыныц басланыўына 
себепши патшаныц Х,асан ўозир өлгеии.сп кейин онын улына 
қызымды беремен деген лэбизин жутып, сөзии шаймалаи, 
ўоде-ықрарынан тайын кетпўи. Бул жерде патша Ҳасан ўозир 
тири ўақта опыц перзентннс перзентпн ылайық көрсе де, әке- 
сп жоқ жстимге қызын бериўге арсынады, ол ендн қызын. 
соркардасы Шаҳўәледкс ылайық көреди.

Достанныц соцында бир-бирнне шайрин жамын қурбан 
е.тиўге таяр Ғәрмп пепен Шаҳсәнемди қосыўды халық талап 
етцп турганнан кейии, Шаҳўәледтиц де буларга мийрим-шә* 
иәоти түснп, жети ай өткен тойын оларға бағыш етип, ашық- 
ларды бнр-бириие қосады.

Н еш е ж ы л л ар  ж ы лап , ж уўм ры п -ж слип ,
Айральц^та қэдди-бойы м бугилип,

Бугин несип болып к'<>сылдым келпп.
Қ уда цоскан я р ы м — С онем дур м е ц и қ ,—

;еп зар ойлеп турған Горинти көриц Шаҳўәледтпц кеЎлннс 
лсақсылық түсип өзиниц еткен и сл ^н н е  өкинип:

,1. А л ғ ы  с ө з . — Ә. А л ы м о в .  — К аракалп ак  ф ольклоры . XIV том 
Горип аш ы к. С аятх аи — Ҳ эм ра,— П окис. « К ар а^ал п ақ стан » . 1905  — 56.

2. К а р а қ а л п а к  ф о л ь к л о р ы .  XIV том . Гәрнп аш ьщ . Саят- 
хан — Ҳ әм ра, — Нөкис, ' «Д арақал п ақстан » , 1 9 3 5 — 1 5 — 187-бетлер.
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— Ғэрипжан, дурыс айтасақ, сизлер ҳақыйқат шын ашЫ^ 
екеисизлер. Сәиемди сизге бағыш сттим... Сизлерди ҳақыйқат>< 
қуда қосқан екен1,—деп тәўбеге келеди. Бул жерде биз қ у ^  
ҳәр бир бендесиииц тәғдийрин әзелден белгилеп қойыпт? 
деген ислам диииниқ ақыйдасыныц сэўлслениўин көремиз. Де! 
мек тэғдиирде Ғәрип пенен Шаҳсәнемнин бул азаплы айра 
лық жолын өтеўи, соцында оларға Шәхўәледтиц мийрими 
түсип, бир-бирине қосылыўы бар еди.

Биз дәстан даўамыида Ғәрип пенен Шаҳсонемниц заманны 
үстем күшлериниц алдында әззилигин кврип барамыз. Бирақ 
олар өзлериниц муҳаббатына садық қалады.

Бир сәмен ябыны қаразға қосып, қаразбан болып жүрге! 
Ғэрип «бул жәниўар бир басқап жерин қайта-қайта басып, 
көп жерлерге бардым деп ойлайтуғын цшғар. Мениц де исим 
ябыныц қдоялындай екеи» деген жеринде өзиниц өмирге көз* 
қарасып былай баянлайды:

Мен қорцарм ан  ай р ал ы қ  бар, елим  бар...
Қолым жетпос, бэлепт ж ерде гүлим бар...
С эм ен ябы , өлсец  болм ас ‘сораган,
Ж үрсец  ада болм ас ж ақы н-ж ы рағы ц ,
Ц аш ан и<анар бағ иш инде ш ы рагы ц,
М үш килиқ бар, ҳи ж ран ьщ  бар, ш өлиц бар.
Ғ эриптиц  ҳәм дам ы  сен сэм ен  лбы,
Сеницдейин мен ҳәм  ы ш қы  ҳарабы ,
И ш кеним  дер  ай р ал ьщ ты қ  ш арабы ,
М енде уўай ы м  бар, енди елим  б ар . 2

Бул жердс Ғэрип өзиниц пешанасына тәғдирде жазылга- 
иынаи қашып қутыла алмайтуғынлығын мойынлайды. Ол өзи- 
тшн ерки, күши мепен гөзлеген мақсетинс жетс алмайтуғын- 
лығын биледи, яғный тек қуда келистирсе ғана оныц иси оцы- 
на жүрип кетеди. Егер қуда рәҳим қылмаса—Ғәрип өлимге 
де тайын, басқа шарасы жоқ скеилигин тән алады.

Ал Ғәрип елди деген хабарды еситип, «әжелим ж!етсе—Ғә- 
рипжан өлген жсрде мен де өлейин, дым болмаса қэбирин кө- 
рейип» дсп кетип баратырған Шаҳсәиемииц түсииик дүиьясын, 
психологиясып төмендеги қатарларда айқын көрсмиз.

З ам ан а  болЫп тур  кун-күннен  бетер,
Күнде ж үз қыяллар басымнан әтер,
П ы рачты ц  оты на ж анганы м  ж етер ,
Енди зэҳәр ишпесем тақатым ж оқдур.3

1 Қ а р а қ а л п а ц  ф о л ь к л о р  X IV  том. Ғәрип аш ы қ. С аятхан
— Ҳ әм ра Н „  «Қ  а р а.ц а  л  п а қ с т а н » 1 9 8 5 . 186-бет.

2. Ғәрип аш ьц, 106-бет.
5 С о н д а, 117-бет,

114



Яғный Шаҳсәнем ушын бул дүньяныц сопи мазмуны —  Гә- 
рип пснеи.Заман ўақыт өткен сайын ашықларға қастын тигии, 
олардын. мақсуўдынын ҳасыл болыўына имкаи бсрмсй тур. 
Замаи бул жсрдс инсаплардын ерки- ықтяры мснсн санаспай- 
туғын, долы бир қүдирет сынатыида сүўретлснсдн. Айралық- 
]ЫЦ қанжары еттеи өтип сүйсгине жетксн Сопем епди Ғәрипбул 
дүньядап ксткен болса. зәхәр ишип изинсн көз жумысыўға 
қлиыл болып саоарға шьтғып баратыр.

Шаҳсонем Ғәрипти излеп киятырып, шәҳәрдпн, сақшыла- 
рына дусласыи қалып, қорқып қашқанда, олар тутып алып 
опы зинданга гаслайды. Сонда Шаҳсәнем зинданда өткен 
оўлийелер менен ашықлардан мәдет тилсп, қудайтаалага жал- 
барынып мипожат қылады. Бул жерде опыц барлық норсени 
қудадан күтип жасайтуғыи пашар екснлнпГ коринсди.

Ж аратц ан  қудайы м , ссит ҳ ал .ж ай ы м ,
Ө зиц қ у л ағы қ  сал  зары м а мепиц.
Қыеметим не болды, нелур гүнайым?
О тлар ж ацтьщ  өзин ж аны м а мениц,
Б әрш ен иц  атасы  Ҳ әзирети  А дам ,
Сөзге найғамбарлық берипти қудам,
Б у л  зиндан  иш инде көзим  төрт болды,
Рәҳим етегөр зарыма мениц.1

Буннан сон, Шаҳсонем Муҳаммед әлейҳиссаламға иайгам 
келтирген Жобирайыл периштени, қуда жолына улыи қур- 
банлыққа шалыЎға қайыл болған Ибраҳим Ҳалилди ҳәм оныц 
бул иске шоршынбай барғаи улы Исмайылды, Яқуб ҳәм Юсуф 
пайғамбарларды, ислам дүньясында сабыр-тақаттыц үлгиси са- 
палатуғын Аййуб пайғамбарды, балықтыц қарнында қуда 
амап сақлағап Иунус иайгамбарды, сапарға шыққанлардыц 
модсткерм Қызыр Йляс бабаны, Шахымордан аты ксшкен 
ҳозирети Олий менен оиыц шейит өлген ски улы Хәссн менен 
Ҳусенди тилге алады.

Биз бупнан Шаҳсонемннц пшки дүньясыныц қурамалы ҳәм 
Г>ай екснлипш көремиз. Ол өз дәўирнниц түснниклери менсн 
и<асаған, сол жомийстгиц психологиялық ҳалатым бүгинги бм- 
:шц көз алдымызда слеслететуғын образ.

Ал енди Әжинияз ушын сулыўлықтыц тымсалы болғап 
Шаҳсәнемник келбетипиц дәстанда Гәрип көзи мснен сүўрет- 
лепиўин алып қарайық.

Диярбәкирге баратырғам Гәриптиц жолыида бир топар қыз- 
келиншеклер ушырасыи қалып, оларға қосық айтып бсрин, 
<-'опда қыз-кслиншеклср «бизлердиц ишпмизден биримизди

1 « Ғ ә р и п  а ш ы қ » ,  120-бет.
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Қалеп а .1, легенлеринде», «мен өз ярыма қосылғанша ҳеш қаЯ 
дай тақатым болмайды» деп жуўап бсреди. Сонда қызлар 
«Ярыц адам.чат оўлады болса бизлерден артық емес 'шыкар 
сизин сөзлериниз бизлерге аўыр түсти, бизлер до адамзат оч 
ладыиан қалысайық деп жүргенимиз жоқ. Ярыциык ўаспый 
аит, бизлерден артық иа яки кем бе деиди. Сонда Ғәрии Шаҳ- 
сәпемди былай тәрийплейди.

.. Лўзы оймақтан, қолы саялыдур,
А лгы р  лаш ы н  куслы , боҳәр— ж азлы дур ,
Б агы  сар ҳ аў ы зл ы , цуба газлы дур:
Қолында сунқары бардур Сонемшш.

...Я ры м н ы д ж ан  берер ж ан сы зға  сози,
Ҳ еш  ки.мгс м егзем ес С энем ннц ,ози.
К үнде ж ү з  ж ан  а л ар  қас пенен кози,
Цан теккен  ғәм зеси  бардур С әнем нин’

Вул жерде бирпншн гезектс Шаҳсәнемнии тәбпйғый су- 
лыўлыгы тилге алынады: «Жүзинде иышаны бардур Сопем- 
нин, «Заўқы хош көргенди ҳайрап етпеге» т. б. Буииан сон, 
Сәпемнин, шығысыныц, тегипиц жақсылығы, ягпый арпсто- 
кратлығы тилгс алынады. «Атасы Шах Аббас пәлектиц шар- 
хы», «Башыпда жығасы бардур Сонемниц», «Халық ишинде сул- 
тапымдур, шахымдур» т. б. Усы жерде «Псрнйзат аиасы бар- 
дур Сонемнин,» деген ҳам гоп аитылып кетеди, бирақ бул 
гәпти гипсрболалық теаеў сыпатында қабыллаў керек бола- 
ды, себеби достаниын, басьшдаа Шаҳсонсмнин анасы пери екеи- 
лнги айтылмайды мәселен, «Еднге» достаиыида бул ариаўлы 
түрде сөз болады.

Үшинши нәўбетте Сәиемиин байлығы—дәўлсти айтылады. 
Сарҳаўызлы багы, тилладаь кесеси болгап нашар, әлбетте 
жоқары класстық ўәкили.

Ғорип те шығысы жағыиан жоқары класстын, ўокили, ўэ- 
зирдин улы, бирақ әксси өлгсннен сои ол патшаныи, нәзерин- 
де қатардан шығып қалды ҳәм әптадалыққа түсти (онық ҳар 
жррде жалланып жумыс ислеўлери) Ғәринтнц бул ҳалынан 
биз нсше қайғысыз төрт жағы қубла адамныц сағалаяққа 
шыгып кетнўиииц бир демде екенлигин көремнз.

(В?одаллық жомнйеттс патша қуданыц жердсги көленкеси 
деп саналғаи. Ғәрип пснси Шаҳсонемнин муҳаббатыныц тоғ- 
дири ҳәм ерки патшапыц қолыида. Бупы биз Ғәриптиц жаса- 
ўыллардын қолынаи босатқан Шахўәледке қарап айтқан сөз 
леринен көремиз.

■ « Ғ ә р и п  аш ы ч» , 156—157-бетлер.
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Келдим ш ахқа ар зы м  айтып,
Не азаптан келдим өтип,

_• Әдиллик әйлеп, рәҳим етип,
Шах азат әнледи бизди.

Дархан әйледи ж олы м ды ,
Кутқарды бастан олимди,
Шешип бяйлангаи қолымды,

— Ша ҳ  азат әйледи бизди.1 ^

Дәстаидаьь! Шаҳсәнем образылыи Әжинпяздыц қосықла- 
рында қандай контекстлерде қоллангаплығын апалнзлей оты- 
рып, иарақалиақ шанырыпыц усындай аса гәбийғый сулыў- 
лықТыц т.Ммсалы болган гөззаллардык еркн өзнпде болыўын 
әрмаи сткенлйпш кйремиз.

Сойпр айләбаи гезм/1 саатлы зяман,
Ш аҳсәнем, Ләйлидей журнп пәрауан.
Ж ам болыи турғанда боршс қыз—ж аўан,
С аллан а-саллан а отти ш ул норий.

...Иуз олўан долланур қодднпн дүлеп,
„  П эзерлеп  кирннгпи оқ кибн гизпсп.

Лойли, Зухра, Сансм кпбн хош лдеп.
Багы Ирамға мүносипдур шул пәрий2

Шаҳсәнем—бул муҳаббатта садықлықтын тымсалы. Атасы 
Сәнемди сәркардасы Шахўәледке бериўди уйғарып, «қызым 
Шахўәледти қабыл етсин» деп адам жибереди. Атасына қарсы 
тура алмайтуғын Сонем, Ғәрнп келер дсген үмнтнн жойтпай, 
Шахўәледтиц алдына жети ай. жсти күн той бериў шәртин 
қоялы. Себсби онын Ғәрип пенен ўәдесине жети жыл толып, 
жети ай қалған елн, Сәыем «усы ўақыт ншннде тойдыц добде- 
бесин еситип, Ғорип тири болса, бир жақлардан кслип қалар» 
—дсп дәме етеди.

