
7  )Ч-

КАМАЛ МӘМБЕТОВ

- . . ... .̂  __ _ ■»р -*аяр»ндампа;' ) ■

^'ШШБИЛИМ"
* Ш Е - ' ' ' ^ '  ’ N /:' • I-- :• ■ -- - \

V-:.,--



КАДАЛЛ МӘМБҒ.ТОВ

( и л и м и й  о ч в р к )

. 13Ө К И С — 1994



я:{:{( 2 / к а р ) м

қ  ]\\,1мГ)сго11. Ә ж и и и ж . П өкис «1я1.;ц1М^ (^ас- 
1091 Ж. 1-1?< 01'Т.

Қ арақалпақ  классикалы қ  ^ч)с6 аяты!шц 
кврнскли  ры.1,лп Әжинпяз КосыСши улыиыц  
туаыягаиына 170 жыл гол1.1у ю оилспи ҳ\ !> 
м/^тыи с !11 ы гар ы лм а^та.

” £ Ь “^ ". о с е р и ш .  6.Р.
ш е  х а л м к . м ассасы Е Ш  о а ғ ы ш л а и ғ а н .

БМЬ ПИОТЕКА 
К»т - - ' ' э д т -

-II»

4603010000—ОвТ
м --------------------

м  36Ц06)-Э4 

13ВЫ 5—7698- 0546—3 ©  «Бидим» баспасы 1994 ■ч

■ 11



р  К И Р Г 1С Г 1У , .
' XIX осирдс'1'и ;қаракалиақ адобияты басқа дәўирлер- 

ге қарағанда аЛырым взгсшсликлера меиен ажыралы п 
турады.  Буиыц ец баслы себеби қарақали ақ  одебняты- 
иыи, бул доўирде нрксилси мсиўи, жазба  одебнят- 
'1ЫИ, толық қәлимлесиўи мәсслслс])и мсисм баҳалаў  мүм-

1\а1)ақалиақ одсбияты өз сатасыи XIV осирдси алға- 
1П.: меиси де оныц баслаў[пыла])ы Соииаслы Сыиыра жы- 
рлў (XIV эсир),  Асаи қайгы (XV әеир) ,  Ж н й р е т п е  ше- 
ШС:И (XV осир),  Досиаибст (XVI осир) қарақалиақлар-  
даи т1>1сқары басқа да түрк тиллес халықлар әдебия- 
тьи1да ушыраўыиа қарамастаи,  жазба иусқалары то- 
лық сиқ.таибастаи, аўызски түрде тарқалгацлыгы мә- 
лим. Ву,;1 доўирдиц қа зақ  .\эм қыргыз әдебнятыидаги 
т .гдприде таи соидай болды, Лл, XIX әсн])деги қара- 

.т!\ . )дсбиягыныц тарннхта тутқаи ориы басқаша.  
дәўир қарақалн ақ  мәденияты тарийхыиа Күн- 

-м|,к.т, ;.)жии11яз, 1к 'рдақ,  Өтсш сыяқлы бслгнлн көркем 
гс-).1 .шебсрлернн алын кнрди. Олар хақылы рәўиште 
)'.,ар.тқалиақ класснклсрн атаиды. Соныц ушыида бул 
д:|үн|) қа рақалиақ  әдебиятыиыц сц хүлленгсн доўирле- 
рниен ддрек б е р е д н ^

1я1з базда Күихожа,и>!, базда 0 жнн.№й.3ды қарақал-  
н;|қ жазба әдебнятыныд баслаўни^юы сынатында қарап 
>|;үрм1гз. Бундай болыўыныц ссбебн Кунхожаданда 
жа зба мннрас қалмаган. 1я1))ақ ирофсссор Ҳ. Ҳәмидов 
туўры сыпатлагандаГгақ:  «Күп\ож.'1 г^ығармалары 
И11.И1 монисинде['н ж.тзба одебнятт'ыи, ү.тгиси». А..т ониан 
жи!Т1рма бес жылдай ке1и1и өткси Ожннияз шайыр бол-
< а 03 шығармала])ын нүткиллей жа.тба рәўпште тарқат- 
қан.

Бизиц Әжпиняз .чаққындағы ыонографиямыз даныш- 
1!а[| [[|аиырдыц XIX осирдСги қа рақалиақ  әдебиятында 
'гу гқаи ориы хәм кей[н[гн дәўнрдегн одебиятқа тпнгнз- 
гс[[ тәснрин анықлаў ушын жазылды-
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Ә.'|бет'1'с Ә ж и л м я з  хақ^чыид;) >к:.1.)|)!Л1;и1 [|.'М1М и.^спг- 
.П'Сү /куМ!>1г. 1ыры, м(Л!01'();1||)1(я .\;)м |\к1‘к;|,.'1а,,1;|р .1,11.сў11|) 6 п[) 
Бнр:1[\ '  п\.!| 11зерг.'1сў.чер Ож1П1ия;(ДЫ1!, д » [ н ч п ў т и л и к  
д ү п ь я с ы и  иүп^п.п-Н'!! у т ы м  кмрссте п,1Г;т,  ,'и'П ^^Ч^аўгй 
бо.^шапды,  Ҳутгс бинии, өзпмш^дс  «бу -'1 мәге, 'и'пп то^п.п'^ 
:1ии,п1 кө[](. 'еггпк»— де п ям!'а ;1.’1 маСшыз.  (л'иеГ)М Әжтг  
И1!я:1дып, нзм үлкеп  бнр  п о э т п к а л ы қ  теп пз .  Г^ул л п | ) п к а  
те н п зп  ,чак|.^ы11да , \ ;1рқыйлы э д е б и я т ш ы  ҳорқым,'1ы қ:ггпас 
жаеагпи ' .  С у г т а и  т ы е қ а р ы  омы!1. м!1прас,,1ары д а  т о л ы қ  
ү Г | р е т ь 'ш е д п ,  С е бе бн  ог!ын көм г а п а  қ о с ы қ л а р ы  1 ' с л а м  
мемом биГ|,; |ап1лслы бо»'1 Ь!м, өз  ўмцгымда  11тмба|)га алы гг  
б а д ы .  Птпбарг -а  а л ы н ғ а н л а р ы  д а  кррсним1ли т ү р д е  тал -  
.1! а Щ.Ы.

ГБ нзгс мәлнм Ә ж п н и я з  XIX ;)смр одебпятында Хнн 
уамын жоқары оқыў орыиларынам болгап екн нелресе- 
ми тецмеи тамамлаған  адам.  Молла ҳом Лхуи лаў..- 
аы.мына пме болган. Демек,  оныц1пыга | )малары басқа 
аўыл медресеснн ппткс|)геи шамыр..’1арға !\а|),:ғамд^! 
әде\-||[) (-),чгс11!еликлс[)ге ийе,- Соиыд угмымда опдағы сө,- 
кнркемлигн ара^б, марсы ,чәм түркн эдебнятыи беккем ■ 
еинтсзлеген. Тек к_арсИ\алпақ ә,1,соня1ы мепсп қә 
ннге болгаи адамнын, оныц сөзлерни халыққа то 
1|ык жеткерии бе[)нўи қыйыи. Екиишм жағынаи ол 
1Г;мсбе | ) 'шайыр/соиы1-1 ушында бул мәсслеге талант- 
пм, и1тныр II Юсүиовтын ҳам Шығыс ти.илери боиын 
шй бслгн,тн қәпнге Ҳ. Ҳо.мндовхын а1)аласыи жүргеи' 
,:1игнде тосыннаи емес.

Ғ к н ч ш н д е н  б н з  Ә ж и н н я з д ы н  ка11ақплн:1қ ә д е о н я г ь .

' иенси 11үткп.'|.11'и Я1.»'
6ир,лш<те дастошш,.лыч жап

„г-.лСЫП КС I \ „ гл  п  гл \ ! И Г Р 111401" II ү . / Ы Ырына үлкси итпбар бериун !ныи ^(әниснндс! и у

н а й д а л а н ғ а н .



[ ^ ! Х ә с ! 1 р д с ж у с а г а н қ а р а к я л 1 г л к  к л а с с п к  ш у п ы п ы  Ожи-  
л и я з  ҳ а қ қ ы н д а ғ ы  ец  дәс.лепк!! м;!г, .пыўмат Т а т к с н т  ча- 
.п.':1сы11да шығары. -)ып т у р ғ а и  « Т ү р к с т а н  ү ә л а я т ы »  
Т.1СЫПЫН 1 8 ^ 8  ж ы л ғ ы  Ц сентябр! .  с а 1ты1!да жәрия.та1!-  
ран  « Ә ж и н н я з д ы ц  Қ ы з  М с н « ш  пеиеи а й т ы с ы »  ^ д е п  
■тга.яған аи ты с  қ о с ы ғ ы  а р қ а л ы  м әл п м .  Б у л  а й т ы с ’ газе^ 
■пшын е к и Ч ^ а п ы п д а  т о л ы қ  б а с ы л ғ а н .  Со' ғаи қ а р а ғ а п д а  
к.осық г а з е т а  х ы з м е т к е р л е р п м е д е  ү п а ғ а н  б о л ы ў ы  
м үм ки п .  Ж ә н с  бир  а й т а й ы н  д е г е и н м и з ,  бул  ко- 
п>1қ қ а р а қ а л п а қ  ә д е б и я т ы  та р и п .х ы н д а ғ ы  ' туцғы‘т  
мә])тебе б а с и а  ж ү з п н  көр!Ч'н қ а р а қ а л п а қ  ша!^ы- 
{м.шын п д п р а л л ы  ш ы г а р м а л а р ы п ы ц  бири Ә жи -  
1И1ЯЗ та и '  усы ж ы л ы  { 1 8 7 8  _ жы,'1ы, қ ы с  гүзек- 
Н' 1юябр1, де к ' абрь  а р а л ы ғ ы н д а )  қ а й т ы с  бо ,яғ ак— деп  
л 1( ты л ы ў ы н а  қ а р а ғ а н д а  ол  б ә л к и  г а з е т а д а н  өз  ш ы г а р - .  
м ас ы к  01чып квр! ' снде  бо,пыўы .мүмкнн.  Ал  оны'д Х н й ў а  
■|яа!!ырлары а р а с ы н д а  б а я з л а р ь и и л ц  т а б ы л ы ү ы  д а  исе- 
'1П М Л Н . С е б е б и  о н ы и  т ү р к и  әдебпг’] тили!!  и п ел е ў ге  та- 
-1аба1! т а п ы р  бо л г а и , ты г ы д а  аны|^.  Сопь!Д ушьп! да  
опк т ,  М(м„1а Ҳ а ж ы п ы я з  д с л  а т а л г а п  ат  леп ен  1 9 1 6 -жы- 
■Я(.( Х(1|'!ўада кө н 1!1рил|-ен «Ю гирмия»  баяз!лида ун!ыра- 
■•■ыўыда тәбиГшн. Ггуниаи басқа да опыц 1ф лжазбала- 
(п.ш 1,1 [!, иусқалар!,! әдеўир муғдарда б о л ғгщ ^

Пирақ 20-жыллардап басланған Шығыс к.олжазба- 
ларып қуртыўға бағы1иланғаи ғадаба атлзпыс онын 
қг),;!я;азбаларыида нуткпл.'1ей жоқ етнп ;кнбердн, Се- 
Оеби бул жыллары халық пегизинен саўатсыз едн. Со- 
|!Ь(1! уи11>шда жанд(:Лрылғаи кнтаплардыц мағанасын ад- 
,1).'1!'аидай адам бо,пған жоқ. Ахуи, моллалар саўат.'1ы 
тоиарлардаи саналатуп^^п еди. Усыпдан себеило]) менен 
бнрпншп гезекте олардын өзлерп қуўдаланды.  Лраб 
пм,тасы меиен жазылған ,\ә]1к.апдай китаи жандыры.,'г- 
ды, Қураи мепеи ходис, Иаўапы мспси Физули, Мак,- 
Т1>1мқулы менеи Бе])дак,. Ожиипяз  беион Қемине .\әм- 
меси де отта жаиды.  .Моде!П!Я'1' мү.чкииин. бул алтын 
ғ;)31пп!елерии аргиналан а,'1!.ш қал! 'аидай бир де бир 
адам болған жоқ. ‘„«Модений- мийрас!>!мызды тек 1917 
жы,ядап басдаймыз»—деғ1 >кар са.||ган иролетку,)1ьтщы- 
лардьщ қы])сық сиясаглар!)! таи сол жы ллардан бас.па- 
1аи еди ]

Вирақ ола]) Пуин-лш мсиен Лермонтовты, Лев То.ч- 
(■■|'0!т монен Достоеискийди отта жаидыра а..'1мад(11,: Солай 
ст|;!и қайтадан .чом.меге ө.^элериииц мәденнй мийрас.!1арын



изертлсўге рухсат бсрип жибсрдп.  Ьул у;л\1.1т,'1;|рд.'1 бнз 
өз.;1с.рим!1здпн мудепии мийрас..’!;|рь!мы;1ды от1у1 ж ; и мп 
тамамдаг ан  еднк. Ескн имлад;и1 саўяты б;.1р ;|Д,;|.\ьту- 
рымы;!ДЬ!ц КӨН1НИЛИГИ жоқ ети.псп. у\.,7 жаиг1д;и1 (.';|ўат 
ашқ;!11 адамларымыз  болса гол доўпрдсгм Москкада;! 
келгеи нлимий экспедиция аг;^г1ла ш  Н. Л. Баскаков, 
А. Л. Соколов, М. Е. Малов,  Д.  I олмваиоп ҳ,)м басқа- 
лардыц жәрдеминде қорқып, үркип жүрин а / 1 ыр ым  қол- 
жа;4ба нусқаларды жыйнады,  Би рақ  толық пускалар 
қалмаган еди, Бул ҳаққында И. Л. Баскаков Әжинияз- 
дыи «Бозата5Ь> поэмасыыық ж а з б а  иусқасыи бсч'нктс'гн 
бир нәрестенид дастығмныд ишииен таиқапыида ант- 
қан. Бул дәўирде мәденнй мннрасымызды жыннаган 
жергнликли ;кас алымлардан Қәлли Лпымбетов, Орьи;- 
бек Қожуров,  Сәдирбай А^^әўленон, Шәлннет Хожанмй- 
зов ҳәм Қар аб ай  Ерманопла]) актип к.атнасқан. Әси- 
ресе халық Н1айыры Аянбергеи Муўсаев өзинеи плдын,- 
ғы жасаган  классиклер ҳаққыида бнрисше маглыўм;п‘ 
Л!ир бсргеп,^

Солайда Х 1.К эснрде жасаган қа рақа ли ақ  класснка- 
лық шайырла])ы ҳаққында сц бп^хннип нлнм изсртлсў 
жумысларын алып барган алым Нәжнм Д әў қараез  
болды- Бул ҳурметлн устаз сол дэўирде А.чма-ата пе- 
дагогикалық 1шстмтутын питкернў мсисн бнр қатарда 
Оренбург ҳәм Қостанай недагогикалық тсхиккумла- 
рында сабақ  берип тәжнрнйбе топлағаи, илпмге жан- 
тәни меиен берилген адам едн. Оиын ]934-жы,7дан бас- 
л;л1 қар ақа лп а қ  педагогнкалық инстнтут!,п1да кафсдра 
баслыгы болып тайынлаиыўы болаж ақ  қ а рақалп ақ  фк- 
лологняс1>[ илимнн қәлиилестириўнпе де себеинш болды.

Ол өаи илнмий экспеднциилар шөлкемлестлрип, қа-'  
рккалпак әдебняты тарнйхы нлимпи тутас изе|)тледн. Бу- 
.лардық ищинде Әжинняз тюэзиясы айрықша орынды 
инелегеи.>1Нгии а т а п  өтиўнмиз керек. Нәжнм ДәўқораеЕ?- 
'П)Н1 «Рсволюцнядан бурыпғы қа рақалпақ  класснклерн- 
нин дөрст110ле[)и»^ден аталған каидидатлық днссерта- 
цпясы 1946-жылы жақланды.  Бунда эсиресе Әжппгии 
бенен Бердақ мннрасларына айрықша орын берилген- 
Сонын ушы11,,ч.’1 ол Әжинняздын сн дэслепки нзерглеў- 
шилернниц бп|)и болып қалды.  Бу!1иац кеннн кәп жыл- 
л а р ғ а  шекем Әжпнияз ҳаққьшда арнаўлы н:№ртлсўлср
а.1]ып барылгаи жоқ. Бул қаққында жазылған айырым 
ма қалалар  мспсп бир қатарда 1950 жылы жариялан-



ған, орта моктсплердин 9 клусыиа арт^лғчш сабақлы- 
зында С. Лхмстов иеггси Б, Исмайылов «з.;|'еринпц Әжк- 
нняз ҳаққындағы о й л а р ьт  ортаға салды.

60-жылларды Әжинияз поэзписып пзсртлеўде бнрқйя- 
м̂ а жанланғаи жыдлар (.'ыпатында қараўга  болаяы.  
Ьул жыллары басна сөздс Гюлгнлп алымлар М. Т 
С;иыйтов, Қ. Мақсетов,  А. Муртазасв,  -А.  Кәрим.оз' 
Қ. Султанов өзлерипиц Ә/кпнияз ҳаққындағы мақала-  
.пи))ы мене1!_ ):йрнне баслады, Ә>].]т‘ня‘з' қол>!<азбалары 
ҳаққында Ҳ- Ҳомидов, А. Бердпмуратов,  ' к .  Мәмбетов 
мзштп, дәсленкн ннкирлерпн бнлднрдн. Халық шапыры^ 
Тнлсўбсргеп Ж у м а м у р ат о ш ы ц  «Әжннняздыц алтыи ғә- 
знннеснн кнр шалмасын»—деп аталғаи көлемлн ма- 
)\а.пасы жәрняланды.  Қ, Мәмбетошыц «Қарақа,  1:[ақ 
а;1ебиятында Ш1>1ғыс класспклери дәстурлерн»— деп 
.'та.пған ка^ыидатлық дгкхтртациисыпда Әжинияз поэ- 
:лгясыпдағы Наўаны,  Физул^п! ҳәм Мақтымқулы дәстүр- 
.яе[)п қәлемге а,7ынды.

1энрақ иул доўнрде дс Ожниияз ҳаққында арнаўлы 
монографнялар жазылғаи  жоқ.  Қарақа,1пақ алымлары 
■■ >/кпниязды арпаўлы изертлсў1'е а с ы қ қан .ж о қ .  Бу1!:.чн 
пиырым себсплсри де ба]) еди, Әжиппязды арпаў,';ы 
!!.!ср'г,чеў ушын [Пырыс тиллерин аиық билетуғы!! ул^ 
(;ен гпаиырлық лапызға ийе алымлар керек едн. Соныц 
у[И||Н1 да көпй1илнк алымлар өзлерни кишшгейиллиь^ке 
'•.'|.'!дьг Лл оныц менеи арнаўлы шуғылланыўи^ыла[зда 
ўгн^ытты созыўға мәжбур болды. Солай етин Әжйни^яз 
,\а1Л<ьп-|да моноғрафня жа.зыў 80-Ж1^лла])ға шекем да- 
уам еттн. Бул я^ағдап бпр жагыиан Әжппиязды',1 дац- 
Қ1,!н асырса, скннии! жағынан оныц улебият ҳаққыида- 
п.| 0|1нын кемситиўге а.лын кслди. Себебн жоқаргы 
нлнм Ъранлары 80-жы,;[. 1арға Н1с к е м  арнаўлы изертле- 
(М1н, таринхтан м:* ор1!Ы1! гапнаған адампын үлкен клас- 
гнк шапыр болғаплы!1,та гүманлана баслады. Лекин 
бул арада әдсўир табысл[,1 ислер ;)мелге асырылды.

Мәселеп Әжш|ия;ад1>1и таиламал!,! !лығармалары бес 
мортебе басиадан Н1ықты.  ( 1940, 1960, 1965, 1975, 1985) 
жыллар. Бул топ.лаи.')арды'и1!11Г'арыўла Өзбекстан Плим- 
лер .Лкадемпясы Қарақалнақстан фплпалыныц Нәжим 
/^^■^ўқараен атыидағы тпл ҳәм одебнят ннститутыныц 
илым,;1ары жемщ-лн мнйис.т е’)тг!, Әжиппяз  жоқарғы 
оқыў орынларышлц сабақлықларында көриндн. Бул 
ҳүр.мстлн !пайырдын. тил ҳәм стиль өзгсшелнп! саклйн-



ғ аи  қос[)1қ.ча[)ы б а с и у д а н  ш ы к т ы  (Ғедак'1'ор,:1арьт 
Ҳ. Ҳ әм п до в .  М. Ю су п о в ) .

Ә ж т ш я ; !  х а қ қ ы п д у  ж а ц а  л и к и р л о р  ш а й ы р  М Юсу-  
170ВТЫ1!. «Да .па п[)фе["п1», профессо])  )[.  Т. СагыГ[Т01!Т!1!Ц 
« Қ а р а қ а л 1 [ а қ  х а л қ ы н ы қ  у.тл[,[ [слассик ша| ' ' !ыры» м а қ а -  
.^^^[«[^^[[ла [\йрн[[с бас. ' [яды.  Бу.'[ ж а г д а й л а р  а.,'1!,|мла[)“ 
л ы н  Ә ж т - [ и я з г а  болга[[  ды[-^қаты[[ әд е ў и р  ку1ис!"|Т!111 Ж!!- 
бс[)Д![. С ол  т и й к а р д а  Ә ж [ ш [ ! я з т а и ы ў  плимм п а й д а  б о л а  
б а с л а ғ а н  сдн.  Б у л  б а ғ д а р д а  Ә х а ш и я з  ҳ а қ қ ы и д а  ма1-;а- 
ла. ' !яр ж а з ы п  ж ү р г е н  п. , ' !импазла[)дап т:^[сқары а|'!р[,[Қ1[!а 
тө[)т адам|[[)[![. а'1'ыи а т а п  өт1а'и мак.ул.  Бу.ла | )дан  Әбди-  
ке; )им П!1[ )иазаров ҳ ә м  Қ ы р ы қ б а н  .ВайниязО!Л'ыи, мий-  
п с т л с р и  7 0  ж ы л л а р д а ғ ы  ә д с б и я т қ а  тин[1сли бо л с а .  қ ал -  
ғ ан  екеў и  А^адар М у р т а з а е в  неиеи  Ба1к 'кеш  Қ ә л и м б е -  
товтыи,  Ә ж и н и я з  ҳақ! \ын да ғь !  мш'шс!'лср(1 8 0 - ж ы л г ы  
у д е б м я т қ а  тпйис,?тп.

Арамаздз!! с[)те кетксп жас  тала!!т..'!ы алым Әбднке^шм 
П н р и а з а |)013 [нынында да Әжннияз 1!0,эз1[яс[>п!1,|[1, ашыгы 
едн. ().'[ Таи^МУ ии[1 өзбе[': филоло[[[ясын ппткергеи[1 
ушында класснкалы1\ әдсб[1яттыц үлкс[[ бплнмдаиы едн. 
Сонын, ушыида ол Әж[шияз [[оэз[1яс[>1ныд келеше1’ш1! 
аиық тусиндн. Әжинияздыд шайырлық шеберли!'и ҳақ- 
^-^ында нзертлеў я^умысып алыи барды. Онын мнйпст.и 
рус тплнндс жары||; кә])генн мепеи де шай1з[р шебер.лп- 
гй ҳаққында еи тала[1тлы жа зылған  жу.мысларла![ есап- 
Ла!!ЗДЫ.

Лл фплолбгия нлн^члсрпнни, кандидат!^! Қырықбай 
Байпиязовты!]; «Қосы!^гь!и, куши»- китабындагы Әж!!- 
нияз ҳаққында мопография жа зы ў ҳаққыидагы нипети!! 
толы]^ 1<;уўатлаўға болад1зГ. Бу.'1 мш-п^ет көрксм 0'1срккс 
усап кеткеии менеп де ондагы авторд1.!Н Әжини!^* жүр- 
ген жоллардан жүрип, шайыр ҳаққында и.чпмт'1 факт- 
ларды топлай алыўы да -бул мий!!етц оз а..'1дыиа баҳа- 
■яаўды тала1'1 етеди.

'Фплологпя и,'1имлерип1[ц ка[[дидат[^ Лйда|1 .Муртй- 
заев қарақа;![[ақ әдебияты тарийхы бойы[Ш, | а белгилц 
[^аинге.пердиц б[1[)и, Оиып, пегизгн жумыслары Бе[)дақ 
ми|^расла[)Ы1[ [[зсрглеўге қаратылганы меис[) «1!1ай[-.^р- 
дын .муҳаббать!» (Нөкис, «Қарақалпақстаи»,  198?̂ жы.'!} 
деген 'ат иеиен Әжип[[яз ҳа!\қында монографиида жаз- 
ды.  ̂ '

Бул М0[[0['|1а(|шяныц ә.'[,еў1[[) сәт.и1 жазылган оаи,'!з- 
рыныц бар екеи.)!нгшг тун алғанымыз ма1>;у.'!. Ол взя
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:;с1ггтолог £ыьш болғаны ушын Әжинкяз  қолжазбалары- 
лл үлкен итиба|) бередн, Бирақ пнформаторлардан жа- 
л!:;!! алыиған ҳәрқандап қосық түн нусқа бола б ерме с  
Л!;г::т айтып ө и и ш п з  келедн. А- Муртазаевтын «Әжи- 
!::ня.з ноэзиясы өзнннн тилк ҳәм стнлн бойынша басқа 
к з р а қал п а қ  шанырларынан әдеўир яжыралып тура- 
ды —ден айтыўында улкеи ҳақыйқатлық бар.

А л  әдебиятщы Байекеш Қәлимбетов болса Әжинияз- 
л и  илимнй журтшылыққа танытқанлардан б1!рн: Ол 
НчОскстан Илимлер Академиясы)]ын, хабарщы ағзасы 
И| маныл Сағынтовтық басшылыгы астында «Әжи- 
: 1-.Ч лггрикасы» — деп аталған ат ненен фнлоло" 

илнмл'с|1инн1[, кандидаты атағын алыў уп1ын 
• I .  '■ 1.1СЛЫ диссертаиня жақлады,  Ол сон,ғы дзўир- 
л,:,- «Әжшгияз лирикасы» ден аталгаи темада қа- 
]Ь-',;1..'тақ ҳәм рус тнллеринде монография жә- 
Г':/ '.:адь1, Би рақ  буныц менем Әжннняз поэзия-
1, толық изертлснгсн ден қараўға болмайды.  Себебн 

■/ ..нияз қарақйлиақ классиклсри арасында ун! тнлди
6, нарсы хә,Ү1 түркн) анық ийелеғсн шайыр. Соныи 

;■ м и  оныц, ноэзиясыи тск қа])ақа./!пақ тилиниц д̂ 1үм:-си1-:- 
I ■.лик.черя тийкарында ашын керсетиў қ|,н"|ын. Опм.н 
У' !11Қ' өзп обдеи >!<етилискен ша1Н)1[). По.э:;пясыида 

\ом п а р с ы , классиклсрниен тысқары Хож,а Лх 
Ы' ■■ Яссаўнй, Суўны Аллняр, Мақтымқулы дәстүрлери 
.■Г.1'Н араласыи кеткен. Қемине, Молланепеслерденде 
. .11\ир үпренғен- Бунын. үстнне 1^арақалпақ аўызекя 

■'И1ЯТ дәстүр.те])н ^'^осылғап, Соланынша опын, поч- 
-'|деўгф тсренлесии бара береди. Усындай себеп- 

,)1' ;. менен ол жәнеде тс()еқ изертлеўдп талан етеди.
инияз П0ЭЗИ1ГСЫ мснеи еқ длелеп Мәжнм Д әў қараез  

и .^ыллаиған болса, соцьшан Псмайыл Сап^^йтов, Срз- 
;1'.1.Д1Н1 Ахметов, Қабы,/! Л^^ақсегон ҳ:)М Вабин! Исма- 
Гн,:л0влар көлем,:п1 мақа,'1:1.;к11) ж;)1)иялады,

,>Коқарыда айтг.пг нтн.шеи 0Н1>1Ц доретиўшнлнғн ме- 
пон арнаўлы шуғы,1.'1 а!11';и1 тмрг аггго|).тан тысқары Ар- 

Қәрпмов, Кам;|,'1 А^^әмПстои, !\,)-'1Нмбет Су,;гганов,
: |;:ығү,ч Баҳадырооа.  Ҳуснагднн Х,;)мпдов, Крнысбач 
. ' -чалов, Әбдп1';н(ыт I !ахратднноп, Кен,есбан А^ч.там- 

Г1.,-:;.'еио«, Анымқу.:! Г1 крна:!арог!, Өсербай Әлеўон ҳәм 
(;;:сқалардын миннет.^юрпие дыққат аўдарыў мүмкин.

иресе Әжииияз,,чь!Ц шанырлық ланызы ҳаққында та- 
.лаитль? шайырларымыздыц [1нкнр билдирғскн жақсы

9



болды. Баспа сөз Г)С'т.;№рги1де ж^^риялапган Тилеўбергсн 
Ж умамуратовтыи «Әжииняздыц алтын гәзийнесин кир 
ишлмасын», Ибрамым Юсунонтым, «Д ала  орфсии», Бах- 
т ы я р  Гснжемуратоптын «Әжинияздыц лнрикалық к;а- 
ҳар.маиы» маца.палары Әжи!1иязтаныў плнминде үлк:;и 
ж а цалы қларды ц  бнри болыл, бизлсрде елсдо болси 
Әжииияз  иоэзиясыиа терс,1И])ек сығалаи қараўымыл-а  
.мәжбүр стти. Әжииияз иоэзиясынын нзсртлс1тў жак- 
даилары тан усындай бнр өзгешсликлер тиикарындә 
алыи барылмақта.

Быйыл талаитлы классик И1айы])ымыз Әжиипяз  Қо- 
оыбаи улыиыц туўылғанына 170 жыл толды. Бул әч^а- 
нып сәие тск !\а[)ақалпақ кнтан оқғ11ўшыла[)1.и1 ғаиа. 
смес, бәлки китаи қумар көнн1П.ликтиц қулақла[}ын 
бен,лстпн атырғаны турған гәи. Сол мупоснбст пеиен 
Әжннняздық 170 жылға толғап дацқлы ме|)скеснн кец 
:иынгаилаў, оныц мип])асла|)ыи халыққа ташлтыў бойыи- 
'ша 1\а])а1\а.!1пақстан Л^иипстрлер Кецеси өз алдыиа қа- 
})П])да Н1ыға])ғаи сдн. Бул китан сол қарарға  жуўап 
ретинде жазылган.  V

1993 жылдыц .30 мартында Түркстан қаласында бо- 
льтн өтксн сегпз мәмлекст ўәкиллери қатиасыўыида бо- 
лын еткои «Түрки дүнья жазыўшылары» бярлеспйси 
Қарақ ал пақст ан  ҳүкиметиииц бул қарарып мвқул.пап, 
Әжнпняз  юбилейин туўысқан халықлар арасында да 
лропагаидалаўды зорүр ден тапты.

Сол жағдайла[.)ды ссапқа алын, Әжиипяз  1юэзиясып 
халық массасына кецирск таныстырыў ҳәм оиыц м.пй- 
расларын жоқары, орта мсктеилерде те^^еилёстярни 
уйрсииўдн жстнлнстнриў мақсетинде бул китапты ба- 
сыи шығарыў мақул дсн есанлағаибыз.
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Биринши бап

! Ә Ж И Н И Я З  Ш А Й Ы Р Д Ы Қ  Ө М И Р Б А Я Н Ы  
Ҳ А Қ Қ Ы Н Д А  М А ҒЛЫ УМ АТЛАР

ӘгКинияз Қосыбай улы 1824-;кылы Мойнақ рг-йоньЕ“ 
лын «Қамыс бәгст» деген жерннле туўылады.  Ата-ба- 
бй^зг.ры балықшылық,  ацшылық ҳәм егии егип күн кө- 
релуғын адамлар болған. Әжмиияздын әкеси Қосыбай, 
0!-Л:>.-1^әкеси Балтабск,  арры атасы А1^;жигит өз дәўнрк- 
НЕЯ батыр адамларынын бнри болғанлығы мәлнм '  

Анасы Иәзийра сөзге ше1лен, өз дәўиринич ен дил-- 
ўс1р ҳаял қызларыныд бири болғаи. Достанла^^ды жақ- 
сы билгеи- Әсиресе жуўаи айтыста алдыиа адам сал- 
■М.'̂ ;’;туғын тақыўа адам болғанлығы сезнледи. Әкеск 
Қосыбайда шайы]) ҳәм мергеи адам сыпатыпда көзге 
тү'!-:ен.