Ғәрнп келгеннсн кейин Шахсонем оган:

С сннен озге менен сәўбет етпедпм,
А қ йүзим е и ерделсри м  тутиады м ,
Ш ахўәледти  ҳәргнз қабы л етпеднм.
Я ры м  келгенинди билә би лм едим . 3

- - д е п  ярына садық қалганлыгын билдиреди. Өзине Ғәриптсн 
басқа ҳеш кимди рәўа көрмейтуғынлығып ҳом басқаныц төсе- 
гипе кириўдиц өзи ушын өлим екенлипш ашық айтады:

1 «Ғ  ә р и п а ш ы қ» , 167-бст.
2 Ә ж инияз, 7 4 — 75-бетлер.
3 < - Ғ ә р и п  а ш ы  қ», 169-бет.
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Б үгин  Ш ахўәледтин  ўәкили  кслер,
К елсе ўәкил  Ш ахсәнем  цы з нс кы лар?
Р а зы  болм ас, Сәнем озин елтирер ,
Сен ч ал ар сақ , наҳац  цанға. Горийбмм . 1

Әжинияз бул мәцгилик образды өз шығармаларында қолла-| 
ныў арқалы өзинин. идеалындағы яр образыи берип, ышқы-1 
муҳаббат саўдасында садықлықтыц орны өз алдыпа екеилигин] 
және бир мпртебе тастыйықлап өтеди.

Ислам Шығысыидз Искендер Зулқарнайн («Ғ.ки шақлы»)] 
аты меиен жүритилген әййемги дүпьяныц атақлы әскербасысьг 
ҳәм, мәмлекетлик искери Алексапдр Македопиялы (б. э. ш. 356 
—323-жж.) тарийхта, аўызеки ҳәм жазба әдсбиятта өшпес из; 
қалдырғап шахслардыц бири. Александр Македониялы барлы- 
гы болып 33 жыл өмир сүрген, бирақ сол дәўирдеги адамлар 
жасайтуғын мәлим дүньяныц үлкен бир бөлегин жаўлап алып, 
бир мәмлекст дүзген, оныц аты ҳом' ислернне бапланыслы нсш- 
ше-нсшше рәўаятлар, әпсапалар дөрегсн.

Искендер—бул жоҳәнди алған патша образы, қүднрстлилик- 
тиц символы.

Алсксандр Максдониялы қайтыс болғаниан сон көп узамай 
оныц өмир жолы, ҳәм атланыслары туўралы жазба естсликлер 
пайда болған. Усы ҳүжжстли жазбалардан пайдалана отырып, 
атақлы грек тарийхшысы Плутарх Александр Македониялы- 
ныц өмирнп ксц көлемде баяплаган шығарма, жаздық.

Уақыттыц өтиўн мснен Исксндср шах образы Ислам IIIы- 
ғысыпыц поэзиясында да дәстүрий образлардыц бирине айнал- 
ды.

X осирде жасаған уллы парсы шайыры Абдулқасым Фер- 
даўсий атақлы «Шахнама» сыныц бир дәстанында Искепдер 
образын жаратты. Достанда Искендердиц әскерий жүрислсри, 
түрли-тумсн момлекетлерди басып алыўы, жин-жыпырлар, әбе- 
ший мақлуқлар менен шайқаслары сүўретлснеди. Фердаўсии- 
дицқәлсминен дөрегсн Искендер образы бул дацқлы ҳәм қуди- 
ретли патша. Достанда Исксндердиц қаҳарманлықларын көр- 
сетиўдс фантастикалық элементлер кец орын алған.2

Фердаўсийдиц ҳәм оннан соц бул темаға дәстаи арнаған 
Низамийдиц қәлемлеринен дөреген Исксндер образлары бир- 
биринсн әдсўир парқ қылады. Әлбетте, бул түсиникли, себеби 
ҳәр бир шайыр бул мәцгилик образ арқалы өзиниц дүньяга 
көзқарасын, өз дәўириниц руўхын бериўге ҳәрекет еткен.

1 «Ғ ә р  и п а ш ы ц», 169-бет.
2  Ф е р д а ў с и .  Ш ах-нам э. — М осква, 1 9 6 0 ,— с. 402 .
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Фердаўсийде Искендер әййемги Иран шахларынын бири, 
шайырдын иәзерннде патшаиыц сиясаты жер( қайысқан ләшкер 
тартып, мәмлекетлерди басып алып, дәўлетин арттырыўдан 
ибараг. Бул жыйналған байлықларды патша өзииин. әскерба- 
сыларын, мәсләҳәтшилерин сыйлаў ушын пайдаланады. Фер- 
даўсин тарийхый патшалардыц ис-ҳәрекетлерин бериўге ҳәре- 
кет еткен. Ал Низамий болса Искендер образы арқалы фило- 
соф патшаны, патшаныц идеал образын бериўди мақсет тут- 
қан. Низамийдиц Искендери өз тажы-тахтыиыц абыройы ушын 
емес, ал путин адамзаттыц бахты ушын гүреседи. Сол себеп- 
ли Ннзамий Искендердиц ҳәр бир әскерий жүрисин сүўретле- 
генде оныц басқа патшалардыц елине зулымлығы ссбепли үс- 
тилерине әскер баслап барғанлығын айрықша ескертип өтеди.

Фердаўсийдиц Искендери—«қылышымнан әлсм титиреўи ти- 
йис» деп ойлайтуғын баҳадыр патша. Ол халықтыц моии менен 
есагмасып отырмайды.

Низамийдиц И с к е н д е р и — әлемге тәртип енгизиўди мақсет 
тутқац әдалатлы шах. Ол халықты зулымлықтан, хорлықтан 
қутқарып: кеўиллерине ҳақыйқат пурын себиўди ойлайды. Ол 
адамға ҳүрметти биринши1 орынға қояды. Илажы болса бийкар 
қан төкпеўдиц тәрепдары.

«Искендсрнама» Низамийдиц ец соцғы ири шыгармасы. 
Бул шығарманы дөретиўдеги шайырдыц тийкарғы алдына қой- 
ған мақсети—Искендердиц тымсалында әдалатлы патша обра- 
зын дөретиў болған.

Дәстанныц бирипши, «Шарафнама» деп аталыўшы бөлимин- 
де Искендердиц оскерий жүрислери баянланады. Низамийде 
Искендердиц баслы мақсети өз бийлигине алған жерлсрде зу- 
лымлықты сапластырыў, ол басқа жәҳәнгер патшалардай же- 
рин кецейтиўге, байлық арттырыўға қызықпайды. Искендердиц 
жүргнзген урыслары зулым патшалардыц қол астында езилип 
атырған пухара халықты қутқарыў ушын болады. Шайыр бу- 
ны әдил урыс деп қарайды.

Дәстанныц екинши бөлими—«Ықбалнама» философиялық 
мәселелерге арналған. Искендер олемди жаўлап алды, енди ол 
жақты дүньяныц барлық сырларын билиўге қуштар, отирапы- 
на даиышпанларды жыйнап қалай еткенде халықларды әдил 
басқарып болатуғынын ойласады. Жәҳәигер патшаиыц нәзе- 
ринде оиыц қол астындағы ҳәр бир ҳақ нийетли адам бахыт- 
лы болыўы керск. Ал қалай еткенде усы бахытқа жетиўге бо- 
лады? Бул уллы ўазыйпаны әлемге асырыўда патшаныц мой- 
нында қандай мнннетлер турыпты? Адамныц тәрбиясы қапдай 
болмағы лазым, қалай еткенде, қандай тәртиплердиц ҳэм тәр-
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биянын жәрлеминдс адамлар бир-бирииин мүлкине көз' алар | 
пайтуғын болады, бири-бирннин хуқықып хүрметлеп, тенл ,,гкт | 
мәмилсде жасаўы мүмкин? Исксндср адамлар қыялдағь. ' 4  
бахытлы болып жасайтуғын слди табыў ушын жәҳәнди гез, 
гс шығады. Ол адамлар жасайтуғын дүиьяныц, батыс, қублй 
\ом шығыс шегараларына дейпн барады, бпрақ ойындағыдаЙ! 
елди көрс алмайды. Буинан соц ол Ҳиндистаи, Тибеттиц үсти] 
менси арқаға сапар шсгеди—ҳәм өзи өмир бойы әрман еткен^ 
ойыидағыдай бахытлы, әжайыи елге дуўшар болады.

Бул бизиц фольклорымыздагы Асан қайғы излеген Жср- 
уйық яки Жийдели- Байеыига сәйкес. кслетуғып ертектсгидеД 
елат болып сүўретленеди. Бул. суўы мол, барлық жер егислик| 
баглар, иада-пада мал жыйылған жайлаўлары бар аймақ. Ис-' 
кепдер усы гөззал тәбияттыц, мол байлықтыц иши меиеп жү! 
рии қалаға келии киредп. Дүкаплар затларға толып турыптыД 
барлық жақ азада, бул агыл-тегил затларды қараўыллап тур* 
ган адамлар жоқ, ҳеш бир дүканпық ссигииде қулп көриибей”|  
ди, ҳотте қапылар да жоқ—барлығы ашық турыпты.

Бул ертектегидсй шәҳәрдиц адамлары алыстап келген мийЗ 
маиды зор салтапат иепен күтип алып, алдына бай дастурхан! 
жаяды. Искеидер бейиштегидей аўзына салсац ерип кете бе-1 
ретугыи мийўелерди татады. Жаныиа лоззет бағышлаи, кеў-| 
лине сергеклик, руўхына тетикли беретуғын шсрбетлсрди ише-| 
ди. Усындай сый-ҳүрметтеи соц Искендер олардан «бул қап- 
дай ел» деп сорайды. Бул елдиц адамлары оған былай деп| 
жуўап береди:

Б н з  бир қ уд а  деген ҳадал  халы қн ы з,
Тек ғана ҳақынқат гәпти айтамыз.

Өтирик леген саўда ермеиди бизгс,
И нсап ҳәм канаат бар пейлим изде

Боримнз қыйналып турсақ— жузимиз,
С ол зам ат  ж әрдсм гс ж стип  келем из.

Ә гэрки золслге  қ алса  бир адам ,
О риы н тол ты ры ўга  таяр м ы з м удам .

Б и рсўди ц  биреўдсн  зы ят  м үлки  ж оқ,
Б ар л ы қ  нәрсе теп-тец, арты қ-кем и  жоқ,

Т ец  сан айм ы з ҳәм м е бир-биримизди.
Б и реў  ж ы л ап  ту р са— оған күлм ейм из

У рлы қ та, ғарлы қ  та ж оқ бул ш әҳорде,
К исиге зы яи сы з ж ап л ар  бул слде.
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К улп дегеи болм айды  үйлерим изде,
П адаш ы сы з ягурер м ал ы м ы з дүздс.

К ьгзыцпаймы з ҳ асл а  алты н-гүм иске,
М әзи тем и р-терсек  корин ер  бизге.

А уцат лсей берм ейм из гүптн болғанш а,
Бирае; татлы  тағам  ж ей м и з Ҳәр каш ан

Б и зде қы рш ы н олим дсген болм айды ,
Ғ ар р ы л ар  ж ү з  ж асан  өлер  ц артай ы п ' '

Мине, бул жуўапты еситкен Искендер шах өзи эрмаи еткеп, 
қыялында ж асағак елге дуўшар болғанына исенсди. Ҳақыйқый 
адамлар усы жсрде жасайды екеи, дегеп жуўмаққа келеди ол, 
миис, усындай етип жасайтуғын адамдардын арасында ҳақый- 
қатлық, әдалат, ийман, инсап. адамгершилик ҳәм мприўбет 
болады. Усы елдиц адамлары— шын бахытлы адамлар.

Адамлардыц өз-зра мүноснбетлери жоқары модепнятлы жо- 
мийет ҳом әдалатлы шах—Низамий Искеидер образы арқалы 
усы «деяларды алга сүрсди.

Пизампйднц «Искендернама» достанында бул дәстүрий об- 
раз ен әдалатлы шах түринде берилсди. Шайыр Искендер об- 
разы арқалы өзиниц елди әдпллик иенен басқарыў жөниндеги 
пикирлерин алга сүреди. Бунда фантастикалық элементлер 
Фердаўсийға қэрағанда аз.

Ҳысраў Дехлаўий «Оинан Искендерий» (Искспдсрдиц айна- 
сы») дәстапыида тийкарыпан алғанда Низамийднн образ дө- 
рстиўдеги копцепииясыпа сүйенедй. Әлбстте ол дәстаиға бир 
қатар өзгерислср киргизии, жаца эпизодлар қоскап.

Уллы әзбек шайыры Әлийшер Наўайы «Саддл Искендерий» 
(«Искендердиц дийўалы») дәстаныпда Искепдср образын жа- 
ца басқышқа к ө т е р д и — ол Исксидерди тахт үстыдеги даныш- 
пан сыпатында тәрийиледи. Әдалатлы ҳәм моғрийпетшил шах— 
бул өзи де мәмлекет басқарыў ислерине араласып көрғеи, ха- 
лықтыц қурғын ҳәм парахатшылықта жасаўып әрмаи еткен 
Әлийшер Наўайынын пдеалы еди.

Исксндердиц қай тарийхқа да камалга кслгсни. қапдай тәр- 
бия алған, онын иатша болып тахтқа отырыўы. Дарий мснен 
урысы, Иранды ҳәм жоне бир қанша момлскетлсрди жаўлап 
алып, әдиллик, беккем тортип қагыйдалар орнатыўы, басқа 
да оныц басыпан кешкен ўақыялар дәстанда үлксн шсберлик 
пепеи сүўретлеиеди.

1 Н и з а м и й, И кбал—нама, 228—231-бстлер.



Наўайы ел басқаратуғын адам оғада били-мдан. ақыл-ид- 
рекли, адамгершиликли, әдалатлы болыўы лазым деген идея- 
иы достаннын руўхына сицдирген. Ол Искен.чердин тобиятында 
усы ец ағла пәзийлетлер бар етип кврсетеди. Искендер өзннс 
қаратқэн мәмлекетлердиц көпшилигин урыс-саўашсыз, қантө- 
гиспеснз, келисим жолы менен алады, ол ўолаятларда жақсы- 
ларға ерк берип, нәкеслердин жүўенин тартып қоятугын ны- 
зам—қағыйдаларды енгизеди.