Әжниняз жаслаПынан-ақ оқыўға бсрилген, зинрек ба'  
л."» болып өседи. Бнрақ  оиыц жаслаи1^таи анасынаи ай- 
рыАыи калыўы.  кәи ғаиа ҳыныи жагда илар ды бастаа  
кешприўине себеинт болады. Ол дәслеп Хожамурат 
ийиан  медресесииде дәслснкн толим алады. Бира!^ аиа- 
сы1-:;ыд тосаттан қайтыс бс^.пыўы оныц оқыўын узк- 
лигке тусиреди. Үпдо1'н оп.н[Тнөнке қяраў,  үкелерин 
тербиялаў ж а с  Ожття.чдып. м о н т , т а  ' |уссди. Ол қалай 
бо.пг4асын өз билнмпн >1<стн.'П1С'гп[)иў устииде ойлана 
,бас.':1анды, Усындаи жагдаПла[>да оиыи, туўысқаи дайы- 
сн Ел.мурат а.хуи 0! '̂1н ө;икт)[, >!и)рдсм >к;о.лыи созады, 
«Ж 'й еи имди  о:и1м торбня^тС^мап» дсн Әжиииязды өз 
мс/, :есесинс алып кетеди. 1;,'шз'рат Бухараныд Мпр.а'-

0 мед|:1есес1П1 тамамлаған,  ө.ч доўи^^ииин би,яимля 
мд;!’::.'1а|5ыны-,1 бнрк е.тп-Ол д ш т й  китаилар меиеи бир 
қ;.7."рда И1ЫҒЫСТ1.Н1, болгпли класснклери Фирдауснй, 
’Сг."Л1н"1, Ҳафыз,  ] 1аўа]1ы, Бедил И1ығармаларығ[ ЯүЗқсы 
®злестиргеи Әжииинздын бул жерге  келиўи өз билимйн
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жетпллприўге үлксм жол гипып бордп. Қеипч' медре- 
ссчшц вжирелсримде қалыи, 11,'|ўайы -ҳәм Ҳафы:^ ғәз- 
аеллорим ежелеи оцыўы иәтийжесинлс оиыц иоэзияға 
{■юлг;и1 ыкласы кем-кемиеи күшейе баслады.

Әжииияз жпслыкыида медрсседс окыў меиеи бнр 
к,ат;||)да ком гама китапларды көширип^ бе.'ггпли котли 
болыў мепеидс таиыла баслағаи.  Ол он алты жасындя 
Иаўаиыпыц дийўаиын көитрг-енлиги ҳацқыида дг  
мпглыўматлар ба]1. Биракта  Әжипияз он жетп жасы1,‘а 
кел1'еиде Елмурат аху.н тосаттап қа1гшс бо;1;.1Ды. Гч-- 
ди Әжпнияз би,;и1мн11 буипамда көгериў ушып взиие 
сәйкес устаз таПа алмай қалады.  Соиық ушыпда о,':’

З ам ал ы м ы з Гюқдур Гтгпт йўрмого,
Ат минпп, тои киГпш, дууран сурмага,

Г>;г:ты |( а |) а ғ а  та.пмм б ер ы ;1 га ,
ИәГ1.11С1!1П1 .\;С1Л ЗДЙМ ш ы қ и а с ,  Д 1 1 .Г1ДарЫМ.

—деп жазыи,  «знииц и т к н  ҳоўнрнп крсық арқалы бд- 
рсдп.

Лўыл мсдресеси дегерегипде саўат а т ы ў  О ж т п ы з  
шайырды қаиаатламдыра алмад^^г Ол буннанда терени- 
рек бплпм жолын ацсар едн. Сол ўақыттағы Хпйўа 
-Бух а р а и ы д м ед [т ес ел е[) н т и п к а р ын а м қа [̂  а қ а ,1 н а қл .ч |) • 
дыц, жер1'илпкли байлары ҳәм дии ийслерпниц ба лал м-  
рыи гапа оқыгатугын едиГ' Қосыбай өз баласыи окы- 
тыў ушыи .\ук:ы1\қ.а да пйс емсс, жәие қәрежетп дс >1;о.ч, 
сдн. Усыған байланыслы Ожпнияз аўылда бала оқ'м 
тыў, кита.п кө1ии|)пў менен гана шбкленин қалады.

Бирақта  Әжинияздық талаитлылығы,  шайырлы:м 
ксм-кемнен аўыл адамлары арқалы да тарқала басл'к1- 
ды. Хийўа медреселеримдс оқыўға тилек бнлдиргем Әжн- 
иняз 0.1 ақырында сол ўақыттағы ашамайлылардын,  
бслғили мунты менен қазыларынан болған Тогуз қа-;ы 
менеи молла Қо])азлардан жәрдем соранды. Усынд;1Й 
ссбсплер менен ол Хийўаныц Шерғазы медрессстп-е 
оқыўға кнредн. Соцына}!, Қутлымурат инақ медрессс'1!1- 
де тәлим алады.  Шайыр бул .чаққында өзинпи, 
зер» дегеи қосыгында:

Тушса яд а  отмн кунлзр,
А ғзым ;1ЫН шықкап ушқуи.иар,
Хорезмдс нўран күпләр,
З аўқы  там аш ая  мецзәр.

—деи жазады.  V
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Хийўаныц Қутлымурат инақ медрсссстигд алдымда: 
БуЛ' медреседс 1840-1844 жылларда қар;5қалпа[^ әдебмя 
тыныи классмгя Әиатнияз Қосыбай у..'!ы оқығаи» дсген 
:>к.а 3 ьг ў.’1 а р ж  а з ы л ғ а и ■

Ә/К1П1ИЯЗ Хппўада оғада қыйы)[шылық жагда йларда 
0|:.ыды. Ол ўақытта Хи1|ўала о^сыптугъп^ларды^^ хәмме- 
г<! дерл[1К ба["! ҳәм дин инелери|[|[[[. бал ал ары болғаны 
у11̂ |[зт, олар ҳәддон з[1!ят [чәрежетле]! мс1[е[[ тәмтптиле-  
1!-';ту[’Ы[[ еди. Л.т Әжи[[Няздығ-1 окесн болса тапқЕИ! тут- 
|у1И[,[ өзине зордан жететуғыи Ь[)та ҳал адам болған. 
Сонын, ушында ол өз әкес[те[т жәрдем а.пыў мүмкин- 
шилпг[и-1е ийс бо.ла алмады.  Азан[[ан [<ешке шекем мед- 
Гн:седе болы[[, муддар^юлердиц оты[[ыи усақлап,  отын 
.кагып күн керд1[. Турмыстын қатты қыйыишылы^^^ла- 
[)Ы1[ и]е1гти. Өм1[рдети болып атырғап кескии қарама- 
қарсылы^^^ларды өз көзн меиег^ көр[|[[, жүрсг[[ мепеп 
скзип барды. Онын тек илимге болга[[ ықласы ғаиа 
медресени ақырына шекем с>қы[[ питкерпўине мүмк^т- 
Ш.ИЛИК туўғызды. Медрессдс ди[| сабақлары менен бир 
қатарда 'Маўайы,  Ҳафыз,  Саадий, Фнэули[т И1ығарма- 
л а р ы  да оқытылатуғы|[ еди. Әжииняз бул [юэзия шайда- 
.лар[)1ныи. шыгармаларын қунт ][с![еи оқыды- 0лард[>!д 
даиышпанлық ие[!е![ а1]тқа![ сөз.ясрн![ оз халқы[|а жет- 
вдриўди м.ақсет еттн. Шығыс класс[[клер[1ниц ужа11ып 
дәстүрлерин үйрепд![.

()|!Ы|[ өмири|[дег[[ барлық қынын[иылықлары![ умыт- 
■гырып, жүрегнн жубатқа[1да тск сол класснклер тәре- 
ии[!С![ айтылғаи алт[.![[ баҳалы созлср ед1[. Шайыр өз 
заманыидағы теис1[зл[|ктен қатт!.1 налыд[>[. Соиын ушығг 
да  иӘжннияз Ө31[[нт «Доўра^! болмады» '|^ос[.!гында өзн 
ла1саған зама!1ына болғаи 1!икнр|[[| томе[1ДС['И!ие баян- 
лаЕиы^

Сәнем.,м1'р [.^«ЛНМ.Т.Ч Т11.1!Л.'1 1” 11 с д и м ,
Ҳ ә ў и ж г о  ко .ч ти р ср  Ж.-111.1П П().,'1м;|Д[>1.
Т у г р ы м д а  тпл111.И1г;|11 :1Л[-ыр Опг! с д н ы ,
Қ а л  IК' ч ' ,'1 я д.! I ,ч р 1.[ ,м м а  м л 11 Гю.л м и д  1,1.

Әлни қаддим д;>лдс1: По.чды буч-илдн,
К вЗ.'К ‘Ц1 |М 1 !С[! [уЧМЛи .......... ПЧК[!ЛДН,
Ж о л  Гюп[.та үГпт» ,\ас[.1л ["[утмдм,
Б;1:!0]>г ,'| ('.![['кепдс!( 1сәрў;[[| Г)(1лмад[>г^

Усындай ҚЫЙЫ![И.!ЫЛЫҚ жағд:!11ларға қарамастан,  
Әжинияз бес жыл даўамы[1да оқыи Хнйўаныя, Қутлы"
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мурат ииақ медрееесим тамамлаған.  Әжниияздын дәс- 
ле!1кл Шсрказы хаи мсдресегпие оқ[>1ўга кнрпп, ^ог.а- 
нан Қутлым\ 'рат  пнақ медресесппе оцыўға ба^^ғаны ха^- 
қыида оки түрлп нпкпр бар. Лйыр1,[м дерекле|)де и.1,:р- 
разы хап медресееи узақ ремонт Гюлып, оқыў К;угяь[- 
мурат пнақ. медрессенпе кеп1прпл1'ен деп анты.1са, л:и:н- 
иш деректе хан салтанатыпа байланыслы бол.мзған 
семьяпын балалары Шерғазы ' хап медресес[1!1еи йчЫ' 
нып. Қутлымурат инақ медресеснне өткерплген дет! ■е- 
ди. Әжинияз  усындай себеплер мепен Қ \ ’тлымурггг инақ 
медресеснк тамамлаған бол1>|ўы птнмал.

Әжннияз  Хинўа медресеспн тамамлағаннан со1; "'•ЭГ1' 
ж ы ллар  даўамында Қазак.станда саяхатта  болгпн Шз- 
Й1.|рдыи көн ж ыллар  даўамында Қазнқстанда бо.чыўыи 
алымлар екн түрли болжайды.  Бири!1ши топапдағы 
алымлар бул жағдайда  хан сиясаты мепен баплаг.ги’- 
тырып, «Қазақстан дал алары нда  пслам днпнн ке^.неи 
тарқатыў ушыи Хийўадан жибернлген уламалар  ора- 
сы1[да Әжиннязда болған»—деп тәриннлейдн.

1, к и п 1н н  тонардағы алымлар бул ўақыят^^ Әжиғияз- 
ға агастырылгап қыздын бнрден жогалыи кетнўн. еки 
түрлн пнкнрдп пайда еткенлпги, аныр[.шлары с.Эжн- 
пняздын қызды қолемсй қал1'аилыг[>1 у1[[ып о.п жг.иыиа 
каслық еткен болыўы мүмкни ^десе, тейнаралар;  «баоқа 
бнр ЖН1ТГГ қызды Қазақстанга  алын қан1ып- ке' 'леп. 
Буннан кейин қыздын ағайинлери Әжнп[1я.>га'- Бу:- нс- 
те сениц қолық бар. Қглзды таўып бересен. Я бп/г,гаса 
қу[[ын төлейсен»—деп ша тақ салган. Әжи|[ияз усьЕг-дан 
себеплср менен Қаза[<^станда бн|)иешс Мчыллар дгўа- 
мында болған,—де['ен пикнрдп антад[5[.

Бул пс негизинен Әжинияздын душпа^глары тәре- 
лннен упымластырылган Себеби Ә ж т ш я з  сүппн г;ал- 
ған қыз жү'до гөззал болып, оған қосыл1.[ў ун[ы;; -;өп 
жи1'нтлер талаба н  болған. Әжинияздық Хийўада жүр- 
генинен пайдаланып,  қарсыласлары ен нз[[ндс ол кыз- 
ды басқа бир жнгнтке зорла[[ ал[>т қац[ыр1>!Н түркме[[- 
лер арасыиа жибередн де, «Қыз Қазак,станға қацнлт, 
кеткен»—ден сөз тарқат1->[н жнбередн.  Ожинияз |м<аж- 
сыз ол қызды 1!злсп Қаза1>;станға барып ол жақта Онр- 
неше дослар арттырған.

Шынында да Әжинпяздыц ен дәслеп Қазак.сганға 
өз қалынлығын нзлен барганы да дурыс. Бул жумбақ*
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т ы ч  төркипн шайырдыд «Шықты жак»,  «Молла Ери- 
*1С!» 1\осЕ^1[^лары11да анық айтылғаи.  Мысалы;

Танмады м қасла хабар ,  гезик ж эхунлиц  кишуарик,
Ақлы ҳ у и ы м  каттн нзлеп ол залы м н ы ц  духтары и .

I ■! '

(Шьщты ж ан) ,

■«Духтар» сөзи парсы тилинде г^ыз мағаиасын а қ л а т а '  
дь<. Сонда «ол залымнық ^^ызы» кнм болыўы мүмкин?

Соныд ушында Әжинняздыд Қазақстанда уза(<; ўа- 
к^ытлар болыўыпда еки фактте  бир-бири менен крсы- 
лыг- кеткен. Ол ец дәслеп кырға қыз излеп барған*бол- 
■ся. соиыиап бул мдселе басылын ксткеннеи кейинде 
Қайақстаида талаЛ мәртебе болғаи. Демек,  ол Қазаг^- 
станда мәдений ағартыўшылық пепеиде шуғылланған- 
Бул ннкмрдн «Қазақстан» дүркнннндеги жгк-^ылған қо- 
сыклары аиық тастыйықлайды.  Әлониязды', '! Қазақ- 
стандағы өмири оиыц «Шыкты жан» 1\осыгында жақсы 
- б а н  .̂1 а и ғ а н. М ы с ал ы:

Кв(! сәлем мепдни бпрадар, аиша/Ьлў. дуу жоҳән,
Ш иддатн рузпй ж удалы қдур ,  қмямстдпи ямяп,
Алты саи алашты гсздим, таим ады м  иаму иьпигш,
Мншалла, гузго (.'лге барярм ан болсам амаи,
Л \ .  дарийға, ўих дарш“(ғ, ммц саилы орман шықты ж аи.

Ток!!Э әйлеп ол хальп^у’. аламди мс']Г оттим саггар. 
Т апм ады м  махбубымды, гсзип ж:.1ҳоиди ҳ с т  .хабар,
Ш арқ  урыи гсзим жа-ҳаиш.!, ж утубап  каи у—зяҳ.чр.

К ө'’,и м е уйцы  ;|,;[м айм ая. лар  ы г.тайам 1пам уч;пҳор.
Лк, дарийға, ўа.\  дарийғ, М1.!Ц саилы .1])маи шықты ж аи.

1 1 и п а р ў - ш у р о 11,1 П1 г е : ! Д и м  ҳ о м  Э1с;)1 к* Дара 1 ; е с с 1с, 
О ж райў-К етеин  1сздим, х алы қлара  болдым өсск.
Гезднм ол Иогам, Орысты. ҳ.^мдагы 1у,!мша1\, 1к'тек, 

ГтНллтепим ҳас.па х а б ар ,  ким дпп  (‘1)раг,;|аи 5кек!1е 'Жсц,
А.>.. д а р и и г я ,  ў а ч  Д(1рм|'|Г, мы!(, с ам л ы  о р м а п  1мы қты ж а п .

Қосықтыи, өзппеи-ақ м;>лим, Ожпши^з көи ғаиа жер- 
лорди аралаи озиииц ма,\бу^б|.1п п:4,;1еГ1Ди. «0,т қыз ти- 
ри, дуиьяны излеп опы таўыи ке,)[емеи» деп сапарға 
Ч1!г>1ғады. «Таимадым махбубымды,  гезии жә.ҳәнди .\еш 
хабар» деғеи қатарлары бул ппкирди тастынықлаиды.  
Бирақта  Әжииияз  махбубыи нзлеи таба алманды. Та- 
быўы да мүмкнн смес еди,
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. Әжиннйз Қазакч'ТУнда әикўайы қазақ мипнсткешле* 
р и т щ  ө.мпри мснен танысадм ҳәм б и р н ет е  лослар арт- 
тырады.  Оиыц косықларында қа зақ халқынын, кнск.яин' 
жатырган >ка;)ық жермндеп кец 1гейи..'1ли/!Н1'п асмра 
мақталады.  О.ч қа.^ақтыц Лсатам, Махамбс'1’, Шержгяз 
сыяқлы батыр шапырларыныц өмпр жолы мепсн та- 
лысады.

Әжннпяз Қосыбан улы Қазақстан далалар1.н1да бгг- 
ркпшн мэртебе жнгнрма жасларыпда  1845 18К) а;’ьщ- 
лар шамасыпда бпр жылға шамал ас  болып қайтқа.н._ 
Соцыпан өз аўыдыпа ке;1ип, а1.паманлы урыўы :]ны.;''?лы 
тийресинен Ҳәмра деген қызга үнленген. Онпан Нағ- 
метулла, Ҳобийбулла,  Иннетулла деген уш бала ҳэм 
Ҳүрзада атлы бнр қыз туўылады.  ГИанырдыц ақ.г1кқ- 
шаўлықлары ҳәзир Қонырат,  Леиинабад,  ЮомзяаГг 
рапонларында ҳәмдс Иөкнс қаласыпда турады.

Әжипияз шапыр буннан кейинде Қазақстапга  бир- 
неше мортебс барған, Ә*'П|>есе Қызыл Орда гппрапын- 
дагы қазақлар  менеп жақыннап қач^пас ;’Касаг';ш.

Әжинпя;! Қосыбай улы 1858-18.59 жыллардагы Қо- 
цырат кйтерилмснннн те.к қатнасыўшыс!,! гана :умсс, 
бәлки онып, ен баслы идео.'югла[)ынын бирн бо.ги..^. Со- 
кы!1 уи1ында о,'1 кнтери.тис бастыры.'!ға!1нан кейнн Хий- 
ўа уме.|дарла|.)ы тореиинеи тутқыпга а..'1ыиыи, Тур^^мсн- 
ггаи н ы ц  Та1паўыз обласлыиыц отпраш^ш;! жер ;1уд;1р- 
ылын жибери..тсди, Арадап уп1 жы..'1 өгксннеп ксГш!; п,'; 
"•угқыппаи қап1ыи қутылады. Вн[1ақ'!'а ж;)не Х!'йўа- 
;;мелда]),'1а'рынық қуўдалаўыпа ушыраи !\а.*ақс; ;;и'а 
кс1'нўге мәжбур бо.иады. '̂сы.1;1Й етп.н оиын, нм1!11им1!н 
квп|ни, 'тк бвлеги Қазақстан ҳом Тү|1К.мснст;и| 
ларыпда йгедн.

Әжинияз  Түркмеистаида жүргеп күнле(П1н.!с :'г'Ч1'и- 
ли түркмен к.лассиги Мақт1з1мқу.'!ыпын қи1'1,1қ.'1арыи '';,унт 
пенеи үйренгеи- Усығаи байланыс,'1ы б,'1 ,Мақ|1.1чкүлы- 
нын көп к з н а  қосықларыи қарйқалпақ тн.чинс ;1ўдар" 
ган. Ҳотге аЙ!.!1П.!м 1<осық.;1ар|^(н өз дө()етнссинеи 1\<>сыгг 
кен,ейтии жазган.

Әжинияз  и1айырдыи, қырға үшинши барыўы 1Ж)4- 
жылдын атираны деи шама.'1аўға болады. С ебсба у.'!.1 
жылы ол қа;1ақтыи, ишйыр қызы Меқеи! нснен .'1Н1.ыс.- 
қан. .Лй'1ыст|.1н текстине қараганда да бул ўақ!^1Т-''Эры 
Әжиния.з қы])ык, ж;1СЫ11Да болған. Мыеа.ты:
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Том Сюлса қг1]Зы,1 тстды кпм('рм|[1.'ец,
Отыпа атықлыкты!!, күморммсеи. ,
Жы.'л.1м К 0 !1, жпсым қырықтм, кы‘з ам’ Мецеш,
Сеи иагаи  ж ас ы м  сораи тмме.члссц.

дегеи крсыц цатарларыныц өзм-ақ Әжмипязлық сол ўа* 
қытлар1>[ қыры[>; жаста  с]\еилиг[1м биллир^т түрады.

Усы лэуир.чсрдсги' Әжииняздын, шайыр.чык тсцбсри-  
)1иц ецжстплнскен гсзж'ридси 1<араўга бо.^ады. Ьу лса -  
п а р д а д а  Әжииияз үи! жылдай нмлрии Қазақстанда өт- 
кмзгсн. «Нллсрим барды», «Бармскси»,  «Ба])дур», «Мец- 
зер», «Айрылса», «Қаш-қаи.1» ,\ом «Хои!ласыў» дүрки-. 
мимдсги қосық.'1а|)ыи' жазгаи.  Әжммияз қы^^га үиитити 
мортебс барғаиы1[да- мырза Қожбан дегсн байға үш 
жыл даўамыида молла болын жал.чанғаи. Бумиа!! кенпн 
ол ө з н т ш  туўылғаи аўылымаи .хст жа ққа  шықмаган. 
Бозатаў,  Қамыс бөгст, Жетим өзек де1'см жерлерде 
мектеи аи[ып, жергилик.ти халық бала.чарыи оқытқаи,  
Дөрет[[ўи1иликкс бсрилми,’ қосыклар жазгаи.

Көр1[склм там ыр  1878 жыллары ал!1ыс жаслар  т а -  
масында қантыс болган. 1иайырдыц денесн Қуўан дә- 
р^.яныи бойыидап.1 1\уўс1.[рық 1\оГ|ымн1ылыгына жср.,1ен- 
ген.

Ожииияздаи б[1згс ҳәрқь^Гмы темада жазы.тгак бир 
жүз  еллмге жақыи лмрмкалық қосықлар мимрас бо,.(ыи 
цалды, Ол қа рақалм ақ әдсбмяты тариГ1\1>тда аса би- 
.,'1нмли лирик там ы р  болыи 1са,'и.|ў мсисм бирликте, өз 
қолжазбаларым мнГфас стпп қа..'[Д1.1ра а.пгаи, бс.:,'пилй 
керкем сн:-! ткмс^ипмгд бирм.
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Екинши бап 

; ӘЖИНИЯЗ ЛИРИКА-СЫ

Әжинпяз XIX осирде ж асағац  қа ра қалпақ  классик-. 
.пғрннин ец оқымыслы ўәкиллсфяипц бири. Ол талант- 
льз шайыр болыў меиеи бирликте тсрсқ бплимге де нйе 
болгаи.  Билим ҳәм талаит 01И.щ ҳақыйқый шайыв 
екенлигии аигып көрсеткен. Д ем ек Әжи[шя.ч қарақал-  
лйц классиклери арасыида айрықша тулға. Ол өзи жа- 
скған ләўирде қа р ақа ли ақ  халық поэзиясы меиен Күн- 
!и:ъ',гыс классиқлерияиц .лирикасын терец синтезлс.й ал- 
ған шайыр еди.

Қ ар ақ ал п ақ  поэзилсыныц сртс дәўнрлсри тсрме- 
тодғаўлардан басланғаи болса, XIX әсирдеги Күихо- 
,жа поэзиясына ксл1ш қосық жанры менен алмасты,  Ал 
буниан кейши-н Әжннняз поэзиясында ғәззел, мухам- 
мъ;,  рубайылардыц пайда болыўы дәстүрлп поэзияны 
әдс-.ўир байытты. Демек Әжинияз лнрикасы взниен ал- 
лынғы классиклерге қарағанда да әдеўир баП лирика.

Қар ақ ал и ақ  халық гиайыры Ибрайым Юсупов өзи- 
«Дала Орфейи» мақаласыида «Әжиния ! терен бн- 

.нимге 1!Йс' болыў менен бирге үлкси шайырлық маде- 
нкятқа ийе»— дсп жазады.  Себеби оиыц ҳорбпр қосы* 
гмныц өзи— бир дүнья». Оны бнр оқыганнап баслап-а(^ 
5̂ длап алғыц келе береди, Себебн онын, ыргақларыида 
1Г'едир-будырлық жоқ. Сәрҳаўыздыц еуўы сыяқ/П)! ты- 
нық, Гүл сыяқлы иәзик. Пикирлерн дужырымлы 5о- 
льш, кеўилге қозғаў салады.  Соиық уи.1ында Ожииияз 
поазиясын жақсы  ҳәм ж ам аи  қосықларға  ажыратыўда 
з^ыйын. Опдагы [иайырлық дсбднў жүрек тсрбелислери 
оменен қосылып, шын мағаиадағы шайырлық сезгиниц 
смрлы түнинлерин қуранды.

Қ ар ақ ал н ақ  иоэзиясы көп. әсирлер даўамыида 
фольклор мепен қосылыцқырап барып, ж а зба  одебнят-



ТЫ1-1, әлўал сырларып өзниден жзмле й  алмаған,  Бәлгш 
ссиын ушын болса керек, Әжинпяада өз ўатанына,  хал- 
қыиа болған муҳаббат,  ииы илажы барынша көтерицкй 
:>;әм дартлил.еў жырлаў,  кеўнл толғанысларын то^[ығы- 
р ақ  кағазга  туснриў, ел дәртинде жаны ў сыяклы ша- 
иырлы1^ки тән болгац толғаныслар жа зба поэзияға тән. 
сақланған.

Дуньядағ1л барлык адамлар бм[>-бпрт-1еп ажыральп? 
туратуғыкы сыя1и1ы нтайырлардында бпр-бирине уса- 
ыагпуғын ҳалатлар  бар, Әжппияздын шайыршылы!^ 
дүньясында тап сондай. Оныц лпрнкасында басқа ша- 
иырлардан а;кыра;1ын туратуғын торенлерн көп.

Әлбетт('  ,\ә])]\апдай т а н ы р  ҳакқында сөз болғанда 
да  сц би1)1П!т!| гезекте шайыр тематпкасы сөз болату.  
ғыпы т\-рған гоп. Сол жағда йлардан  !-;арағанда Әжи- 
пияз лпрпкасын бирисше темаларға  бөлпп қараў мүм- 
кин. Ол нстнзинеп муҳаббат лнрнкасыныд шеберн бо- 
лыуы менен бпр қатар,  лирикада торпйи, ўатанды сү- 
Ииў, ҳәм дидактпкалық толғанысларды қәстерлей ал- 
гап 1н^ш>!р. Сонын ушында онық лирикасын:

1). Уатап темасы ҳәм өз дәуиринс көз-^-^арас;
2 ).  Филосо(|и1ялық лприка;
3). Д  нда кт и к а..'1 ы қ л и р и ка;
4 ).  Муҳаббат лнрика лары—ден бө;1пў мүмкип.
Әжииияз буппац тысқары дәстурли поэзияға жетср-

лн нтпба|) бергрп п^айыр. Сонын уиплида оныи, ноэзия- 
сы таллаиғапда.  1). ^Ъкннняздын ж а з б а  әдебғ1ятқа бол- 
ған көз қарасыи, 2) Миллнй ағартыўшылық эдебиятты 
паида стиў жолындағы иикирлерин, 3 ) Ислам темасы 
ҳаққындағы ойларын ядтан шығармаўымыз керек.

Әжнипяз тек жалба әдебияттыц қулы болып қалған  
шаныр емес. Ол аўькзеки әдебиятты да беккем сиптез- 
леи ^ ғ а н  шайыр, 13ул жағынан  қарағанда «Әжинндз.  
дыц Қыз Мецсш нснеп айтысы» айрықнта орынды нйе- 
лойди, у\л оныц «Гюзатаў» поэмасы болса өз алдына 
бир дүиья.

Үпптишдеп >)жмнияз Шығыс классиклери дәстур-; 
дарин өзиие толық жомлей алған шайыр. Ол Наўайы, 
ФизулП!!, Мақтымқу.,чы дәстүрлерин толық ийелеген. 
Соныц ушында омыц поэзиясы бул үш шайыр мекенде 
салыстырмалы изертлеўлерди талац етедн.

Төртиишидсн у^жннияздыд образ ж асаў  усыльШс- 
стнль л;әм тил шсберлигин толығырақ үйрениўимиз ке>



:ХК б о л а д ы .  Бупнап ТЫСҚЯр1.1 ОНЬИ^ ИОЭЗИЯ-
■ ыпыц 51<анр,чық оолгплерип баС^ытыўда тз'тқа1г орны

Д :  6 Н . 'Н ' | \ .

л м р и кг к м л !  бп;'! уч 'ыил ап  б а р д а р . ' 1а[ )да  уй -  
( Ч м г е п д ц  .мақул  дс.'п т а п т ы қ .  ^

1 . ӘЖИНИЯЗ ЛИРИКЛСЫНДЛ УАТЛЙ ТЕМЛСЫ 
ҲӘМ ОЗИ ЖАСЛҒАН ЗЛМЛНҒЛ КӨЗ ҚЛРАС

Ҳәрқандал |[1айыр ө;! халқыпыц әдпўли пгр:к'нти 
''ОЛ1.>1п ссаплапады.  }],емек со.мап (.'кси, о,;| сн Ппрмтии 
т-!.;1С‘Кге Н.З ўатаи1^пқ .халқын жырлаГ^ды. Бу.'1 жыр (қо-
< 0111ИН сн :)ииўайы ғаиа иики]х;1срп гапа смсс, бәл-
■ и омын халық алдыпдагы иары;;ы. Соныц ушыида хәр- 
г,:'11Дан 1пайыр нз халқ1>! алдыпда ссап бсрсди. Опыц 
(■.,рлық қосықлары ха.пқыпа багышлангаи .меисмле 
■курегинсн қайнап н1ық1<ан /кскс то.чғаныслары та .бо.ча- 
ды, Бундай толганыслар оиын, қайс1.! халықчын ўокнли

НСП.т НГННДО б 11 ;1 Д! 1 рсД 11.
Ожнппя;* қа|:)ак_а.'1пақ \;1лқыныц шайыры болыўы 

^''снсп бмргс Хийўада оқыган. Кян ғапа н.чбск знялы- 
,'|уры .мснен дос болган. Қа:;лқстапда бир н с т е  мәртебс 
Го.:И)1п, қазақт1)1н, и^айыр қылы Менсн] нспен айтысқан 
Турк.мепстаи далаларын а^^алагап. ,![;1ўаГ1Ы, Мақгы,м- 
':.у.|!ы, Кемипцпп н;4нннн устазы ден таиыган. Дсмск 

ннпя.! тнрт туўы1'к_ам түркп .чалықлардын ;:расымда 
болган.
1)уидай жагданларда ҳ;)рқамд;1Й таГ|ыр ознииц ту- 

уы,;1гам елип танытыўга ҳәрекет жасайды.  Усыпдай сс- 
^яп,;1е|). ,мепсп ^^лснннязда әдеўпр |;)|)иГ1п қосыкларыда 
,,;;а:!ы.,'1гап. Млсе.тсн оиыц «1;ллсрпм бард|»1» қосыгы Қа- 
:1;зқстаида болган санарыпда К,1>1зыл Орд;1 у.ичссинин 
:мИ1ба[).;1 Ы' бай.'(арыиаи бо,'1гаи Қожбаииыц со|);1ўы бо-  
■::мии1а жазылғаилыгы мәлим. Бул қосық т;)рнй|1 усы- 
"Ымда жазылгап болыи, өз халқын баяи сткем ишйыр- 
,цыц жү()Ск добдиў,'1ерн деп қараўга  бо.'1ады. ( 'сбебп қо- 
сықтыц .чо1)бп[) қатарында 1найырдын, .чнллш! мақта- 
;;ыи1ы бар. Мысалы:

Сорасад е.чимди Қоаўбан бнзлерден,
1(алиагы казаыдай с.ялернм барды.
1ү)то шыт.;,а ксшири^-июр созлеуден',
Цотс иП)П!са кешн))ндле).) соз,яердек,
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Жай.паўым—Үрге1гни!, ирқасы тециз,
>Ка.у1,|р1)111Ь[ 1-;ак11а1{тай м ч л л ар ы  с ем и з ,
Р у х с а гс ы ц  б и р -б и р и и е  с а л м а с  ця,
Г^ирлшсли }\о ц ы р а т  слл(.‘р11и б а р д ы .

Тубы .;1а д [11 ^ш .чегетш ц ^сереги,
Ко.1ииде б а р  кас1;алда1'1>|, үй))ег!Т,

I Қ,у,ў,|[а1.)Ы, |-а:^1.тЫ11, п үти и  О үцрепт,
^.1унья11Ы|1 а ц и а р ы  көлм иде  б а р ды .

Мимо- бул коськ^ қ а т а р л а р ь т ь т  өзи менсп-ақ мәлку^ 
Әжинияз  1ч;азлқ байларыиап бо.?н'ан Қожбаиға өзинп.ч-. 
туўылып йскс'11 слиц үлкен мақтаныш пемен баяи еткек. 
Бул сл Үргешппгсн б ас .рп  Арал тенпзнне шексм да- 
ўам утслп. Хальпстын миллпй .'^тногра([)иялық өзгс1.иг- 
лнгн/«Пасынду қа.мандай қа,?шағы бар, к(-)ллери!где л;ә;>- 
1^ыйлы к.услар көп»— дсп антиақнП)! болад[->1.

Әжининз бул к.осыгы а]5қалы өзпме сп дәслеп [^ар^- 
қа лнақ деп аталг-ан елдпц аза^маты сксп,.типп1, бу,'1 сл. 
-қазақ ҳәм өзбек халықларыпа эдеўнр жақын болыг, 
түр-түсп, этпографнясы, тили Орта Азп;[ хальгкларына 
жақын екенлпглн а[‘!та ке.чпп, ха,иық .\а])актс|лтпе с-эй- 
ксс туўрыльпч, сы(:,1Й1)1,1П.11ч с1)та'1'ла[11)тып, бар скси ! 
гин баяйлайды.  ^Мысалы:

Әгиршп'!! Ырйг ''Т1111 аи'1’11а1'а1Т.
Т уўр ).| ■,1,ч1.;|даи Оас. 1.чч'с(' д е  каГти.п';!!!,
Н.'эм!.).\1)|>м;|,|.1 ҳ а с л а  Ж( ) . . ' [ д <1 с  ту '1'[|:п'ап,
Лт1)1 1; а р а 1.-а.ти1н1: о.т,.1с1)[1Л1 Г)а])ДЫ.

Пур[,|пғ1л д.)ўпрлсрде н,ябс'['1(' б|[р .\а,я1)[['; нсЕЕегг ■ск:;;;- 
5НН .\а.;[|,:1\ а[)?:с:,::!д.а бүги[|[п :<ү1:,чс::|Д(.':": жақыи қары)й- 
қатпасла[1 бо..'|[',-[[| см(‘С. С,'[Мо,л(‘'г ,\;)М 1:о(;‘зллардын бол- 
иаўь[[|а ба|"|.11а|[|>1с„'1Ь! б[[|) .\а.ч:,1Қ с!л п т ::: халық нене^*' 
жа:\ынпа['1 '|а1[[.1с # Ги).тм,-1г:[н. Г>\:::1.'::[ ':'ысқа|)ы ()р~а 
Л:н;и ,\алт,[1^.г|а[11.:![[.[п '^у^^м^исыи кснмси сүўретлеп/’бс^■ 
риў|ии сабақ.ш.и^ча[),;1,а >ка:п.:,':маг;1п. С^омып уп!ында 
Әжииняадыи. 1\;1:;ак,стаига са:1::[) тсгнўмнде өз .чалқы; 
ҳақ:<Ы1:да бу:1дай :!:[кир.;1срдн ба)!м,.'1аўы шым мәннсн«~ 
де орынлы. ^'сы![да!т себен,;!ср мсмен Ә/Кинняз өз қосы- 
ғын та[)Н!т.\ы11 •;1тио|-ра(})иилы[< темада жазады,

Ожпмняз бу,:1 !\оеь[қта қа[)а1\а,тг[ақть[Н ат  !<өтермес 
беглерн, «бс.||лс[)и қынал! а:1 б:![) Қ1)1сымл мәзнк, ЛоПл.я 
Зулайхадй!! [<[,:.)ла[)ь:н гп.^ие а,1![,1ў менеи бт1р,;п1кт'е,. 
бағ-би1х1мала1)[.1 мсиеи й̂ р̂: алг^ан өнермснтлер глн бол-
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ггн дацқлы Хорезмди дс ядынан шығармайдьг. Яки 
®ол.часа:

Ург<.’!1иги иац^̂ ашг г̂ махоари мгшор.
Бағ.па|)1.тда бисяр алмаю-әиар.

I» ~-леп айта келип, Қарақалпаь^стаи Хорсзм меиси июга-
рйланған сақрайы (далацлык;тағы) сл. Бирақ  еолай 
-болсада оныц өз жсриис бацлапыслы жсмислсри бар, 
Мысалы:

Жылыида мийўелеп үш ирет писксн,
Лты сүтилисктей ^келшси.м барды.

Цырыпда 1;ызарып пискон .ге.Ўнрек.
Цаўыпдай мазалы жсмнсим барды.
Шөбииде шппә;)'1', чус111.нда кийе,
Тецна етегинде болар цаипшйе.

~ л е п  жазыи, сахра жсмислсрине тән болғ^и қаўын, 
сут51лмек, собық, геўирск, қарамы қларды тилге алады,  

Әжинияздыц «Бардўр» қосығыда тап усындан тема- 
■?й қурылган.  Иегизинде бул қосык. шайырд1>1н екннгпи 
7ләртебе ҚБтрға барганында жазылса керек. Себеби бул 
Носықта сол дәўирге тәе  ̂ болғаи қа ра қалпақ  жигитле- 
ри менен қызлар1-1ныц сынатламасы бериледи. Мысалы;

И(]гитлсри бард.ур Р.^етем сыпат.ггы, I 
Ғоруғ^илдск ореб атлы, ҳайГ)ат.пь[,
Доўлетнярдск шижаотлп гайратлы.
Кескир кылыш, кама)) тоилары бардур.

Нйгит гезер даўаи цыш биле яза,
Әреб атлар мннип, елиндс.,базы,
Изинд(.> !^ула1^лы, шаша1;лы тааы,

Г Сағрысыида зе])бап жуилсри бардур, -

1Иайыр бул шгкнри арқалы өз елин «ацшы сл» сыпа- 
тында тәриплемекшн болады.

Әжинияз  өз өмирпиде Қазақстан далалар1>шда бкр 
неше мәртебе болған.

Он[>[ц Қазақстанға  болған ец биршпин сал.хаты ағ.а- 
I йи'1'лсриннн Әжинпязға бир қызды атастырып, соныпан

ол з^ызды шг^йырды - 1‘;әлсмей қалыўы пәтийжсспнде 
ғ^ызды басқа биреў менен қашырып жибсрип «1\ыз жо- 
ғ.алып кеттн. Таўып бсрссец, яки қун төлейсец» дея
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айтылған жаладаи  басланғаи. Соныц уи^ында ол бул 
сапары Орснбург қа.часына шексм барын қайтқам. Бул 
ж ағдай  онын «Шықты жрн» мухаллесинде айқын сүў- 
ретлснедн.
Мысалы:

Дорбадар болыи гознбак, бул алашта тюшше ай, 
Таиладым ҳеигбнр хабар, нимдаи сорасац ие внай. 
1\алмады ҳешбнр Ллаш,. .уи-н геибегсн М0ге[) Лдай,
!'>ул пәлекинц гердишидан бдсымда бардур ак ўай,
Лх, дорнга, уац дарпг, .иыц саиы өрман шь1қты жан.

I
Бул му.х.чллсс исгнзпнси мол.л,'1 Ернмгс арнап жазы.л- 
Ғйн Гюлын, бунла Қазак_стан турмысы айқын баянлауы 
менен бнр қатарда Ожинняздыц қыз излсп жүргснлнгй- 
де ссзи,.'1сд̂ 1. '

Ә ж н н н ф  э.чбетте бул қосықларыпда туўысқан қа зақ  
халқынын^ 'мнГшаидослыгын тац.чаПы түскенпю мақт"'>’ 
ды. Опы рқымыслы адам сынатыида сыплап қоналқ;.?- 
сыпа Қ01Г сойып, ийнине т ск н е н  и^аўып ат мнпгизген-- 
лигн туўысқап ха.тықлардыи; бнр-бприие болған татыў- 
лыгы— дсП| биледи.

Буннан'  тысқары ол орыс хом погап хплықларын:.!-; 
.арасында да бскчган. Сопып, у т ы и д а  о.ч ҳәтте генпара 
халықлардыц 'М 1 .-| озгстелнгнпде өз му.халлесинс ки-ри- 
тсдн. Бул жагдан «Қимнеп сорасац ие знай» дегеи л-г- 
тарларда апқ|^1п ссзилсдп, Со.;1айда ол өзииик көпш*;':- 
.пик ўақ1ын •Қа:!акстап далаларында  нтки:^геи. Бул жзғ-  
дан таринхшы.чар жақсы ацлыгандан сол дәўпрде 
ўапыц Қутлымур.-гг инақ медресесин питкерғен он алгы 
.жнгиттнц хан п;>|1маны меиен Қаяақста!! далал зр ын ис- 
лам таглий.матын та])қатыў ушып Қазақстап дала.-^та- 
рына жибсрп.мнўнпеп болса керек. Ола))дын арасында 
Әжнния.зда бо.1иан. Сонын ушыида от^щ бнрпеше мэр- 
тебе узак_ мүддепч.’ Қазақстанда бо..:1ғанлығы сезиледи. 
Усыпдап себси.кер мснен опда пя елии сағынған қос.ық- 
лары к(-!н муғдарда жазылғап. Шайырдын «Елдп көрер 
күп барма скеп?» қосығы да сол тинкарда жазылғ.,>к 
болыўы итнмал. Л\г11салы:

-Арзыў ;)('|лср Н0ДЛИМ1Ш о.з йуртымы:зга барғалы, 
Яру-дос.1ар .\01\! чэдирдағ! билэи бирге жүргели,
Рәхим ;)|1'!а, иатшахым. елгс жеткеп еен мени. '
Я илахим, елимдн иорер күнлер барма екен.
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Бул  қосыгыида шаиыр «Рохг.м апле патшахым,  слиме 
жеткм:)»— дсп >к;1.лбы|)11[1ады. Дсмек Әжтшя.чдыц у.чақ 
муддсттс «зге журтларда Цг!ЛЫ!1 кетиўииш!, нчидс ,\аи 
п;;рмаиы тийкарында болғап. '

Сс)]1дай с а ғ ы и ы т  сц б а с л ц  ссбсипиг болганба,  қа- 
лайда Ожинияз иоазиясыида тсмасы сц баслы
орыига квтериледи, Ол туў1^1лын әскен слтг  т ы н  мага- 
насында сағынады.  Бул ндся бас1<а фи.,тосо(|)пя.1Ы1'; қо- 
сЕ.гқлирыпда да  кецнеи орын алған. Мәсе.^кч!, оныч 
«..^йрылса» атлы қосығын алып қаранық,  қогық Мақ- 
туықылы по.э.чнясыиап тәснрлении жазылғапы мсиеиде, 
буида шайырдыц нзпне тән болған көп гана дәртли 
язлсиисле[)и бар. Мысалы:

К..п1иен айрылған дий.үана болар,
Ярынан айрылган- байгнно бч.чар,
Ҳәрреаер уша алмай пэрўана бола]),
Уясы бузылып палдан айрылса

Г о т  Гпггиттиц д а ў л е т н  ба|)  б а сы и д а ,
Ҳом агас1,1 ҳом инисн цасында,
Ҳ;|ркпм 03 с.т111нде тецн тусында, .
17лгит қаДнрн болмас е.чден айрылса. I

Бу л  қосық .қатарларын шын мониспндеги хикметли
■ С‘̂ 3 сыийтыида қараўға болады. Бупда ҳәрқнпдай адам-  
гшн өн елнп сүГтўи ҳом қәстсрлсўн зәрүрлиги айқыи 
;1Й1Ы.г|гап. Якп болмаса «Жақсы» қосығыи алып қа- 
райық:

.1'и й нс  !;ылыгг е л д и  т а с л а п  к ст н е н н е и ,
Кәднриц би.к.мес жерде хы:шет еткент-и,
Я£ат Ячерлсрде мусапнрлнк шеикеннен,
Урып согып хорласада ел жақсы.

Ҳәрқандай шайыр изи жасаган за.маиынын. квзн 
меяен 'қулагы. /^смек шайыр болган адам өзи жасаган 
^;:;м.аиы .хаққында пнкир бклднриўи лазым.  Со.ч ушын- 
.г;а жаз1.|ўшы ҳам шайыр дөрстпелерп өз халқ1.1 .\ом /ка-, 
с: )ғ ;т зама>1ы ҳаққында айтқан одалатлы пнкир.мери 
мененде влшенедн.

Әжниияз жасағаи заман XIX әсмрднц орта дэўпри 
болып, бул даўирде қа рақ алпақ лар  Хорезм жеринмц 
отырықшы халықларынап болып толық қәлиилесксн, 
клдин социал жағдайлары бирноўпйе жақсылангаи дә-
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уирлс))!! ед11, С^'бебн бул доўирде қарақалпгиүпар Ортз  
Лзияиыц басқид;! халықла|)ы сыяқлы Шығыст1.т, белги- 
лн'  к;]лаллры Гюлгаи Бу.хара, Самарқаид,  Хипўада тә- 
,,-|и?л алыўгл ерисксн. Сол ссбепла Әжпинязда вз дәўи- 
р!И:1;к 0қымыс,;1ы адамларыиан есапланатурьш едн. 

^Еь :̂'!1НЛ[ жагьшаи алып қарагаида бул дәўир хаи зу- 
льгал1>1қларыпьн1 ҳәў]|жге мингси ўағы болып, Хинўа 
хан^гығында жасаўигы халықла])дыц еркннлнк уиил! 
гүрес .хаққыидағы гүсинпклерн ендн гана қәлиплесс 
бзс.чағаи едн. .Хаилардыц .\альп<лар үстннен .хәддсн 
зыйт кйн са.чық.чарды са.;|ыўы, .хәтте «Хан салыгы» дсп 
,хал;':1қт(.и1 қьыла[)1.1п тартып алыў сыяқлы турпайы одет- 
, '1 С р дн ц  б().чь|ўы, ха.чықт1.|ц .хаиларга болғаи наразылы- 
ғыя алыц к с ; |Д 1 1 . Хийўа .ханлығыныц халқы негизпнеи 
(ө.^6ск, қарақалнақ,  түркмен, қазақ)  төрт халықтан 
11б;:‘рат болын, хаи снясатыныц халықлар аўьгчбирптли- 
ГН55 бузыўы иәтийжссинде ел арасыида қарақпи.тлық 
:./'рскетлерд11н ҳоўпж алыўы сыяқлы турпаны жағдай-  
.::'р панда болғаи.

5у,!1 жағда нлар  әлбетте ҳәрбнр халықтыц еркинлик 
,ҳә>л де.мократпя ҳаққынд; |гы т;1лан.-|арына нүтки.члей 
кйр.и.\'1а-қарсы сдп. Соныц уп1ынд;1 бу.м даўи|)де жасаған 
шайы|.).т;1р 03 >к;1с;1гап замаш.т;!н  миниегдар бо.пды— 
.аев апт1.|ўга да болмапды.

Г)жииияздын, «Бозатаў» по'^м;1сы бул ҳаққыида оға- 
:',аракте1).'1и маг./1ыўмат,;1арды бсредн. Бирақ  ҳузнр 

мдселс ол ҳ;1ққыида емес. Себебн «Бозатаў» бул жу- 
1'/)-..ста вз алдына бнр бап бол1-аны ун1ынд;| бу..'1 бапта 

'.);кнния:1дыи, «з жасағап ,з;1.У1;1пы ҳ;!ққыпда бнлдир- 
қосықларьп! додалағаиды м.чқул кордик.

Ә^мппГяз өзпннц «Г)0лмады» ;1Т,.1ы кос1.п'Ыид;1;

С онем лс]) 1511л ы н д а  т п . 1.'ы с.з:! с д и ч .
Ҳ;),У11:1кг(' К1\1гпгр(ч1 )1:аи;1И Г>п.:|ли1дь!.
Ту|'рт.1МД;| т:1.'П1ЫИ1';п1 ;1.'! 11.111 П;!,:! (.:;ц|м,
1-;о.1111г. (м я т л и р ы л )  м ; |м : т  Гт.!|:и.:|ды.

Ә.М1111 1;;),чим Д:).'|;1<'1: Гю.иыи Г)у|.-Ц |ди,
}1():иич)11.ч1пч1 |;;|И .1Ы  я и и .ь м  то1;и ,1 |ди ,
Ж(>,1| (')()||1.111Н '[ИгсИ .\:|С|.1.М 1'1,\3'И.МДП.
]:!а;!ар|';1 е л т к с д д е И  |.:« |)ў ;ц | 6 о ,'1 м и д ы ,—  

дс.п - ж а з а д ы .

Демек усыпыц өзнпен-ақ мэлнм болып тур. Әжи-
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НПЯЗДЫ11 өзи жасаган  заманға кеўли толмаган,  Бүч^ыц 
ен баслы собеби соида, Әжииияз  билммлн болғапы ме- 
лси халқ1)1 бллимлм бола плмаг-аи.

Билимси.члнғс лүким сүргсн жсрде таЙ1.1[)дыц опнгл 
билинбсйди. Билимсиз адам, билнмли адамиыц кеўлин 
анлан алмайды.  Соныц уи1Ыида Әжиния.ч ө,5ин жалғыз 
сезеди. Шайыр «тнлла са.зда, алгыр ба:!да» болраи, 
бирақ «маман,  қәлпе,— саятлары» болмагаи.  Оиыц тои- 
лаган ҳасыл жүгн— поэзия. Бирақ  сол ҳасыл жүктн. 
базарка тарқатқамдай кәрўан да болмады, Буған эл-- 
бстте өзиимц жасағаи  замамы аныилы еди.

Әжииия.ч қа[1а1\алпа|1; аўылла()ын а])алап өскен ша- 
ныр. Соиыц ушымда халық турмысы омыц қәлемннин 
шсттс | ;алган е.мес. Ол аўыл кәтқудаларыи салдамлы,  
билимлм ҳом әдалатлы адамлар сынатында сезедн. 5 и- 
рақ о.тардыц кс-)1 1М1 1 1 ,липг диянатсыз.  0 .)!ар халықт!)Щ 
тәғдирн меиен саиаса бермсйди. Өзи зордаи күи кө^^пи 
отырған .халыққа салықты көбенте береди.
Л^ыса.чы;

Халык сираға-!! аталыкка,
Ис ўкүпитип хатпл1>1қка,
Куш берии гилкий салы^^ца,
Халықты иостырыў шул )черек.

Буида аздам, олардын халықтан пара талаи етпўле])н, 
кеншрин бол.мамтуғын жагдай.  Бундай жагда1"1лар ме- 
нен олар ә.злернммн. кәтқудалық атақларыма да  дақ

- түсиредм, Ожннияз  бул жагдамларды терец сезгйпн 
у т ы н д а  олардын ақсақал.пық нарасатына улксн гу,'.'!.ам 
менен қаранды.  ЯғмыГг сол «Ксрек» қосығында:

Согис келтирии атага,
Исин жкберип хатаға.
А.уылдағы кәтчудага,
Са1И)1 жоқ пара пул керек,—

ден жазад|)1.
Ммие усыидай келиспеўишликлер халықты үлс.ж 

қыргыпга алып келеди. Соныц ушында ол бумдан ке- 
лиспеўнл!лик.:1ердин ' дерегнн излснди. Буиыц дерсги. 
әлбетте сол за,мапныц хан .ҳә.м патнитларыныц сиясаты 

менен байланысады.  Патш алар  байлық артты рыў'
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ушыи урыс-кагыслардаида анбынбайды.  Сол ушында 
■әдадаг мзлегеи адамлар тәғднри өлнм менеи пнтеди. 
Мысалы;

Цумартып тегии а1^шаға,
Адамьга кемип пацсага.
Халы]-;ты еорагап- ггатша^^а,
ТСуяде-күнде урыс керек.

Әж:кнняздыц пиғчири бонынша натша, хаи, бин ҳәм ац- 
сақз.лларл;.1 халық одалатлы^п>!ғын қорғаў ушын гуре- 
сиў.и ксрек.) Сёбсб» әдалатлы баснты болыў, елге шопан 
болиў МСЧКЧ1 барабар,  Ҳәрқаидай басшы өз елин қул- 
ғя ййландырса,  оннан әдалатлы басшы шықпайды.  
Әд'ял басшы өз лухараларына тен, көз бенеи қарап,  
ол?Г'ДЫ өз қылмыслары т и й к а р ы Е 1 д а  жазалап ,  әднллиес 
тийкарыида >кумыс ал1)1п барыўы керск'. Бул бағдарда 
ол сол дәүпрдеги Хоре.зм хаилыгыныц сиясатыи қатты 
сынға алады.  Мысалы;

1^арсыласса ҳамириис ноп.диргся,
Биразлардық бау1.1|>лар|.т. Т1и!дирген,
Ө :з л е |и т е  бгГ ш м асг^д и  к ү л д и р п ч г ,
Ург('ии1!1 е л п п д с  :.!;ипым х а п  б а р д ы ,

Әжииияз сонын 'уп^ыида о:) заманынаи қатты нэ- 
лыпды,  Сопын у ш ы ида .о л  әллс қандай бир әдалатлы 
з а м . т д ы  ансайды. ,Яғнь!Й:

Шад болып дәўра;!т сү!)пў|'г,
Иаямлы дүп ь я  (гөрпўгс,
Цатар 1(урбы менек игү^шўп':
0жи11пя;;га :;аман 1;е|1('1.-,

Бул тек Әжннняздын өзпнс гап;1 а1П1.1лган тплсгп емсс. 
Со»..‘'1Н, менен бн|>лпктс ол х;)ммс ўак;ыг халық пенен 
Г'1фге болыўдг.т 1<п;к'нд|1. «Бу’,!1 б а \ы т  тск меинн қара 
блс: ’м ушып гапа :к)рүр смсс. Халк^.ғм менеп бнрлиғсте 
Г)Г'.-гпй»—-дсп /Кар са,'1ады. 1\пс1,нс!ыц соцында бул т1 '  
кг' ,  оғада апк^ын аитылад!!!.
« - I  -алы;  ' ■ ■

Сорлы иухмра. хц.:и.[|;1;а-,
Кол сп:1Ы|| Г)ара|) зкар!>|Қ1;а,
КөнПгН'! ссаисыа са.:|Ы1[1{а, .
Жайпаи ]каспар заман нерек.
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Қул..'1асы Ожипипз ө.чмним, жасағаи  з^1м;ии>1 ҳом оп.' п̂11 
келеишги ҳакқыида емин-еркни иикир билдирс' а.'1Ғ’а1 
шайыр. Бу.и !\осықларды мэзи шақырық қосЫ|Қ.;1ар со.- 
патыида қаран болмайды. Себепи олар терен лирика- 
лық лапыз беион жазылып гиайырдыи, өз за.маиыиа 
би.ираи айқыи кәз-қарасларып соўлелеидпредн.

2 . ФИЛОСОФИЯЛЫЦ Л И РИ 1{Л

Ҳәрбир И1айырд1.1н, қәдеми оньш, дүнья тапыў тәғ- 
.лт' |магы. '1арьта бай.ианысл^.к Соньи!, учпын к о с ы қ  ж.?.- 
зыў оие|)иде ҳәрқандай шайы|)дып н и к и р  дүиьясы1":г..<1|, 
кецлпги мсиен өлпюиеди, Қ ар ақ ал иақ  әдебияты тар,1‘“- 
хында кеп ғана шайырлардыц тсрец бнлнм ийелси п 
кил жер жүзплнк илнмлср мепен сырлас болғап. :!Ь'-ы 
байқалады. Бул тараўда әснресе Ожнпняз 1иайыр.;ы:з: 
лунья п л и м н и п ц  көпшилпк бо.:1сгнн өзлестцргеии ч,.» 
лим. Ол сол доўи|1диц ец керпсклп оқыў орынла:»ы 
}(т' ' |ўаныц Шерғазы ҳә.м Қутлыму[К1т пиақ медресе..’ ■- 
рнн  питкергепн ушында ол жер жузилнк илимлер,Д(^п: 
.жетнскенлнклсрп меиен сырлас болыи, философиялық 
тәглпйматларды тарқатыўшы шайырлардал болған.

Ожнпияз но::)311ясынд,а көрнекли грек философлары 
Аристотель , ] 1л.атонлардыц аты аталыўы меис)1 бчр- 
■ликте Исксидер Зулқариайн,  Харруи ар Рашид,  1г5н 
Сиио, Обилқасым Фардаўсий,  Олишер Иаўайы 
Му.хаммед Фазулий тәғлнйматларынын сиптезлери 
■знледи. ■.^^әселеи байлап қойгаи жеринен босанын т а ў - • 
та шыгып ксткен / \флатунныц (Платонмын) ылағьи^ыгг, 
таў кнкиарыныц гүлнн жеп, өзипде үлкен куш иаПдч 
Гюлғаииаи кспии қасқыр менеи алысып, оны жецг.-л!) 
ҳаққыидагы рәўият Фарабий трактатларында да угиь;- 
райды, Бул ҳаққында Ожинняз;

\аи1-хпц| н^егеи Афлагупн1>|ц ылагы,
Гурт бн:10и дүгисер даг а^тсыида,—

деи жазгаи. Гурт— парсы тплинен кнрген снз бо.:ып, 
қасқыр.  магапасын ацлатады. Демек ^)жипияз Платзн. 
шығармалары меиеи таныс болмасада,  бәлки о:-.>1н; 
шығармаларып-  шархлағап шыгыс плымларыиьш, 
иетлери менен жақыниан таиыс болғаи. Соиыи. ун1ыпда

£8

114



иныц шыгармаларыидг! ерте доўирго тэн фи.лосчл|)пялық 
■11̂1'лииматларда бар.

Фплософия филология меиет! оғада банлаиыслы 
илим. Сокын уи1ьнтда шығнс сл.'1ерннде квн гана И1а- 
й-.рлар ө.члсрии <|)илосо(() ден атамағаиы мененде фило- 
(>^а1иял1.1қ лирнкалар жа.зып бул нлимге үлкен улес қос-'

. 1 1 >1 Г' | . 1  .МОЛИМ.

0>К!нп1Яз иоэзиясын1,1н гсйиара элсментлериидс сол 
^грикарда ба.ҳалаўға болады. Ол путкил барлықты көз- 
1с .;<оринбеитугыи жалгыз Ллла тал ан ын жарат1\аи- 
Л1:)гыиа ықрар болгаи. Сол у1нында «жер үсти» ҳә.м 
«жер асты» дуньяларыныц бар скенлигиие үлкеи исе- 

.меиеи қараиды.  Ожниняз «адам затты—бул дүнья- 
к(-1рки»—дсн бнледн.

Ну.п дуньяпыц көркн адам баласы.
Сол адамлыц кекке исстер иала(л.1,

(Л йрылсч!)

)̂:.1чИ11ня:.!Дын, пикирн бойышна қүднрстн к ү т л и  Ллла- 
т.а,па ец дослен бу,ч о.пемдн, с^щынаи тоиырақтаи адам- 
.ч:пты жлратқаи.  Ьул .хаққында «Демннкче!)» қосы- 
3’ында:

!\үдкр(:'ти күшлид\"р_ ло 11Ы.чса Субхан.
Коктеи С11Ц жаратты' топырацтаи инсан,
Кими каиир болды, кими мус.ы.тмаи,
Бо])а1с!П1ц атасы йдам дс.миш.ю]),

1иайи]1ды11. аГггыўыиа қарағаида ҳомме ўақыт н!ай- 
тан адамды жо.чдан 1ныға|)ад1.1. <.'('беби .хәрқандай 
адам жаман ис ислесс ^найтаииыи, аллагаиына ннанып. 
:ислендн. Себсбн алам:,'1ар арасыид,;|гы бар./1ық қарама-  
қарс!>1лық;1арға таГыап себситп  по.п|’аи.

(’онын у т ы н д а  «)жииия:( (-(ми]) г(-)з:.)ал.пыгы адам- 
лардыц аўы:!бир1ии.пи|'индс екси.пнин се.чедн. «Ж алғыз 
дән ас бола а.п,мас,:|ыгы сыяқ.пы жалп.ич адамда хальн^ 
бола а^ьмай.чы», Лд;.1м,'1ар арасында >колдаслық, дослық 
сн, кучпли қосийет болыи, ола|)дыц ўагаи, сл йтнранына 
биригн\'лс|)ии қ;)./1сйдн, Бул никир оныц «Көнлнм ме- 
!.агд» ^(''^сыгында огада .\аракте])лн баяцлаиған.  
Мыса.гы;?
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Ашыц—ярсыз, бүлбил—гүлспз,
Кийин—шөлсиз, сона—колош,
Знйўар аптар, н?уртсыз елонз,
.'\дам бир дпйўана мегзс^р.

Буидан ппкирлерди антыўына оныц жеккслгунгш 
қа.чгмилығы ссбеиши болған. ПЛайыр ө.ч халқы менен 
бирл!гкте Бозатаў трагедиясын басыиан кещиргенк 
ушында, душпанга бенде болып қалғап а.ч халқык.  ел- 
сиз қалғап ўатаным ядына тус^грш!, тап усыпдак пи- 
кпрғе келгсн. Оснресс бул ппкпр «Дәўраи бол.\.ады» 
к.осыгыпда оғада ашык. ай-п,г.::ады. Мысалы:

Мепдс ўатаи болды елатсғлз чалғап,
Г)агларынаи бүлбил упи.и!, ;1аг коиган,
Зийўар дер дүньяға полгеиим ялган,
Меыде бпр бинчайгы заман болмады.

Ожинияз ҳәрқандай ханды .халықтан айырып ' 'гра- 
майды. Сомыц ушында бнр ханлық пшппда болып 
аты[)ған басқышпылықлар опын .'«'йиппе тийедп, Боза-  
таў ўақыягыпда сошпама .чалы1\ қырыльтп, бул ҳәдйй- 
сеге хапиыц араласпаған  болып өзип шстке алыў да 
шапырды ойлапдырады.  Соныц у1пында хгпп-ч йрнап 
фнлософиялық рубапы жазады.  Мысалы:

Қасқалдаққа бир ага])Ы май . питсе.
Га11){ылдас.ып цопар колии танымас;
Иатшаиыи дәулети кайтайын десе,
]{озине май питии, е.тип таиымас.

Фп„'юсофиялық ли])ика кобпппю ҳнкметли со^лер 
врқалы да берпледи, ' Себсбп ҳпкмет.ти сөз дегеннин 
өзиде фнлософия.^ Сопыц у|иыпда афортим тийкарында 
қосық жазғ ан  шайырды фплософиялық маппдег;'  қо- 
сық жазған шайыр сыпатында таныўға туўра кел:'..чи,

Фпрдауснй, Нпзамий,  Наўайы,  Фпзулин, Мақтьсмқу- 
лы ҳорбпр қосық қатарларыпын ҳикметлилиги мененде 
ажыралын турады. Әжиния.зды олар меиен бир к а т ар  
қарап болмасада олардан әспресе Мақтумқу,’!'.,!даи 
вдеўир тәснрлепин взиниц пнкир дуньясын әдеўи;'  ке- 
нейткеилери байқалады,  Мысалы:

Клииоп апрылгэп дийўана б о л ар ,■
Ярыиан айрылған бийгана болар.

,■ (Айрылса)
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Тулпр дегеи ябы яцлы болмайды, “
Тасца ТИЙ1Щ дойиагынан айрылса.

(А^рыжа)

Апыллы яхшыны[| гий.неси болмас,
Яман адам гийне тутса умытпас,
Лт1^а мингеи кәт1{уда болмас,
Пурттан асқан акыл ҳушы болмаса.

Әжипыяз адамла рды «жақсы» ҳәм «жамам» сыпа- 
'1ыида еки топарга бөледи. Ж а қсы л ар  көп жагдайда 
очпн бплим меис‘11 толықтырып барады.  Соиын, ушында 
().м бнлимд» жақсы адамларды !^әлнплестирпушн фак- 
гор С1.1натында қарайды.  Ж а м а н  адам өзиниц отырар 
ор|:|-1н, аптар сәзни билмейдн. Сонлықтанда ол жақсы-  
,мар1а қарама-қарсы тәртипте раўажлаиады.  Ж а қсы  

жамаи адамлар  өзлсриниц характс])и кншнпейил- 
лпи, дап;|,'1ық, нарасатлылық исисп бир 1\атарда тоиас- 
Л1.И;, аткв.злик .хәм жала.хорлық сынатлары менеи ажы- 

турады. [Зундай сынатлар ер адамлар менсн 
|и|| шкгс  \ая.'1лар арасында да болады. Соиын ушыида 
.м.шмс.п ср адам мепсн .\аял аўқам дү.^зип ссмъя қур- 
I III 1.1 гаи усыидай бир-бнрннс қарама-қарсы сыиат- 
.||.1|м:м1 .'|ў.;1;|қ бо.иыўыи уқтырады. Себебн бундаС! ж;!ғ- 
'1, 1;.1.1р ;и"|.ч;п;ын. булылыўына а.;1ын ке,'1едн. Бу.т хақ- 
(■,||||'1.| 11]а|'м,!]) озииии, «Мегзер» !\Осығыида;

111111111. прм.иг-итррге,
1и ' \  11111. \ | г г ; : с | )  я г г р г с ,
<11.1 \ | . I I I  1\:гг1.1ц з к а қ г ы  с р п . ,
Г . | \  I 1.1 I \|  I. Д(>>;,лк;'1' | ; с  м ( ' 1' ;1с р ,  -

/|.< II .1 I ; I 11.Г

( . 1 ) 1 1 1 . 1 1  \ 1 1 1 Ы 1 Г 1 . 1  . ) . Г . 1 | И | | ' . 1  I .1 . п  , М|  ( { И И  И. М I I  | \  I 1111 Т 1 м " 1 К ; | ] ) Ы  

■ ' I I . )  I I I  I I .  | 1 ' 1 . ' | 1 1  1 И 1 . . | 1 , | \  . ' | | ' | |  I 1 11111 I I I

,\ ;;1м ||;|,|:и |.| 111.111 |).)]ц| ои]) 1у]1ли бо.'1ыи кери1ГС бе- 
ри^^и \1>| МКИ1Г 1>11]|;1Қ 1|М11|)Д(. \;)]) |\,]).1М1 т;)]1бияланыў- 
М1Ы.1ЫГ; б;|р. <'Л;г1\1 ( 'пиики,  м;|.;1 т ; | қ 1 . т ; т  гутылады».
I | | 1 К И ] ) . К ' с  б(1.'1м:н;т ;|,;ь'1М мсиси /ко.М1,:1с бо.:1ыўг;1 бо.д- 
м ; и " 1Д 1.1. ('оиыи, \т1.1н,,'1:1 :1;1;1М.'1:1]) о( и,);)ийлстлсрн тнн- 
к;||>ыи.'Г1 ажыр;|.|;|Д1.1. [)\'.'1 иики]) шайырдыц «Мегзер» 
қосыгыида ;1нық б^от.-кпм ;1н. Мыг^пы;
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Л д а м  у .’1Ы а и р п  а д а м ,
Х,а,:|л;к' у р г ы л ,  кеў.мнм мудалг,
И о з т г Л ( > т  б и л м е г е н  а д а д г ,
Тор'|- аи1\.чы малга меп^.ер.