Наўайыныц баянлаўында, Искендердиц ўатаны Рум ели 
Иран шахы Д араға ғәрезли болып, оныц ғәзийнесипе хыраж 
төлейтуғын еди. Искеидер Румда та.хтқа отырғанпан кейин 
Дараға хыраж төлеўден бас тартады. Усы себепли Дара Рум 
елине ләшкер тартып келедн. Искендер өз Уатанын басқын- 
шылардан қорғап, Дараға қарсы саўашқа шығады. «Ким қы- 
лыш көтерип келсе, ол адам қылыштан өледи» дегендей. Да- 
раныц ҳәмелдарлары оған қарсы қастыянлық уйымластырып, 
нәтийжеде Дара аўыр жарадар ҳалында Искендердин алдына 
алып келинеди. Дара өлер алдында( Искендерден тыныш отыр- 
ған елине қан төгиў нийети менен келгени ушын кеширим со- 
райды ҳом үш өтиниш айтады. Биринши—езине қарсы қастыян- 
лық еткен ҳәмелдарларды жазалаўды сорайды. «Мениц ду- 
зымды ишип, камалға келип, маған қыянет еткен кимселер 
сағап да ўапа бермейди»,—дейди Дара. Екиншиден, ул-қызла- 
рын, туўысқан-туўғанларын қуўдаламаўды соранады. Үшинши- 
деп—қызы Рәўшанаққа үйлениўди ўәсият етеди. Искендер 
«ийилген басты қылыш шаппайды» деген нақылға әмел қы- 
лып, Дараныц илтимасларын бәржай етеди. Б у^  оныц жоқары 
адамгершилигиниц нышаны еди.

Көп еллерге қаҳарманлық жүрислериниц соцында Искеидер 
Қырўан елине оскерин баслап келеди. Бул елдиц халқы яғжуж 
ҳом мағжуж деген жабайы мақлуқлардыц жәбиринен азап ше- 
гип атырған екен. Искендер саўашта бул мақлуқларды женип, 
оларды Каф таўыныц басына қашыўға мәжбүр етеди. Енди 
жабайылардыц бул елди және пәтенге келтирмеўи ушын олар- 
дыц жолын тосып, Каф таўыныц етегине болент дийўал сал- 
дырады. Мине, сол Искендер дийўалы деп аталады. Дәстанныц 
аты, демек, «Искендер дийўалы» деп образлы түрде бернлген, 
Наўайынын қолеминен дөреген Искендер дийўалы—әдалатлы, 
инсаплы, адамгершиликли патшаныц изинде қалдырған жақ- 
сы аты, қзйырлы ислери. Искендер буннан кХ'йин ҳом көп ғана 
әжайып қаҳарманлықлар көрсетип, пайманасы толып, өлер ал- 
дында «мениц оц қолымды табыттан сыртқа шығарып қойыц- 
лар»,—деп ўәсият айтып кетеди. Искендер шах буныц менен 
«мен патша болып әлемди алсам да, бийхесап байлыққа ийе бол-
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сам да, соннан о лүньяға соқыр тнйнн де әкете алмайды екен- 
мсн» деп. әўладларға адамнын өмиринин. мазмуны ишип-жеў, 
өли дүнья жыйнаў, пухараға зулымыцды өткериў смес, ал ҳа- 
дал жасап, әдил, ипсаплы инсан болып, жақсы ислериц мснсн 
халықтыц ядында қалыў дсгсн мағанада данышпанлық өрнек 
көрсстип, бул дүньядан өтеди.

Әжинияздын шығармаларында ушырасатуғын Рустсм об- 
разы да шайырдыц идеялық бағдарыи белгилсўдс өз орнына 
ҳәм әҳмийетипе ийс.

«Рустем образы қаҳарманлық эпостыц сейдин түлғаларынан 
болып, ол аўызскн, соцынан жазба әдсбнятта қайта-қайта ис- 
лснсдн ҳәм Орта Азия, Иран, Аўғанстаи ҳом де басқа үлке- 
лсрдс кецнен таралып, халықлардын сц сүйикли қаҳарманы- 
ныц образына айналды»1—деп жазады өзбек алымы II. Мал- 
лаев.

Әжинияздыц шығармаларында Искендср образы сыяқлы 
Рустсми Дәстан образы да қүдиретлиликтиц, қаҳарманлық- 
тыц тыысалы сыпатында қолланылады. Бирақ бул жер бетин- 
деги қүдирет өткинши:

Мен әйлесем  бир-бир баян,
Попий ерм иш  ош бу ж аҳаи ,
И скендер, Рустем и Д эстан,
Ол ҳәм  тири  йурон йокты 2

Йоқты»

Рустем образы да дослсп аўызеки әдсбиятта пайда болып, 
соцынан уллы парсы шайыры Фердаўснйднц «Шахнама»сы 
арқалы ислам дүньясында кец түрдс мәлим болған.

«Шахнама»—-«Патшалар китабы» дегеп мэннпи билдирсди. 
Бул эпопея Иранныц әпсанаўый ҳәм тарийхый слиў патшасы- 
иыц тарийхына арналғап. Эпопеяны үш бөлимге бөлип қараў- 
ға болады: биринши бөли.минде әпсанаўый он шах ҳаққында 
сөз болады: Буниаи соцғы сц үлкен екннши бөлими Рустсм- 
ниц қаҳарманлықларыпа бағышланған. Үшинши тарийхый бө- 
лимипде Сасанийлер сулаласыныц шахларыныц тарийхы баян- 
ланады.

Рустем ҳаққындагы опсаналар дүркини оныц әкеси Зал 
ҳәм "агасы Сам ҳаққыпдағы гүррицлердсн басланады. Рустсм- 
ниц тәғдийриндсги трагедиялық ҳалат сопнан ибарат, ол океси 
жағыиан жақсылыгы мснеи аты шыққан Жәмшид патшаныц

1 М а л л а е в  Н ., У збек адабиети  тарихи, 5 2 — 5-1-бетлер.
2  Ә ж и н и я з .  22-бет.

123



ал анасы жағынап сол Жәмшидти өлтирген зулЫм—патШй 
айдарҳа ЗаҳхахгЫн оўла.чы. Мипс, усЫ от 'пенен суўдай болгац 
шахслардып қаны Рустемниц тамырларынан агып тур. Рустем 
Нран батырларыиып еи ағласы, ол барлық ДуШИанларЫн ж е ' 
нсли. бнрақ тамырындағы бузық қан оған өзинин. баласын в.п* 
тчрсди. сонынан өзн де туўысқанынын қолынан өлип кстеди, 
Бу.-| жсрде Фсрдаўсий бендс тәғдийрдс пешанасына жазЫЛғйН, 
н-эрсс.чеп қашып қутыла алмайды деген фаталистлик идеяны 
алға сүрсди. >м • ^ Т '-*  "• |

Эпопеяда урыс Иран мепен Туран арасында болады. БуЛ 
араллықтыц келип шығыўы былай түсиндйрйледи. Жәмшйд+НН, 
әў пды Фаридун айдарҳа — па-^ша ЗаҳхаКтЫ ЖеЦип, тахтқа 
отырып, момлскстти үш улыйа б^ЛЙп береди: Салмға Рум елин,
1 УРга — Шын хо?; Гурап еллернн: Ираджга Иран мснен Араб- 
станды бий.чйгй'^ оереди. Салы менсн Тур өз-ара тил бприк- 
тирпп. >;аўЦ'А,пық пенсн Ираджды өлтирип: басыи өзлериниц 
оксси ’*'<]рндуиға жибсрсдн. Миие, усыннан соц Иран менен 
Гү ','аи арасында көп заманлар даўам еткен урысДар басланады. 
Бул жерде Иранда да, Турапда Да ШыгЫсЫ бир иран тйлйНдё 
свйлейтутын қәўнмлер жасаганлығЬтн айтыи әтИў керек.

Рустсмниц мәрглПклери үш патшаныц—Қай—ҚубадтЫЦ, 
Кай-Каўстын ҳәм Кай—Хысраўдын ҳүкимДарлЫғы тусында 
баянланалы. Қай— Кубадты патшалық тахтқа РустеМниц өзН 
отырғызады. Кай--Каўсты .Рустсм бир нсше мәртебе өлиМНеН 
қутқарып қалады. Кай-Каўстыц СияуўштЫЦ тәғдийрИ де тра- 
гедиялық жағдай мепен жуўмақланады. Кай—Каустын бирИН- 
шн ҳаялы Судаба Сияуўшты жолдан шығармақшы боладЫ, 
бирақ Сияуўш айтқанына көнбсгеннсн сон патшаға балац ма- 
ғаи басымшылық қылажақ болды деп жала жабады. Әксси 
Сияуўшқа от пенси сынақтан өтиўди буйырады. От пенсн сы- 
иаў дәстури Фсрдаўсийде былай бериледи. Қай—Каус қаланыц 
сыртыидағы ашықлыққа жүз туйе жүгн отынды арасынан бир 
атлы өтксндей санлақ қалдырып еки жсрге қатарластырып 
үйдиредн. Усы еки төбе отынды лаўлатьгп жағып, арасынап 
Сияуўш атлы өтиўи керск,—егер отқа* күйип күл болса, айып- 
лы болганы, отқа күймей аман шықса—айыпсьтз болғапы. Сия- 
уўш ски оттыц арасынан аман шығады—себсби ол гүпасыз; 
сди.

Гунасыз айыпланған Сияуўш Туранға кстип қалады. Ол 
жақта Сияуўш Афрасияб патшаныц қызына үйлеисди—бунда- 
гы мақсет Сняуўштыц баласы Кай—Хысраў1 өз-ара аразлықта 
жасап атырған еки мәмлскеттиц патшаларыныц қаны қосыл- 
ганы себеили. бул бнймәпи урыстын тоқтаўына себепши бо- 
лыўы тийис сди. Бирақ шуғыллардыц гәпине срген, Афрасияб 
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куйеў баласы Сииуўшты жаўызлык пенен өлтирни қояды 
ҳәм Иран менен Туран арасындагы урыс және қайтадан бас- 
ланыга кетеди. Кай—Хысрау сонынаи Иранға патша болады. 
Афрасияб Иран батырлары тәрсиинеи өлтнриледи.

Рустем ҳом оныц қолынан өлген улы Сухраб ҳаққындағы 
қайғылы әпсана былай баянланады. Рустем ац ауман жүрип 
Туранга шыгынып кетеди, бир жасыл тоғайлықта бир қулан- 
ды IIс қылыи жеп, булақтық бойында уйқылан атырганында 
сол жерден өтип баратырған туранлы.тар Рустемннц қасында 
жайылып жүрген аты Рахшты урлап кетеди. Уйқыдан оянган 
Рустем атын излеп жаяў Туранныц Саманған қаласына келе- 
ди. Саманған патшасы оны жақсы күтип алады, оныц ҳүрме- 
тине үлкен зыяпат бсреди. Түнде уйқылап атыргап Рустемнин 
жатырған жайына иатшаныц қызы Тахмппа келип, взинин 
ашықлығын билдиреди. Ертецине Русгем Саманғаи патшасы- 
нан қызын ҳаяллыққа сорайды ҳәм гөззал Тахмииаға үйлене- 
ди. Бунпан соц Рустемниц аты Рахшта табылады. Русте.ч еиди 
Иранға қайтатуғып болып кетер алдында қолынан гәў.ҳар тас- 
лы жүзигин алып, Тахминаға береди: «Егер қуда жарылқап 
қыз туўсац—шашына тағып қой, ул туўсац—мойнына әкесинен 
ядыгерлик бойтумар етип тағып жүрсин»,—деп тапсырып ке- 
теди. Тахмина ул көрип, атын Сухраб қояды. Сухраб есин бн* 
летуғын болғаннан соц анасыпан әкеси туўралы сорайды. Тах- 
мина оған әкесиниц Сом Нариман ҳом Заллардглц әўлады 
атақлы Иран батыры Рустем екенлигин айтады, бирақ бул 
туўралы ҳеш кимге тис жарып айтыўшы болма, Туран шахы 
Афрасияб сениц өзиниц қас душпаны Рустемниц баласы еке- 
иицди билсе, аман қоймайды деп сақландырады. Бирақ Туран 
иатшасы Афрасияб Сухрабтыц Рустемниц баласы екенлигинеи 
хабардар еди. Сонлықтан ол аке менен баланы бнр-бнрнне 
қарсы қойыўды ойлайды. Ол Сухрабты қасыпа оскер берип 
Йранды шаўып қайтыўға жибереди. Жаисызларына Рустем ме- 
нен Сухрабты бири бирине кимлпгии таиытпай, жекпе-жекке 
шығарыц деп тапсырады. Рустем өз баласы Сухрабтыц қолы- 
пан өлсе, бас душпанымыздап қутыламыз, ал егер Сухраб Рус- 
темниц қо.пынан өлсе, оған өзиниц баласын өлтиргенин айтыц, 
соида ол өзиниц манлайына өзи тоқпақлан урып, иушайманиап 
тилин тислеп өледи, ал Рустемсиз қалган Иранды басып алыў 
қыйын болмайды, деп шешеди ол.

Афрасиябтыц ойлағаиы болып, Сухраб пснен Рустем жек- 
пе-жек саўашқа шығады. Сухраб дослеп окесинсн сен Рустем 
емесписец деп сорағанында, ол «Рустем—меннеп жүдә емес, 
мын есе күшли атақлы батыр, ал меи бир; әпиўайы жаўынгер- 
мсн*> деп жуўап береди. Бир неше күн даўам еткен саўаштыц



еоцында,^ Рустем қаижарыц Сухрабтыц журегине урған ўақ- 
тында, Су.храб «меннн. әксм Рустсм батыр өлимим ушын ссн- 
нен өш алады» деп айтып үлгередн ҳәм сол ўақытта Рустем 
Сухрабгыц мойнынлағы баяғы өзи Тахминаға калды ры п кет* 
кен бойтумарды кереди...