; ) ж т и | я ч д ы ц  г т к и р м  б о й ы п ш а  х ә р к п м  өз  1\обилеги 
бо| 'п.1тпа .чорскет етпс1'и кере к .  Б а л ы қ т ы ғ а  кө„’[, дий-  
д а и г а  кетпсн,  т а й ы р г а  к әл см  керск,  С е б с б и  . х ә р қ а я д а й  
йдцу .ныц қ э б и л е т и  га.1а1ггт|.1 кс . ; г тр и п  ии.1гады.

К;к'ии ийеси болыў ҳарқаидаи адамга Аллатаала 
турс^ч^^^ри берилгси сып. С.оиыц у1иыида .\;эрк1гм кә- 
сибиитл ик'бсри. Сол кэсиити раўажланлырыў ушын 
олйрга тиикар жаратылып бсриўп керск. Бул иикир- 
лер ()!1ыи, «Қсрск» қосыгы1!да жәие де раўаж.таиды- 
р1.!.'1гап, .Мысалы:

Динхаиға ж'ер керск, ту1;ы,му хоккиз,
Б у л б и я г е  г ү л  к е р е к ,  назбгио^эф руз ,
Валы(ш1ы}-а дорья, о;^ек я теци.ч.
^'(анык керек, йоцса жекси сал керек.

Әжиния.ч жасагаи замаи огада кайгылы сди. Ссбе- 
би бул д;п'ирдс ясаўгери^и.тик огада көц болып, ха.'!ық- 
тыи басқыии1ы.ларға {к'пдс болыўы, со.т тиика1)л.л сл 
көппш, бағ..’К1р қуўрап бү..-|бил ориыиа 1-арга-заг.т;!рдьт; 
панда болыўы ишйырлыц н.чи жасагаи ."‘.амаиы ,кақ- 
кт1!нда фил(')софиялық пикирлср билдпрн\лпгс тс е'.‘беп- 
пп! болғап, Ожпппяздын пикирп б о йы и т а  бул дү1!!.я- 
иын *->.̂ и бнр |\;)рўапсара|"|ға усайды. Адам.чаг г-липгпдс 
бир к;4рў;и! сымқ.!!.! 1|;1яис1.1:!, .\;)рқа1!да1( к;)р\а(1Н!.1К 
ял1Ь!-жетп куи к;)рўнпсара|"|да тоқтап, сои,ыи;и! у:!ақ 
А'!;.)изи.т.че.ргс /̂ о̂,;! алгат.т с1.1Я!\.1ы ;1дам.чаттын :(!П!;.1С- 
Ж ( ' Т И Н С  аа !̂.■1.111.1 Қ Н М 11Г)Ц де бир күн С!.!ЯК_.! Ы  бол \ ' ! , ;1Й Д Ы . 

и!дай ада,\1 бу.т омирдс м;иит1 жасап алм..'й,аы.

г)гке.'| Г т р  к ү и  июраЛ т у га р ,  
С’удь  әСг.чемес ги!.)1)яи екдп.

Яки:

(Г.нди)

Бул жсрде шайырднц әжслдп т а р а б  пспен гсцлесгн- 
рмўп бел! псна. Ьпрақ халықлары әдебин гыпда
Шярабт!.1ц 1‘ки турли мағяпасы бар. Б ирипитд еи  И1а- 
раб--қуўапы111, Пкитпн жағыпаи !<айг!.1. Қайгы,'1Ь' бо-
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лыўыныц себеби ш араб  ишкен адам ҳәмме ўақыт ада- 
сады. Адас1^ан адам тунғыйыққа тиреледи. Соныи 
ушында Әжинияз «Әжел шараб  тутар»—деп айтқанын- 
да  бәлки адамзаттын, қарацғылыққа (ләтке) жөнели- 
ўин айтпа^^^шы шығар.'

Екинши жағынаи қарағаи да бул пикир шараб  иш- 
ксн адамныц барлық қыйыншылықларды умытып, бул 
дуиьяпыц ғалма-ғаллықларынан қутылғанлығын еске 
түсиреди. Себеби ҳәрқандай адамныц ҳәм яр-досла- 
рыныцда бул дуньяда мәцғи қалмаўы зацлы қубылыс. 
Мысалы:

Бул дүнья өтерлер енди басьщнан,
Цатар яраньщды алып ]{асыцнан.

(Айрьиса)

Әжинияздыц пикири бойынша ҳорқапдап өлим Алла- 
тааланыц қәлеўи ҳәм Озирейлиниц бул буирықты әмел- 
ге асырыўынан пайда болады. Яғный;

Жан бир гүлдур солар болса,
Әзирейлиден хабар кслсе.

■ (Йоқты)

Әжинняз басқа шапырлар қатары өз шығармала-  
рында жер усти дүиьясы ҳом «жср асты» дуньясынын, 
Гкор скенлнгин тән алады.  Яки адамзаттыц «ски өмнри 
бар» деген шешимге келедн. Шапырдыц гсйпара қо- 
сықларында жәннет пеиен дозақтыц бар скенлиги ан- 
гылады. Мәселен:

Сийнесиниқ 1(ос әнары,
Беҳиш алмасыпа мог;и')).

(Мггпер)

Көйлек шешип кеўлин агипаГ!,
Дозақца түшкене мошер.

(Мегзер)

Г)прақ Әжинняздыц пикирипде аГн>фым қарама-қар-  
Iм лықларда ж оқ  емес. Ссбсбп ол айырым қосықларын-
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да адамзаттын екинши дүньясынын бар екенлигнн тэп 
алғаны менен гейнара қосықларында адамзаттыц екнн- 
ши емиринин болыўына гуманланып қарайды.  Мысалы:

Сөзле ҳә бүлбил зибаным, ;
Екки келер заман Й01?ты,
Ь^атар бир күн шийрин жаньщ, I
Бул сөзимде гуман йо(^ты, ;

(Иоқты) .........
* • I

Д ем ек  адам зат  өз жаиы нан  айрылғапнан кейнн оныц 
мақсет  әрманларынын барлығы тоқтайды—деген ше- 
шимге келеди.

Сонын ушында шайыр бул дүньяны адамзаттын 
мақсетлер жолындағы гүрес дүньясы— ден түсннеди. 
Адамлардын бул дүньяда бпразыныц әрманлары орын- 
ланады,  бнразы орынланбайды.  Инсан соидай жа ғда й-  
да 'бул жақты  дүнья менен хошласады.  Ал адамньщ 
скннши дүньяда бахытлы болыўы Аллатааланын ер- 
кинде— ден биледп, С о н ь т  ун1ында Эжннияз  түснниги 
бойынпш Ожел ад амзат  емнрнннц ен; сонғы нуқтасы. 
Бул ҳаққында ол;

I
Кимлер ашық болып өтти, . "
Кимлер ма!5сетипе жеттп,
Кара жер бәршени жутты,
Ллган дүнья доян йоқты,—

деп жазады.
Әжинняз  бул пикнри мснен «Лдамзат  бул дүньяға 

миймаи» сонын утнында ҳәрким бул дүньяда жақсылық 
пенен ат қалдырған ж ақсы —деген идеяны илгерн сүре- 
ди. Ол генпара қосықларында адамзаттыц екннши мәр> 
тебе тирилмеслигнн айтқанда да бул дүньяны нәзерде 
тутады. Яғный:

Борше бул ^'^'ньяга меҳман. 
Тири йурер заман йоқты.

(Поцты)

—деп анта келип, бәрибир ол о дүньяда адамзаттын 
қайтадан екиниш мәртебе тирилиўине исенеди. Сонын 
ушында онын иикиринше хәрқандай әдалатлы, и!*ман-

34

I I I



п̂,1 удам 0 дүньяда өз мақсетлерине жетиседн. Бул пи- 
м(р оиыц «Ишида» қосығында анық айтылған.  М ы сал ' ' ,

1-(ушарсақ ҳүр илә ғулмаи, 
Жәпнети рузўан ишида.

1>ул қосықта баянланған «Жәннети ризўан» (Бейнш) 
Г)(1.лса, «Ҳүр менен Ғулман» (Бепнш гөззаллары) сыпа- 
| | . т д а  бернлген. Д ем ек Әжннняз адам өлгеннен кейин- 
;|.г қммтадан тнрилиўине нсенген.

Шайыр сонын менен бирлнкте адам ла рды қ бәрпн 
(и!1)қ1>!йлы деп есапламайды.  Себебн адамлар бнлимли 

|'т.'111мсиз, ақыллы ҳәм ақылсыз,  парасатлы ҳәм 
п;11);к'атсыз, әдалатлы ҳәм әдалатсыз болып бөлинеди,  
<'.о11ыц у т ы н д а  «тен теқи менен, тезек қабы менен» де- 
1С11,||гГ| хомме нәрсени өз теци менен бирликте қараў, 
1м'||('к. .\1;.)сслен; Ғарға менен бүлбилди бир қәпеске қа- 
м:и| 1)о.1м;|йды. Сол айтқандай-ақ бүлбил өз гүлине, 
|\'Л1|,||) и.| ссГтсмне ийе болыўы керек. Болмаса диалек-  
111К1.11.1Қ Гшр.тк жоғалады,  .^\әселен:

1\а1111;эбаи );олыиа түссс а.:1гыр баз,
Цаиатыи 1;а11Ырар цодрцп ио бп.тсиы.

41,II Г)(|,'1м;1с;1:

;1\1111,1 !1.М;П1Д1,| И11]1.\П̂ГеН, 1
1;г1! ()||.'11.111 д;|,\'|)ап сүрмегеп,
Г'|Л111111. т;|;яи:1.1,п тс1).мег(:м1,
11г- 1т.'11'11|| гулинц ];одрпни.

................ .. 1:1 ;1Г;1м 1.1,1 ў;1қыти1а ақыллы етип көрсе-
и 'III 1.11|м|> II', 1 \ :и.,1,111н:| .\;1диГ1се болғаны ушында
............................................... ...  ус;|Г1..'11.1. Косип-кәрин КӨП ПуЛ
...................... 1и11|,'.11,| ',1|) :|1(с,||;1р1,111. көбейе баслайды.
.................... ...........  ('ир 1,)11ы .:1сц '1 үсниднреди шайыр.
А11 I' I 111

I I I I I  I ' ,  I 1' .1 I , .  II 1111 I .  >1 11111.

, . , II ........................  Д '11 1,1Ц  > 11И . 1Ц

I

( (11111|| М1 11г|| Г| 1111.11111.11■ ,|,'|.;)м қ ; |иыр-сақауатлы да бо-
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лыўы керек. Себеби ашкөзликти,  сүтқорлықты тәкри 
сүймейды. Мысалы;

Етпеген 1;айыр-сақаўат,
Мийўеснз бир талға д^егзер.

Қулласы Әжиниязда философиялық лирика жүдә күш- 
ли мәнисте бериледи. Бул жағдайлар  оныц билимли 
шайыр екенлигинде билдиреди.

3. ДИДАКТИКАЛЬЩ ЛИРИКА

Адам баласы бул өмирде ақыллы ҳәм парасатлы.  
болыи жасаўды күсегеи, Сол себепли' бул дүньянын өзн 
де тәлим ҳәм тәрбия үгитлери меиен толып тасқаи. Бу- 
ныц түп тийкары ата -аналардын парасатлы сөзлеринен 
басланып,  соны даналардын дидактикасына барып та- 
қалады. Сонын ушында дидактнка ҳәрбир дәўир иипныр- 
ларыиын ен баслы тсмасы болып келгенлиги де мәлим.

Арғы басы Хожа Ахмет Яссаўнпден басланып берги 
ж ағы  Мақтумқулы дәўирлеринде әбден раўажланған  
дидактикалық  поэзия түрки әдебиятынын еқ әжайып 
ғәзийнелерине айланғаилығы мәлим.

Ал Әжинияз болса Мақтымқулы поэзиясыиан нәр 
алыи өскеи И1 а й ы р .  Сопын ушын олда тәлим-тәрбня ди- 
дактикасынап кейнн қалған емес. Адамзаттыи бул 
дүньяда ж а саў  мақсети әдалатлы түрде күн кешириў, 
бул емирдеги жақсы ҳом ж аман лықла рды и ақыбетин 
сезиў. Өзинс де ҳәм басқаларға  да бахытлы өмнр ииәм 
етнў. Б и р а қ  барлық адам өмирдё бир текли емес. Со- 
ныц ушыида көпшилнк тәрбняға мүтәж больш келедн. 
Соныц ушында Әжннняз адамлар арасындағы парық- 
ты айқын сезеди, Мысалы;

Лдам улы адам қәдрин билмесе,
Оянан дүзде отлап жүрген мал жақсы.
Айтцан сездиқ мағанасын билмесе,
Ол адамнан тнлснз өскен лал жақсы.

(?Кщсы)

■Әжинияз адам ла р арасындағы топаслықты,  көби- 
рек тәрбиядаи излейди. Оныц пикири бойынша адам--
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:|;|р кйбнрек сөзи арқалы айрылады.  Себебн адамгер- 
ти л ик тиц  өзи де дәслец тил (сөз) арқалы белгили бо^ 

Сонық ушын ҳәрқандай адам ойланып сөйлеўв 
<грск. Мысалы:

Сөзлегенде сөздиҚ' пар[?ын билмеген,
Адам деген менен инсан боларма.

( Боларма)

Позийлет билмеген адам, 
Торт аяқлы малга ыегзер.

(  Мегзер)

И 1:|Гм,|р турм ы стаи  а л ған  өз тәж м рийбелери  тийка-
111.111 д,| иикир ж үри те  оты ры п ж а қ с ы л ы қ  пенеи жа.ман- 
111̂1, т п  .1р;1л;|рыи а н ы қ л а м а қ ш ы  болады . С ебеби  ен  ж а -  
«.1111 11,1|)(Ч' қ|.1стагы қ а қ а м а и  суўық. С у ў ы қ та  а д а м  өлип

11.1', 1.1 ,дп мүмкии. Б и р а қ  ғайры  ж у р т л а р д а  ж а л ғ ы з  
■1.у1'||\ нилида ж ам ан .  Ал б у л а р д а н д а  ец ж а м а н  
ч ' ) | | . 1,1|111М',|('1.1.ч— ис1)зеит.

А|1,1п >күмр1м< иәрсе жоқ. Б и р а қ  ол мын, урса  бир 
■I -1|| I М.1М п  I |,1м яГ)1,| болса , а тьш  б а р —деп есап л а м а .  
' 'иг.ш <>|1М1.1М'1:1 ж үк квтсре а л г аи д а й  өгпздии, болғаны  
I' ' 111 . •/кпимя 1 Г>у,|| ммкпрди төрт қ а т а р л ы  .рубайыға

• 11)1 I 1 . 1  и II |. ||) ;1  ' 1  М, т 
Л-1| I ,  I I I , !

I I ИМ II I I . ш м  и м п м  I ,|Г1|11.1 < ';1 :П 'Т ||11 .
I .И|1| I I |Ц11 11..1НГ1.1
м. .|.| и 1.1 I I. I |1||< I и:| |||||1 111,111:111 ;п'|';и1,
1 I '. .1 .......... . М  I I .1 1111 I ||'| |М 'Л, .1Г,1 'М  р , |Ц .

' | ' ) 1|111И 1 М М 1 | | 1 'И 1 | |  ,1 | |;|1 1  | , | | 1  11,1 .1 .,1 | .,Г1 .|  '., .1 М  Ж;1М;И1—•

л' II '111 11111 1|11|| 1>11'||Ц1 1.1|1,III 11.1 ' I ' .11.11.1 ;1 ;|;1 м.;|;1 р и.чим
• ии-1. 1111 1 I I 1.11 1|1.1. |.м|11 \ 1> |>и ,1 1.1р 11гр;\И'1"|тугьи1, өз

................ II мг|1 М1|и1\11.111 |1М1.||1 ,\.ч ж:1маи адам-
» .......... .. .1 |>мр>' 1|1|11| мм \ г 111М1'м 111 гк 1'п 1 '|;1 рк.ятатуғын,
....... .1. .1 1,1'. 11|) , . ) М  гу|\(1|> ,111;1М.'1;1р. ('оиЫЦ уШЫН'
1‘ I ’1мм|>'1с (1\.‘| 1'|1суи ;1р.1('1.мг1;1 ии мсўшпликлер бо-
"'• •II I ...... . 111.1М1.1|) 1)\.'| |др1'1'1(' /к;п\сылар тәрепин-

-'М II ................... ..... >К;1қс1.| ; |дам болы ў у ш ы н
||т|1мм,||м \,.1.\| 1м'11, болыуы керек. Ал кеўи лдё
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гийне сақлай бериў жа м ан  адамньщ талабы.  Ш а й ы р  
бул ҳа1^қында;

Ачыллы яхшынық гийнеси болмас,
Яман адам гийне тутса умытпас.

(Болмаса)

— деп жазады.
Б и р ақ  гүресте жақсы ҳәм мәрт ад амларда женм- 

лиўи мүмкин. Ҳәрқандай жецисти қолға  киргизиў ушын;-' 
өз и-деянды мақуллаўшы садық тәрепдарлар керек—  
деп түсиндиреди. Мысалы:

Мәрт пенен нәмәртти айырар саўаш,
Саўаш майданында керек царындаш.

(Болмаса)

Буннан тысқары дос пенен душпанға бир қыйльг 
қатнас жасам аў  керек. Достына өз пикиринди туўрьг' 
айт. Лл душпаи мснен ҳийле тийкарыида пикирлесиў 
керек болады. Болмаса  ен изинде пушайман жейсен,— 
деп айтылған қатарлар  шайырдын «Болмас» қосығы- 
нын:

Достыца туўры айт, душпанға ҳий.тте,
Болмаса кеп болар, өкпе ҳәм гийне.

— деп басланатуғын қатарларында анық айтылған.
Әжинияз  өз қосықларында перзеит торбиясын огад&- 

жоқары баҳалайды,  Оныц пикири бойынша перзент— 
адамзаттыц келешеги ҳәм асқар таўы, Өмирде ж л қ с ы  
перзеит тәрбиялай алған адам өзии оғада ба.хытлы сс- 
зеди. Себеби перзент қуўанышы ҳәмме нәрседен үстнр, 
Мысалы:

Болса зкеделли морт улын, 
Кеўлиц болент таўға мегзер.

(Мезгер)

Ал перзент өз кеўлиндегидей болып шықпаса,  онрян> 
жаманы жоқ,  Ол тек өзин ғана емес, ата-аианы дл ж е р  
менен жексеи етеди—деген пикирге келеди. Мысалы:
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Ахмақ болса ту;“тан балак. 
вмириц зимистанға мегзер.

(Мегзер)
- 1̂0!1 жазады.  ,

Шайырдьщ пикири бойынша ҳәрқандай адам өмнр- 
11111 г&ззаллығын сезип ж асаўы керек. Сонық ушында 
|д;1м ҳәркаидай нәрсенин, қәднрин билмеги лазым.  Бу- 
и.щ ушын еқ биринши ашшы дуи1шыны ссзип, турмыс:-
и,| бмлиў керек. Турмысты билмсген адам жақсылық-  
.ыцда,  молшылықтында .әдалатшылықтықда қәдирин 
)илмейди. Яки;

Дузде ашлыц маша^^атын көр.меген,
Үйде ыссы нанныц қәднрин не билснн.

(Ие билсин)

Буннан тысқары «Зер қәдирин зергер бнлср» деген- 
’|-Г| ҳәркнм өз қәдирии бнлген адамлар  меиен үлпет 
олғаны жақсы.  Себеби қәдиринди билмеген адам .ме- 

к')1 ж ол дас  болсақ хор боласан,— дендн. Мысалы:

Бнр шопан дәстннс түссе бпр аллгаз;
Шахмаг;на харж етер, 1;здирии не билсин.
1\аразбан цөлына түссе алғыр баз,
Данетын ^айырар цәдирин не билспи.

(Не билсин)

Ожинияздыд көп ғана дидактнкалық қосықлары 
;1ял-қызлар темасына арналған.  Шайыр өз қосықла- 

|Ы||да заман талабы тийкарында бахалайды.  Ол семья- 
'1.111, (айлаиьщ) тийкарғы өзеги .ҳаял—деп бпледи. Со- 

. 1(41, ушында .ҳаял сәўер яр болыў меиеи бирлнкте
• М1,яны басқарыўшы. Усы тийкардан қарағанда хаял 
: .1ҚСЫ ҳэм жам ан  болыўы да мүмкин. Якн:

Ҳаял жацсы болса кеўли-ндн ашар,
Ҳаял жаман болса, абырайық кашар.

( Болмас)

ш т я з  шынында да айырым ҳаяллардьщ шәрбаяшы- 
. I, ҳәрекетлерин жақтырмайды.  Ҳаял шынында да 
■I м исйилли ҳәм кеширимли болыўы керек. Олардьщ
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майда сөзлиги менен ҳәдден зыят  аш ыўш аклы ғм  
семьяға апат алып келеди—деп түсинеди.

Шайыр еркеклердин. көпшилигин үлкеи парьсат  
ийелери сыпатында түсинеди. Соныц ушын оларды би-  
ринши гезекте сыйлаў кереклигинде ук;тырады. Әжи- 

'нияз жасаған  заманда ер адамлар ишимлик ишпсгсн. 
Сонлықтанда семьянын, бузылыўына көбирек ҳаялла р-  
себепши болса керек. Бул л о ғ д а й д ы  шайырдьщ өзи до 
бийкарлай алмайды.  Ҳаялларды кебирск ақыллы ҳойв 
парасатлы болыўға шат^ырады.

'Мысалы;

Жамаи чатын ердии айтчанын етпес,
Созини тьщламас, кеўлине жетпес.
Күнде үй.ишиниқ ғаўғасы питпес,
Мәрт йигиттиқ мудамы ҳалы төц болар.

Шаманнан жачсыныц сорасақ парқын,
Аспан жер арасы айдан көп жачын,
Жаман 15атын бийзар етер елатын,
Сөйлегенде жа^^сы менсн тец болар.

(Иигитлер)

Соньтн, ушында Әжииияз түсиниги бойыиша жзқсьу 
ҳаял үйдид безеги ҳәм керки, Себеби миймаи кутиў 
ҳәркандай адамныц зийнети. Адамнын абыртилнын:  
өсиўи де мийман күтиўден басланады.  Ал мийман кутнў' 
қөп ж ағда йда ҳаялға  байланыслы болады. Егер ҳ ая л  
миймаи алдында сыр алдырса,  яки иәмақул қылық  ис- 
лесе, онын пәслигии билдиреди. Соиыц ушында ол:

Иигиттид шийрин тил ҳаялы болса,
Үйине қыдырып .мийманы келсе,
Алғаны сәлланып барыны берсе,
Мийман күтсе, бас1^а иси болмаса, ;;

(Болмаса)

— деп өз пикирин ашық айтады.
Әжинияз  жақсы ер менен жақсы ҳаялды қ қос ла с 

болыўын қәлейди. Ер менеи ҳаялды қ бир-бирине сәй- 
кес келмей қалыўы үлкен апатш ылық—деп тусинеди, 
Мысалы;
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Ишиц толып әрман-шерге, '
Кеўлиц мегзер қара жерге, ■-
Жаман чатын жачсы ерге,
Таўсылмас дөҳметке мегзер.

(Мегзер)

Ҳпялдьщ гөззал ҳәм әдепли болыўы тәрбияға  байла- 
ныслы. Сонын ушында ҳәрқандай адам өз ярын тәрбия- 
ллўғл лазым.  Сонық ушында Ожинияз  өз ярына наса-қ 
тлгыгт, басқа ҳая лла рды күсейтуғыи иәкасларды улкен
11.111 астына алады.  Яғный:

Кисиниқ ярына күлип бат^қаинаи,
Шыбын жаныц ышт;ы отыиа жа(^каипап,
Өз бойықа турли насач та^^цаннан,
Өз ярықнық тәрбиясын бер жацсы.

(Жақсы)
I

Әжинняз  өзинин дидактикалық ■'^осықларында фор- 
м.'1 менеи мазмуннық тец болыўын қәлейди. Оиын пн- 
кпри бойынша ҳөШирей .\әм сулыў қызлардық  ҳәмме-
• ии ж а қ с ы —деп атап болмайды.  Себеби ҳаял-қызлар-
• ;1 гөззаллық пенен бирге әдеп-икрамлылық зәрүр.  
ДДмсалы:

Әдепснз, икрамсыз бийпәҳим х^ызлар,
Ҳөширей болған менен жанан’ боларма„

(Боларма)

. ‘-жпиияз қулласы дидактикалық иоэзияиын шебери. 
Ьү.ч ж агда й  онын лнрикасынын ҳәрбир қатарларында 
\ 1111.1|1а й д ы .

4. МУҲАББАТ ЛИРИКАСЫ

^^ухаббат— бул ески нәрсе. Би рақ  ҳәрбир жүрек
...... жацартып барады»—деп жа зғ аи  еди, татар шайы-
1'|.1 \;1Ж1.! Тахташ.  Сол айтқаидай-ақ муҳаббат темасы 
.'иимия.ч поэзиясында еқ жоқар ы шынға көтернледи.

1 >у 111.111, ен баслы  себеби Ә ж и н и язд ы н  шын м а ға и а -  
-|<||д;|п,1 Й1ИЫҚ екеилиги, оиыц ж ү р е к  дәбди ўлери н и қ  
1.М1 х,,)м ьииқы пәклиги тн й к ар ы н д а  сүўретленгенлиги 
м.пгм б ай қ а л а д ы .
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Қ ар ақ ал п ақ  классикалық. әдебиятында муҳаббат те '̂ 
масы ҳешбир шайырдын қәлемииен шетте қалған  емес, 
Бн рақ  бул теманы Әжинияз  сыяқлы көклерге көтере 
алған шайыр болған емес. ‘Себеби онда ад ам за т  сезги-- 
синиқ ен, қүдиретли ҳәм тәсирли белгилери бар. Бул  
ж ағдай  Әжинияздық «Гөззаллар» ҳәм «Сәўднгим» қэ --  
сықларында бирдеи-ақ көзге таслаиады.  Мьюалы;

Қыя ба!^ып, дгенин, жапымды алып,
Ж үз ,л1ыц жилўа менен шығар гөззаллар.
Жүрегиме әдә болмас от Я1̂ ып,
Меннц шаныш отча яцап, гөззаллар.

Тырнадек отырып, сонадек йурген,
Ж үз мыц жылўа менен чабағын керген, 
Шашларына лэли маржан өтнерген,
Мық тумен наз билән бачар гөззаллар..

(Гөззаляар)

Ышкы знмистанын мисли яз етнп,
Иуришнн мысалы !^уба ғаз етип,
Бир >;айырыль!п ашығына наз етнп..
Арзыў-эрыан билән кетән сәўдигим.

Таўыс киби я^ылўа Д1енеи бацасақ,
А ш ы 1^ларды қ ж ү р е к л е р и н  ж а !^ с а н ,
Тиллэ ҳойкел гәрданиқе тақасад,
Әл чаўсырып цушач аШ1^ан сәўднгим.

(Сэўдигим)

Бул шын мағанасындағы XIX әсир гөззаллзрынын‘: 
портретн. Әжинияз шын мәнисиндеги қызлар портретин' 
сүўретлеўге бейим шайыр, Сонын ушында онық сәз бс- 
нен сызған портретлерниде қ ы з л а р д ы қ  сулыўлығы ме- 
нен жилўасы,  одеплилиги меиеи ггарасатлылығы айқыв 
көринеди.

Әжинияз  ер адам болғаны ушында көбирек қызллр- 
гөззаллығын жырлайды.  Олардыц он сегиз ж а сқ а  ке- 
лип толысыўы адам зат  өмириндеги үлкен гөззаллыг^,. 
деп түсинеди. Мысалы:

Дыз бала кәыалга келсе,
Алыадек пишкәнә мегзер,
Моўжирип ац!1'ан дәрьядай,
Толысып ташцана мегзер.
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Он сегизге келсе жасы,
Цулпы дөнер кези.қасы,
Ачылықды алар жылўа-назы,
Таза ашылған гүлге мегзер.

!')ирақ усы гөззаллықтыц өзиде ҳәммсге теқдей емес. 
( ' сбебн «мал мөқиресип, адам тиллеснп табысадых—  
дегендей заманныц қатал  за қ л ар ы  бул нәзелимлер ал- 
дында д а  дузақ қурады.  Ериксизлик ҳүким сүрген за- 
манда ҳәмме ўақыт байлық жо қары ҳүким сүреди. Ол 
«орқандан муҳаббатты өз еркинен айырады.  Ец дәслеп 
:сз адамды муҳаббатқа баслайды.  «Ж ақсыны  көрмек 

ушын»—дегендей, көз өз сезимин жүрекке жеткизеди.  
Дл жүр ек болса тилди иске салады.  С]о.пай етип адам- 
ларда муҳаббат сезими басланады. Сүйиў ҳәм сүйиниў 
—бахыт. Б и р ақ  бул бахыт бирден панда бола бермей- 
ди. Себс.би ад амлардыц ҳодден зыят гөззаллыкка өш 
болыўы араға дүнья мал ҳәм қәте*>ениц араласыўы ме- 
•|сн ашық ла р арасында айырым дийўалларды да пайда 
*'тсдн, Бул  сол заман тийкарында қызларға қа лы к  мал 
олеў, яки бай адамныц сүйкимли болмасада сулыў 
•,|‘1зларға ашық болып оларға  үйленпўн меыеи бапла- 

•1ЫСЛЫ. Бул жағдай  Әл^инияз заманыпда жүдә көп 
1'ип.ц>асады. Сонын, ушында Әжинняз еркин муҳаббат- 
ыц болмағанлығынан налыйды. Мысалы;

Мал байлаган ярын сүймей,
^т^остарым—деп кезге алмай.
Қупыяда ойнап күлмей,
Мвналмаған тайга мегзер.

(Мегзер)

Сол ушында Әжинпяз  л о с а ғ а н  замапда көп ғана 
м л л ар д ы ц  тәғдири ғамлы болған. Өзлери сүйген жи- 

1и|.,1орине қосыла алмаған.  Бул пикир «Мегзер» қосы-
1 1:да оғада анық антылады.  Яғный;

Мал бергеяи цайыл болса,
Иолына узатып алса,
Дәдирданы изде цалса,
Тахттан түшкене мегзер.

болсада Әжинияз  муҳаббатты бир сыйқырлы 
и|пцсе—ден биледи. Ол адамзаттыц ер ҳәм ҳаял жы- 

арЗсындағы үлкен бир көпир. Адамзаттық 
мирли сүмпп жасаўындағы  түйин. Бул бахытлы көпир-
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ден биреўлер ансат ғана өте алады.  Биреўлер ж о л  табй^ 
алмай узак адасады.  Соньщ ушында ол:

Муҳаббат шөп емес малга салыўга,
Гүл емес чыс болса чуўрап т^алыўға.

(Сүйген ярым бар)

— ден жазып пүткнл дүньяға ж а р  салады,
Сонын ушында ашық-машык болыў бул дунья ушык- 

зийнет. Өз сүпгенине қосыла алмаслық үлкен азап... 
Ҳәтте Әжнни5!з бул азаптын қандай болатуғынындз; 
шын кеўлннен сезедн, Яғный:

Ашық .машуц ушын гканыдан кешер,
Мудам ышқы отына өртенип пншер.

— деп жазады.
Қал ай да Әжннняз XIX әснрдеги ашықлар  образык: 

дөретиўде өзинше жол тутады. Ол сүўретлеген гөззал-  
лар  образы қуры баянлаўдан нбарат  емес. Ожинияз  
ҳәрқандай гөззал қыз портреттин сөз бенен сызып к е р -  
сетеди. Бул нортретлер сол дәўирге сәйкес тил ҳам 
сезимлер тийкарыида берилген болып ҳәрбир куплет 
оқыўшы жүрогине қозғаў салады.  Бунда қыз кәзлер№ 
жәду жәллет— яғный сыйқырлы. Қирпиги— ннштер, қае-  
л ары — кә.ман, ж үзи — ай, ләблерн—ләм-әлнп. Демс1Ғ 
Әжинняз му.хаббат темасында да өз дәўирнне сэйкес 
болғая образлар дөреткен. Мысалы:

Шәшыи жоду, жәллат, цашлары чәлем,
Иойды снйнемизге жуз мық дац әлем.
Иаз эйлейуб сушук тилла ол сзнем,
Менга бнр нстаиат такты да кетти,
Кирпиги оц киби, кашлары кәман,
Әзнйз жапы.м тэнднн шыкты да кетти.

(Бир ошнан)

Әжннняз сәўер яр образын сондай бир шынғз  көте-- 
реди. Опы қол жетпес жулдыз сьшатында тәрнйилейдя.

XIX әсир мпнберннен қа рағанда бул да орьпмы.  Се- - 
бебн -халық «Қызға  қырық жерден тыйьш»—деп ж а с  
ўақытлардан баслан қыз бала менен н^игнтлерднн у ш н -  
расыўына тыйым салған. Сонын ушында ашықлардыщ'
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ушырасыўыныд өзи әрман болған. Шайыр  сол сәтлергс; 
жетиўди үлкен әрман сыпатында тәрийплейди. Яғкый:

Ашьщты өЛ№рёр ярдыц қыялы, ]]
Бейхущ етер татсац лэбикде палы,
Ҳәрбнр сөзи эсел киби мазалы,
Кел сапа сүреля, эй пәзелимлер. ■■

 ̂ (Әй назалимлер).

Әжинияз қызлар образыи дөретиўде олардын, сырт- 
қы формасын көбирек қус1^а мегзетеди, Себеби қус тә- 
бияхтан нәзик ҳәм жүдә гөззул м;!қлу1^ат. Сонын ушын- 
да шайыр ҳаял-қызларды «Күигдек дақанлы»,  «сәдеп- 
дек данданлы»—деи сүўретлегсн. Лл оныц мазмун лса- 
ғына келгенде «Сушик зибанлы» яғнын ҳәр сөзди ой- 
лаи сөйлейтуғын «шийрин сөзлн» сынатында тэриплей- 
ДИ; Мыеалы;

1̂ ыз жаўаны бардур эдеп икрамлы,
Сәдепдек дәмданлы 1-;ушдек дахаклы,

.Шийрин шекер созли, сушик зибанлы,
Сәкен кпби [(ыпша бсллери бардур.

(Бардур)

Яки болмаса:

Отырышы-тырна, йуриши ғаздур, ‘
Бастан аяг{ тамал! ағзасы наздур,
Хош сүўрет, хош әдеп, бпр а.пғыр баздур,
Мысалы ба1-;ышы лашыи яцлыды.

(Яқлыды)

Ҳәр дәўирде жасаған  шайырлар  қызлар образын 
дөретнўде .ҳәр қыйлы қатнас н^асаған. Соныд ушын 
Әжнниязда оларД1з1ц образын дөрегиў ушын өз дәўн- 
ринид тедеўлеринен актив пандаланған. Мысалы:  сона, 
нрдек, ғаз,  тырна, қуў, әйтеўир қарақалпақта  сулыў 
қус болса барлығын қызға тецейдн, Ал айырым қосық 
м т а р л а р ы н д а  гиперболалардан актив пайдаланады.  
Мәоелеи Күншығыс классиклерииид дөретпелериндегн 
) \ызлардыд көзнн жәллатқа,  кирпигнн ништерге, қашын 
к;шанға усатыў мотивлерн бунда да бар. Яг<и гспде: 
«(',әрўи ағашына усар сүўрети»—деп тәрийплеў, .ҳәддегг



зыят гиперболалық • сүўретлеўлерге берилиў усылла- - 
рь!нда сезиўге болады. Мысалы;

Бул елде көрмедим шуныцдек дилбар.
Кешени Э1̂  йузи әйлер мунаввар.

(Бпр пдрий)
I

Яғный «қыз царақғы түнде сыртқа шықса,  әтирап жап-  
ж а р ы қ  болып кетеди»—деп айтыўлары Шығыс та й ы р -  
лары ныц гиперболалық сүўретлеў усылыныц тннкарын- 
да берилгенлигн анық. Әжинияз  өз қосықларында қан- 
ш а м а  фантазнлға  берилсе де адамла рды исендиреди. 
Жә не  ез дәўиринен узаққа  шығыиып кетип қалмаўы 
ушында гиперболалық образлардыц өзнн өз дәўнри ме- 

. нсн байлаиыстырады.  Қызларды қанш ама ай ҳәм күнге 
тецегени мененде соқынан «қуў 1\әўметли, тырна жү- 
рисли» деи өз заманы меиен актив байлаиыстырады.

Әжннияз 63 қосықларында қызлар образына соиша- 
ма меҳир муҳаббат қойып сүўретлегени менен олардыц 
ҳәммеси бир қыйлы деп айтпайды.  Қызлардыц ҳәммеси 
гөззал болғаны менен ол ардық арасында да бий.хая ҳәм 
бийопаларынын, болатуғыны анық. Соныц ушында Әл<и- 
нияз қызларды минезн ҳәм бнйопалылығы жағынан 
ыинейди. Мысалы:

ҲахЧтта.тойда ;күрсе қыя бакыгаып,
Өқирине ҳәйкел түрме тағышып.
Хош өнары бир-бприпе цаг^ышып,
Иургенде сыр ашар ол бнйопа яр.

(Бийопа яр)

Соныц ушында Әжинияз  ҳақыйқый муҳаббат ийеси 
болған гөззаллар ҳаққында сөз еткенде де олардыц 
формасы менен мазмуны бир-бирине сәйкес келнўин 
нәзсрде тутады. Мысалы:

Ҳөр кимсениц яры болса,
1̂ ыялыцды айтпай билсин,
Сөйлер сөзи болып шийрин,
Өзи турып көзи кулсин,

Шанық алсыи жәллат кези.
Хош мунайым болсын ези. . у
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Сенид сөзиц оныц сези,
Мисли гүл киби шырмалсын. . _ ;

^ »

Ярық болсын химай кнби.
Кеўли болсын сарай киби,
Жүзи болсын ҳәм ай киби,
Хаксуннйдиц ези болсын.

Солай етнп ол өзнник ҳақыйқыи сәўер яр ҳаққындағы 
гфитериясын баян етедп.

Улыўма алғанда Әжинняздық муҳаббат ҳ аққы нда’ 
ғы қосықлары басқа шайырларға  ҳешбир усамайтуғын 
өз ҳаўазына нне. Себебн бул тематнкадағы қосықлар 
онын айрықша шайырлық лапызға  .ҳәм сезги туйғыла- 
рына' нйе екенлпгин көрсетеди.
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Үшинши бап

Ә Ж И Н И Я З Д Ы Қ  Л И Р О - Э П И К А Л Ы Қ  
Ш Ы Ғ А Р М А Л А Р Ы

л

Бас қада  Шырыс халықл ары әдебияты сыяқлы лири- 
ка  қара1^алпа1^ әдебиятыныд тийкары ҳәм сағасы болып 
есапланады.  Сонын ушында шайыршылық классикалық 
әдебиятымыздыц негизин қурайды,  Д р а м а  ҳәм проза 
бизде соқ раўажл ан ған ы ушында жетекши орынды 
лирика ийелейди. Бул дәстур Әжинияздан бурында 
ҳәм соцғы дәўирлерде де көп жы ллар  даўамында сақ- 
ланған.

Солай болсада эника Шығыста жүдә ерте дйўир- 
лерде раўажлан ған  жанр  еди. Бунын, сағалары  аўызеки 
әдебиятта ацыз, ертек ҳәм дәстаиларда сақланған.

Әжинияз жа зб а  әдебият үлгисиндеги шайыр. Ол 
дәўирдиц ж а з б а  әдебият ўәкиллери тийкарыиан лирика 
ҳәм лиро-эпиканы ийелегеи. Лирика кеўил сезгилери 
яки қысқа қосықлардан ибарат  болса, эпика турмыс- 
тыц майда-шүйделеринеи баслап кен планда сүўретле- 
неди. Сонын ушында эпика ири ўақыялар  тийкарында 
пайда болады.

Илимниқ анықлаўы бойынша ҳешбир шайыр бирден 
лиро-эпикалық яки эпикалық шығарм алар  дөрете алған 
емес, Мәселеи Әлишер Наўайы алдын ғәззел жазып, 
соиынаи «Хамса» жазған .  А. С. Пушкин дәслеп қосық 
жазып сонынан поэма жазған,  . Қ ар ақ ал п ақ  шайырла- 
рыныц тәғдири де сондай. Ҳәтте айырым шайырлар  
поэма ж а за  алмаған.  Мәселен Күнхожа,  Өтеш, Омар,

Сонын ушыида лиро-эпикалық шығарма лар  жазыў-  
д а . шайырдын талантлы ҳәм билимли болғанлығын 
сездирсе керек. Себебн поэма, дәстанда әйтеўир ж а з ы -  
ла  бермейди.
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Қ ар а қ ал п ақ  әдебняты сағасында Соппаслы Сыпыра 
/кыраў «Едиге» дәстаиын, Жийен жыраў  «Посқан ел»ди. 
дереткен. Бирақ  олардын усылы ж а з б а  әдебияттал 
одеўир узақта турады, Себеби олар бул д ә с т а н л а р д ы ' 
дөреткен болсада,  ж а з б а  нусқада сагў^анбаған. Онын 
үстине бул шығармалар аўызеки дәстүр стили тийка- 

,рында пайда болған.
Ал Әжиниязда болса пүткиллей бас^^аша. Себеби 

Ожинияз бул шығарма ларды ж азба  әдебият үлгиси 
мснен өз қолынан жа зып қалдыргаи.  Туўры Әжинияз- 
дыц лиро-эпикалық н^ығармаларында да аўызекп дәс- 
түр бар. Себеби қолжа зб алардын  жоғалып кетип, оны 
скннши бир адам ядлап алып бул дәўирге алып келиўи, 
калайда бул шы ғармалардық аўызеки одсбият пененде 
банланысы бар екенлигин дәлиллейди.  Бнрақ  шығарма-  
иыц стили онық шынында да  ж а з б а  әдебият мү'лки 
скенлпгии бийкарлай алмайды.  Бунпап тысқары Әжи- 
иияздын аўызеки әдебнят дәстүринде пайда болған 
. '1нро-эпнкалық шығармалары да бар. Бул шығарма 
Ожииияздық Қыз Мекеш пенен айтысы болып есапла- 
нады. Мүмкнн бул шығармада жа зб а  түрииде пайда 
болған шығар.  Б и р ақ  айтыс аўызеки одебият жанры 
болғаны ушында оны фольклор менен актив байланыс- 
')ырады.

Солай етип Әжипияз қ арақа лп ақ  ж а зба  әдебиятын-  
Ч̂а лиро-эпикалық жанрды баслаўшылардан болған.

Лнро-эпнка деген термиинин өзиде бул сөздиц лири- 
к,'1 х.әм эниканық қосылыспасы екенлигип билдиреди. 
Ягный былайынша айтқанда поэма. |_0 ^/Кинияздыи, кө- 
.'10М..-М1 шығармаларыи тек поэма—ден те атаў қыйын. 
Моселен «Бозатаў» нп^тында ла  поэма^ Ал онық «Де- 
мншлер»—деп аталган көлемли шығармасы Шежирени 
ядға түсиреди. Ал Шежирени болса эпикалық яки ли- 
ри-эпикалық шығарма сыпатында да қараў мүмкин. 
1>ул шығарма кении табылғаны ушында Әжинияздын, 
|ииламларында жоқ. Буннан тысқары шаиырдық Қыз 
ЛК'неш пенен айтысы да эпикалық шығармалар  қ а т а -  
рына киреди,

Әжпнияз нағыз шайыр болғаны ушында бул екеўине 
'шро-эппкалық түс бсрип жнбсрген. Сонық ушында ■ 
: );кин11яздық бзр лық көлемли шығармалары лнро-эни- 
к;|.1ық характерге ийе. Ннди бул шығармалардын жа-  
;|.|..1ыў себебине келетуғын болсақ XIX әсирде жа сағ а я
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басқа да  шайырлар дөретпелерине нәзер аўдарыў ке- 
рек болады. Бул дәўпрде жасаға)! ,ҳәрқандай шайыр ө» 
халқынын социаллық-экономнкалық жағдайларынЁг 
дыққат аўдарған.  Әжннняз жасаған  заманда қарақал-  
1тақ халқынын Хпйўа ханларынын зулымлық снясаты^- 
на 'қарсы екн үлкен көтерилиси болып өткен, Бирнн- 
шисн: 1827-1828 ж ы ллард а  Айдос бпй баси1ылығ-ын- 
дағы көтерилнс. Бул ж ы ллард а  Әжииияз үш-төрт жас- 
тағы бала болғаны мененде соцынан оныц ақыбетле- 
рин, халық дэртлерин өз қулағы менен еситип, өз көзр^ 
менен көргеи. Екиншнси; 1858-1859 жыллардагы.  
Қонырат көтерплнси. Бул кәтерплисти Әжинияз ез көзи' 
менен көрген. Сонық ушында «Бозатаў» поэмасын ж а -  
зыуы тәбийғый бнр жағда й  едп.

Буннан тысқа,ры бул дәўирде қа дақал п ақ  халқыныц 
тарийхшы ҳәм мүншнлерп болмаған.  Халх^^қ өз тарий- ■ 
хын билмеген. Сонын ушында саўатлы ад амлардыц өз 
халқыныц Шежпреснн жазыўы дәстүр болған. Б ул  
жагдай тек Әжинияз бснеп Бердақта  ғана емес. Бәлки 
дүньяиын көишплпк әдебиятларында бар. Би рақ  Әжн- 
нияз 03 шежиресин көбирек ислам дини менен байла- 
ныслы ҳалда жазғ ан ы ушында ол тоталитар заманыида 
бипкарланып ,\әтте жоғалыў дәрежесине жетти. Көншп- 
лпктин көмеги менен оныц толық болмаған бир вариап- 
гы табылды.

Ал оиыц Қыз .Менеш иенсн айтысы болса өз алдына 
бмр төбе. Солай етип оиыц лиро-эпикалық шығармала-  
рыныц галериясы пайда болады.

Профессор А. Каюмовтыц «Наўайы лирикасы ез ал- 
дына бир төбе. Лл оныц «Хамса»сы менен прозасы 
жүдә данышпан адам болғанлығын кеқирек ашып көр- 
сетедп»— деп аптқаныпдай-ақ Әжинпяздыц лиро-эпнкг- 
лық ш ы ғар малар ы опыц қүдиретли талант нйесп бол- 
ғанлығын және бпр мәртебе тастыйықлайды.

1 . «БОЗАТАУ» ПОЭМАСЫ

Әжинияз шайырдын, «Бозатаў» поэмасы қа р ақа ли ақ  
халқыныц тарийхында өшпес нз қалды рған тарийхый 
ўақы 1858-1859  ж ыллар дағы  Қоцырат көтерилиси ўа- 
қыялары тнйкарында жазылған.

Әл<инияз бул дәўирде нағыз шағына жеткен жас 
жигит болып 34 жасқа шыққан үақытлары еди. Миие
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усы ўаь^ытлары Қоаыратта  Бозатаў  ўақыясы басла-  
пады.

Қодырат қарақалпа1^лардыц сц ески қала лар ыныч 
бири еди, Ол жерде қ а р ақалп ақ лар  менен бирликте 
Лраллы өзбеклери Хийўа ханлыгынық сиясатынан на- 
)1ып еркин Қоцырат ханлығын тиклсўге бел байлайды,  
Бул ерте дэўирлерден баслап өз суверенлилнгии анса- 
ган қа рақалпақ  халқыныц ец баслы әрманларынын; 
йпри сди. Усындай бир жа ғдайда  1858-жылы гүзде Қо- 
дыратқа Хийўа ханлығы тәрепинсн қойылган ҳәким 
Қутлымурат инақ өлтириледи. Оиыц орнына Мухаммед 
11ананы хан етип тиклейди. Қ арақалн ақлар  өз хаилы- 
I ын сақлан қалыў ушын Оренбург губериаторынан жәр- 
демде сорайды. Соиыц ушында Қоныратқа А. М. Бута-  
ков басшылығындағы рус флотилиясы да кслген. Би- 
|)ақ бул жерге он мыц әскери менен бурынырақ келия 
қалған Хинўа ханы Са[1д Мухаммсд хан Мухаммед Па- 
ианыц А. И.  Бутаков иенен ти.'| бирикт^ириўине м^^мкин- 
1МЛЛИК бермедн. Әскерлер Хийўа тәрепине өтсе ханныа 
нчанын аман алып қалатуғыныи айтты.

Б и р а қ  кетерилнсшилердиц сц баслы гопары Әмиў 
■\к'нен Ақ дәрья арасындағы Бозатаў дегеи жерге  барып 
кх>рған салады.  Буннан хабар тапқан Хийўаиыц ханы : 
(хч я^ердегн 1600 хожалықты жоқ етип жибериў ушын 
П^рдпқылыш басшылығыидағы түркмен отрядын жибе- 
рсдн. Хан көтерилис баслаўшыларыныц ҳәммесин қы- 
|)ып жиберип, ҳая л  бала-шағаларыныц .хәммеснн Иран- 
пыц қул базарыиа сатып жибериўге көрсетие берген. 
1и)затаўдағы 1600 хожалық солайыни1а қырылып кете- 
'1,11. Бул жагдай  XIX әсирдеги қа рақалп ақ  халқыныц 
Плсына түскен ец аўыр трагедня едн. Бул х;аққындэ 

1>озатаў» деп аталып халық арасыиа тарқалып кеткен 
муилы намада бар.

Әжинияз шайыр болса тап усы Бозатаў қырғыиын 
: көзи менен көрген. Себеби ол бул дәўирде сол көте- 

|.;|.'1иске актив қатиасқаи өз туўысқаилары болған аша- 
| . |нлылар арасында еди. Гейпара мағлыўматларға  қа- 

рагаида душпан оны да бендс етин алып Түркменстан 
'пмллери арқалы Иранга айдаған.  Бнрақ оныц Мақтум-  ̂

\..'1ы менен Қемине қосықларыи ядтан билиўи түркмси 
.|-||г1гглерин ҳайран қалдырған ҳәм оны аз ат  етип өз 
.М11К‘ қайтарыўға мәжбүр еткен.
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Әжинияздыц «Бозатаў» поэмасы мине усы трагедия-  
лық  ўақыяларға  бағышланған еди. «Бозатаў» ец дэс- 
леп қосык депте аталып жүрди.  Б и р ақ  бул драмальпү 
ўақыя 1^осықт[^1н уўысына сыймаслығын ҳәммеде билер- 
еди, Соиынаи оиыд .ҳакыйқый п^эма екенлиги де тәи 
алыкды.  Себеби бул шығармаиыц сюжет сызығыида 
лиро-эпикаға тән болған ўатан муҳаббатыиыи, әлўаге 
еырлары бар. Буидай трагедиялық ўақыяиы тек өз б а -  
сынан кешире алған ада.м ғаиа сүўретлей. алыўы мүм- 
кин. Бул үлкен драматиз.м поэмаиыц бас бетиисн-а!^ 
басланады.  Мысалы;

Соҳор ўа1{та цырлы дүпен атылды,
Бенде болып түстим, 1(олым шатылды,
Пәрийдек 1̂ ыз шоры болып сатылды,
Кэнизек башына ^үшти Бозатаў.

Кала бузып, түркмен бағрым дағлады,
Кимсеснн дүпенлеп, кнмпи бағлады,
Сонша иөп ыусылман уғлы йыглады,
Не мүшкил ис басча түсти Бозатаў.

Мине усы еки куплет қосықтанда мәлим болып т у р '  
рыпты. Қырлы амылтықтық сестинен а^орған бирдев' 
ояиған, Душпаи  тәреии күшли, Соныд ушында пери- 
дей қызлардыи, ,шоры болып сатылыўынада гүмаи жоқ, 
Шайыр поэмада түркмеи сөзии тилге алганы меиенде 
тутас түркмен халқын нәзерде тутпайды. Бәлки булар 
Хийўа .ханлығыныц вассалыиа айиалғаи жазалаўш ы  
■басқыншы эскерий топарлар еди.

Әлбетте урыс бар жерде әдалат  болмайды. Өзик1!ц 
еркиилиги ушыи гүрескен азшылы'Қ суўдай ж а р а қ л а и '  
ған көпшилик душпанға тап болған, Бундай ысырапыл 
саўашта бас саўғалап аман қалыўда қыйын. Сонын. 
ушында қырылраи адамлар менен бенде болғанлардық 
саны жү дә көп еди. Бул шайыр жүрегине үлкен дәрт 
салды. Яғный:

Кнмсе шәҳид болды, жандап айрылды,
Кимсе гәда болды, малдан айрылды,
Кимсе көзи күнхарынан айрылды,

 ̂ Башына қыямет түштн Бозатаў.

деи шайыр сүўретлегендей-ақ Бозатаў  үстине 'қара; 
бултлар жапырылып келе баслгды.  Адамлар азатлы!^.
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хәм еркинлик нзлеп келген бул атаў зи*мнстанға ай- 
валды.

Адам баласы ҳәмме ўақыт өмирден әдал ат  күтеди. 
Зорлық-зомбылық шегине жеткеи ўақтында ғана бас 
көтереди. Бәлки Бозатаўда баслапған бул көтерплпс 
халықтын, ен соиғы таяныщы болыўы мүмкин. Себе511 
бул жерде әскер аз, қурал- жарақ жеткиликсиэ бол- 
ған. Сондай болсада темнр ж а б а  м^енен балтадан бас- 
қа қуралы болмағаи халы.қ жанын ж а б б ар ғ а  бсрни 
урысқан.  Бн рақ  қалай  болғанда да  көптин, аты көп^ 
сол себенли 1600 .ҳожалық қырғыиға ушыраған.  . \л  
тири .қалғанларынын көпшилигин сырт еллерге қул 
сыпатында сатып жиберген. Бул ҳаққында Әжинияз. 
өз поэмасыида;

Кимсениц апясы, кимниц өммеси,
Кимсепиц ағасы, кимии!!, иинси,
Ки.мсеиин қыз-уғлы, кимник синлиси,
Әтрек, Гүрген, Хажыр асты Бозатаў.

Кимсениц қыз-уғлы, арзыўлы яры,
Кимнид қашы қара, кези куи.кары,
Әсир болып телмирнсин ҳәр сары, 
йиғлап  ат алдына түштн Б о 5атаў.

4 .
Атадап айрылды ғулиақлы уғлан,
Сатылды, ҳүр басын әйледи ғулам,
Кнмлер Ирак кетти, кн.млер кеттн Шам,
Кимселер Гурд, Тегеран асты Бозатаў.

Кирпиги оқ, анын кашлары каман. 
йузлсри-қыр.мызы, .ҳүршиди табаи,
Лойли-Зулаихадай ие гө:;зал жанан,
Әсир болыи қолга түштн Бозатаў.

— деп толғанады.
Бул  трагедиялық ўақыя тек қа рақалпақлардыц  бир 

ғана |Қәўиминии басына түскени менен ўақыяны қа- 
р ақ ал па қ  халқынын тәғдирннен айырып -қараўға  бол'  
майды. Себеби ол ўақытларда ашамайлылар Қонырат 
этираиын жа йлас а,  мүйтенлер тециз етеклеринде, Ке- 
негес, Маиғыт,  Қытай,  Қыпшақлар болса Кегенли, 
Д әў қа р а  бойларыи жайлаған.  Бәлки сондай болғаннан 
кейин қа рақалпақлар  бир ж е р г е ' бирикпей қалған бо- 
лыўы да мүмкин. Қалай да тенсизлик пенен баслаиған
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■Сул саўашта «ы ятлар үлкен мәртлик көрсеткен. Әжн* 
:(|ияз мәселешщ бул тәрепине де реаль жантасады.  
Мьгсалы;

Тәғдир-Ллландандур, себеп Қоцыраттан,
Бийроҳим Сейилхан деген елаттам,
Айра түштид ашаманлы-Қыяттам, ■
Елатсыз, жайлаўсыз қалдыц, Бозатаў.

Ожлнияздық  «Тәғдир-Алладандур,  себен Ғ\онырат- 
тан»—деп айтыўына қар^ағанда сол дәўирдеги Қоқы- 
раттағы хан сиясаты шегинен шығып кеткен болыўьг 
ятнмал. Себеби қарақ алнақ лар дыц  Қонырат арысынын 
Қоцыратты таслап арқ ағ а  қарай  көшиўлери XIX әскр- 
диқ бас гезииен басланған.  Қалайда бул қырғында 
руў баслықларынан болған Молла Пирнмннцде қолы 
болыўы мүмкин. Себеби Әжииняз н^айырдыц өзиде оғам 
еки турли қатнас билдирген. Ол Молла ПнримнидБо-  
затаўдан қорған салдырылғанлығын қуўатлаған менен- 
дс  поэмада:

Қала басы болдыц се1! Молла Пиркм,
Өзиц тэлип-илим кез“линде кнрин,

. Қонырат балацды алса, олда өз бириц,
Хош амаи бол бнздеп қалдыц Бозатау.

Яғный «Өзиц тәлии— илнм болғаиын; менен кеўлннде 
кирин бар. Қонырат балацды алғаны менен бәрнбир 
03 елнмнз ғо»— ден айтпақшы болады. Соныц ушында 
М олла Пнрим дөгерегннде халықты қырғынға ушы- 
ратыўға себепши болған айырым түсиникснз ўақыялар 
бар сыяқлы болып көрннеди.

Қулласы Бозатаў қырғыны халықтыц ядына нш ық- 
пастай ўақыялардыц бири болган, Себебн бул қанлы 
ўақыя  қарақалп ақ  елиниц барлы.қ мүйешние тарқал- 
ған. Пээма соншама дәртли жазылған.  Онда ж аў ал- 
дығгда бенде болып айдалып баратырған халықтын 
а, \ыў-зары еситилгендей болады. Бул тек п®эма ғана 
емес, сонын менен бнрликте өз елии, жерин сүйген ха- 
лықтын әрманлы түрде хошласыўы- 
.Мысалы:

Ж ер ҳэм ел билэндур, ел ҳәм жер билен,
Жерснз елднп күнн дорме—дэр бнл-эн,
Өмнр өтер журектеги шер бнлән,
Қәднрнц сеннц бизге өтти Бозатаў.
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Иоқ. едлм, бар болдым кәмалә келдим,
Мишш эреби атлар, дәўранлар сүрдим,
Наньщды квп жедим, рәҳәтин кврдим,
Хош аман бол бпзден калдыц Бозатаў.

Сси бағ ед!Щ, бүлбнл ушты, зағ қалды,
, . Пүткил сийнем жаиды иште дағ қалды,

Қыйсық П орхан  атаў сеии ж а ў  алды,
Басы қутлы, согш ойран Бозатаў.

Мине усыныд езинен-ақ көринип турыпты. Ә з х з л -  
■қы сыяқлы Әжинияз өм.ириннц гүлшаны Бозатаў ме- 
иен байланыслы болған. Сонық ушында бул дзртти 
ол жерин сүйген халықтыд ҳаўазы менен бере алалы., 
Әжинияздын Бозатаў менен хошласыўы өз ўатанынан 
айырылған адамнық үлкен дәрти болып ео пиледи .  
Шай ыр  бул ўақыяларды өз көзи мснен көрген. Ҳотте 
тутқынға түскен халық арасында Әжинияздын өзиде 
^олған.  Сол себепли бул дәртлн қатарларды қағазга  
түсире олған. Егер Әжинияз  бул ўақыяныц арасыида 
болмағанда поэманы соншама дәртли етип ж а з а  алма" 
ған болар еди. Себеби ол:

Квзим яшлы, меп кетермен п1арам ноқ,
Бир қудадан басқа иушты папам йоқ,
Ҳәмме кетти, сенде турар адам йоқ,
Хош аман бол, бизден қалдын Бозатаў.

Зпйўарын .хошласар қәдирннни бплип,
Көзн1П1 яш артып бағрыны тилип,
.4 ман болеа ҳал сорасар бпр келнп,
Хош аман бол, бизден қалды[[ Бозатаў.

Бозатаў узын қосыққа усатып жазылған ы меиеь 
-онда поэмаға  тән болған зп икалық белгилер сезйлип 
турады.  Бунда сәҳәр ўақтыида душпанлардыц Боза- 
таў қорғанына бастырып киргенлиги, елии сүйген жи- 
1'итлердиц жекпе-жекке шығыўы, соцынан душпан әс- 
керлериниц көи болып баспалатыўы,  жиги-тлердин ел‘ 
қорғаў жолында саўашта қазаланыўы,  душпаилардыц 
ж а с  қы.злар менен балаларды тутқынға алыўы ҳом 
ғайры еллердиц қул базарларыиа қарай айдап ]летиўи 
©а елин қыймай баратырған .халықтыц жылап-сықлаў- 
лары бәри көз алдыцнан өтеди. Демек  бундай көлем- 
ли сюжетти бир қосыққа сыйдырыў мүмкин емес.

Шығарманыц баслы қаҳарманы Әжинняздыц өзи„ 
Ол бул ўақыяны бир батыр исми меиен байланыс-
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тырмайды. Соныц ушында биреўди батыр сыпатында 
«ақ т ап ,  биреўди ж ам ан л ап  отырмайды. Себеби шайыр  
қалыи, оскерге қарсы халық гүресин көрсетпекши бол- 
ғаи. Әжнпияздын, қо лжазба  дийўаны сақланбаған!* 
ушын бул поэма толық жетип келгеи— деп қ а р а ў ғ а д з  
болмаиды.  Сонын, ушы.нда халық қаҳармаилығына бай- 
ллныслы деталлар  менен даралаиғаи қа^^^армаилар ҳә- 
рскетн сақланбаған.  Сюжеттин, көпшилик бөлегин бас- 
қыншы душпанлардық көплиги менен рейимснзлигн 
қурапды. Б озатаў  толы'Қ басып алыиғаннан кейинги 
^ а қ ы я л а р  жудә  тәсирли шыққаны мененде саўаш май- 
даныныц сюжетлери шетте қалып кеткен.

Қулласы Әжннияздық «Бозатаў» поэмасы Х 1Хәсир-  
дегн қарақалп ақ  халқыныд хан зулымына қарсы мил- 
лип азатлық гүресин сәўлелендириўши еп, баҳалы шы- 
ғарма. Сонын, менен бирликте қар а қа лп ақ  ж а з б а  әде- 
.биятында лиро-эпикалы1қ жа нрдыд  баслаўшы соқпағы 
,да болып есапланады.

2. Ә Ж И Н И Я З  Ш А Й Ы Р Д Ы Н  « Ш Е ЖИ Р Е »  ШЫҒАРМАСЫ

XIX әсирде жа саға н  қарақалп ақ  классиклеринин 
көпшилик шы ғармалары халық аўзыпан жазып алын- 
ғанлығы ушын олардыд ҳәммеси толық жы йна лған  
,деп қарап болмайды. Ҳәтте оқымыслы шайырымыз 
болғац Ожинияздыцда қолжазба дийўаиы толық же- 
тип келмеди. Соиын, УШЫ11 Ожинияздын, жаца да и  та- 
былған шы ғармаларынада тацланып қараўға  болман- 
ды,

Онық үстине бурынғы тоталитарлық заман ислам'  
. дпии меиен байланыслы болғаи шы ғар малардыц  көп- 

шилигии жоқ еткен есабы. Соныц ушында ахуи атағы- 
на ине болған. Әжиии5!здыц шы ғармалары еледе табы-> 
ла  бериўи мүмкин. Сол жағыиаи  қарағанда Әжинияз- 
дыц жацада н  табылған шежиреси көин^иликти қызық- 
тыратуғыны турған гәп. Бул ш ежире  500 қа тарданас -  
лам болып онын 140 қатары Хожели қаласында жа-  
саўшы Обдиләзиз Бердимурат улынаи Мәўлеиберген ■ 
Султамуратов тәрепинен жазып  алынып «Арал» лчур- 
налыныц 1993 жЫл М> I санында жәрияланды.