Рустем кәпизектен туўылғаи иниси -Шагодтын ҳолынан 
өледи. Шагод туўылган ўақытта Зал Дэстан Кашмнрден— Кабул- 
дан жулдызларға қарап пал ащатуғын муножжимлерди ша- 
қырыи, баланып келешсгии болжап бериўди буйырады. Му- 
иажжимлер бул баланын аспандағы жулдызлардын, сәтсиз 
саатында туўылғанлығын көрип, бул бала келсшекте насаз бо- 
лып шығатуғынын болжап береди. Бирақ, Зал Дәстан қәнизек- 
тен туўылған перзентннен кеше алмайды (анасы жүдә ҳәм гөз- 
зал, шоқ нашар болады), қуда шарапатыи салса қештеце қыл- 
мас дсп. баланы жақсылап тәрбиялаўға ҳәм окытыүға кирисе- 
ди.

Шагод сржеткеннен соц Зал Дәстанға ғәрсзли Қабул оми- 
риниц қызына уйлении, сол жерде жасап қалады. Зал Достан- 
ныц өзи де Қабул әмиринин қызына үйлентен болып, оннан 
Рустем туўылғап еди. Ал Қабул әмирлери—булар баяғы зу- 
лым айдарха— пэтша Заҳхахтыц туқымлары еди. Зал — Дәс- 
тан Қабул әмириниц ҳәр қыйлы бир өгиздиц терисинен тигил- 
ген шуўал қап толы алтын-гүмис пенен хыраж алар еди. Ке- 
леси жылы Рустем Қабулға хыраж талап етип келгенинде Ша- 
год қайнатасы Қабул әмири менен бирликте тил бириктирип, 
Рустемди өлтирип, хыраж төлеўден қутылыўдыц жолын ойлас- 
тырады.

Олар Рустемди шикарға алып шығады, қуланлар жайы- 
лып жүргси далацлықта олар алдын ала шуқыр. қазып, ишине 
қылышлардыц ушын жоқары қаратып, тиккесине көмип қояды. 
Түии мененги зыяпаттан соц еле мәслигинеп айықпай киятыр- 
ған Рустемди сол үсти бастырыўлы, иши қылышлы шуқыр- 
дыц үстинен алып өтсди. Рустемниц ақыллы аты Рахш жас то- 
иырақтын ийисин сезип басиай турады, бирақ мос Рустем ат- 
тыц саюырына қамшыны тартып жибергснде, жаныўар ж аца ' 
ғы кәндскке қулап түседи. Ат та, Рустем де аўыр жараланады.

Рустем усы ҳалатта жатырғанда үстине келген иниси Ша- 
год пенен оныц қайнатасы Қабул омирине былай дейди: «Сиз- 
лер нә.мәртлик пепен мени елтирип атырсыз, — дейди батыр,— 
бирақ мсн өлимнен қорқпайман, мен бул дуньяда әрмансыз 
жасадым. Мсн Жомшидтен уллы емеспен. оны да душпаны 
узынына жарғы менен кесип әлтирди. Мен Фаридуццаи Кай— 
Кубадқа дейин өткен патшалардан уллы емеспен, барлығыныц 
да ақыйры меникинен жаман болды. Мениц өшимди алатуғын
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изимде туяц қалдырып баратырман. Ол снзлердиц сазайыныз- 
ды бсреди, мен әрмансыз жан тапсыра берссм болады».

Ҳәм сол жерде Рустем Шагодқа «сен менин ҳақ қаныма 
қалып атырсан, сц болмаса мениц ец ақырғы өтинишимди 
орынла, мен қасқырлар менен сағалларға тнрилей жемтик бол- 
майын, сары жайыма еки оқ салып қасымда қалдырып кет»,— 
дейди. Мәйли, еки бастан өлейин деп атыр гой деп Шагод Рус- 
темниц сары жайын еки оғы менен алып береди, бнрақ атып 
қалып журеме деп қоўипсинип өзи үлкен бир шыиардыц ар- 
тында жасырынып турады. Бул көп жыл жасаған шынар бо- 
лып, нши геўек болып қалған екен, Рустем ец соцғы күшин 
жыйнап сары жайды тартып қалғанда, оқ геўск шыпарды те- 
сип өтип, аржағында жасырынып турған Шагодты сеспей қа- 
тырады. «Қудаға мыц қәтле шүкир, ец соцғы демимде де ме- 
ии таслап кетпеди, мени шарапатынан бийүмит қылмады, қан- 
хорымды қолыма тапсырды»,—деп Рустеми Дәстан пәнпй дүнья- 
дан көз жумады.1

Фердаўсийдиц қәлеминен нәр алған Рустем образы—ҳақый- 
қатлық ушын, ўатаныныц азатлығы ушын ғүрескен халық ба- 
тырыныц образы.

Эжинияз өз халқыныц Искендердей әдил патшаны, Рустеми 
Дәстандай уллы батырларды әрман етип жасады. Шайырдыц 
бул әрманы оныц ел-журт туўралы қосықларында «з сәўлеле* 
ниўин тапты.

Менде ўатан болды елатсыз цалған,
Бағларынан бүлбил ушып, зағ цонган.
Зийўар дер, дуньяға келгеним ялған,
Меиде бнр бийқайгы заман болмады.3

Пгер шайырдыц замапында Пизамий жаратқан Искендер об- 
разы сай келетуғын ҳүкимдар болғанда, Әжииияз бундай етип 
налынбаған болар еди.

Баҳадырлар алла дейип ат салар,
Нәмәрт йигит шаппай майданда 1(алар,
Ислам дейип жаўға цылышын урар,
Қылыш кеспес, ғайрат-күши болмаса.3 —

бул қатарларда, әлбетте, халқымныц Рустеми Дәстандай арын 
арлайтуғын баҳадырлары болса деген тилек жатыр.

1 Ф и р д о у с и .  Шах-намэ.^-Москва, 1960“ С. 371.
2 Ә ж и н и я з ,  22-бет.
8 Ә ж и н йя з ,  40-бет.
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Шығыс әдебиятыпын дәстүрлерп ҳэм образлары Әжинияз* 
дьщ шыгармаларында кен орын алып, оныц ожайып дөрстпеч 
лерипин /коқары көркемлигине тийкарлардыц бири болып хыз-: 
мет еттп. Белгили алымымыз X. Ҳамидий «...карақалпақ жаз- 
ба одебияты үлкен ски сагадаи—қарақалпақ аўызеки дөрст4 
пелеринеп ҳәм сол даўирлердеги әдебий орталықгы қураған 
шығыс тиллерипдсги оғада бай жазба дореклерден суў ишип 
кәмал таиқан», -дегенинде, биринши гезекте, Әжиниязды нә- 
зерде тутқан еди.1

Әжииияздын дөретиўшилигиниц Күншығыс әдебиятындағы 
идсялық, тематикалық, жаирлық ҳәм көркемлсў қураллары 
достү-рлсри менеп байлаиыслары Н. Дәўқараев, X. Ҳамидий, 
К. Мәмбетов, II. Жапақои, Ә. Пирназаров, А. Муртазаев, Б. 
Калимбстов, Б. Генжемуратов ҳәм басқа да алымларымыздьщ 
мийнетлсринде ҳәр тәреплсме, тсрсц анализ болғаи еди. Сои- 
лықтан биз бул жумысымызда тийкарынаи алғаида Ислам 
Шығмсы одебиятындағы мэцгилик образпардыц Әжинияздыц 
шығармаларында сәўлелениўи мәселесинс тоқтадық.

Жуўмақлап айтқанда, Шығыс одебиятыныц ожайып үлги- 
лери Әжинияздьщ творчссгволық жақтаи қолиплесиўинде үл- 
кен роль ойнағанын көрсмиз.

Ц-Б А П.

Ә Ж И И И Я З  И О Э З И Я С Ы И Д Л  Ж А Ц А Ш Ы Л Л Ы К  
М Ә С Е Л Е Л Е Р И

1. Ә Ж И И И Я З — Ж А Ц А Ш Ы Л  Ш А И Ы Р .

XIX әсирдегп қарақалпақ классикалық по^зпясын идеялық 
ҳәм көрксмлик жақтан бурын көрилмегеи жаца бир басқышқа 
көтериўде Ожинияздии поэзиясыиыц орны айрықша болды. 
Әжинияз өз дәўирпнин дәрсжссннде қарақалпақ иоазиясын 
тематикалық, жанрлық, стильлик, тил ҳәм көркемлеў қурал- 
лары жағынаи раўажландырды жоне байытты. Уллы щайыр 
өзпниц жанашыллық жолыпда халық аўызеки әдебцятыпыц 
бай мийрасына ҳом Шығыс әдебиятынмн озык дәстүрлерние 
сүйенди, бул еки агымды өз дөретиўшилигинде синтсзлеп, әжги 
йып щайырлық мсктебин жаратты.

Әжинияз XIX әсирдеги қарақалпақ иоэзпясын тематикалық 
жақтан раўажландырды ҳэм байытты. >)/К1шияздын поэзия- 
мызға алып кирген жаца темалары халқымыздын руўхый

1 Ҳ а м и д н й  X. Шығыс тиллсриндеги ж азба дареклер, 115 бет.
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дүньясын жОқары дэрежеге алып шықты ҳәм өзинен соқғы қЗ- 
лем ийелерине творчестволыц жол-жоба болып хызмет етги.

Әжицняздыц шығармаларыныц тематикасыиын кенлиги, 
рэц-бәрецлиги ҳәм байлығы белгили илимпазларымыз тәреии- 
нсн изертлеў объекти болды. X. Ҳамидий бул мәселеде пикир 
жүритип, шайырдыц шығармаларында: муҳаббат, патриотлық, 
дидактикалық, күнделикли турмыс, айтыс ҳәм социаллық бағ- 
дардағы тематпкаларды айырып қарайды.1 Илимпаз шайыр 
«ҳәр бир азаматтыц ез замаиыпа ылайық адам болыўы ушын 
зәрүр қәсийетлерди, өнер-билимди ийслеўи кереклигин өз қо- 
сықларында қайта-қайта тэкирарлады:»2 деп керсетеди.

К. Мәмбетов шайырдыц өмирнне ҳәм дөретиўшилигине ар- 
налған «Әжинияз» атлы монографиясында Әжинияздыц иоэ- 
зиямыздыц тарийхында тутқац орны ҳәм өзинен сонғы әде- 
биятқа тэсири туўралы кец турде, ҳэр тәреплеме сез етип, ул- 
лы классигимиздиц әдебий мийрасыи: ўатан темасы ҳэм өз 
дэўирине көзқарас, философиялық лирика, дидактикалық ҳәм 
муҳаббат лирикасы сыяқлы үлкен төрт тематикалық топарға 
бөлип қарайды. Сонын менсн бирге ол Шығыс поэзиясынып 
дэстүрлерин шайырдыц өз дөретиўшилигинс терец сицдиргенин 
айтып, Әжинияздыц жазба эдебиятқа болған көзқарасы, мил- 
лий ағартыўшылық әдебиятты пайда етиў жолындағы пикир- 
лери, ислам ақыйдалары туўралы түсиниклери ҳәр бир изерт- 
леўши ушын үлкен эҳмийетке ийе екеилигине тоқтайды.1

«...Әжинияз өзиниц жасаған заманы ҳәм онын келешеги 
хаққында сркин пикир билдире алған шайыр,—деп жазады ол. 
—Бул қосықларды мэзи шақырық қосықлар сыпатында қарап 
болмайды. Себеби, олар терсц лирикалық лапыз бенен жазы- 
лып, шайырдьтц өз заманына болған айқын кез-қарасларыи 
сәўлелендиреди».4

Биз жумысымыздыц дәслепки бөлегинде сөз еткен жақсы- 
лық, эдиллик, ўатанды сүниўшилик, муҳаббат ҳэм гөззаллық 
идеялары, Шығыс әдебиятыныц елмес шыгармаларынан орын 
алған Лэйли ҳәм Мәжнуи, Юсуф ҳәм Зулайҳа, Гэрнп ҳәм Шаҳ- 
сәием, Искендер Зулқарнайн, Рустеми Дэстан, Гөруғлы образ- 
лары усы алымларымыз керсеткен гематикалардағы шайыр 
деретпелериииц барлығынан да табылады.

1 Ҳ а м и д и й  X. Шығыс тиллериидеги жазба дәреклер, 148-бет,
2 С о Н д  а, 150 бет.
3 М о м б е т о в К. Э:кинияз, 28-бет
* Ә ж и н и я з, 14-бет.
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Әжинияздыц шығармаларында ўатан темасы жақа руўхт* 
айрықша пафос пенен жырланады. '

Ашық ярсыз, бүлбил гүлсиз,
Кийик шөлсиз, сона көлсиз,

Зийўар айтар; журтсыз — елсиз,
Адам бир дийўана мсгзер, —

Дейди шайыр. Дүньядағы ҳәр қандай жанзаттыц өзине зәрү 
нәрсени—яғиый ўатаны бар. Шөл-кийиктиц ўатаны, көл ғаз 
бенси үйректиц ўатаны. Лдамныц журтсыз—елсиз дийўанаға 
мсгзейтуғын себсби—адамныц күни адам менен, оныц үстине 
сол адамлардыц күни-аягын жазыи еркин жүрстугын туўылған 
мәкаиы менен. Демек, дүньяда барлық нәрсеннц ез орпы бар, 
ўатаны бар адамныц келешеги бар.

Мәселеи, шайырдыц өз елинен узақта, қырда жүрин ел- 
журтын, дос ярапларыи сағынып жазған қатарларын алып қа- 
райық. Бунда ел сағынышы шайырдыц жаи сезими менсп суў- 
ғарылған:

Гамлы көцлим боз думандыц пердели,
Мен бүйерде жүргеи иши зердели,
Ел-журтын көрмеген агыр дордели,
Айтсам, ишке сыймас ҳөдийсим бардур.

Шайыр бслгили себеилерге көре, елин торк етип кетиўге маж- 
бүр болып, өз руўхый дүпьясында дәрдесерликтиц азабын се- 
зинбегенинде, ўатанныц қәдирин бул дәрсжсде жеткерип ай- 
талмаған болар еди.