Ец дәслеп сол пикирди айтыўымыз мүмкин. Әжн- 
нияз шайырдыц «Демишлер»— деп аталған Шежире-
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си болғанлығы ҳаққында көп еситкенбиз. Б и р ақ  бул' 
.Шежиренин, дерлик тен, жа ртысы пайғамбарлар  ҳ а \ -  
қында сөз ететуғын болғаны ушында бул шежире к«- 
бирек уламалар  арасында тарқалған еди. Оннан алын- 
ған төрт куплет қосық Әжинияздық содғы тонлама- 
ларында басылды.
- Әжиния.з шынында да Ш еж ире жазған.  .«Демнш- 
лер» онын жазғ ан  Шежиресн бо-лсада гейде узын ко- 
сық, гейде поэма денте айтылады.  Б и р а қ  онын толы(^_ 
варианты сақланбаған.  Бизге мәлим, бурын ҳәрқаида!! 
<;лдиц оқымыслы адамлары Шежире жазған.  Себебн 
ерте дәўирлерден баслап халы.қ өз тарийхы меыен қы- 
зыққан.  Ал халықтыц белгили тарийхшыларынын өзи 
шайырлар болған. Сонын. ушында Ожиниязда,  Бер дақ  
га өз халқынық шежиресин жазганлығы мәлим. Би- 
рақ  олардыц атамалары жоғалыи тск крсық бәнтле- 
ри ғана сақланғаи.Мәселен Шежире өтксн дәўирди 
сөз ететуғын болғаны ушында «Деминглср». «Лйтмы1И- 
лар»,  «Бол мы шл ар »—деи аталғаи бонтлср тийкарында 
жетип келген. Сонын, ушында гейпара адамлар Бер дақ  
Шежиресин «Болған екен» деген поэмасы бар— денте 
айтып жүреди.  Әжинияз Шежиресинин «Демишлер» 
деп аталыўынын, мониси де соннан.

Би рақ  Әбдиләзиз Бердимуратов «ариантын Әжинняз 
Шежиресиниц әйне өзи—деп қараўға  болмайды. Се- 
беби бул вариантта да Әжинияз  руўхына сәйкес кел- 
мейтуғын исенимсиз қа тарлар  көп. Солай болсада 
«ҳештен кеш» деген, айтарлықтай толық болмасада 
шайыр бабамыз буниаи 150 жыл бурыи өз халқыиыц 
Шежиресин жазып '  қалды рмақшы  болған екен, бу.м 
уллы дүиьяны «толық емес»— деп тастап кетиўимизге 
көзимиз қыймады. Шежнрс дсгоидс жүрегииде шери бар 
адамнан шығады.. Соныц уи1ыида бабамыздыц айырым 
пикирлери менси ортақласқаиды мақул кврдик.

Шежире халы,қтьтц ацыз сн.члсри мсиеи бирге бел- 
гили алымлар пикирлсри мсмсиде араласып келед[[- 
XIX әсирдс қа рақ алпақ лар  арасыида белгили тари[1- 
шылардыц болмаўына қараған да бул лоў[[рде ' 'жаса- 
ған шайы рл ардық ҳәммеси де та|)ийхый фактлерди 
көбирек халық арасынан жыЙЕ^аган, Соныц ушыида 
% л  дәўирде пайда болған. Шежирелердин көпшнлиги 
ацызларға  тийкарланган.  Лл олар неғизинен үш бө- 
лимнен ибаратУболыи келсди.
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1), Әлемниқ жаратылысы ҳаққыида тағлнймат.  ■
Бул пайғамбарлар ҳаққындағы тағлиймат больггг,

дүньяныц пайда болыўы ҳақ[^ындағы ислам дереклера! 
менен байланыслы.

2 ). Түрки-монғол халыкларымын, пайда болыў та- 
ринхы.

3 ). Ҳәр бир халықтыц паида болыўы ҳаққында 
аныз-шежире.

Сол ўақытта Шежире жазғ ан  адам ла рда  бул үш бө- 
лпмди толық сақлаған. Бн рақ  XIV осир Шежирелеря 
менен XIX әсир Шежирелери арасында үлкеи парық 
б'ар. Себебн Х 1Ү-ХҮ әсирлерде өткен шежирешилер'  
екннщи бөлнмге үлкен итибар береди. Өйткени бул дә-' 
ўнрде дуиьяға  Шыцғыс хан ҳәм оиыд әўладлары ҳү- 
5<имраи болғаны ушында ед баслы мақсеттн сол дәўир 
сиясатына қаратады.  Шынғыс хан нәснлинен шы ққан 
патщалар жырлаиады.  Ал Әжинняз дәўнриие келип 
бул дәстүр нәсейип кеткен. Соныц ушыида Ше- 
жирелер пайғамбарлар ■ дәўқринен басланып,  изи өз 
халқынын тәғдири менен байланыстырылған.  Әжнпняз- 
дан мийрас болын қалған Шежирсииц тоғдирн де тац 
ссндай.

Ол өз Шежнресннде сол дәўир Шежнрешилеринич 
изинен барады.  Әнсинияз ен, дәслеп дүньяда тнрншн- 
ликтиқ иайда болыўы. Алла-тааланын қәлеўн менен 
сонынан топырақтан Адан  Атанын пайда болыўы ҳақ- 
1шндағы пнкпрлер менен ортақласады.  Мысалы;

К уднретп күш лидур не [;г,|;1Са Субхағг,
Кектек соц жаратты, тоиырақт^пс !1псап.
Кими кстир бо.чды, к1ши мусы.'1ман,
Бәршенлн атасы Адам демишлер.

Әжннняз оқымыслы адам болғаннан кейин, днн әле- 
минде пайда болған төрт китанты да еске алады.  Со-'  
ныд ушыида ол ад ам зат  жаратылысыиын тнйкарлары 
Таўрат,  Забур,  Инжил ҳәм Қуранда екенлигнн аны!;; 
айтады. Якн:

Бул жәҳәнге бинә болгпн төрт китап, ^
Қуран, Таўрат, Забур, Инжил дәўир хаб,
Г!нсанларға қуда берсин деп нисап,
Шәриятқа хызмет еткен демншлер.

Әжинкяз  буннан кейнн өз Шежиресин Мухаммед най- 
ғамбар заманынан баслайды. Онын төрт Шәрнярынын
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: әдалат  ушын гүрескенлигнн атап өтеди. Соцынлп қа- 
рз1^алпақ халқынын пайда болыўы ҳаққындағы өз пп- 
кирлернн билдиреди,

Әжинияз  Шежиреси толық болмағаны ушын оидз 
Майқы бий, Нағадай бий ҳаққында  пикирлер ж оқ '  Қа- 
лайда ол қарақ алпақ лар дын  келип шығыў тарийхын. 
Түркстаннан баслайды. Оныц пикири бойынша турки 
халықл ар дыц'ҳәммеси нде Түркстаниан тараған.  Яғный 
шайыр баян еткендеы-ақ:

Болыпты бир жылы, ысырапыл даўыл,
Орд!1сы бузылып бирликли ^■̂ аўыл,
Көп көшке ушырап бпрпсше аўыл,
Мусыл.манлар посып кеткеп демишлср,

Бнрнеше жыл өтпп кеткс1г арздап,
Қарақалпяқ Туркстаи!1аи тлрагаи,
Дпп -Хорезм .'(Пжетпне жарагаи,
Урпагы бир қәўми қардаш демишлрр.

Бул жағдайлар  жүдә ерте зам ан ла рда болғап ба? Якн 
• Х.У1 ҳом XVIII  әсирдеги қарақалпақлардын,  Түркстаи- 
да  болып, сонынаи жаўгершнликке ушырағаны ҳақ- 
қында бир елеслер ме? Ол жағы  белгисиз. Бирақ  қа- 
рақал па қл ардыи Түркстан (Ата лсурты) болға)1ыида 
ьирас. Лекин тарийхшылардыц бсрген мағлыўматларьг- 
на қараған да Түркстаи XVI әснрде «Ата журты»— деп 
аталған.  Д ем ск  Әжииияз өз Шежиресин XVI осир ўа- 
қыяларынан баслаған.

Б асқа  Шежнрешилер сыяқлы ол да « а р а қ з л п а қ л а р  
Шежиресин қо ўимлик . дәўирден баслайды. Сонын, ушын 
Әжниняз Шежиреси бойынша да ,қарақалпақлар «Қо- 
нырат» ҳәм «Мацғыт» болып ски арысқа бөлинген. Ле- 
кин Әжпнпяз гсйпара пнкирлсрипде Қыятты да бнр 
арыс сыпатында қарайдЫ'. 0|ПЛ1, никири бойынша Қыяг- 
л ар  әййемгн Хорезмге тийкар салган. Сол ж агда йда 
әййемги Хорезмниқ Қыят,  Мацғыт ҳәм Қыпшақ  қала- 
ларын еске алады, Яғн1?1Й:

Аита берсем бул ҳаятны атма-ат,
Хорезмли дияр Макғытлы Қыят,
Нәзеримде бинә болды бул ҳаят,
Хат етип Зппўарыц жазд|.1 демишлер.

—деген пикирге келеди. Шежирениц содғы бөлегике 
келип ол: «Қ арақалнақлар  «Мацғыт, Қытай,  Қонырат;!-
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— деп аталған үш арыстан қуралған деген пикирдв 
айтпақшы болады,  Әжинияздын, пикири бонынша бул 
үш т^^әўим қа рақалп ақ  халқынық негизин қураўы ме- 
нен бирликте барлық түрки халықлардын сағасы. Бун- 
нан кейин өзбеклер пайда болғаи, ониан кейин қоқ'- 
сылас қазақ,  кырғыз,  түркмен ҳәм тәж нк халықлары 
пайда болды—деген идеяны илгерн сүреди.
.Мысалы:

Қазглк, қырғыз, тәжик, түркмек даламыз,
Өзбек, мацғыт, қытан, қоцырат сағамыэ,
Бнр ж ағадак бас шығарыгт барамыз,

I Мусылмаинық әўладлары демпшлер.

Әжннняз сонық меиен бирлккте Манғытларды 
белгилл халық дәрежесине ерискен қәўим ҳәтте қара-  
қә лпақ  халқынын, тийкары дегеиде шешпмге келгея. 
Мысалы:

Жайҳунды жағалап Мақғыт еллерп,
Ата мәкан қаракалпақ жерлери,
Хан тәрептен қоршаўланып беллери,
Дәрья ғүзарына көшкен демншлер,

Онық ппкпрп бойыиша Мақғт,тт қар ақалп ақл ар д ы қ  
бабасы.  Ал Қоқыратбек пенен Қытайбек оиық қана- 
ласлары.  Сол тийкарда Мүйтек,  Қыпшақ,  Кекегес, 
Қыят,  Қолдаўлы, Ашамайлы қәўимлери өрбнген—деп. 
жорыйды.  Мысалы:

Мапгытлы Қоцыратбек, Қытайбек аты,
Қолдаўлы: Ашамайлы ,Мүйтен Қыяты,
Қынша!-; Қенегесн, боршә зүряды, 
би  терт ы1\лым к:1ра1^плл11Қ демишлер.

Поэманы қ үштен бир бөлегиниқ жетип келиўияе 
қарағанда бунық сюжети әдеўир басқаша болыўы ке- 
рск. Себеби ўақыялар  XIV— XVI эсирден алыныўына 
т^аралмастан Туркстаи ўак^ыялары толық баякланба-  
ған.

Әжинияздық жоқары билимге кйе болғанлығын’ 
есапқа алғанда ол сол ўақыттағы аўызеки ҳәм ж а з б а  
дереклердн де ж ақсы  билгеи. Б и р а қ  онық қолжа зба-  
сынық толық сақланып қалмаўы гүманлы питатрлерди 
де пайда етеди. Дегенменен ол Хорезм .ҳәм Түркстан 
тарийхын ж ақсы  ^бялген. Әсиресе онық «Дин Хорезм 
бурыннан-ақ қа р ақа лп ақ л ар д ы қ  мәт^аи басқан елиеди» 
деп айта келип, әййемги Хорезмнин, бес қаласын қа- 
рақал па қ қәўимлериниқ аты мөнен байлаиыстырыўы,
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мысалы:  /Қыят.  Қоцырат,  Мацғыт,  Қытай,  Қыпшак;/ 
алымларды әдеўир ойландырады.

Шайыр еки дәрья арасындағы Туран мәмлекети 
/Маварунахр/ды өзбек, қа зақ , қарақ ал пақ  халықла-  
рыныд ўатаны—дсп таныйды. Бул ҳаққында ол өз Ше- 
жиресннде:

Жайҳун, Сайхун еки дәрья арасы,
■ Кец мэкандур уллы Туран даласы,

Өзбск, қазақ, қарақалпақ баласы, ■
Әнжамласып мәкан еткен демишлер.

— деп жазады.
Соныц менен бнрликте Әжннняз Хорезмди «төрт 

халықтын, ели»—деп сүўретлейди. Оныц пикнри бонын- 
ша Хорезмнин тийкарғы халықлары өзбек, қарақал-  
пақ, қа зақ  ҳәм түркменлерден нбарат.  Мысалы;

Жә.ҳэнге машҳурдур Хорезм аты,
Өзбек, қарақалпац, қазақ  слаты.

I Мын жылға барабар Хнйўа шоўкетн,
Қәўмп ғардаш, туркмен сырлас де.мпшлер.

Әжинняздын, «Демишлер» поэмасы халық арасын- 
да көп тарқалған.  Бирақ хен! биреўинде толықемес.  Мә- 
селен усы китаптық авторы 1965-жылғы студентлер ме- 
нсн бнрликте Мойнақ районына болған илимий экс- 
псдицня дәўнрннде Шеге ауылынан жазып. алынған 
Әжннняздыц «Демишлер» қосығынын арасында:

Дйслен Қокыратдур халқымныц аты,
Мацғыты, Қыншағы болған қуўатьг,
Ллты арыс қаракалнақ елаты,
Аралға аппалып көшкси дсмпшлер.

Ж уртқа молггм Жап|1!лгамлур бабамыз,
Қ азақ  қ.^дпрдапым, взбек аганыз.
Моғар Ноғайлыдап тарқап сағамыз,
Ен сонында сншп алысқан демншлер.

— ден антылған қатарлар бар. Соған к ар аған д а  бул 
тарнйхый ноэма жүдә у з ақ  жыллар  даўамында ж а -  
зылған. Б и р а қ  репрессия лоўнрннпц суўық самаллары 
бул Шел\Ире-поэмапы бпзге то,;и.1қ халында жеткизе 
алмаған.

Информаторлардыц бсргои мағлыўхматларына қара-'
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ған да бул поэма Әжннияздьщ оғада ж а с  ҳәтте т а л л -  
бал ық  дәўирлеринде Хийўада жазылған,  Би рақ  шайыр- 
буны сонынан бнрнеше мәртебе қайтадан ислеген. Бул: 
пикирди Әбдиләэиз Бердимуратов тәрепинен сақлап- .  
ган текстте тастыйык.лайды. Мысалы:

Хорезм дер мусылманныц панасы,
Онда өскен_ тәлиб-илим самасы.
Л^ық еки жүз жигирма жыл сонеси,
Хикаятть! Зийўар жазған демиш^:ер.

Бул сәне бизин жыл  есабымыз бойынша ] 842-ж ыл,  
яғный Әжи]1ияздық 18— 19 жасларға  шығып Хийўада 
тәлим алып атырған дәўирлерине туўра келеди,

Қулласы Әжинияз қ а р а қ а л п а қ  халқынық келипшы- 
1’ыў шежиреси ҳаққында ■өз пикирлерин билдир.ген. 
Б и р ақ  бул Шежиренин толық вариантын таўьш нл1ь- 
мий ж ақтан  дәлийллеў келешектиқ иси.

3 . Ә Ж И Н И Я З Ш А Й Ы Р Д Ы Қ  ҚЫЗ МЕНЕШ ПЕНЕН АИТЫСЬГ

XIX әсирдеги қар а қа лп ақ  әдебиятында ж а з б а  әде- 
6'ыят дәстурлери менен бир катарда  аўызекн халық 
поэзиясынық дәстүрлериде кеқ қолланылғанлығы мә- 
лим. Әсиресе көшпели ҳәм ярым отырықшы еллерде 
ядтан қосық шығарыў ҳәм оны орыялы қолланыў усы- 
лы көп ғана халықлардыц әдебиятларыпда сақланған 
Ьунық кеқ қоллзиғаи түри айтыс жанры.

Айтысқа қатнасатуғын шайырлардын ҳәммеси қо- 
лына қәлем қа ғаз  алып қосық ж азы п  отырмайды, Олар  
бнр-б»ри меиеи дәсме-дәс айтысады, Олар белгпли ўа- 
қытта бир-бири менен айтысып үлкен сюжетли ўақыя-  
ларды да баян етеди. Бул жа ғынан  қарағапда айтыс 
ли-ро-эиикалық характерге  ийе.'

Айтыс жаиры XIX әеирде ж а сағ а н  қа рақали ақ  ша- 
йырларынық көпшилнгинде ушырасады.  Олардыпкөи-  
шилиги турмыс иенен байланыслы болғаи айтыслар бо- 
лып, шайырлар сөзден жениў ушын бирин-бири минен- 
ди. Сонын ушын еки тәрепке тән болған айырым-' сго- 
жетлерде тилге алынады.  Қ ар сы лас лардық  ха,рактерин 
ашып беретуғын қызықлы ўақыя лар  юморлықҳ әм  с'а- 
тиралық усыллар менен баянланады.  Айтыс дәслеп же- 
ке адамла,р арасынан басланып соқынан жәмәәтлик 
мәпти қорғаўшБ! темаларға  көтериледи. Усындай себеп
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лср ге  көре гейде бир халық пенен екннши халық ша- 
йырлары айтысқан. XIX әсирде пайда болған бундай 
аГпыслар ҳата рына Күнхожанын қа зақ  шайыры Шер- 
нняз бенен айтысы, Әл<инияздын қазақтыц шайыр қызы 
Мснеш гмнен айтыслары кирсди.

Әлбетте айтыс аўызеки әдебият'1'ын дәстүри болға- 
'не ушын она шайырлардын, бирип-бнри кемситиўге 
бағышланған қатарларыда көп болады. Бирақ Әжнпияз 
бслгили шайыр болғаны ушып—өз айтысын жазба  
әдебиятқа жақынластырып дүзген- Соныц ушыи бунда 
адамнық зейнине тийетуғын қатарлар  жоқ.-Буннан тыс- 
'̂^ары айтыстыц желиспнде еки халы ққа  тән болған ҳә- 

дийселер айтылады.
-Л.ЙТЫСТЫН тийкары еки и^апырдын бприи-бирн же- 

чиў болғаны ушын әдеўир ашылысыи кетксн жерлерк 
д е  бар. Би'рақ бундай болмағаида хақыпқый антыс 
щықпайды.  Соиыд ушын Әжиниязда,  Қыз Меқештс нл.- 
.аде-ғайыи сөзлерди терециректен баслап соцынаи мә\(- 
леге келеди. Буиыц сқ баслы ссбебп Әжинпяз бир ел- 
дин оқымыслы а д а м ы ҳ ә м  шайыры болса, Қыз Менеш: 
Оренбургтағы қа зақ аўылынын талантлы шайыр қызы.

Қ аз а қ  кәтқудалары Әл<инияздын шайыр екенлигин 
се.эип қалып бнр тойда екеўине айтысыўды мақул көр- 
ген. Әжинияз шайыр болыў мснен бирлнкте .мпйма1г. 
Буннан тысқары ол қазақ  халқы арасы}1да -бпр жылДай 
болып, ол елдид миймандослығын ҳәм мортлигии 
сезгеи. Соиыц ушыида ол әжайып үлке ҳаққында ие- 
ғаПбыл сөзлсрди айтыўды қәлемейдп.

Бираҳ  1найыр болған адам өз' сөзи ҳом ппкиринен 
қамтиаўы ксрек. Себеби пүткил тоПга жыйналған ха- 
лык. о т л н  лўзыил к_а11лн отыр. Соныц ушын Әжинияз 
бул аГ|тыс арқплы м л т т ц  та.'1ант.;!ы т а й ы р  ҳәм сабыр- 
лы, билимли адам скен,']игин таиыстырыў зәрүр екен- 
лигии жақсы түспигси.

Ал Менеште өз халқыныц белгпли иыйыры. Оиыц 
үстнне. қыз бала.  Жә ие  бул айтыс Мецештгщ өз- жер- 
леслери арасыида болып атыр. Олда өз халқы ара- 
сында айтыстан жецилиўди ‘1-;әлемейди. Соныц ушЫн 
буиын жүги Әжиниязға  қарағанда да  аўырырақ:  Бул 
еки шайырда сол тийкарда айтысқа түсксн.

.Әжииияздыц Қыа Мецеш псиен айтысы 1864-жылы 
болып өткен. Себвби Әжинияз  айтыста езннпқ 'қырыт^ 
ж а сқ а  шыққаилығын айтады.  Мысалы;
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Той болса кызыл тонды кнйермисен,
Отына ашықлықтыд күйермисец,
Жылым қой. жасым қырықта Қыз ай Мснеш,
Сен маған жасым сорап тийермисеч.

Соләм ет11п Әжинияз  1864-жылы қырға үшни.ши мәрте- 
бе барғаиында Қыз Менеш пенен айтысады. «Сөзднн. 
басы сәлем» деп айтылғанындай-ақ айтысты Қыз Ме- 
неш баслан:

Хожеке, айтып өлен ҳарыдыц ба?
Болмаса жасын жетнп қарыдыц ба?
Қызымап Байтурсыннын атым Менеш,
Хожеке эли мени таиыдық ба?

—  деп айтқан. Бул жерде қыздын, Әжиниязды «Хоже- 
ке»—деп антыўы оны «улама»,  «молла» сыпатында та- 
ныўынан болса керек. Себсби қ а з а қ  халқы усы күнге 
шекем улам а адамларды «Хожа»— деп ' атайды. Ал 
Әжинияз  болса ол қызды танымаған түр бнлдйрсди

Мен өзим өлец айтып ҳарымадым,
Аўылыпа бпр орманым дарымадым,
Қазақта Менеште көп. Домештс көп,
Бурыннан көрмеген сон танымадым.

— деп жуўап қайтарады.  Би рақ  солай болсада Ме- 
аеш оны буннан бнр жыл бурын көргенлигин, Лрал 
жа қтан  княтырғанда суў бойында ушырасқаклығын 
айтады. Сонда да танысады,  жорт аға  танымай тургаи- 
лығын ядына салады. Яғный:

Хожеке былтыр мени кврмсднц бе?
Меинн Менеш екенимди бнлмеднц бе?
Қайтқанда Арал жақтан бир баламен,

, Үстиме суў басында келмедин бе?

Бул саўал жуўаплардан  кейин екеўиннн бир-б^фи- 
менен таныс екенлнги мәлим болады да айтыстын бун- 
пан кейннги жағы илме ғайып сөзлерден басланады.  
Енди Әжииияз қызды жецнў ушын мнней баслайды. 
Яки болмаса;

Ж үзиц ысық көрннер бнр көргеидей,
Айтысын^ куни-түни бнр жүргепдей,
Былтырғы суў бойында жаладаш  қыз,
Сенбе един, сынық өркеш ғарры ннгендей.

— деп жуўап қайтарады.
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Буннан кенин айтыстыд мақсетп баянланады да 
Әжкниязға  сол аўылдыц бнпи Қожбаннын, Қыз Мецеш 
ленен айтысып женбесец болмапды— деп айткаиы, ал 
Мен.ештин, болса ' «ондай шайырды жснпў менин ушын 
ет жегендей» дегеии қулласы екеўининде бнрин-бирн 
женбей тынбайтуғыны айтылады:. Мосслен Әл^пнияз:

Йлеиде сеиде озғап, меяде о з ғ й н ,
Көргеиде өлецшини арқам  қозған.
Қ алай  аптсан. олап айт, Қы.-? ақ  Меиеш.
ШаГ|тамым ссскенбейдн сеидсй кыздаи.

— дсп айтса, Қыз Мсцеш:

Өлснде сенде озғаи, меиде озғаи,
Көргепде вленшнпи арқам н.озган,
Айтыссак жази1гы жоқ, мсп же^^ермен,
Кисн ж о қ  Киши ж ү зде  меннен озгаи.

— деп жуўап қайтарады.

Бирақ Әжинияз сол доўир^аеги Шығыс .халкқлары- 
иыи дэстүрлери бойынша «Аттан байтал озған емео»— 
деп айтып салады.  Буған Қыз Менеш: «Арғымақтыц 
ҳасыл болыўы онын аигыр яки банталлыгыида емес, 
ат  жынысына қарай емес, ал носнлинс қаран белги- 
ленеди»— деген даиал ық сөзлерди айтқан.

Буннан кейин айтыстыц сюжетн әдеўир теренле- 
спп барады да, Ожннияз қызды жеқиў ушын оныцал-  
иыс жасар ғарры күйеўизшц болғанлығында тнлге 
■пп'к'к стеди. Бирақ ^Менсш буныц менсиде жецнлмей- 
ди. Ол еиди 0жи)и1яздыи қаидай мақсст псиен Қазақ- 
стаи жерииде жүр|  еи.шгии' сорай бас.таиды. Әжниияз 
бул ж а ққа  дин исламд1,| таркатыў уиилц ксл['енлигии, 
соныц есеснне мал алат уғы иьт  апталы.

Буннан кейин айтыстыи, исгиз1Т1 мазмуны еки ха- 
лы^ҳтыц этнографиясы менси байланысады.  Қыз Ме- 
цеш Әжинияздыц қандай миллеттиц ада.чы екенлнгнн 
сорайды. Яғнын:

Айтысып меннн, меиеи тнреўнц ким?
Ж ы ғы л с ан  көп ншинде суйеўнн ким?
Қ алпақпы сан ,  сартпысан, өзбекпнсеи?
Әкеи қойған аты ким? Сүйегин ким?

Буған Әжинияз  жуўап қайтарады:
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Бир алладан басқа жоқ сыньшыўым,
Қудайым ииам еткен буйирыўыи,
Әкемнич қойғаи аты Әжпиияз,
Мнллетим қарақалпақ—сақ урыўым.

Аитыстық буинан кейинги қатарларында да  еки 
шайыр бнр-бирине сыпайы қатнас жасайды,
Мәселен Қыз Мен,еш:
«Қал пақ  болсац жа ны мс ац  жа т болмассац»,— деп айт- 
са,
Әжинняз:

/Менде бир аса журттық адамы едггм,
Ак, Мепеш қәдиримди сен бнлмессец.

дейди.

Айтыстыц сюжети солайыиша раўажланып бара бс- 
редн де еки елднц халқыныцда бай ҳәм абадан жасан 
атырғанлығы байқалады. Солан болсада Мецеш айтыс- 
та  жециў ушын гейпара критикалық сюжстлерде ай- 
тылады.  Мысалы, Қыз Мецеш:

Астырттан қалпақ ке,пср жетелснгсн,
Ҳәр уйге пЯтия бсрип, нан тплеген,
Хожеке елин сенпц мырза болса,
Меғып жүр сонша, қалпақ тентнрегеп. — десе,

Буған Әжинняз жуўап береди:

Ж аз  болса тамам табын шабады шөп,
Суў ишнп суўсыиына қара иан жеп,
Ҳәр елдиц ондай ашы болмаГша екеп,
Аш қа;^ақ бизнц елдс оғтапда көн.

Ақ Мецеш дәўраныц сүр ойпап кү-лпн,
Бул дәўран өтер сениен а^^тай желнн,
Қоян жылы қазақ,пар жутағаида,
Астыртқа арқаланып барды булип.

Кун көрди қазақлардыц кәтқудасы,
Аўзы түкли қулларға қызын берип,
Сонда өзмндсн қызды алдық тоқаллыққа,
Қолыиа бир квйлеклик бояк берип,

Ат миипп куи көрин жур күйеўнмен,
Еледе қатнасып жүр барып келип,
Бул заман келме-гезек соидай заман,
Айтасан оныц несии салық қылып.

Буннаи кейин Мецеште айырым критнкалық пн- 
кирлерди айтады, Солайынша екеўиде мәмлеге келип,
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еки халықтыц түр-түсиде, тялиде,  днниле, тәғдирпде 
бир-бирине оғада жа қы н ел екснлиги билинсдм. Булар- 
дыц қ,уда-қудаған болып араласыл :сеткен.'шгиде ай- 
тылады.

Әл<инияз ски елди де аралап скп халық мәденияты 
менсн этнографиясына пүткиллей араласып өсксн адам 
болсада Мсдеш еле қа рақалпақ лар  :^тнографиясы ме- 
пен таныс смес екенлиглн аитады. Соиыц ушыи айтыс- 
тыц үшиии]и бөлими Қыз Менсштиц қарақалиақ-хал-  
қыныц жасаў  турмысына багынгланған сораўлардан 
басланған.
Мәселен, Мецеш сораў берсди:

Ертен. тура азапнан ел көн^едн,
Көн1кен күнн адамныц көилн ессдн,
Хожеке, сеинсн бир сөз сорайып,
Қызларглцыз не жейди, не ншеди?

Буған Әла1нняз төмендсгнше жуўап қайтарады:

Жсгони ыайлы палаў, ишке1Н1 шай,
Шай ншип, палаў жесе кеўли жай,
Қолында шы1П)1 кссе, шыны шойнек,
Ишеди кантлы шанды, қара суўдан,
Басыпда жинек турме, шайы жсгде,
Қызлары бизиц слднн, мнне сондай.
Қызлары бнзин елдиц ана қуўдай,
Қ азакка былтыр келдим, быйыл келдим,
Меп сле кергенпм жоқ қызды ондан.

Бул бөлимдеғи сюжет дииамикасы этнографиялық 
бляилаўга көи^кеии менемде л оэти к ал 1>1Қ ссзги одеўир 
жоқары кигс))1!лгсп. Ссбсбп ол тойда отырған адам- 
лардыц Әжпиияздаи басқасыиыц хеш бпрсўи де қара- 
қалпақлар этнографнясып билмейди. Соиыц ушын Ме- 
цсш ол ҳаққыида сораўлар бериўгс можбүр. Ҳорқан- 
дай шайырда өз елии тэрийилсўде арқасы қозыи кете- 
тугыиы мәлим, Соиыц У1НЫН бул жуўапта Әжинняз- 
лыц үстннлнк етнп турғаны да мәлим. Бирақ  хәрқан- 
дан жуўапта тартысты талап етеди. Сораў-жуўаплар-  
лыц бир жсрлеринде қаидайда болмасып қашырым 
снзлсрдиц қоллаиылатуғыны аиық. Ожпнияз мәселе- 
миц сол жерин есапқа алып: «Қазақ қа  былтыр кел- 
т м ,  быйыл келдим, мси еле көргеним жоқ қызды ои- 

д.'пЪ>—деген никирди айтқаи. Қыз Мецсш бул создсн 
■ лслебесн козып» кетедн де:
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Көшкенде қызларыцыз пе мккеди?
Ҳайтта—тойда қызларын не кнйеди?
Қарақалпақ дегеиде, журт болып па?
Айтыцшы халқыц өзн 'немеие едн?...

>— деп айтады-

Буған  Әжинияз және жуўап қаитарады:
Кишкепе көленкели бар кунмесн,
Көнлеги дараныдан он тунмесн,
Шылдыры, өнир моншақ бар жәнесн,
Бнлезнк, жузик, сырға, көп немесн.
Бели қылдай, өниринде шар туймесн 
Тастан қатты төсинде қос моммеск,
КпЯиннп ҳайтлап шықса оны-бесн,
Ҳеш айлаибай кетпенди кэрген кисн,
Кв'ринер ншкен асы тамағынан,
Сен тугнл ҳүрлер менен барды басн.
Арқадан бирлн-жарым қазақ барса,
Бнр көргеннен қалады аўып есн...

Менеш буннаи кейнн қа рақалпақ  жнгитлерпниц қан- 
дай болатуғынын билгиси келеди. Әжинияз  буғанда те- 
мендегише жуўап қайтарады.
Яғиый:

Жнгитн б1!зид елднц болар ғошшақ.
Белинде тиллә камар, алтыи пышақ.
Жпгнти бнзии елдиц, мпне сондай,
Пашшайы сым балақлы, жнпек шашақ,
Мингени арғымақ ат, мойны к;уўдай,
Үстинде ақ баслы ер басы шошақ,
Басында алтын жуўен, қос синиемент,
Жонасыпыи шашағы қушақ-қушақ.
Өтксрген қуйрыгына алтын ғубба,
Ж ал  менеи кекилинде маржан моншақ.

— деп сөзди дизип кете береди. Ал Қыз Мецештиц бол- 
са Ожинияздан жецилгисп келмейди. Соныц уЕнында:

Ж ыцгыл, шсигел дегеннц тал болама,
Квк шай ншкен адамда ҳал болама,
Ешегинди тулпар деп мақтанасац,
Лт түйедеи кеткен соц мал болама?
Малыннық ец үлкени ешки, ылак.,
Сол себепли қазаққа келдиц қулап,
Қарақалпақ бай ел —деп мақтанасак,
Сонда сен неғып жүрсец тери сорап 
Ҳэр үйден айраи сорап ишип жүрип,
Шарац не мақтанғандай қалпақ-шунақ.
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— деп айтып, айтыстыд изин әдеўнр баспалатып жибе- 
реди. Әжинияз Қыз Менештин .бул ппкирине де үлкен 
сабырлылы!^ пенен жуўап кайтарады.