Шайыр «Еллерим барды», «Бардур», «Бозатаў», «Қыз Ме- 
цеш пенен айтыс» шығармаларыида өз ўатаныи жср жәннети 
етип сүўретлейди. Әлбетте, Әжинияз жасаған доўирдеги 
Қарақалпақстаниыц тәбияты, жериниц қунары менен бүгинги 
жағдайды салыстырыў мүмкин емес. Биз шайырдыц усы қо- 
сықларын оқып отырып, «тобиятты жүгиндиремиз» деген сүрсн 
астыпда бийбаҳа байлығымыздан—көл-тоғайлы гөззал жери- 
мизден айрылып қалғанымызды түсинемиз.

Сорҳаўыз бойында саялы терек,
Ж есец тил үйирген әселиў-пәлек,
Кырында цЫзарьш пискен геўрек,
Қаўындай мазалы жемисим бардЫ.

Мал ийесин табар, сез тапса жүйе,
Шөбинде шипәэт, қусында, кийе,
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'Геқиз етегинде болар ханшийе,
Булардық бэршееи жеримде барды.1

«Еллерим барды»

Туўылған жериц, халқыныд адамгершилигин—жигитлериниц 
мәртлигин, қызларыиыц гөззаллығын, әдеи-икрамлығын ҳәм 
инсап-иймаплылығын улкен көтерицкилик пенен жырлаў—Әжи- 
нияздыц поэзиясыныц айрықша қәсийетлериниц бири. Шайыр 
шын мәнисинде гуманист ҳәм патриот еди.

Уатанға муҳаббат, ўатанға ҳүрмет—ҳор бир ҳақ нийетли 
инсанныц жүрегинде жасайтуғын, оны уллы ислерге қулшын- 
дыратуғын қәсийетли сезим.

Далдым айралыц дординдә,
Баш цойуб ғамныц гәрдиндә,
Ҳөр ким өзшшц йўртыцда 
Дәўлетли султана мегзер.2

Әжинияздыц ўатан темасындағы қосықлары Оул бағыттағы 
өзине дейинги достүрлерди даўам еттириў менен бирге олар- 
дан туўылған жерге муҳаббат сезиминиц 'айрықш а ҳәўижгс 
көтерилип жырланыўы менен ажыралып турады. Буныц себс- 
би, Күнхожа да, Бердақ та ўатаннан айра түсип, ҳижран' аза- 
быи шегип керген жоқ еди, ал Әжинияздыц тәғдийриндеги 
ҳижран жыллары оныц қәлсминен терсн сезимли ўатан одасы 
ҳәм элегиясы болып туўылды, усы жағдай оныц поэзиясыныц 
бул бағдардағы жацашыллығын көрсетеди.

Әжинияздыц поэзиясындағы жацашыллық опыц дидактика- 
лык, үгит-нәсият, тарийқасындағы қосықларында да өзине 
тән өзгешсликлер менен көзге тасланады.

Илимпаз К. Мәмбетов Әжииияздыц дидактикалық лирика- 
сын «Жақсы», «Болар ма?», «Мегзер», «Пе билсин», «Болмас» 
х,әм «Йигитлер» қосықларыныц тийкарында алып қарап, онда- 
гы баслы темаларға тоқтайды. Изертлсўши шайырдыц адам 
гәрбиясыпа айрықша итибар, бергенлигин атап керсетеди. 
«Әжинияз өмирдеги адамларды жақсы ҳәм жаман деп екн то- 
парға бөлип қарайды,—деп жазады ол,—Жақсы адамлар илнм* 
ҳикметли, одалатлы, биреўлерге азар бермсйтуғын, өз мийне- 
ти менен күн көретуғын тонар. Ал жаман адамлар болса, би- 
реўлердиц үстинен өсек сөз тарқататуғын, өтирикши, жалахор 
ҳәм сүтхор адамлар... шайыр бул гүресте жақсылар торепинде

1 Ә ж и н и я з, 19-бет.
* С о н д а, 84-бет.

131



екенлигин билдиреди. Жақсы адам болыў ушын адам кеши 
римли ҳәм кец болыўы керек. Ал ксўилде гийне сақлай бериў 
жаман адамиыц талабы».1

Ҳақыйқатында да, үгит-нәсият темасы аўызеки әдебияты- 
мызда да, онын зацлы жалғасы болған XIX осирдеги жазба 
поэзиямызда да үлкен орын алды. Адам тәрбиясы—улыўма 
көркем әдебияттық баслы темасы. Әжинияз өзинин дидактика- 
лық шығармаларында «зимиздиц терме-толғаўларымыздағы, 
шығыс классикалық тәрбиясындағы раўажланған ой-пикирлер- 
ге сүйенди.

«Арғы басы Хожа Ахмед Яссаўийден басланып, берги жа- 
ғы Мақтымқулы дәўирлеринде әбден раўажланған дидактика- 
лық поэзия—түркий әдебиятынын ен әжайып ғәзийнелерине 
айналғанлығы мәлим,—деп жазады. К. Мәмбетов Әжинияздық 
дидактикалық лирикасы туўралы пикир жүрите отырып,—Ал 
Әжинияз болса Мақтымқулы поэзиясынан нор алып әскен ша- 
йыр. Сонық ушын ол да тәлим-тәрбия дидактикасынан кейин 
қалған емес».2

Дидактикалық поэзия адамлардын түсиник дүньясын қэ- 
липлестнриўде, олардыц көкирегине жақсылық урығын шашыў- 
да елсге дейин өз әхмийетин жойтпаран алтын ғәзийне. Сон- 
лықтан Мақтымқулыныц, Әжинияздьщ дидактикалық қосық- 
лары бақсы ҳәм жыраўлардыд репертуарынан кец орып алған.

Дидактикалық поэзия сол дәўирдиц руўхый дүньясыныц 
өзсгин қураған ислам дининиц ақыйдалары менсн тығыз бай- 
ланыслы. Себеби ислам дининиц де, улыўма дүньядағы бар- 
лық динлердиц дс тийкарғы идеясы адамларды жақсылыққа 
баслаў болып табылады.

К. Мәмбетов өз монографиясында Әжинияздыц шығарма- 
ларындағы ислам дини тематикасына кец түрде тоқтайды. 
Изсртлеўши Әжпнияздыц философиялық дүньятанымы ислам 
дининиц толийматы менен байланыслы болғанлығын атап көр- 
сетеди. Бул теманы изертлей отырып, ол шайырдыц «Демиш- 
лер», «Нағметуллаға», «Бийбигүл», «Хощ қал енди», «Боза- 
таў», «Боларма», «Ишида», «Болады», «Йоқты», «Ннди». 
«Мегзер», «Болмаса», «Не билсин», «Ксрек», «Шықты жан» 
ҳәм «Яқшыды» шығармаларып анализлейди. Әжинияздыц көп 
шығармаларында бул дүньяныц жаратыўшысы жалғыз ҳәм 
меҳрийбан Алла таала болып табылатуғынлығын изертлеўши 
мысаллар жәрдемииде көрсстип берсди. Солай етип ол: «...Әжи-

1 М ө м б е т о в  К., Әжинляз, 38-бет,
2 М э м б е т о в К., Ояшнляз, 36-бет.
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нияз ислам дини қағыйдаларына садық болған шайыр. Ол ис- 
ламды адамларды одеплн, билимли ҳәм парасатлы етип тәр- 
биялаўдыц қуралы сыпатында түсинген»,—дсп жуўмақ жа- 
сайды.1

Әжинияздыц дидактикалық шығармаларынын Мақтымцу- 
лыныц салған жолы меиен байланысы алымларымыз тәрепи- 
нен герец ҳом ҳәртәреплеме изертленди. Ҳүрметли шайыры- 
мыз Ибрайым Юсуповтын «Қарақалпақстан—Мақтымқулыныц 
екииши шайырлық ўатаны» деп атағаны молим. 1Лынында да 
Мақгымқулыныц үмкен философиялық мәнигс ийе дөретпелс- 
ри қарақалпақлардын арасында кец таралып, өз миллий ша- 
йырыныц шығармаларындай болып сицисип ксткен.

Бул еки уллы шайырдыц өз-ара мүнәсибети туўралы ҳүр- 
метли алымымыз X, Ҳамидий:

«... қарақалпақ әдебиятыныц негизин салыўшылардыц бири 
ҲажЫиИяз (Зийўарды) онын поэзня дүпьясындағы устазы, же- 
текшиси Мақтымқулысыз көз алдымызға келтириў қыйын, — 
дсгг жазады. Стиллик жөиелиси жағынан, хәттеки, жырлаў 
объекти, тэрбиялық жағынан да Әжинияздын бир қатар қо- 
сықлары түркмен шайыры Мақтымқулыныц қосықлары ме- 
нен жүдо жақын келеди. Өзиниц көпшилик қосықларын жазар- 
да Мақтымқулыныц идсялары, мақсетлери, өмир ҳаққындағы 
түсиниклсрн ҳом сүўретлсў усыллары менен қураллары Әжи- 
нияз ушып творчестволық дорек болып хызмст еткени анық 
сезнлип турады. Усыған бола Әжинияздын бир қатар қосық- 
ларында, моселен, «Не билсин», «Жақсы», «Болмас», «Болур- 
мы», усаған қосықларында Мақтымқулы поэзиясыныц руўҳы 
жүдо күшли сезиледи».2

Арамыздан ерте кеткен талантлы әдебиятшы Ә. Пирназа- 
ров та Эжинияздын Шығыс классикалық поэзиясы менен бай- 
ланысын Мақтымқулынын әдебий мийрасы менен салысты- 
рып анализлеген еди. Әжииияздыц «Ҳәр жерлерде дилгир мү- 
тәж болсаныз». «Демишлер» қосықларыныц Мақтымқулыныц 
«Гадрин нә билсин», «Дашда беллиднр» ҳэц  басқа да бир қа- 
тар қосықларына үнлеслигин, уқсаслыгын изертлей отырып, 
ол Шығыс классикалық поэзиясындағы достүрнйлик мәселсси- 
пе тоқтап, олардын формаль жағынап,—бир рефренде—бир 
үлгиде жазылғаны менен, мазмун ҳәм жанр жағынан екн түр- 
ли бағдарда екснлигин дәлилледи. Мақтымқулыда философия- 
лық руўх басым болса, Әжиниязда лирикалық стихиянын би-

1 М 0  м б е т о в к., Әжинияз, 110-бет.
2 Ҳ а м и д и й  X. Шығыс тиллериндеги ж азба дәреклер, 76— 163- 

бетлер.
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ринши планда туратуғынлығын, оныц ахлақый теманы г ө зза л -Я  
лық мийзаны меиен беретуғынлығын ҳәм еки и!айырдыц поэ-Я  
тикалық дәстүриниц өзиншелигин көрсеткен еди.1

Мақтымқулыныц Әжинияздыц шайырлық жағынан қәлип-Я 
лесиўиндеги роли туўралы белгилп түркмеп әдебиятшысы С. 1  
Каррыеп былай деп жазады: «Әжицняз Мақтымқулы поэзия- 1 

сын жан-тәни менеи сүйген шайыр. Соныц ушын да опыц шы- Я  
ғармаларын қарақалпақ тилине аўдарған. Оныц қосықлары- 1  
нын стиллик өзгешеликлсрин сақлап нәзийралар жазгап.»

К. Мәмбетоа «Әжииияздыц «Жақсы», «Болмаса», «Болар- 1 
ма», «Мегзер», «Керек» қосықлары Мақтымқулынын тиккелей I 
тосиринде жазылғанлығы мәлим» деп атап көрсетеди. Изерт- 
леўши Әжинияздыц бул атамалардағы қосықлары Мақгымқу- | 
лыныц қосықларына нәзийралар сыпатында алып қарайды ҳәм 
бул қосықлардыц дәслепки строфалары Мақтымқулыдан қо- 
сықтыц буўын саны ҳәм стили сақланган аўдарма' болып келе- 
туғынын, ал соцынан Әжинияздыц бул теманы өзинше раўаж- 
ландырып алып кететуғынып мысаллар менен көрсетип береди. 
Изсртлеўши Ожинияздыц әдебий мийрасы сыпатында қарала- 
туғын бир жүз жигирма еки қосық, поэма ҳәм айтыслардан то- ] 
ғыз шығармаиыц Мақтымқулы поэзиясы менеп сабақласдығыи 
айта келип, Әжиннязды Мақтымқулыныц тосийрипде пүткиллей 
қалып қоймағанын көрсстип, шайырдын устазыныц дәстүрин 
жақсы өзлестирген, әдебият дүньясында өз жолы бар қәлем 
ийеси екснлигин дәлиллейди.

Әжинияздыц қарақалпақ поэзиясындағы жацашыллығы 
Мақтымқулыныц шайырлық жолы менен белгили дәрежеде 
байланыслы. Биз алымлардыц жоқарыдағы пикирлерине сүйе- 
не отырып, еки шайырдыц шыгармаларын қатар қойып ана- 
лизлеп қарасақ, ҳақыйқатында да олардыц шайырлық дүнья 
көз-қарасыныц еки бағдарда екенлигин көремиз. Образлы етип 
айтатуғын болсақ, Мақтымқулы менсн Әжинияз бир дәрьяпыц 
еки саласы—олар Орта Азия халықларыныц руўхый дүньясы- 
ныц тецизине барып қуяды. Демек еки уллы шайыр да бизге 
усы өзипшелиги менен қәдирли.

Мақтымқулы менен Әжинияз — бир бағдыц бүлбиллсри. 
1£ки шайыр да Хийўадағы Шергазыхан мсдресесинде (Әжинияз 
буннаи соц Қутлымурат инақ медресесинде дс оқыйды) тәлим 
алған. Еки шайырдыц жасаған дәўирлериниц арасында бир 
әсир майданы болгацы менен, XVIII әсирдиц екннши ярымы—

' П и р н а з а р о в  А. Мастерство Ажинияза.— Нукус, «Каракал- 
пакстан», 1983, — 37-бет.
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XIX әсирдиц биринши ярымындағы Хийўа медреселериндеги, 
хлыўма Хорезм ойпатындағы руўхый орталықты пүтин бир 
кубылыс сыпатында алып қараўымызға болады.

Мақтымқулы взиннн суў ишкен булақлары сыпатында Фер- 
лаўсий, Низамий, О.мар Ҳайям, Ҳафыз, Румий, Саадий сыяқлы 
Шығыстын уллы тулғаларыиыц шығармаларын көрсетеди. Ака- 
демик В. А. Абдуллаев Хийўа медреселеринде бул дәўирде 
«Қуран» х.әм оған «Тәфсир»лерге қосымша «Оло бус—соли- 
мш», «Маслақул—муттакин», «Саботул—ожизин», «Кимеи сао- 
дат», «Шимоилуннаби», «Мерожун— нубуват», «Ҳикматул-айн», 
«Шархи викая» сыяқлы шығармалардыц өтилгени туўралы мағ- 
лыўмат береди. Буған қосымша түркий тиллердеги одебият- 
.тардан Рабғузийдиц «Қыссасул әнбия» шығармасы («Депдер- 
лер ичииде бир китап гордум») «Қыссасыл әнбия» атлы, яран- 
лар!» Физиуўлыныц, Наўайыныц, Мошрабтыц деўанлары сүйип 
оқылған.

Мине, усы доўирдиц руўхый дүньясыныц мазмунын қура- 
ган, Мақтымқулы меиен Әжииияздай уллы шайырлардыц тү- 
синик дүньясын қәлиплестирген әдебият үлгилери жөнинде 
биз олардыц взлериниц шығармаларынан да, бул дәўирге ар- 
налган арнаўлы изертлеўлерден де кец түрдеги мағлыўмат- 
ларды габамыз.

Бул дәўирде ҳәр бир мусылман биринши гезекте «зин ислам 
жәмәәсиниц агзасы сыпатында қарады ҳәм бул/ жомәәниц руў- 
хый байлықларын ез кеўил дүньясыныц мүлкн етип қабылла- 
ды. Мусылман жәмәәснниц бирлиги, пүтинлиги ҳәмме ушын 
бирдей шариат талаплары, дәстүрлери, үрп-одетлер, Қуранға 
ҳәм нслам дәстүрлерине тийкарланған руўхый моденияттыц 
бирлиги, ортақлығы ссбепли сақланды.

Ики мун уч йўз агас эҳли-ысламдур,
Ырач, Азербай жан, Мусурдир, Шамдыр,
Хорасан, Фарс, Безиркухта тамамдыр,
Ек болынча, галмагалдыр бу дунйә.1

Мақтымқулыныц қосықларынан биз оныц тосаўыф (суфизм) 
дүньясыныц жолаўшысы екенлигии көремиз. Мақтымқулы 
руўхланған уллы тулғалар — Румий (1273 ж. қайтыс болған), 
Аттар (1230 ж. шамасында қайтыс болған), Жәмий (1492 ж. 
қайтыс болған), Абу Саид (1049 ж. қайтыс болған), Саадий 
(1291 ж. қайтыс болған), Ҳафыз (1390 ж. шамасында қайтыс

' М а г т ы м г у л ы. Сайланан эсерлер. Ики томлук. — Ашгабат. 
«Түркменстан», 1983. — 141-бет,
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болған) парсы тилиндеги тәсаўўыф поэзиясыньщ әжайып ўг 
киллери еди.

Абу Сағыт, Омар Ҳайям, Хемеданы, ] 1
Фирдовси, Нызамы, Хафыз перваны,
Желаллсддин Румы, «Жаме ул маны»,
Аларныц жайында мен ҳсм кон болсам.1

деп өзинин руўхый дүньясынын нюшмелери туўралы гүўалы 
береди Мақтымқулы.

Тәсаўўыф ақыйдалары Ислам Шығысында араб, парсы, түр 
кий тиллерде дөрстилген поэзияпын өзегин қурады. Мақтым 
қулы ҳәм Ҳажынияз жасағаи аймақта кубравийа, йасавий 
ҳә.м нағышбәидийа тарнйқалары таралған еди.

Нәжимаддин Қүбра (1145 -1221)—Мәжидадднн ал-Бағдадғ 
(1219 ж. қайтыс болған), атақлы «Мантик—ат тайр» («Қус- 
лар соўбети») поэмасыныц авторы Фаридаддин Аттар (1230-ж.: 
шамасында қайтыс болған) сыяқлы уллы тулғалардыц бнри 
болғаи.

Ахмед йассаўийдиц (1166-ж. қайтыс болған) көзқарасларь 
Иусиф ал—Ҳамаданийдиц (1049-1140) тәлнйматы тпйкарында? 
қәлиплескеи. Ахмед Иассаўийдиц өзииин, опыц тарийқасында: 
гы Сулайман Бақырғаний Ҳәким Ата (1186 ж. қайтыс болған) 
Йунус Ҳәмире (1339 ж. қайтыс болған) сыяқлы шәкиртлери* 
пиц поэзиясы саҳрайы түрк қәўимлериниц арасында ислам 
ақыйдаларын таратыўда, пареы ҳәм түркий тиллердин өз-ара -1 

тәснйриниқ раўажланыўында үлкен роль ойнады.
Баҳўаддин Нағышбэндийдиц (1318— 1389) көз-қарасларь! 

түркий қәўимлери арасында кен таралған. Мақтымқулы өзинеЗ 
устаз тутқан уллы парсы шайыры Жәмий де Нагышбәндийди 
өзиниц руўхый дүиьясыныц иргетасы сыпатында тилге алады.

Бир гиже ятырдым, сәҳәр вагтында
_  Бахаведдин атлы дивана келди.

Асасын сүйрейип гелмиш Бухардан,
Ҳақ ышцына месту местана келди,2 —

деп баянлайды өзинин руўхый ҳалатын Мақтымқулы.
Ҳақыйқатты таныў жолында ҳәр түрли әмеллерди басшы-: 

лыққа алыўына қарамастан, бул тарийқалар бир дәрбентте 
кәмил инсан ақыйдасында түйиседи. Ҳақ жолындағы ипсанға 
қандай ахлақый талаплар қойылады? Қандай қәсийетлер адам* 
ды Қуданыц сүйген бендссиниц мәизилине жеткереди?

1 С о н д а ,  167-бет.
2 С о н д а, 96-бет.
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Р1слам дүньясынын шайырлары болған Мақтымқулы да, 
Әжиниязда өз қосықларынла адамларды руўхый жетнкликке 
шарлайды, усы саўалларға ҳәр бири өзинин түсиник дүньясьг 
иан шығып жуўап береди.

Мақтымқулыныц «Донран тапылмаз» ҳәм Әжинияздын 
«Дәўран болмады» қосықлары бир-бирине руўхы жақын. Ми- 
не, усы еки шығармада еки шайырдык руўхый ҳалатлары қа- 
лаи берилгенлигин салыстырып қарап көрейик.

Қосықты ушыўға қанат қомлап турған қусқа мегзетсек, онын 
биринши бәнти қустыц қаяққа қарап ушайын деп турғанын— 
мазмуиыньщ бағдарын — көрсетеди.

М а қ т ы м қ у л ы:

Догама душ гелеқ гогерср гүл дек,
Гулуи мовсуми дек довраи тапылмаз.
Гаҳрымньщ аташы қйодурер кулдек,
Дул орнундан ғайдып бостан тапылмаз'

Ә ж и н и я з:

Сәнемлер қолында тилла саз едим,
Ҳәўижге келтирер жанаи болмады.
Туғрымда талпынған алғыр баз едим,
Цэлпи— сәйядларым маман болмады.2

Мақтымқулы биринши бәнтте өзиниц руўхый қүдиретпн жә- 
рпя етеди—бул Ҳақ жолында арифликке ерискен адамнын 
илаҳий күши. Дуўасы жақсыларға қут-берекет дарытыи, қәҳә- 
ри жаманларға апат келтиретуғын адам —бул руўхый дүнья- 
сына илахый күш дарыған шайыр. Еиди ҳақыйқат усы шайыр- 
дыц тили менен сөйлейди...

Мақтымқулы бул бәнтте усы пикирди береди.
Бул жерде қосықтыц идеясынык руўхый планда ашылыўы- 

на из салынып тур.
Ал Әжиниязда басқаша—биринши бәнт қосықтын дүньяўый 

мәсслелердиц талқынына арналажагынан дәрек берип тур. За- 
ман мениц мақсетлериме жетиўиме имкан бермей тур, сыртқы 
дүньяиьтц тосқыилықлары—жыс тоғайдыц әрре-тәррс торац- 
ғылларыпыц путақлары—менин қанаатларымды қайырып кия- 
тыр, дейди шайыр.

1 С о н д а, т. 2. 41-бет.
3 Ә ж и н и я з ,  39-бет,
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Еки қосықтьщ да тийкарғы темасы—адамныц бул дүнья- 
дағы орны, өмиринин мазмуны, мақсетине жетиў жолы ҳақ. 
қында. Еки шайырдын да бул өмирде алдына қойған уллм 
мақсети бар еди—пәний дуньяныц намукаммаллықлары олар- 
дыц өзинмц руў.хый имканиятларын жүзеге шығарыўына тос- 
қынлық жасап киятыр. Усы темапы Мақтымқулы руўхый план- 
да, ал Эжипияз дүньяўый планда ашып берип отыр, яғный бул 
қосықлар бир тецгениц еки тәрепи ҳаққында, адамныц бар- 
лығы астары—тысы сыяқлы еки тәрепинен алыи қаралады.

Кслеси бәнтке әтемиз:

М а қ т ы м қ у л ы:

Ц онул мы сапы рды р, ж есет  ю ртдады р,
Жаным жошгундадыр, йўрек дертдедир,
Қуйум кәмилдедир, гозум мертдедир,
Шум шертәмден хич бир мердан тапылмаз.

Ә ж и н и я з:

Өмир берсе нши-тысы орманлы,
Не дәркар сүрмесец беш күн дәўранды,
Шөллерде йўгургән ахыў-жәйранды,
Саяд алган шенли дәўран болмады.

Мақтымқулы жан менен тәнниц екн дүиьяныц мүлки екен- 
лигин айтады. Ж ан—бул Алланын инамы, ол илахый роўиште 
бериледи хәм оныц алдына қайгады. Тацла мәҳшерде бенде- 
ниц тәниниц рәҳәти деп қылған гүналары ушыц Алланын ал- 
дында жапы жуўап береди. Соныц ушын да Алланы умытып 
пәний дүньяныц алдамшы қызықларына шырмалып, бақый 
дүньяныц мүлки болған руўхыцды патаслаў—гүнанын аўыры. 
Бенде қалай етксиде көнлин таза сақлап жасай алады? Бунын 
ушын Ҳақ жолында' арифликке жетискен кәмиллерге, мәрт- 
лерге ериў керек, дейди Мақтымқулы. Усы жерде «Жаманнан 
қаш, жақсыға жантас» деген халық нақылы ядқа түседи. Адам 
жақсы үлгилерге қарап руўхый дүньясын жетилистирип, кәмил- 
ликке умтылмағы лазым. Әжиниязда «Бул дүньяныц көрки 
адам баласы» деген қатар бар, усьт жерде қандай адамнын бул 
дүньянын көрки екенлиги айтылмай қалғаны көринип тур, ал 
Мақтымқулы кәмил инсанныц дүньяға нағыш беретуғынлығын
— опыц халық соған қарап өзин дүзейтуғын айна екенлиптн ай- 
тады.

Ал Әжинияз бенде өзи н и ц  арзыў-ҳәўес еткен нәрселерине 
жетемен дегенше өмириниц ада болажағын — оныц шөмиш

138



кеппейгуғын қыстын күнинлей қысқалығын—айталы. Мақтым- 
қулыла бул лүньянык өткинши екенлиги ҳаққындағы ақыйда 
бирииши планда турса, Ожннияз «қәне, сле де жасай бсрсем» 
деген бенденин дүньяўый тнлегин алға сүреди.

Мақтымқулы келеси бонтте өзинин бул пәний Дүньядан жүз 
бурып, көиилди Алланын тоўекелине қойыў лазымлығы ҳақ 
қындағы пикирин терецлестиреди.

Конул ғойғул гозел Алла қойуне,
Машгул болып ятма мала, оюна.
Адамзат мыхмандур дүнйә ойуме,
Бир гун ой нчинде мыхман тапылмаа

Иелам динииин түсиниклерине көре, бул дүнья тек бир мәр* 
те өз өмирин жасап өтеди, адамзат дүньяға бир морте ғана 
келип кстсди, сонлықтан адамнын ө.чири бир ләҳзслик поннй 
дүньянын емес, ал монги бахый дүньянын көз-қарасынан ба- 
ҳалаиады. Әжиз бснде мал-мүлк, алдамшы қызықлардын ҳоўе- 
сине гүсйп, бул байыганымнан да бегер байысам деп, ертен 
тоиыраққа араласатуғыи тәннне ләззет ислеп, әтирапындағы- 
лардын өмирин зәҳорлсйди, себсби адам өзине ҳәр қандай 
артықмаш норсени басқалардын есабынан табады, биреўдиц 
нссийбесин қырқып, екинши биреўдиц кеўлии қабартып ери- 
седи, бул моселенин бир тәрепи. Екинши жағынан—ол «ткинши 
ҳәўеслериниц жетегинде гүнаға батып, ол дүньясынан айры- 
лады... Мақтымқулы өз пикирин усы бағдарда раўажландырып 
атыр.

Ал Эжиииязда биз басқа көриписке дус келсмиз.

Әлип қәддим далдек болып букилди,
Козлеримнен қанлы йашым тогилди,
Жол бойына үйген ҳасыл йүгимди 
Базарга елткендей кәрўан болмады.

Әжинияз да бул бәнттс өзинин пикир;|ер ағымын тобийгый 
рәўиштс раўажландырады. Алдыцғы бәитте адамныц өмирн- 
ниц келтс жиптей гүрмсўге келмсйтуғын қысқалығын айтқан 
болса, бул бәнтте ксўлиндеги орманларын әмслге зсырыўға 
имкан болмағанлығын айтады. Бул жердс адам ҳәм ол жасап 
турғаи жомәоттин және дәўирдин социаллық, ннтсллектуаллық 
сыпаты ҳаққындағы моселе туўылады. Еки шайыр да аўыр 
дәўирде—социаллық тенсизликтин, әдалатсызлықтыц азабын 
шегип жасады. Аласапыраилы замаидагы шайырдып тәғдийри  
бул қосықларда айқын көринеди. Эжинияздыц Хийўа медресе- 
син питкергеннен соц көп жыллар даўамында туўылған жерн
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нен алыста, қырда байларға молла турғанын ядымызға алсақ, 
жоқарыдагы қатарлар түсиниклирек болады.