Ж игнти  гил ш абаидоз, бәри ш аққаи,
Арғыма!^ ат  тар к алғаи  бизии ж актаи ,
Б у л  }ка1^та аГ|ға шапқаи ат  кәрмеднм,
Ж и гити к  серке мпиии қоиыи баққаи,
Ақ Менеш бизни елди көрши барыи,
Б ирақта  ж айлы  скен деп ж үрм е  калыи,
Айраи дәстүр бул елде, бизпқ ж ақта ,
Қ аты қты  зордаи ишер иазырқаиып,
Тери-терсек дегенде .мүлк болыииа,
Бизиц ж а қ т а  нйт муты маржан-монш ақ.
« Қ ар ақ ал и ақ  халықпа?» деи ш ал ж ақл ай сач ,
Ж у р т т а и  озғаи әкеқ  сен[щ байма соишақ.
Үстмнде бнр тоқлылық кийи\ищ  жоқ,
Ж а й ы и  ж о қ  мақтаиғандай  ҳ а .и .та  бақ,
Қ а р а қ а л п а қ  қ а з а қ  иенен теибе-тси. журт, 
Көрмей-билл!ей сыртыиан қылма иасак,.,,

Айтыс сол тийкарда тамамланзды,  Бира!^ бул еки 
шайырдық қайсы бпринт!,  женгснлиги анық мәлим емес. 
Солай болсада бул айтыста Әжимпяздыц сәл басымлаў 
болғанлығы сезилди. Оныц үстине ка ракалпяқ  тай ы р ы -  
мын; «Қар ақ алпақ  қазз!^ пенен тсп.бе тец журт, көрмей 
бнлмей сыртынан қыл.ма мазак,» деп айтыўыда айтыс- 
тыд негизги түйииин п^ешпп турған сыяқлы.

Сонын ушында айтыс әз алдына өнер, Еул жа нрда 
да шайырлықтын әлўан сырлары жасырынған.  Мәсе- 
ленин, сол тәрепин еске алып бизде Г)жипияз айтыслары 
ҳлққындағы өз иикиримиздп ортага салғанды мақул 
кәрген едик, Бул ҳаққында белгплп әдебиятп^ылар Мн- 
кажатдин Низаматди^юв .хәм Қепесбай Л.пламбсргенов- 
тын, айырым пикирлери де бпр. Бпрақ бизин бул мий- 
нетнмиз нлимий-көпшилик бағдарда жазылғаньг ушын- 
до айтыстыц Әжинияз поэзиясыида тутқан орны ҳә.« 
оиын жапр,: |ық келбети мәселелернн ,ашып көрсетиў 
мсиен шеклендик, Себеби айтыс аўызеки ,ҳа,т]ық поэзия- 
сыиа тән болғап жанр  болыўы менен бир қатарда жаз- 
ба әдебиятқа араласқан тэреплери де бар. Әсиресе он- 
д:.1 лиро-эпикалық сыиатламалар оғада айқын сезиледи. 
1)и.) сол тийкарда «Ә;кинпяздын Қыз Медеш пенен ай-
11.!с»ын лиро-эникалық шығарма сьшзтындз қабыл ет- 
кеибнз.
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Төртинши бап

ӘЖИНИЯЗ ПОЭЗИЯСЫНДА ДӘСТҮР ҳ ә м  
ЖАЦАШЫЛЛЬ/Қ

Ҳәрқандан талантлы шанырдық дөретиўшнлиги оныц 
өзинен алдьщғы шайырларға  болған қарым-қатнасы,  
сол тийкарында шеберлпкке жол  ашыўы менен белги- 
ленеди.

Әдебий дәстүр—дегенимиз көп ж ы ллар  даўамында 
халыц арасында қәлиплескен әдеб!1н минрас жетискен- 
лнклерииин ЖЫЙЫ11ТЫҒЫ. Оиы ҳәрбир гнайыр өз мүмкин- 
шнликлери тийкарында қабыл еткен. Мысалы:  Аўызеки 
әдебият дәстүри, жа зба  әдебият дәстури, [Пығыс клас- 
сиклери дәстүри, Мнллий ағартыўшылыц дәстүр.

Бул дәстүрлердин ҳәммесин ҳәрбир шаныр бир 
қынлы кабыл еткен деи айтып болмайды.  Мәселен 
Қарақалпақст ан халық шайыры Ибрайым Юсупов: 1Па- 
йырлық—бул қудайтала тәрепинсн берилген сый, Бу- 
рын биз буны тәбият ипа.м сткеи та.паит—деп атадық. 
Би рақ  солай болсада мен Пушкинди, Наўайыны,  Мақ- 
тумқулыиы,  Бердақты,  Әжиниязды,  Аббззды ежелеп 
оқып үйренбегенимде усыншама дәрежедеги шайыршы- 
лық шыга ма. я шықпай ма? Ол жагын билмедпм»— 
дейди.

Дс.мек талант дегеинин өзи де көп үйрепиўди талап 
етеди. Талант е]  ̂ жақсы дәстүрлердн үйрениў тийкарын- 
да бсккемленеди, Ал сц жақсы дәстүрлерды кзлеғшў 
ушында билимлнлик керек. Әжинняз болса өз дәўири- 
нин ец бил!!мли шайырларынан бнри болды. Соныц 
ушында Әжинияздық әдебнй дәстүргс болган қатиасы 
63 дәўиринде жасаган  басқа шайырларға  қарағанда 
әдеўир ажыралы п турады.

Мәселениц сол тәренин есапқа алыўымыз керек, 
Аўызеки әдебнят дәстүрп XIX әсирде ^касаған қарақал-
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пақ шайырларыныц ҳәммесинде биринши орында тура- 
ды. Бирак бул топарға.  Әжмниязды қосыў 1^ылын, Се- 
беб11 Әжинняз 1-^арақалпақ жа зба әдебиятын толы]^ 
қәлиплестириў бағдарында хызмст еткен И1айыр. Соныц 
ушында ол ец бирннши орында ж а зба  әдебият дәстү- 
рип кабыл еткен,

XIV әсирден баслап көпишлик турки халықларынын 
93 алдына халық сыпатында бөлиниўи олардық тил вз- 
гешелигинде пайда етти. Бул жа гдай  Орта Азияда ҳәр- 
қыйлы әдебиятларында иайда болыўыпа себепши бол- 
ды. Бирақ бул халықлар арас^^тда жазба әдебият бир- 
ден найда бола қойған емес.

Себеби түрки әдсбияттын, огуз тил :злсменти тийка- 
рында ерте дәўирлсрдеи баслаи қд.минлссе баслаған 
Лзербайжан ж а з б а  әдебияты. менен Қарлуқ тил элемен- 
ти тийкарында пайда болгаи Өзбек жа зба  әдебияты 
барлық түрки халықлардын ж а зба  әдебиятығгыц тийка- 
1ы болып қалғаи еди. Булардан сәл соц раўажланған  
<ыпшақ тили әдебияты топары өз әтирапына көп ғана 
халықларды топлаганы меиеиде бирдеи раўажланып 
кете алды,— деи айтыўға болмапды.  Сопыи у[ныида бул 
топар «оғуз-қыпшақ»,  «қарлук-қыишақ» тнл тонары бо- 
лып араласып бирнеше халықларды бириктириўши жаз-  
ба әдебиятты пайда етти. Түрки халықлар өз алдыиа 
бөлинип илыққаннан кейииде усы еки дәстүрди өз ишине 
қабыл алған улыўма түрки тилимдеги жазба әдебият 
гейде «түрки» гейде «ишғатай» атамасы менен XX әсир- 
Лиц бас гезпне И1сксм келпн жеткеилигп мәлим. Бул 
дәўпрдо қазақ,  түркмси, қырп,1ч, татар, башқурт .\әм 
қарақалиак;лар нз алды иа \а.'П,и; бо,'1!.1п бөлинсе де 
тан усы ж азба  одебияг д:)стүрпи қапыл етпп кслген. 
Со1глықтанда қа зақлар ,  түркможпер, қырғызла]) ҳәм 
қарақ алпақ лар  ярым отырықшы болып жасағаны ушыи- 
да тап усы күндегидей өзгеше болған ^казба эдебият- 
қа ийе болгаи емес. Себеби л<азба әдебпятты иайда 
стиў ушыи ҳәр халықтыц тил взгеиюлпгине тән болган 
билимлендириў орайларын дүзпў ксрек болды. Бул 
билим орайлары 'Гуркстам, Бухара,  Самарқамд .ҳэ.м Хий- 
ўа болып, ол жерле[>де а|)аб, марсы тили менен бир- 
лпкте улыўма түрки тили .ү)м әдебияты оқытылатуғыи 
еди. Ал бул, жердеги халықлардыц көпшилик бөлеклери 
өзлеряниц миллий тил этиогрзфиясыи қабы.1 алыи қа-



зақ, түркмен, қа[)ақалпа!\ атаньпх нутккл Дәштн Қып- 
шакқа  тарқалып кеткен. Сол тимкарда өзлериииц тили- 
не ҳәм дәстүриие тән болған (нндгшидуаль әдебиятты) 
пайдаеткен.  Бул әдебнятта авторлар сақланғаны менен- 
де жазыў-еызыў жоқ. Шаныр болған адамлар өз қо- 
сықларын қобдз1з жәрдеминде аўызи^а атқарған қәмтар-  
қатқаи.  Бул дәстүр XIV әсирдеи XV!П әснрге шекем 
даўам еткен жы раўл ар  поэзиясы—деп аталады.  Ол Соп- 
паслы Сыпыра жыраў  дәўирннен басланип >Қ11Йен жы- 
раў поэзнясына шекем даўам етеди. Сонын ушында бул 
дәўнр қарақа лп ақ  әдебиятыныц қәлиплеснў дәўирлери 
деп аталады.  Ал әдебнй жөнелис тек халық аўызеки 
әдебияты үлгисннде қуралған больш, жанрлы қ  белгиле- 
ри терме-толғаўлардан ғана ибарат болып қалған.

XIX әсирде халықтын сана сезнмнннн күшениўи, со- 
цналлық-экономнкалық ж ағда йлардын бирқаин^а жақ-  
сылаиыўы,  саўатлы а дам ларды қ  көбейнўн кэтннжесиғ!- 
де қ арақа лп ақ  ж азба  әдебияты иайда болды. Бирақ  
бул жа зба әдебнятта да қа рақалпақ ша сөйлеў тилннин 
анық нормалары сақланған—деп қарап болмайды.  Се- 
беби бз'’̂  дәўирдеги қа рақалпақ  ж а з б а  әдебияты улыў- 
ма түрки тилп менен қа рақалп ақ  тилииин, араласнасы- 
нан панда болды. Буныц баслаўшысы Қүн.хожа—деп 
танылған меиеиде онык жа зба мийрасларынын ҳеш' 
бнри табылмаған.  Солай болсада оныц Ечрсықларыныц 
көпшнлигин жазба әдсбият үлгнси сынатында қараў- 
ға болады. Ал Ожннияз поэзиисы болса иүтк11ллей өз- 
геше. Бунык шығармаларынында көпшилигн халық аў- 
зынан жазып алыныўына қарамастан ондағы тил ҳәм 
стиллик өзгешеликлер шыи мағанасындағы ж а з б а  әде- 
бият екенлнгин толық тастыйықлапды.  Буинаи тысқары 
Әжинияз поэзиясы тек қосықлардан ғана нбарат емес, 
бәлки ж азб а  одебияттык ец бийик жанрларынан бол- 
ған ғәззел. му.ча.ммас ҳә.ч рубайыларды да өз ншиие 
алған. Демек 0ж1шияз қарак.алпақ жазба әдебнятыныц 
баслаўшысы да болыи есаплаиады Соныи, уитында ол 
жазба  әдебий дәстүрди бирнииш орыиға қоя алады.  
Буныц ец баслы себеби Әжннияздыи. сол дәўирдеги қа- 
рақалпа қ  .\алқы арасыидағы еқ билимли ҳәм оқымыслы 
шайыр болғанлығы.  Соилықтанда ол пүткил дүнья әде- 
бий мектсбинде үлкен орын пйслеген Қүншығыс клас- 
сиклериниц дәстүрлерин шеберлик пенсн нйелсген, Араб,
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парсы ҳәм түрки әдебий дүньясын жақсы  өзлестиргек.
Ислам тәғлнматында терец үйренген. Бул тәбнйнй 

әзгешеликлер оны Х!Х әсирде жасаған  басқа да қара- 
қалпақ классиклерннен әдеўир ажыратып турады.  Се- 
беби Бердақ,  Күн.хожа, Өтешлер қаншама талантлы 
болыўына қарамастан Әжинияздағы усы сыпатламалар 
толық сақланған—деп атап болманды.  Өйткенн булар- 
дык ҳәммесиде аўыл медреселерннде тәлпм алған. Со- 
нын ушында Әжинияздын, әдебий дәстүрлерге болған 
қатнасын 1). Ҳақынқый ж а з б а  әдебияп^а тән болган 
дәстүр. 2) , ,Хүншығыс шайырларынын шеберлигин үйре- 
ниў. 3 ). Ислам дини темасына болған көз-қарас.  4 ). 
Халық аўызекн поэзиясы дәстүрлерн тийкарында бах,а- 
лаў мүмкин.

Әжинияз  поэзиясыиын дәстүрлери ишшында да ез 
алдына үлкен бир дүнья больш, ол дүньяиық көп ғана 
эдебиятлары менен жақыннаи қарым-қатнаста болган- 
лығын билдиредн.

I. Ж А З Б А  ӘДЕБИЯТ ДӘСТҮРИ

Биз жоқ ар ыда  сөз еткснимиздсй-ақ Әжинияз өз -за- 
маныныц оқымыслы адамы сыпатында Күи^нығыстын сн. 
көрнекли қала ларыиа н  болған Хийўа медресеснн питкер- 
ген. Демек бундай адамлар сөз ж оқ  ез мийрасларын 
ж а зба  түрде қалдырады ҳәм басқа озық әдебиятлар- 
данда үйрениў мүмкиншклигине ийе болады. Соныц 
ушын онын барлық шығармаларын жазб а  түрде қал- 
дырғанлығьша да исенбестон илаж жоқ. Буныц үсти- 
не оныц көп ғана к.олжазбалары сақланғаи.  Өз шығар- 
маларын ж а з б а  түрде қалдырғаилығыпда ангық айтқан. 
Бирақ  тоталитар зама^! дәўнршгдсги дииди ҳә.м сол 
тийкарда ески қолжазба ларды қуўдалаў оныц мийрас- 
ларында бизге толық түрде жеткнзе алмады.  Лекнн со- 
лай болсада биз оныц жазба  мийрасқа болған мүнәси- 
бетин халыққа толық жеткизин бериўимнз керек. Бул 
ушын биз ец дәслеп Әжинпяздыц мәденин ағартыўшы- 
лық жолындағы мийнетлерин сөз етке^гди ма^а^л көр- 
дик. Себеби оныц ж а зба  әдебиятқа болган көз-қарас- 
лары Шыгыс әдебияты классиклерин[ц^ дәстүрлерине 
уйрениў бағдарында көбирек ашылады,  Соньщ ушында 
биз бул бөлицде Әжииняздыц қа рақалп ақ  жа зб а  оде-
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бнятын қәлиллестнриў бағдарындағы мпннетлерине үл- 
кен итнбар бердик.

Ҳәрқандап ел өзиннц әжайып миллнй ағартыўшы- 
ларына ийе. Бул жолда көплеп кадрлар таярлаған.  
Олардын , \алық арасында араласыўына тннкар салыгг 
ел ишинен талантлы жаслардын  өсин шығыўына себеп- 
ши болған. Сонын ушын да Орта Азия ҳәм Қ а з а қ ст ая  
үлкелеринде мектеп ҳәм медреселерднн ашылыўы то- 
сыннан болған емес. Бул мектеп ҳәм медреселер халық- 
тын рухый мәдениятынын неғизи еди.

Пүткил дүнья мәдениятынық ец көрнекли искерлери 
дс ец дәслен мектеп, медресе, гимназия ҳәм колледж- 
лердин есигин ашқан. Сонынан өзлерп де устаз дәреже- 
снне ерисип, шәкиртлерине сабақ  берип, данышпанлық 
сырларын үнреткен. Бул дәстүр әйнемги Грек мектспле- 
рннен басланып тап усы күнге шексм даўам етпекте. 
Мәселен Лутфий менен Әбдирахман Жәмий Әлишер 
Ыаўаныиы тәрбиялаўы,  Қарамзинниц Пун1кинге берген 
тәлнмн, Беруинй ,\;әм Фарабийлердин, медреселерде са- 
бақ бериўи, ҳәтте Шекспир мснен Буадолардыц мектеи- 
те тәлнм бериўге қызығыўлары буныц айқын дәлийли,

Булардыц ҳәммесн де көрнекли алым, шайыр ҳәм 
мәдсний искерлер болыўына қарамастан өз дәўирпнид 
белгили ағартыўшылары еди. Усындай себенлер менек 
көп гана алым жазыўтнылар өз дәўиринин көриеклн 
мәдений агаргыўи1ылары дәрежесине ерискснлнги мз- 
лнм. Булардан Азербайжанда  Мырза Фаталн Ахундов, 
Тәжикстанда Ахмад Даныш, Өзбекстанда Фурхат, Қа-  
зақстанда Ыбрай Алтинсарин ҳәм басқалардық хызме- 
тин көрсетиў күмкин.

Бул дәстүр сонғы дәўирлерде де даўам сттирилнн 
Мухтар Әўезов, А_йбек, Мырза Турсынзада,  Берди Кер- 
бабаев,  Туўелбай Сыдықбеков,  Төлепбергсн Қайыпбер- 
гено!^, !'!5рпй1)1ы Юсуиовлардын жоқары ҳәм орта мек- 
тенлерде сабақ бергенлигн де мәлим.

Ағартыўшылық моденияты илим ҳэм көркем өнер 
тарийхыныц бас факторларыныд бири болыўына қара-  
мастан бул мәееле бизде толық изертленбедн. Себеби 
ҳәр қандай мәдекий жетискенликтиц тийкары билим. 
Ал сол билим тийкарыныц бизде қалайынша раўажлан -  
ғанлығы ҳаққында елеге шекем төрели пикнрлер айтыл- 
май киятыр.
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Бизде ж азба  әдебият ерте дәўнрден басланған бол- 
сада онын ец қәлиплестириўши белгилери XIX әсирдеги 
әдебиятта Күнхожа,  Әл<инияз ҳәм Бер дақ  творчество- 
сында көрннеди. Кунхожа 'менен Бердақ та  фольклорлық 
дәстүр басым болғаны менен де Әжинияздыц қосықла- 
ры сол дәўирдин, ағартыўшыларыныц ншгғармаларынан 
-ҳеш қандай парық қылмайды.  Демек  ол қарақа лп ақ  
■әдебияты тарийхында миллий ағартыўшылық әдебият- 
тық да баслаўшысы.

Ж а з б а  әдебият ўәкиллери өз шығармаларын жазып 
қалдырыў менен бирге халықты саўатландырыўға да 
үлкен үлес қосқан. Биз Әжинияздын Қазақстанға  бол- 
ған санарларын ҳәмме ўақыт жоқшылықтан узақ жер- 
лерге талап излеп кеткен моллашылық сынатында ба- 
ҳалап келдик. Бул негизинде олай емес. Буныц тийкар- 
ты мәниси бизнн, ҳәзирги күнлердегн муғаллим жетпей 
атырған узақ райоиларға жоллама менен муғаллим жн- 
бергенимиздей бир гән. Себеби Хийўа архивинин, мағ- 
лыўматлары бойынша Хийўа ханыныц буйрығы тийка- 
рында XIX әсирдин, езинде Қазақстан далаларына ал- 
ныстан аслам молла жөнетилгси. Соныц [пииндс Ожнии- 
яздыц да болыўы мүмкин.

Бирақ  ол өз туўылған л^срин қыймай ол жаққа  тек 
узақ мүддетлер менен барын кслип жүрген.

Әл^инияз көрнскли шайыр болыўы менен бирге ха- 
лық арасында «молла» ҳәм «ахун» ден аталған атақ- 
ларға  ийе. Негизинен алғанда бул атақ оиыц билнмли 
адам болғаны ушын берилгсн.

Ҳәрқаидай адам өз дәўиринип билимли мәдсиий ис- 
кери де болыўы мүмкич. Гәп бунда емес. Би рақ  Ожи- 
нияз өз дәўириниқ ен, билпмдан шапыры болғанлыгы 
ушын өзине әдеўир жуўапкершилик жүклейди,  Себеби 
бул дәўирдин өзинде дс қа рақа лпақ  тилинии орфогра- 
фиясы толық исленбеген. Халық саўатсыз.  Баспа  сөз, 
типографиялар жоқ.  Сонда ол не ислеўи керек? Соныц 
ушында Әжинняз ағартыўшылық жумыслары менен де 
шуғыллаиған.  Әлаш11яздыц халық бнлимлендириў жу- 
мыслары менен шынтлап кирисксни ҳаққында көп ғана 
информаторлардыц мағл1>1ўматлары бар. Онын, ҳәтте 
«Үш тил» деп аталған с ө з л и т  (арабша,  парысша, түрк- 
1пе) иозғанлығы,  араб алфавити тийкарында қарақал-  
иақша имлада «Әлипбе» л^азганы да айтылады.  Тилск-
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ке қарсы бул қол жазбалар  табылмады.  Мүмкин, 1930-- 
ж ыллар дағ ы  репрессия дәўиринде ж оқ  болып кеткеи- 
шығар.

Би рақ  Хожа Ҳафыз ғәззеллерн менен қарақалп ақ ша 
«Едиге» ҳәм бнзге мәлим болған Әжинияздын, айырым 
қосықлары қосып тнгилген бир баязда (Бул баяз ав- 
тор ■ архивинде сақланады).  парсы-тәжик данышпанла* 
рынан Шай х Кулзумныц «Тез гуяк» (л^анылтпашлар.) 
кишкене миннети менен Әжинпяздық «Ай әлип» му.хал- 
лесине усаған «Әлипбе» деп аталған өзбекше б и р г ә з -  
зел табылады.  Бул ынйрас Ожинияздыц өз архивинен,, 
қалған ба билмедим. Бпрақ  онын «Ай әлип», «Бери 
кел» мухаллеслерн усы еки қол ж азб аға  үнлсс екенлиги 
сезилеии. Шанх Кулзумныц «Тез гуяк» (Тез сөйлеў яки 
жақылтпашы) мәниси күшли болмағаны менеи парсы 
тилннде сөнлеп, тилдн жатлықтырыўға бағышланған..  
Мысалы;

Алнф—.пнкл о—-яп валн—р, уў.ли мпнал муўли ма-о,
Ба—лака бобаи валп бо, бубулн мшгал бубули ыабо—о,
Те—лака то тан валп то, тутнлн минал тутпли мато—о,
Се—лаиа сосан валн со, суплн минал мусилн .масо—со.

деп айтылыи, араб ҳәриплерн ти!'Гкарында дүзилген пар- 
сы нмласын толық әз ишине алады.

Лл екиншн өзбек тилиндегн ғәззел «Әлипбс» XVIII; 
әси-рдеги өзбек шайыры Узлатқа тнйисли. Бунда:

Эй алнф, отннға қилднм топмай нбтидо,
Бе—балойп доғп ҳнИ1р!1ц днлга жо қнлдим бугуи.
Те—тнловат кплғай эрдим оятн ру.хсорнни,
Се—савобн .хатмп к.урьоп дилга л<о қнлдим бугун.
Ж пм—жамолиппи қурай деп келдпм, эй шох]1 жахои,
Хе—хастпм борпга, жоно дуо қилдим бугуи.

Буниан кмппиип түрыпты, Әжннияз Шығыстын, көп ғ а -  
на ағартыўшы шайырларыныц шы ғармалары меиен жа- 
қыннан таныс болған. Халыклы саўатлылыққа үйретиў 
ушын усы дәстүрлсрден де шеберлик иенен пандалан- 
ған. Б м  М уаш шақ  (Вердикаль .чәрннлсрлиц белгили 
б нрмағ ан ан ы анлатыўы) деп жүрген Әжинияздын «Ай 
әлип», «Бор1! ксл» мухаллеслерн лс иегизннен алғанда 
усындай ағартыўшылық нийетинде жазылған  қосықлар 
екенигн мәлнм болды. Сонын ушында бул мухаллес- 
лердиц ҳақыйқый лирика екенлигин тән алыўымыз бе-
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иен бкрге, оньщ халықты саўатландырыў бағдарында 
да үлкен орын бар екенлигин еске алыўымыз керек 
■болады.

Себебн ағартыўшылық тарийхында өзбек шайыры 
Узлаттын бул темадағы ғәззеллер^Е ҳақыйқый лирика 
болыў менен бирге генде «Әлипбе», гейде тнл сабақлы- 
ғы сыпатында да баҳаланады.  Ожинияздьп], бул тема- 

.дағы мухаллеслери де тап сондай баҳаға кне. Мысалы;

Ай—әлипкнм, ақ йузицдур айнн элем әнўарий,
Б е—белицдур қыпша дп.1бар, көзганақ шәхла ўәлий,
Те—тксиндур дана-даиа ләблернцннн палларнй,
Се—сорьгп шийриЕ! ләб1Н1 канадурман, -эн пәрнй,
Ж им—жа^малық көрмегеише, зары гирян Знйўарай.

Бизнн пикиримизше Әжинняз  бул мухаллеслерди 
сабақл ық ушын материал тийкарында да ж азғ аи  болы- 
ўы керек. Себеби бул шы ғармада араб ҳәриплерииин 
сакы ҳәм тәртнби толық сақланған.  Сонық ушында бул 
ыухаллеслерди қайта-қайта оқыған якн еситкен адлм 
сол дәўнрге тән болған алфавиттп тез ўақыттын ишин- 
де ядлап алыўы мүмкин.

Қ а р ақ а л п а қ  халқы өз тарипхыидағы көп ғана жаў-  
гершиликлерди бастан кесипргеии уи!ыи 0^к'ин]:яз жа^ 
саған заман шыиыпда да халықтыц бнлим алыў ушын 
талпынған дәўирлс[Я! еди. Бул жағдайды шайырдын 
ези де оғада жақсы түсипеди. Соиьщ ушын ол өз қо- 
сықлары арқал ы билнм тарқатыўдыи тәрепдары бола- 
ды. Айырым моллалар сыяқлы тек ўаз айтып, халықты 
жазыў ҳәм оқыў илимнен өзин аўлақ санағанларды 
қатты критика астына алады.  Бул ҳаққыида ол өзиниц 
«Болмаса» қосығыида:

Қудайым са1у1асын залым патшадан,
Тилегицдн тиле кәдир қудадан,
Аўаа яхшы мундек молла-хожадан,
Қэлем йонып нзар хаты болмаса.

—деп жазады.
Әжинияз  ҳәр қандай хатты (даиышпан адамлар  жа- 

зып қалдырған  қол ж азб аларды) заманиык: заны ҳәм 
ҳикмети деп түсинеди. Яғный жазыў-сызыў адамларға  
билнмлилик ҳәм даиалықты тарқатады.  Китап арқалы 
адамлар дүньяныц сырларын үйренеди. «Хат өшкен жер-
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де инсанлардыц пейлн тарайып,  қайыр-сақауат  жоға- 
лады» деген пикирге келедн. Бул пикирлер шайырдыц 
жоқарыдағы қосығынық даўамы_ арқалы берилген. 
Мысалы:

Ақыйырда я.хшыдан пығыллар қашар,
Қағаздын йузипен қалмай хат өшер,
Ябапдағы суўсыз арывда у.хшар,
Ҳәр клмниц сахаўат к.айыры болмаса.

Шанырдыц пнкири бойынша ҳәрқандай жазылғаи  
хат (китап) туўры болмаўы да мүмкин. Хат (китап) 
жазыў  иси ҳәр қандай адамныц ақыл ҳәм парасатына 
байланыслы.

Көркем сөз өнери менен шуғылланыўшылар арасын* 
да туўры жа зғ анлары  да якн болмаса өзи баян етип 
атырған сөзиннц парқына жетней, ғәлет ж азы л ған л ар ы  
да болады. Бундай жағдайларда  бир достыныц кеўлице 
мәлел бсргени сыяқлы,  хаттыц маганасына да толық 
түсине алмайсац. Соныц ушында ҳәр қандай, сөз туўры 
ҳәм рәўан жазылыўы керек деген никирге келеди.

Әжннияз  бул ҳаққында айта келип, өзиниц «Мег- 
зер» деген қосығында:

Бир достыинал кеўлнн қалса,
Ғэлет жазған хатқа мегзер.

—деп анық айтқаи.
Әжинияз соныц ушында өзи қосық жазган да ҳәр 

қандай сөздиц туўры ҳәм ғолетлнгин аиықлан,  кеўил 
тәрезисн менен өлшеп болып жазғанлығы ҳаққында ай- 
гады, Бул пикир оныц «Жақсы» ҳәм «Шықты жан! қо- 
сықларында айқын баянланады.  Соныц ушында ол 
«Шықты жан» мухаллесинде;

Әлпме алып ўарақты, яд әйлеп мен хамасып,
Хат к.ылып жаздым қағазға, бул мухаммес мамасын,

Буннан тысқары Әжииияз  жазыў-сызыўды халық пе- 
нен шайырлар арасындағы қарым-қатиас қуралы сыиа- 
тында да түсинеди. Яғный хат өнери бнринши орында 
адамларды саўатлылыққа үйретеди. Ол арқалы ҳәрқан- 
дай адам өмнр геззаллығын,  билимниц ҳәм илимниц 
сырларын үйренеди. Екинши жағынан хат (жазыў)  ар-
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ҳалы  ҳәрқандай данышпанлардыц аты дүньяға жаны- 
лады деп биледи,

Әжинияз  дакқкумар адам емсс. Бирақ солай болса- 
да,  ҳәрқандай шайырдық бахты онын қосықларынын 
.халық арасына кеннен тарқалыўында деп түсинеди. Әжн- 
нияз жасаған  заманда халықтын көпшилиги саўатсыз 
болганы ушында көпшилик шайырлардыц шығармала-  
ры ел арасыиа аўызеки таралды. Солай болсада ол өз 
шығармаларынын ж азб а  түрде тарқалыўын әрман ет- 
кен шайыр еди. Усындай себеплерге көре Әжинияз өза- 
нин «Мегзер» қосығыида:

Ийемеи деп уллы атэ1^қа,
Лты белгнлп елатқа,
Ж айы лм аса сөзи халыққа,
Шайыр гөне та.мға мегзер.

— деп ж.азады.

Қулласы Әжинияз қа рақалпақ  халқыны!^ ен оқы- 
мыслы шайырларынын бири еди. Ол қа рақ алпақ лар дан  
биринши болып өз қосығыи «Түркстан» ўалаятынын га- 
зетасында шығарды,  Дийўаны толық сақланбаған бол- 
сада айырым қол ж азб а  үлгилерш^ бизге мийрас етип 
қалдырды.  Халық арасында талантлы лирик шайыр сы- 
патында танылды.