М а қ т ы м қ у л ы:

Гафлат нчре ғапыл ятма, туревер,
Хер не берсеқ, элин бирлс беревер,
Тирикликте олум ишин горевер,
Бир гун жесет ичра буш жан тапылмаз.

Ә ж и н и я з:

Дәрек йоқ ушырған қўба цушымнан,
Базарым тарцады ерте пешиннен 
Кэрўан өткен ўакта меннн тушымнан,
Конил мулким жолға өнжам' болмады,

Мақтымқулы алдынғы бәпттс адамныц бул дүпьяға мийман 
екенлигин айтқан бодса, бул бәнтте келеси басқышқа өтип— 
сол адамныц жаныныц вз гезегинде жәсәдине мийман екенли- 
гин ятеди.

Ал Әжинияз алдыцғы бәнтте ҳасыл жүгин базарға елткен-
лей корўан болмағанын — заманныц оғаи маш бермегенин__
айтса, бул бонттс мүмкиншилик болған ўақытта өзиниц соны 
пайдалана алмағанып айтады.

М а к т ы м қ у л ы :

Конул авлайын деп дийп уграсам хер ян,
Давадыр, довушдир, кәйиш тапар, жан,
Лйдылмаз несихат, окалмаз «Куръан»,
Жаца ялар әдеп— эркан тапылмыз.

Б>'л талас тартыслы, тар пикирли адамлардыц майда моплсри- 
не толы вмирде кеўлин рәҳәтленип жасай алмайсан. Жана бнп 
кеўлимли пүтинледим десен—бир ақмақтыц ис-ҳәрекети кеў- 
линди ўайранлап кетеди. Аласатлы дүнья, аўмалы-төкпели за- 
ман, пейли тарылған адамлар... Шайыр даналардын нәсияты, 
«Қуран»ныц үгитлери бул адамлардыц әдеп-икрамын дүзейди 
деп үмит еткиси келеди—бирақ ақыл-нәсиятқа олардын қула- 
ғына па.хта тығыўлы екенлигин көреди...

Ә ж и н и я з:

Сырым паш етмедим ҳәргиз ҳеш кимге,
Ситәмкар әйледим жааға беш күнде,
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Гүзар дәрбентине чурған көшкимде 
Дәртил1ди дәртлесер ҳәмдам болмады

Әнишияздыц да руўхый ҳалаты Мақтымқулыиикинс жақыН. 
Үлкем мақсетлер менен жасап атырған шайыр әтирапыпан 
өзин гүсингендей, бирге ҳәрекет еткендей адам табалмайды. 
Оны руўхый ж ал ғы злы қ  азабы өртейди;

Ал Мақтымқулы қосығынық келеси бәнтинде дүньяиық на- 
мукаммаллығын айтып келии, енди пикирин жана бир басқыш- 
қа көтереди;

Дергаха догам кеп, налышым бихед,
Тәлейим зебундыр, теқим бикувват,
Гачганым коллукдир, истегим хылват,
Мана ҳич бир жайы— пинхан тапылмаз.

Пәний дүньяныц батнақлы сурдеўлери ыласлап таслаған 
шийшедсй таза кеўлин артын алыў -ушын—руўхына ара бериўи 
ушын—шайырға пинхан жай, хылўет керек.

Суўфыпныц белгили бир мүддет хылўетте— бир Аллага кеў- 
лин бағышлап жасаўы көпшилик тарийқаларда бар. Хылўетке 
осиресе йасаўийа тарийқасында айрықша оҳмийет бсрилген.

Бул дүньяныц бардыкелдисинен, икир-шикиринен тойын- 
ган, безинген адамиыц психикалық жақтан өзин қайта тиклеўи 
ушын оцаша излеўи бул тәбийгый ҳал. Мине, усы адамныц тә- 
бийғый зәрүрлиги тәсаўўыфта" кец пайдаланылған—ҳлм бул 
жерде оныц барлық дыққатын бир обьектке, Алланыц қүди- 
ретнн яд етиўге жәмлеў арқалы руўхый жақтан шыцлаў нә- 
зсрде тутылған.

Ал Әжннияз адам усы жердиц бетипдеги өмирин бийнуқсан 
жасап втиўи керек деген идеясын төмендегише раўажланды- 
рады:

Дүнья бир көрсетип Ләйли жамалын,
Алды-кетти пикри— зикри, цыялым,
Қырман таяр ўачта бермей шамалын,
Шамал берсе, атар к;ырман болмады.

Шайырдын қыялы усы дүньяда, усы дүньядағы әрманла- 
рыныц орынлапбағаны, қәлегеиинин болмаганы опы ашынды- 
рады. Бул дүнья өткииш и, бул дүньяда ҳәз көрдиц не, көрме- 
диц не, бәрибир, ҳақыйқый өмирин алдында—о дүньяда деген 
ислам дининиц руўхы Әжинияздыц бул қосығында жоқ.

Ал енди Мақтымқулыныц косыгынын соцғы бәитине—жуў- 
мағына келейик.
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Мақтымқулы, жан таедыра теқ бсрди,
Ҳер ким өзин сацлай бнлсс, неп горди,
Ҳай, не яман затдыр, ақламаз дердн,
ЖахыллЫқ дерднне дерман тапылмаз.

Адамлар жәмәәсиниц намукаммаллығынын тийкары—жә- 
ҳнлликте, деген жуўмаққа келеди шайыр, жәҳилликтен қутыл- 
ган бендени ғана Қуданыц сүйгсн қулы деп айтыўға болады. 
Араблардын ислам дииине шекемги қыз балаларды туўылыў. 
дан тирилей жерге көмип, тас сәнемлерге сыйыпып жүрген дә- 
ўири жәҳиллик дәўири деп аталған. Сониан жәҳиллик дегенде 
мудамы ҳайўаншылық ислеп, жаўызлық пенеи мақсетине жс- 
тип, шәҳўети—ҳәўеслеринин жетегинде бийнарық жасайтуғын 
адамлардыц қәсийетлери түсинилген. Буныц қарама-қарсысы 
мусылманшылық дегенде—ҳадаллық, әдалатлылық, дыяпатлы- 
лық түсинилген. Демек, бул мәниде жоҳиллик—мусылманшы- 
лықтан шыгыў, Ҳақ жолынан шығыў, бәд қәсийетлердиц ата- 
масы. Усы жәҳиллик шырмаўыиан шығалмай жүрген—өзиниц 
тәбнятыпыц иәс тәреплерин женип, ағла қәсийетлерге ерисиўге 
ерки—қәбилети жоқ—адамлар бул дүньядағы барлық жаны 
таза адамлардыц кеўлин ўайранлайтуғын ҳәдийселердиц сс- 
беишиси. Мақтымқулы усы жәҳиллик дәртине дәрман излейди.

Әжинияздыц шалган намасы да сонғы бәнтлеринде ец жо- 
қарғы ҳэүижине шығады:

Пүлбилди зар етип шәйда гулләрз,
Мәжнундек айдабән шолден-шолләрә,
Несийбим квп шашып гайры еллэро,
Шөллеп болдым десем тамам болмады,
Менде ўатан болды елатсыз қалған,
Багларымнан бүлбил ушып, зағ қонған,
Зийўар дер: дүпьяға келгеним йалган,
Менде бир бийқайғы заман болмады.

Әжинияздыц сүўретлениўиндеги (ҳәм түсинигиндеги) адам- 
ныц тәгдири—бул қогалай тениздеги есксксиз қайық. Адамныц 
тәғдири ертен не болажағы—бир Аллага мәлим, бенденин өзи- 
не нәмәлим. Шайыр заманы қайғы — ҳосиретке толы болғаи- 
лығып факт сыпатында айтады—бирақ буган ким айыплы, 
ие себеп деген саўалды қоймайды. Әжинияздын бул позиция- 
сын түсиниў ушын, ислам дининдеги қадзр түсинигине тоқтаў 
керек болады, Егер бул дүньядағы жамаи жақсы ҳәднйселер, 
адамныц жақсылығы—жаманлығы Алла гәрепинен әзелден 
белгилеп қойылған болса,—онда Алла әдил емес ҳәм бендеси 
де еркин йрадаға ийе емес. «Қуран» да адамнын ирадасынын
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ёрниплиги туўралы саўалға анық жуўап жоқ. «Қуран»ныц аят- 
ларында (6:39, 125, 134:7, 188:10:1000, 16:9:76:3) адамнын. тоғ- 
дирн, нс-ҳәрекетлсри әзелдеп Алла тәрепннен белгнлсп қойыл- 
гап делинген болса да, уламалар Алланын, қүдирсти менсн 
адамнын ирадасыпьщ еркинлиги ақыйдаларын үйлестириў мә- 
селесине жуўап излеген. Себеби Алла тааланын бенделерине 
қайғы-ҳәсиретли заманды, азап-уқуўбетлери рәўа көриўи мүм- 
кин емес... Ибн—Арабий (1165— 1240) бул саўалға былан жу- 
ўап береди: Алла таала бендеге тек имканиятларды берсди— 
жаманлықты яки жақсылықты танлаўы адамнын взиниқ ық- 
тыярында...

Әжинияз үстиндеги пәсент заманды усылайыища ж\'зеге 
келген ҳалат сыпатында қабыллайды—бул тәбияттьщ қубылы- 
сы сыяқлы ҳалат: адам үхтине жаўып турған жаўынды тоқта- 
та алмайтуғыны сыяқлы, әдалатсыз заманды да шайыр өзи 
өзгерте алмайтуғын қубылыс сыпатында қабыл алады. Бирақ 
заманынын усындай болып, бир жайиап-жаснай алмай, дий- 
диндеги болмай басыиан дәўран өтип баратырғаны өзегин өр- 
тенди...

Көрип турғанымыздай, Мақтымқулы «Довран тапылмаз», 
Әжинияз «Дәўран болмады» қосықларында адамньщ тәғдири 

темасын еки планда,—Мақтымқулы—руўхый, Ҳажыныяз—дүнья- 
ўый—планда шешсди. Олар бир қубылысты еки тәрепинсн алып 
қарайды.

1£ки шайырдыц да түсиниклери ислам дининиц руўхында 
қәлиилескен. Бнз бул жерде Мақтымқулыньщ көзқараслары- 
ныц тәсаўўыф агымыныц қайсы тарийқасына мансублиги ҳақ- 
қындагы мәселсни қознамаймыз, бирақ усы жерде Мақтымқу- 
лы қосықларында тилге алатуғын йассаўий ҳом Нағышбәнд 
тәлийматларыньщ бир-бири менен сабақласлыгын айтып өтиў 
керек Нағышбәнднйа тарийқасыньщ толийматы Ахмед а л ~ й а с -  
саўий менен Абд ат—Ҳалик ал—Гиждиўаннйдиц (1180 яки 
1220 жж. шамасында қайтыс болған) ақыйдаларыныц тийка- 
рында қәлиплескен.

Демек, Мақтымқулыныц уллы поэзиясы Әжинияздын руў- 
хый дүньясын қәлиплестирген шәшмелердин бири болды ҳом, 
соньщ меиен бирге, Әжинияз устазыныц көлецкесинде қалып 
қоймай, поэзия дүньясында өзине таза жол ашқан шайыр.

Әжинияз қарақалпақ шәраятына Шыгыс әдебиятына мансуб 
болған бир қатар қосық формаларын, стильлик өзгешеликлер- 
ди алып келдн. X. Ҳамидий «Әжинияздыц шығармаларыныц 
арасында мухаммас, мурәббәз формаларыныц бар екенлигин
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йньтклады.1 К. Мәмбетов өз мийнетинде Әжииияздық Шығь1с 
әдебияты үлғисиндс жазылған муҳаммеслсрин ксц анализлеп, 
шайырдыц қосықтыц бәнтн, ырғағы, уйқасы хәм өлшеми мә- 
селелеринде де жацалықшыллығын көрсетип берди.2 А- Пир- 
назаровтыц мийнетицде Ожинияздыц шығармаларындагы араб 
ҳәм нарсы тиллеринен өзлестнрилген лексикалық қатламыныц 
көркемлик әҳмийети сөз етилгсн еди.3

Әжинняздыц шығармаларыныц уллы Наўайыныц әдебий 
мийрасына қатнасы филология илимлериниц докторы К. К у  
рамбасвтыц мийнстинде қаралады. «Әжинияздыц дөретиўши. 
лигине тәсир еткен Шығыс классикалық одебиятыныц ири ўә- 
киллсри арасындаа Әлийшер Наўайыныц атып айрықша атап 
кврсетиў лазым,—деп жазады ол.—... гәп бул жердс түрдиц 
усаслығында ғана емес, ал мазмуниыц жақынлығында, алға 
қойылып атырған идеяныц үнлеслигинде де болыўы мүмкин. 
Әлийшер Наўайыныц Әжинияздыц дөретиўшилигине тосири мә- 
селесинде де тан усы квзқарастан жантасылса дурыс болады.4

Нзертлеўши Әлийшер Наўайыныц шығармаларында қәлем- 
ге алынған тематика ҳәм идеялар Әжинияз тәрепинен терец- 
лестирип раўажландырылғанын атап кврсетсди. Әжинияз ша- 
йыр мәйли аруз, мәйли бармақ ўәзнинле двретилгсн қосықла- 
рында болсын, гэ идеяныц анализинде, гә түр көринисинде, гә 
керкем сүўретлеў қуралларын қолланыў жараянында Әлишер 
Наўайыныц творчествосынан руўхый мәдет алып турган, өз 
усылы, өз ҳаўазына ийе болған үлкен сөз шебери болғанлығы- 
на тоқтайды.

Биз Ожинияздыц Шығыс классикалық поэзиясыныц дәстүр- 
лсрин өзлестириўи мәселесин анализлей отырын, шайырдыц ол 
идеяларды, образларды, жанрларды, стильлик өзгешеликлер- 
ди, квркемлеў қуралларын ҳәм лексикалық қатламды қара- 
қалпақ халқыныц руўхый дүньясына ҳәм эстетикалық талға- 
мына муўапықластырып, ез творчествосында раўажландырга- 
нын кврдик. Усы қарақалпақ аўызеки әдебияты менен Нслам 
шыгысы әдебиятыиыц дәстүрлерин вз дөретиўшилигинде жо- 
қары идеялық— квркемлик дәрежесинде синтезлей алғаны — 
Әжинияздыц поэзиямыздыц тарийхыпдағы жацашыллығыныц 
тийкары болды.

1 Ҳ а м и д и й X. Шығыс тиллериндеги жазба ;;эреклер, 164-бет.
2 М ә м б е т о в  К., Әжинияз, 139-бет.
3 Пи р н а з а р о в А., Мастерство Ажинияза, 01-бет.
4 Ц у р а м б а е в  К. Кунгил бермиш сузимга...— Тошкент, Г. Гу

лом нашриети, 1992 .— 17-бет.
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ЖУУМАҚ

Ожинияз Қосыбай улыньщ қарақалпақ аўызеки әдебияты ме- 
нен Шыгыс одебиятыньщ дәстүрлерин өзинде тәбийғый ҳалда 
бириктирген, мазмун, жанр, форма, тил ҳәм көркемлеў қўрал- 
лары тәреплеринен жақалықларға толы поэзиясы қарақалпақ 
әдебиятынын тарийхындағы өшпес бетлердин бири болып та- 
былады.

Ожинияз қарақалпақ аўызеки әдебиятыньщ бай дәстүрле- 
рин, ондағы озық идеяларды ҳәм тематикалық бағдарларды 
тереқ үйрепди, оларды өз дәўириниц руўхында және де раўаж- 
ландырып, халқымыздыц руўхый дүньясын байытыўда теци- 
тайы жоқ үлес қосты. Қарақалпақ халқыныц бай ҳәм терец маз- 
муилы фольклорыпдағы жақсылық, әдиллик, гөззаллық, му- 
ҳаббат ҳэм ўатан идеялары, адамлардыц әсирлер бойы идеал- 
лары ҳәм арзыў-дрманлары сәўлеленген «Алпамыс», «Қоблан», 
«Мәспатша», «Шәрьяр», «Едиге», дәстанларындағы, нақыл-ма- 
қаллардағы дәстүрлер Әжинияздыц дөретиўшилигинде даўам- 
ланды ҳәм оларға шайыр тәрепинен заман руўхынан келнп 
шыға отырып жаца рәц, жацаша түсиник берилди.

Әжинияздыц шайырлық жолын қәлиплестириўде үлкен әҳ- 
мийетке ийе болған және бир дәрек—Ислам Шығыс әдебияты- 
!1ыц дәстүрлери болып табылады. Әжинияздыц дөретиўшили' 
гинин бул тәрепи үлкен алымларымыз Хусниддин Ҳамидий, 
Қамал Мәмбетов, марҳум Әбдикәрим Пирназаров ҳәм басқа да 
илимпазларымыз тәрепинен жән-жақлама ҳэм терец изертлен- 
ген еди. Сонлықтан биз өз жумысымызда, усы алымлардыц 
жуўмақларынан келип шыга отырып, Шығыс эдебиятындағы 
Дэстүрий характерге ийе болған мәцгилик образлардыц Әжи- 
нияздыц шығармаларында сәўлелениўи, Фердаўсий, Низамий, 
Деҳлаўий, Жәмий ҳэм Наўайы сыяқлы атақлы сөз усталары- 
ныц бул образларды дөретиўдеги концепциялары мснен Әжи. 
нияздыц түсиник дүньясыныц ез-ара байланысы мәселесин қа- 
рап шықтық.
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Ләйли, Мәжнун, Зулайҳа, Юсуф, Сәнем, Искендер, Ру<1 
тем, Гөруғлы сыяқлы Шығыс әдебиятындағы дәстурий образ« 
лар өзлериниц көп осирлер бойы жазба әдебиятта қәлиплескей, 
характерин сақлағац ҳалда, Әжинияз тәрепинен өз дәўириниц 
гөззаллық, меҳир-муҳаббат, мортлик туўралы тусиниклерин 
жоқары көркемлик дорежесинде бериўде утымлы пайдаланыл 
ған. Тек ғана бул дәстүрий образлар аты менен айтылған қо- 
сықларда ғана емес, шайырдыц басқа да ышқы-муҳаббат, 
дүньяныц ислери, мәртлик туўралы жазылған қосықларында 
да Шығыс әдебиятыныц усы мәцгилик образлар арқалы берил- 
ген концепциялары сақланылған ҳәм қарақалпақ халқыныц 
руўхый дүньясынық мазмуиына сай раўажландырылған.

Солай етип, биз Ожппияздыц дөретиўшилигйнде қарақал- 
пақ халқынЫЦ аўызеки әдсбиятыньщ ҳәм Ислам Шыгысы әде- 
б11я-ТЫ11й ц  ^әетүрйериннц идеялық ҳом көркемлнк жақтан үй- 

тагею гак  'пенен синтезлепиўин көремиз, ҳәм бул 
" '^аРдай' шаиЬфдыН ‘вз ‘дәўйринде одёбий дәстүрлерди раўаж- 

лан^ырыўщы ҳ?м ,о;ға,Ц -/каца руухый пәрўаз берген новатор, 
^ ‘■устар!''б()лыўын тәмииииледи.

Щығыс әдебиятыныц ;жд- 
.!н4’тёмаларын, араб ҳә.м парсы тпллеринин лексикалық бай- 
. лығы^с^қорықты!^ бурыи бизге дәстүр болмаған жанрларын 
ҳом түрлерПн, сондаи-ақ образларын' және көркемлеў. қурал- 

,,'ла^ын а л ц п (|Қир:нп, өзинец соцғы даўирдеги поэзиямыз ...ущын 
үлкен^уры^ыр _ жасады. Ожицияздан соцғы ,дәўирдеги қара- 
1̂ 7 пад,;ИО^зилсы: р л ы  адайырдыц бул ба!;дарлардағы...жетис- 
қенликлериц ҳәм тә^ирийбелерин есапқа алғЗН ҳалда раўаж- 

н^ЗДДЫ- нк!ш/77({ т-.илУс нъя-лищы (;«»!!иш г;чс|ПГ.о а:,,- к!/.чь:. ;
Ән<инияз!:у.вдўма :түркий ;эдебият дүцьясыныц .кқарақалпақ

- тоиырағында^ыпюкернекли::ўәкили.: 0 ньщ!;1!лнығ.зрмаларыныц 
руўхь^: тобияиМ' ҳөм тШмуиы. бул ; әдебияттыд. ирИ. ўәкидлери 

•Хожа Ахмед Яссаўий, Сўлайман Бақырғаний, Суўфы Аллаяр,
.М ақты^қульшыц шайырлық'дастүрлери,м.енен сабақлас..Улыў- 
,Л1а:,түр'кий..әдебият: өзз1ниц;ф1асимйй, НаўайьцоХатаи/ Ф.ыаыў- 
лы сыяқлььири тулғаларыпыц мысалында .уллы парсы әдебия- 

Л’ы менен; бай.таныслы :ҳалда; туўылды ҳәм. раўажлаиды., Сон- 
лықт^и парры, әдебиятш ҳом улыўма..түркий/әдебият XIX әсир- 
.деги, қлассик щайырларымыздыц, соиыц ищпнде жазба әдебля- 
тым.ыздын/ен /цри ,ўэқиди ;:бо.лған .О.жинияздын творчрст.волық
■ жақтаи;/Қәлнпдесдўинде, өз . дәўириниц қурамалМ, рәцбәрен 
_руўэ;ыи,бериўдй;.тнрйк.брльщ;хы^мег етти, Сол.ай етип, Ожи- 
иияздый.^дебий, мийрасы ..улыўма түрқий жазба әдебиятынын 
бир ҳалқасы, бул эдебият гулшаныныц әжайып. гүллериниц



бири. •Әжиняяз өзйнин. жоқары—идеялық—корксмликтеги поэ- 
зиясы арқалы қарақалпақ эдебиятын улыўма түркий жазба 
одебиятынын үлкен дүньясына алып шықты. Бул новатор т а - , 
йыры.мыздын халқымыздын руўхый кәмалатынын алдында те: 
ци-тайы жоқ хызмети болып табылады.

«Ҳәр қандай халықтын бёлгили бир заманларда онын ке- 
ўил дәртлерин илаҳийда сөз шеберлиги менен. жырлаўшы, онын 
мнллин муцларып жап күйдирип мунлаўшы шайыры болады,— 
деп жазады Өзбекстан ҳам Қарақалпақстан халық шайыры 
Ибрайым Юсупов.—Қанша дәўир арадан кеи1кст!дс де халқы 
оиын қосықларын умытпай, ҳәр сөзин наииыц усагындай қәс- 
терлеп, ядында сақлайды, атадан балаға өткизип барады. Оныц 
қосықларын еситкенде ямаса оқығанда инсан кеўли ләззе^ке 
бөленнп, «қайта бастан гөне дәрти қозғалып» өмир сүриўге ҳә- 
ўеси артады. Руўхында'' бир жигер пайда болып, қьтялына қа- 
нат питеди, Халық оғаи тил тийгиздирмейди. Өйткени бул ша- 
йыр халық жүрегинде руўхый сулыўлық тымсалына айналган. 
Әжинияз, әне, сондай шайыр болды».

Дәўиримиздиц уллы шайырынын өзиниц руўхый устазьтна 
берген бул даналық баҳасы оғада әдил ҳәм анық.

Әжинияз Қосыбай улы қарақалпақ классикалық поэзиясы- 
нын орайлық тулгаларын^Н бири болды. Ол жасап ҳәм шы- 
ғармаларын дөреткен берги дэўирдс поэзиямыздыц раўажла- 
ныўыныц баслы бағдары белгили дорсжеде Әжинияздын одс- 
бий мийрасы мснен байланыслы. Солай стип, Әжинияздыц шы- 
ғармаларында әдебий Дәстүрлер ҳәм жацашыллық мәсслесин 
үйренип шығьщ биз темендеги жуўмақларға келемиз.

Бирипшиден, Ожинияздын өз творчествосында қарақадпақ 
аўызски әдебиятыныц ҳом Ислам Шығысынын классикалық 
поэзйясыньщ озық дәстүрлерин жоқары идеялық- көркемлик 
дәрежеде бириктирип, синтезлей алыўы—онын әдебиятымыз- 
дьщ тарийхындағы бурын-соцлы кәрилмеген уллы жанашыл- 
лығыныц тийкары — болды.

Екиншиден, Әжинияз өзиниц поэзиясында қарақалпақ хал- 
қыныц руўхый дүньясына тән, аўызеки әдебияттыц барлық түр- 
леринде сәўлелеиген мәнгилик, өмиршен ҳәм халықшыл идея- 
ларды жаца тийкарда—ислам мәдениятынын қодириятлары 
мснен қарыстырып раўажландырды. Қарақалпақ аўызеки әде- 
биятыныц жақсылық, одиллик, гөззаллық, муҳаббат ҳәм ўатан 
туўралы идеялары Әжинияздыц нтығармаларында өз дәўири- 
нин руўхына сай жетик сәўлелениўин тапты.

Үшиншиден, Әжинияз қарақалпақ халқынын руўхый дүнья- 
сына Ислам Шығысыныц мәцгилик образларын алып кирди
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ҳәм бул арқалы халықльтқ түсиниклерди бериўде поэзиямызда' 
жақа жол ашты. Ислам Шығысынын. классикалық поэзиясында 
мәнгилик образлар болған Ләйли, Мәжиуи, Зулайха, Юсуф, 
Шахсәнем, Ғәрип, Искендер Зулқарнайн, Рустеми Дәстан, Гө- 
руғлы образлары Әжинияздан сонғы доўирде поэзиямыздық 
образлар ғәзийнесинен турақлы орын алды ҳәм оньщ тәсир--; 
шенлигин арттырыўға хызмет стти.

Сонын менен бирге оиын поэзиясында орайлық ийелеген 
жаца руўхтағы лирикалық қаҳарман, гөззал яр ҳәм морт жи- 
гит образлары шайырдын дәўири ущын жаца характерге ийе 
болып, бул образларда Әжинияздын озық дүньятанымы ҳом 
жоқары эстетикалық идеаллары сәўлеленди.

Солай етип, Әжинияз жоқары әдсбий мәденияттык бизин 
дәўиримизге дейин өз әҳмийетин жойтпаған ҳәм жойтпайтуғы- 
ны тақыйық, поэтикалық бай мийрас қалдырды.

Төртиншиден, Әжинияздыц дөрегиўшилиги шын мәнисиидс- 
ги қарақалпақ жазба поэзиясына тийкар салды. Шайырдын 
шығармалары өзине дейинги әдебий процесстин нызамлы жал- 
ғасы болып табылады ҳәм өз гезегинде онын шайырлық жолы 
әдебиятымыздыц баслы әдебий дәстүрлсрине из салды. Ша- 
йырдыц өлмес шығармалары бүгинги күни де бизиц гәззал 
поэзияға дегеп шөлимизди қандырады, жанымызды тазартады, 
бизди жақсылыққа қулшындырады. Оныц әдебий шеберлиги 
поэзиямыздыц тарийхында өз алдына бир мектеп, биз ҳәзирги 
дәўирдеги поэзиямызға бах4а берерде де уллы Әжинияздыц 
шығармаларыиыц көркемлигин өлшем сыпатында қолланамыз 
ҳәм бул жағынан ҳеш қәтелеспеймиз. Себеби—уллы шайырдыц 
шығармалары бәрқулла әдебий үлги.

Әжинияз Қосыбай улы шыға.рмалары қарақалпақ көркем 
сөз еиериииц қәдирли байлығына айналған уллы сез устасы.
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