2. Ә Ж И Н И Я З  ҲӘМ КҮНШЫҒЫС ҚЛАССИКЛЕРИ

/лЗатыс ояныў дәўнри әдебияты көи гана еллсрге^ус- 
тазлық ўазыйпасын атқарғаны сыяқлы Х-ХУ әснрлер 
аралығында раўажланыў шегине жеткеи Күншығыс 
классикалық әдебияты «Күишығыс реиесансы» дәреже- 
сине ернсип, көп ғана еллсрдиц модеиий раўажланыў 
бағдарына үлкен үлес қосты,

Бул  ү^пкен әдебияттын негнзи парсы тилинде раўалс- 
ланғаны мененде ол өз ишине басқа да әдебиятты қо- 
сып алған еди.^Әсиресе түрки тнлде шығармалар  жаз-  
ган шайырлар араб ҳәм парсы тиллсринде еркин өз- 
лестирди, ГПығыста парсы тилинде шсгине жеткен ре- 
иесанс араб,  қытай, ҳинд, түрки әдебиятынын жетис- 
кенликлерин өзине жәмлеп бүл әдебиятлардын көпши- 
лигин парсы тилине аўдарып өзлестирип те үлгерген
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еди. Сонық ушында «Шығыс класснклери» деп атал- 
ган уғымды инс лсди/О ны ц б ас л а ў т ы л а р ы  Рудакнй 
(IX әсмр), Фнрдаўснй (X әсир) ,  Омар Ҳайям {XI әсир),  
Низамий {XII әсир) ,  Насыр Хысраў {XII әсир),  Румий 
(XII әсир) ,  Саадин (XIII әсир) ,  Хысраў Дехлевий 
(XIV әснр) ,  Ҳафыз (XIV' әснр) ,  ЖәмнГ! (XV әснр) ,  Әли- 
шер Паўайы (XV әсир),  Физулнн (XVI әсир) шайырла-  
ры болыўына қарамастан көпи1илиги нарсы тәл^ик хал- 
қына тән ўәкиллер болсада Низамий,  О л т и ср  Наўайы,  
Физулий түрки халықлар арасыиан шыққан болын, Хыс- 
раў Дехлевнй ҳш^д халқыныц ўәкили еди. Буннан тыс- 
қары Әлишер Наўайы менен Мухаммед Фнзулнй көп- 
шнлик шығар.маларын түркн тилинде жазды. Соныц 
ушыида бул шайырлардыи, улыўма нүткил дүнья әде- 
бняты тарнйхында оғада үлкеиДҲәтте немец шайыры' 
Гете: «Парсылар өзлернннц бес жүз жыл аралығында 
әткен шайырларынан тек жетеўнн ғана тән алады екен. 
Ал олардыц тән алмағанларыныц өзи меннеи гвре әде- 
ўир талантлы еди ғой»—деп жазады.  Демек Шығыс 
классиклериннц даўрығы соишама салмак^лы бо,;1ған. 
Соныц ушында бул оғада бай мийрас соцғы дәўир пар- 
сы ҳәм түркн әдебиятлары ушында устазлық мектебн 
болып қалды.  Усындай жа ғда йларға  көре буннан ке- 
йинги өзбек, қазақ,  түркмен, қырғыз ҳәм қа рақалпақ  
әдебиятыныц раўажланыў  бағдарларында бул әдебий 
дәстүрли мектснтсн ажыратып қараўға болмайды. Со- 
лай болсада Орта Азня халықлары бул әжайып мектеп- 
тен толық пайдалана алған— деп қараўға  болманды. 
Мәселен қа зақлар ,  қа рақ алпақ лар  ҳәм қырғызлардыц 
көп жы ллар  даўамында аўызеки әдебиятқа бейимлеснп 
кетиўи олардыц Күншығыс классиклери дәстүрлерннен 
әдеўир узақластыра баслады.  Солай болсада пүткнл 
дүнья тәи алған әдебняттыц орньг басқа.  Бул класснк- 
лсрдиц шырармалары қа рақалнақ  ҳәм қа зақ  мсктепле- 
ри ушында сабақлық сыпатында хызмет етти. Лекин 
солай болсада Х1^-Х^1Н осирдсги қа рақалп ақ  әдебия- 
тында бул үлкен әдебият дәстүри сезилерли дәрежедс 
көзге тасланбайды.  Себебн ол дәўирлердсги халықтын 
массалық саўатсызлығы көпп;илик Шығыс классикле- 
риннц шырармаларыныц аўызеки тарқалыўыиа себеп- 
ши болған. Сол тийкарда Әбилқасым Фирдаўсиндиц 
«Шахнама»сыиыц айырым бөлимлери, Н а ў а й ан ы ц
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«Хамса»сы дәстан ҳәм ертек түрннде тарқалғанлыгын 
ссзиўгс болады. Мыса.лы: «Рустсм», «Зал»,  «Су.храб», 
«Еки нпнинен жылан шыққан патша», «Фарҳад ҳом 
Шийрин», «Ләйли ҳәм Мәжнз'н», «Бахрам ҳәм Дила-  
рам» ҳәм тағы басқалар.

Ал Әбдирахман Саадий шығар малары болса ацыз- 
ларға  айланып кетксн.

XIX әсирге келип, қа рақалпақ  халқыиын мәдений 
тарий.хында айырым өзгерислср иайда болып, қа рақал-  
иақлардын: оқымыслы шайырлары үлкен қа лалар да тә- 
лим алып қайтқаннан кейин бул классиклердиц шығар-  
малары үлкен қунт пснсн үйренилген. Сол тийкарда қа- 
рақал па қ әдебиятында'  да ғәззел, му.хаммас, рубайы 
сыяқлы жа нрлардын кирип келгенлигн байқалады, Би- 
рақ бул бағдардын, өзиде тек Әжинияз иоэзиясында 
ушырасады.  Ал Бердақ:  «Наўайыдан, Физулнйден үй- 
рендим»—деп айтқаиы мепенде оны,ц жанрлық өзғешс- 
ликлерин өзнне толық қабыл етс алмаған.  Сонын ушын- 
да бул бағдарда Әжинияздыц тутқан жолы үлкен. Бәл- 
ки буған оныц жоқарғы медресени питкерип араб,  
парсы ҳәм түрки тиллерии жақсы өзлестиргсни ен, бас- 
лы ссбеп болса керек. Өйткеии ол дәўирде бундай 
оқымыслы адамлар тек өз .халқынын шайыры ғана атал- 
маған. Олар улыўма түрки әдебиятынык ўәкилп болып 
қалыўға тырысқан. Әжинияздыц тил өзгепюлиги тап усы 
пикирди тастыйықлайды.  Бирақ олай дейин десек бул 
шайырда миллийлик жүдә басым. Ол өзиниц қарақал-  
пақ шайыры болғаиы ушында үлксн мақтапышқа бө- 
леиеди.

«Аты қ арақалп ақ  еллсрим барды», «Қ арақ ал пақ  
.халқыныц Зийўары барды»—деп аптқаинан тысқары,  ол 
хәмме жерде өз халқып, өснмлпк дүньясын, слинпц эт- 
нографиялық езғешслпгим үлкси мақтаныш етсди. Сол 
жағын есапқа алғанда «улыўма түрки тили» сол дәўир- 
лер ушында жазб а  тил есапланғаи болыўы птимал. 
Усындай себенлерге көре ол ҳәмме түрки халықларға  
түсииикли болған тилде жазғап.  Буннан тысқары қа- 
рақалпақларға  тән болғап белгилсри де әдеўир ажыра-  
лып турады. Сол тийкар.ча ол түрки классиклеринде 
жақсы өзлестирген.

Буннан тысқары онын Әлииюр Наўайы,  Мухам.мед 
Физулий ҳә.м Мақтымқулы поэзиясын жақсы өзлестир-
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'генлиги де анық байқалады. Сол тийкарда Әжинкяз 
поэзиясын усы үш классик шайыр әтирапында салыс- 
тырмалы нзертленгенлиги макул. Бул тема үлкен жу- 
мысты талап стседе биз 'қысқа[[1а баянлап кврсеткенди 
мақул көрдик.

а) .  НАУАЙЫ ДӘСТҮРЛЕРИ

Данышпан  шайыр Әлишер Наўайы улыўма түрки 
әдебият дүньясында ен әжайып оишыллардыц бири. Се- 
беби түрки әдебиятта өзнн щайыр—деп таныған сөз 
шеберлерн арасында оны тилге алмаганларын ушыра- 
тыў к,ыйын. Сонын; уп1ында улыўма түрк тиллес халық- 
лар әдебиятынын раўажланы.ў бағдарын Әлишер Маўа- 
йысыз дәлийллеп болмайды. Ол XV әсирде жасаўына 
қарамастан буннан кейинги әдебиятларда да үлкен ус- 
тазлық жолды ийелед!!. Со!!Ын ушын Әли|.иер Наўайы- 
нын, Әжинияздыи устазы болып қалғанлы!'!.! да а!!ық. 
Ен дәслеп Әжинияз дүзген образларға  д[>!ққат аўдара- 

'йық. Онын ен сүйикли қаҳарма!1ла[)!1Г Ләйли,  Зулан.^са, 
Шийрин, Фархад,  Юсуп, Мәжнүн,  1'1скендер.
Мысалы:

Ләнли киби ышқы отыиа жандырдыц,
Менн Мәжнун сттиц әрмаилы дуиья.

(Әриаилы дуиья)

якн болмаса:

Искендер ЗуьТ.\арнаГ|ын киби дәўран.чы,
Ҳәзнрети Сулайман кнбн нәрианлы.

Әлбетте бул қаҳарм анлардын көпшилиги бизге Әлишер 
Н аўай ы  1\аҳарманларын еске түсиреди. Яки болмаса:

Дуиьяны жыйнағап Қарун,
Бнр өзн болып саҳыб дун,
Аны ҳам ер ютты 'б[ф күн,
З и н д а и  Д Ү Н Ь Я  Қ 0 Я 1 [  йоқты.

— деп аталған қосық қатарларын алып қарайық.  Бул 
қатарлар сөзс!тз бизге Наўайынын Харрун ар Рашнд 
ҳақк.ындағы ҳикаятларын ядға түсиреди.

Әлишер Наўайы өзиниц «Кеўил» раднфли ғәззелин
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жа зып «Адамлардыц кеўли гүл кнби жумсақ,  КеўиЛ” 
дин қайтыўы гүлдид солыўы менсн бар абар»—деп айт- 
1^ан болса, Әл<:инияз шайырда «Ксўил» радифли^ ғәззе- 
линде;

Адамзаттыц кеўли пәзик, ғумшалаган бир гулдур,
Ж амаи сөзден ләрзем алса, бпр ләхзсде музлар кеўил.

— деп жазған.
Дсмек Әжинияз Иаўайы дөретпслериннн ж анрлық 

белгилерин өзине қабыл стиў менсн бирликтс ондағы 
тематикаллы!^ пикирлердснде тәсирлснген. Тап усындай 
тематикалық уқсаслықлар Әлишср Маўайы менен Әжи- 
нияз ҳикметлеринде де ушырайды.  Мәселен Наўайы:

Инсаи доп атама ондай адамды,
Халық гамын ойламаған жаманды.

— дсп жаз^^ан болса, Әжинняз:

Адам улы адам қәдирин билмесе,
Оннан дүзде отлап жүргеи мал жақсы.

— деп жазған, Яки болмаса Наўайы:

Адам баркп адамлардыц иақшыдур,
Адам баркп омнаи .ҳанўаи жақсыдур.

— деп айтса, Әжинияз;

Пәзнйлет билмеген адам,
Төрт аяклы малга мегзер.

— деп айтады.
Демек бул пикирлордин өз)и10и-ақ Әжинияздыц На- 

ўайы тәғлийматынан әдсўир хабардар болғанлығын бнл- 
диреди.

Наўайы иоэзиясы менсн сюжстлик тематикалық бай- 
ланыс XIX әсирдс' жасаған  қа р ақа лп ақ  классиклеринин 
-ҳәммссинде де бар. Л^^әселеи Бер дақ  Паўайы дәстанла- 
рынын сюжетине итибар бсрсс, Өтеш «Ҳамса» қаҳар- 
манларыи еске алады.  Лл Әжинияз болса пүткиллсй 
басқа жолдан барады.  О д  Паўайы тәглийматын тек үй- 
ренип ғана қонмастаи оныц жаирлық өзгешеликлерин.
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қ а р а қ а л п а қ  поэзиясына алып киреди. Яғнын Әжннияз 
поэзиясына келип бурыи қа рақалпақ  әдебиятында ушы- 
распайтуғын ғәззел ҳәм мухаммаслардық панда бол- 
ғанлығын көрнп ҳанран қаласац.

Әжинияз  бул жа нрларды тек ПаўаГгыдан езлестнр- 
ди .ме, якн Физулий, Мақтумкулы;  Кеминелердеи өзлес- 
тирдн ме. ол ж а ғы  белгнсиз. Қалайда онын бул жанр-  
ларды  қарақалп ақ  поэзиясына алып киргсии үлкен жа- 
налық.

Солай болсада онын, Иаўайы ноэзнясынық жаирлық 
езгешеликлерп менен бпр қатарда образ  жасаў усыл- 
ларында  шеберлик пенеи үйренгенлиги байқалады.  Се- 
бебн Күншығыс поэзнясына кен тарқалып кеткен На- 
ўайы тәрепинен жараты лған  миниатюралық образлар 
деп аталғаи көз, қас, кирпик, ләб, қәўмет пенеи байла- 
нысқан образлар Әжинияз поэзиясында әдеўпр бар. Бул 
образлар ж азба  әдебияттын, ен, баслы белгнлсрин өзине 
жәмлеген болып араб ҳәм парсы әдебняты арқалы ра- 
ўажланып,  Наўайы поэзиясыида үлкеи шыцга көте- 
рнлген. Әж1П1ияздын тап усындан усылдан найдаланы- 
ўынын өзи де оныц еқ жоқары дәрежедеги бплнмли ша- 
йыр болғанлығын ацлатады.

Мәселен Әжинияз XIX әсирдеги қар ақа лп ақ  қызла- 
рыныц кезлери ҳаққында сөз етс отырып, көзлери жадў 
жәллат»,  «сыйқырлы», «мәстан»—дейди. Сөзлерди көр- 
кемлеў ушын парсы ҳәм қар ақа лп ақ  сөзлеринде қатар 
қолланыўға көшсдн. Мысалы:

Шәшми-жоду-жэ.плат кашлары қплсм,
Қойды сийнемизге жүз мып дағ әлем.
Наз әйлейуб сушпк тнлли ол сәнем,
Маца бир нстанат такты да кеттп.

Бул қосықта да қыздыц көзп (шәшми) жаду-жәлләт 
(яғный көзи мени путкнллей сыйқырлап таслады) мәнн- 
синде қолланылған.  (Бул жерде «жәлләд» сөзи қолла- 
нылғаны меиенде өлим алдыидағы қорқынышты ацлат- 
пайды. Яғный «мен оған пүткил ықтыярымды оған тап- 
сырдым, тутқын болдым» мағанасында айтылған) .  Се- 
бебн ол гөззалдық қаслары қәлемдей. Оныц үстине 
«Сушик тилли» (ж ағым лы сөзли),  наз бенен бир қа- 
раған ўағыпда сыйқырлы көз алдында тутқын болып 
қалмастан илажы қ жоқ.
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Ҳәзирги дәўирдиқ талантлы қа р ақ а лп ақ  шайырла-  
рынын бири Кенесбан Рахманов туўры көрсеткендей^ақ;

Муҳаббат—ол нцсли миймапдай,
Ол бир сыйқыр қаиат туяқсыз,
Ол пәкнзе генде нммандай,
О л  болады гейде уятсыз.

Тап усындай муҳаобат туйғылары гейде адамды ила>к- 
сыз гөззаллықларға  талныныўларға ийтермелейди. Со- 
нын ушында Наўайы ҳәм Әжиниязлар сүўретлегендей- 
ақ көз арсыз. Ол базда гөззал қызларга  яки болмаса 
биреўдин сулыў ҳаялына телмирпп қараўға  дп мәжбүр 
етедн. Лекин ислам дүньясы буидай көз қарасты әда- 
латлы—ден есанламайды.  Соныц ушында 1иығыс клас- 
сиклерииде «Көз кәпир»— деп айтылған пикир қалған,  
Мәселен Әлишер Маўайыныц ғәззелипде:

. Кәпио көзиц алданып, ж үз динге салды ойран,
Қ у дай  ушын тый сны— егер Оолсан мусылман.

—ден жазған.
Тап усы пикир Ожиниязды^^ поэзпясында да Оар. 
Мысалы:

Кәппр көзид муснлманды азгырып,
Бнйшара Зийўарды дипнел бсзднрер.

«Бозатаўлы нәзелнм».

Әлишер Наўайы өз гоззсллсринде араб ҳәрпплери- 
ннғ; дүзилислсри тинкарыидл мнниатюралық образляр 
ж асаў усылларын кен ианллллнгаи. Б}Т1да .хәрқандлй 
ҳәрпп ӨЗННПЦ көриписн Ж Л 1' [ .Н1 ЛИ пдлм турмысындагы 
әллеқандай бир жагдлйларды Онлдиредн. .Мәселен адам 
баласы ксўилленген ўағында «О/тн» сыяқлы пш-тик,  
қәўметлн ҳәм гөзза.;:. Лл қайғылангап ўлгында «Бс» сы- 
яқлы бүғилип кетеди. Қызлардын қапп.! «Сии» бул ж з -  
қа туўылып киятырған анды мсгзе'1сдн. Ал ләблери 
болса «Ләм-әлип»ти ескс түспрсди. Қулласы Наўайы 
өзпиин белгнли бнр гпз.золпнде қыз гөззаллығын тә- 
рийнплей отырын: «Ссииц қлн1ын «Нун», ал ондағы бир 
нуқта қасынын үстпндегн ,чл.!|, қддднқ «Әлии», ләбнц 
«Лзм— әлип» деген жуўмаққа  келген.
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Тап усындай образ жасаў  усылы Әл^инияз поэзия- 
сында оғада көп санда ушырасады.  Мысалы:

ҒТурс алмадым ойпап күлә,
Мәжнүнданын шықтым шөлә,
Кеше-кундуз [^айғу бнла,
«Әлнп» қәддим «дал» болады

«Болады».
:яки болмаса:

«Әлнн» қэдднм «дал»дек болып букилди,
Көзлеримнен қанлы яшым төкилдн.

«Болмады».

Демек бундай дәстүрли поэзия Ожнниязда тосаттан 
в ай да  болған емес. Ол өзинен алдынғы әдебиятты әси- 
ресе Наўайы дәстүрлерин қунт пенен үйренгеи. Бул 
жағдайлар дын  ҳәммеси де Әжинияздын Әлишер Наўа-  
ныны өзинин ҳүрметли устазы сыпатында танығанлы- 
ғынан дсрек береди. Буныц ен баслы себебй сол дәўир- 
лердеги медреселерде Наўайы,  Физулий, Саадий, Хафыз 
ҳәм Бедил шығармаларыныц саба қл ық  сыпатында оқы- 
тылыўынан болса керек.

б)  ФИЗУЛИЙ ДӘСТҮРЛЕРИ

Мухаммед Физул[1й ХҮ[ әсирде жасағаи  Азербай- 
ж ан  халқынын көрнекли нгайырларыныц бири болып 
араб,  парсы ҳәм түркн тнллеринде көп ғағш мийраслар 
қалдырған.  Ол лсаслығынан Б ағд ат  қаласыиа барып 
қалғанлығы ушын дөретпелери Қиши ҳәм Орталы1<^ Азия 
еллернне көбирек тарқалган.  Дәслеп араб ҳәм парсы 
ноэзнясында көбнрек дац ққа ерискен болсада сонынаи 
ол түркп тплинде дийўан жазды.  Бул китабы меиен 
онын «Ләйли Мәжнун» дәстаны XVI әсирдеги түрки поэ- 
зиясыныц гүлдәстссп—деп аталды. Буннан кейин ол 
түрки әдебпяттыц ец көриекли класснги атанып шығар- 
малары пүткил дүньяға тарқа.чды. Сопык ушыида онын 
шығармалары Наўайы поэзиясы меиен бирлнкте медре- 
селерде сабақлық сыпатында оқытылған. Түркн тнлин- 
де  қосықлар ж азғ ан  ҳәрқандан шайыр оны өз устазы 
сыпатында таныған.

Физулий поэзиясыныц Әжнниязға  тәснр жасаған  
көп тәреплери бар. Бириншнден Физулий өзиниқ көп
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ғана шығармаларын басқа Күншығыс классиклсринс 
онша усамайтуғын бир усылда баслап,  түрки поэзиясы- 
на тән болған жаца  жа нрларды излеген. Мәселен ғәз- 
зел мемен мухаммес Маўайы ҳәм Физулий поэзиясында 
түрки тилниде рәнбе-рән л<ылўаланғаны мененде неги- 
зи нарсы поэзнясы үлгиси еди. Ал түрки поэзиясынын 
сағалары болса Хожа Ахмет Яссаўип ҳикметлеринен 
басланады,  Бул дәстүрди жацсы түсинген Физулнп ен 
дәслсп мурабба жазыў усылынан барады.  Мурабба 
төрт қатарлы қосық болып соцғы бәнт биргелнкли уй- 
қаслар менен тамамланады.  Бул усыл түрки ноэзиясы- 
нық иегизин қурайтуғыи болганы ушында көшпели ҳэм 
ярым отырықшы халықлар  әдебияты ушын оғада қо- 
лай. Саўатлы ҳо.м саўатсыз ад амлардыц ядлап алыў- 
лары уи1Ы}1Да мүмкинн1иликлер туўдыратугын сди. Мә- 
селен Физулий мураббаларын алыи қаранық;

Л^ениц кеўлпмди сорамадыи 011 иыялы иәрийшапы.ч,
Сел ушын кәстс болдым, қалмады, белде дэрмаиым,
Сснснз өмирнм меииц қараиғы, әй гөззал жаным.
Көзмм, жаиым, куиларым сүиикли дәўлсти султаиым.

Физулиидср алдында дииўаиа гсдсГшидур,
Аяғыца бас ур[>1п сеғ1и қути ақ қ а  бейимдур,
Ашықлар уи1ыи зор ба.хыт Оир-биреўге рейимдур.
Көзп.ч, жаиым, куихарым, сүйикли дәўлсти султаи1,1м.

яки болмаса:

Қыйландыл! меи блрҳама ма.чаматлардыц дағында, 
т1үлб11.ллсрдо ф ы гап  бг1лган гүллер  аш ы лган  ўагында, 
Меи бир геде11, сеи султ.-июяц отырган ы1иқы тағь1пда, 
Роҳим әпле султаиым мурибегтиц шагыида.

Дәўир жәбирии тартт|,1Ы, тәиимде рә.чэг қалмадьт,
Сеии ойлайман кеўлимде ҳеш фарағаг қа.;1мады,
Бул ышқынын азабыиаи меиде тақат қа.шады,
Рәҳпм әйле султапым, мурпбеттш^ шаг!,п1да.

Бул қосықтын авторы буниаи төрт әсир бурын жасағаи- 
Мухаммед Фнзулий болсада оиы!!, иоэтикалық қатарля-  
рынан ези1!.е әллсқаидай жақы нлық сезгсндей боласаи,.
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Әжнниязда Физулийге ^ап сондай мүнәсибетте болғак.  
Көпшилнк қосықларында онын, қосық өлшеминде сти- 
лннде шсбср пандаланады.  Мысалы:

Тәкне стпп ол .халықты, әлемге мен еттим сапар,
Т апм ады м  маҳбубы мды  гезип жоҳәндп ҳеш хабар,
Ш арқ урып гезпп жәг^әпды, жутубак цапу-зақәр.
Көзнме унь;ы алмайыи, зар йпғлабан шаму-сэҳәр,
Ах дармха, ўах дарнх, мын саилы армам шы!^ты жан.

Бундай қайтармалы, бәнтли мотнвлер Әжинияздын 
«Хош аман бол, бизден қалдын, Бозатаў» «Хабарын бер 
лерийзатым йол болсын», «Қелҳа-ҳа,  қуў-қуў, қуба қуш» 
қосық қатарларында айқын сезилсдн.
Мысалы;

Кеттни көзден ғайып больш, 
Келҳа-ҳа, қуў-қуў, қу-ба қуш, 
Мен гезермен сайыл болып, 
Келҳа-ҳа, қуўў-цуў. қуба қуш.

Буннан тысқарБ! Әжинияз Физулийдиц ғәззел жазыў 
усылында шеберлик пенен үйренген. «Ғәззел мүлки- 
иин султаны»—деп аталған бул әжайып шайырдыц 
«йоқ» радифли ғәззели көп ғана еллерге таныс. Бул 
ғәззелден илҳамланып бирнеше шайырлар мухаммас- 
л арда жазған.  Сол ғәззелдиқ айырым бәнтлерин еске 
түсирейик.
Мысалы:

Ақ йузп[1нп көрмегенше меп ғәрпбннп тақаты йоқ,
Себсп ҳеш булбнл көрмедн гүл алдында дартн йоқ,
Қөрмедп Ж0ҲӘК гезгн! баўры пүтнн ашықларды,
Ҳә.мие аш ы ғы н  изленди у ш ы р асы ўд ы қ  сәти йоқ,
Мен оған жетну ушын бэрҳама асығаман,
Бнрақ ол пнгар бнГгаарўа бнзге әГмер мпрәтн ноқ.

Тап усы иикир Әжитигздыц,  кви гана қосықларында 
айтылады.  Ол Физулий ғәззеллср^июн тәсирленген айы- 
рым пикирлерин гейде өз қосықларыиа да син,дирип жи- 
береди. Мысалы:

Дүпьяда Зпйўардек дэртлп кншн йоқ,
Бнндәртлншн! анын бнлән ншп йоқ.
Ялганшыда зәрре кеўнл хошы йоқ,
Яры, у-тпет бирадары болмаса.
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Физулий буннан тысғ^^ары миниатюралыц образлар дө- 
ретиўдпқ ен шебер шайырларынан бнри болды. Әсире- 
се араб ҳәрпплери тийкарында образлар дүзиў бойын- 
ша ол басқа шайырларға  карағанда да  әдеўнр алдық- 
ға кеткен. Мәселсн: «Алиф-әдалат» Бс-балағат;  Те-тә-'  
минат; Се-саадат—деп басланатуғын айырым ғәззеллер- 
де Физулийда ушырайды. Соған тнйкарлана отырып 
Әжинняздық «Ай әлнп», «Бери кел»,— деп аталғаи араб 
ҳәриби тәртибинде жазы лған  миллий ағартыўшылық 
дәстүрине жақын  болған гәззеллернницде түп сағасы 
Фкзулий мийраслары менен байланыслы екенлигинде 
бийкарлаўға  болмайды. Мәсслен:

З е — (хн)—зейним кетип келмекте болдым қашыца,
Сыи—сыядек кашларык ҳинжу днзилмиш шашыда, 
Шы!1-шаккардск ләблсриц, бал қосылмыш ашыца,
Сап-сапа сүрмек ушыи иорўанадурмаи башыЕ^а,
Зад-зар йиғлап келдим, пэрўана ба1^(^аи бери ксл.

■Ә^кинияздын бул мухаллеси араб тилинен кирип келген 
28 (жигирма сегиз) ҳәриике сөз ойыны тийкарында жа- 
зылғанлығы мәлим, Сонық ушын буны айырым әдебият- 
шылар м у а ш ш а ! ’̂  деп есапласа,  апырымларЕ)!  г у м а н л ы  
қатнас жасайды.

Муаи]шак негизинеи ҳәрбир косық қатарынық яки 
болмаса куплетинин басыида келген ҳәриплердин вер- 
тикаль оқылыўы тийкарында белгили бир мәннсти ан- 
латыўы керек. Сол тийкарда айырым шайырлар патша- 
лардын,  белгили адамлардын,  ' қызлардын атларына 
муашшақ байлаған.  Усы тийкардан қаралғанда Әжи- 
нкяздын 28 ҳәр1штн толық қоллапылыўынын өзл муаш- 
шақ мәнисин бере алады.  Себеби белгили шығыс изерт- 
леўшиси Е. Э. Бертельсте тап усы пикирди қуўатлайды.

Сонын ушында Әжинияздында Физулийдан көи гана 
әдебий дәстүрлерди үнреигенлиги байқалады.  Бул жағ- 
дай әснресе шайырдыд муҳаббат лирикаларына бағыш- 
ланған мураббаларында әдеўғ^р көзге тасланады.  
Мысалы:

Ләблериц пнстедеи, тисин маржаиды,
Кергеи ҳайраи, көрмогеигс ориаиды,
Ҳәрбир сезнн дәртли қулға дэрмапды,
Хабарын бер, периГгзатым жол болсын.

Қулаг^^ыца такып алтын еырғаны,
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Минип көш алдында жүрмел—Гюрғаны,
Көрән болур ақ йузинннц қурбаны,
Хабарыц бср, лернйзатым, Гюл болсын.

Мине бул жағдайлар  Әжинияз  дөретпелермнип Фи- 
зулий поэзиясы менен әдеўир байланыста екенлмгин 
көрсетеди.

в) М АҚТЬШ ҚУЛЫ  ДӘСТҮРЛЕРИ.

Күншығыс. ноэзиясынын белгили сөз шебсрлеринии; 
бири болған көрнекли түркмен шаныры Мақтымқулы 

. Әжииияз  1ианырдан бнр әсир алдынырақ жасағаннта-  
ныр. Солай болсада онын исмн көн еллсрге таныс .\әм 
Әжиныяздын ҳақыйқыл! устазы ■болып есанланады.  Бу- 
ныц ен баслы ссбеби сонда, Мақтымқулыда Әжинияз 
сыяқлы Хнйўаныц Шерғазы хан медресесинде оқыған. 
Деме!{ булар екеўиде бир мектептен тьнскан. Бугнтн 
тысқары қарақалпақ лар  түркменлер мснен қодсылас ел. 
Бул еки елд1И1, бақсысы меиен П1айыр,тары срте за.ман- 
лардан баслап бир-бирн менеи араласып кеткен. Со- 
нын ушында Мақтымқулы поэзиясы қа рақалпақларға  
түркмен халқынан кем тәсир жасанағ аи.  1903 жылы қа- 
рақал па қл ар  арасына келген белгили рус илимпазы 
А. И.  Беляев та тап усы пикирди қуўатлайды.  Ол со- 
нық ушында 1917 жылы Ашхабадта «Мақтымқулы ҳә.м 
қарақалп ақ  әдеб!!яты»~деп аталған мақаласын жәрия- 
лаған. Ал қа ра қалпақ  халық шайыры Ибрайы.м Юсупов 
болса «Қ арақ ал пақст ан — Мақтымқулыиын екиииш ша- 
йырлық ўатаны»—деп айтылғап пикирди айтқан. Сонын, 
ушында Мақтымқулы тек Әжинияздыц ғана устазы 
емес, бәлкн қарақа.т,пақ шайырларынық хәм.месининде 
устазы. Би рақ  Әжинияздык. шайырлық шыцға көтсри- 
лнўиндс Мақтымқулыныц тут]<аи орны үлкен. Себеби ол 
бул әжайып И1айырдыц көп ғама шығармаларын қа- 
рақалпақ  тили[!с аўдарады,  Ҳәтте сонын ала Ожннпяз- 
дыд көп ғана шығармалары Мақтымқулы поэзиясы ме- 
нен пүткиллей араласын кетеди. Буныи, ец баслы сс- 
бебн Мақтымқулынын данышнан [иайыр болғанлығы,. 
Әжинияздын устаз дәстүрлерин терен ииелеўғе болғгн 
қызығыўшылығы,  оған көбирек еликлеў ҳәм нәзирегөй- 
шилик усылында қосықларда жазыўына алып келғен.

Мақтымқулыныц поэтикалық дәстүри философия- 
лық лнрпкадан басланған төрт қатарлы қосық болып,
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бул карақалп ақ  әдебиятыныц жаирлық үлгилериие әб- 
ден сәйкес келстуғыны мәлим. Соныц ущында Әжинияз  
ол дүзген әдебий мектептн өзиниц тәлим орайы деп сез- 
ди, Өзииин, дөретлелерин Ма^^^тымқулы поэзиясыиын 
тәснри астында сиитезлеўге урыиды. Буныц менен ол 
әдебий тәсирдин кулы болып қалған смес. Бәлки Мақ- 
тымқулы руў.хында ж анаш а  қосықлар жазыўға ерис- 
кен.

Әжиниязды!^ «Жақсы»,  «Болмаса»,  «Боларма»,  «Мег- 
зер», «Керек» қосықлары Мақтымқулыиыц тиккелей 
тәсирииде жа зылғанлығы молим. Бир характерли л<е- 
ри тап усындай қосықлар Мақтымқулыда да бар. Мә- 
селен Мақтымқулынын «Боларма» қосығында:

До.'П1 көцлим бир иаснхат әйлейин,
Ж а н  днй.мсгнл, бенла ж анан  болармы,
Б н р  сезун орнунда сөйлей бнлмесеч, .
А дам  диен бинле ынсан  болармы...

-Бул қа тарлар  Әжинияз поэзнясында:

Уәли кецлим ҳ ар  жацла]эға долана,
Ҳ әр  ж ай  демек бнлан нмкан боларма,
Сөйлеге'нде сез  нарқы на түспеген,
А дам  демек бнлан нпсан боларма.

— деген мәнисте берплген. Бул олбеттс көркем аўдар- 
ма екенлиги анық. 1’лер олай ден ойласан, еки-үш куп- 
леттеи кейии жәие бир бирине уқсамайтуғып бнрақ те- 
масы бирдей болған қосықлар пайда болады. Қосық- 
гыц изи «Зийўар айтар»—дсп аталғаи қаратпа сөз бе- 
нен тамамлаиады.

Демек 10ли1иияз Мақтымқу.пы поэзнясына бурын 
қа р ақа лп а қ  одебия]Ы!1Да ушг^^рлспайтуғып өзгеЕпе бир 
қатмас жасайд|>1. Б|1|)ч‘ки куп.че!- Д'\ак.чым!\улыдан аў- 
дарма болын келедп де қосьпүгып буўыи санын ҳәм стп- 
лпн сақлагаи .чалда усгаз но-^зияс1>1па уқсас болғап 
екипши бпр қосықты иайда 1'теди. Мәселеи «Мегзер» 
деген қосық Мақгымқулыньп!, .хом Ә/кннияздып поэ- 
зиясында да бар, Бупып еки куплетп бпр-биринен аў- 
дар.ма екеилигине исепессн: ЛДысал!,!, .Мақтымқулы:

Оба дагн1.1ибп|(|>г дсне,
Эерлсн('н ата мецзер,
Ярам1;! .')])лср уер билен,
Яиы,:|а1! бет хата- меқзер.
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Б у р ч  билен туз тәзў  яра ,
А вы х чатар  разгсра,
Яман хатын я гш ы  э р е —
Тукенснз тохмете  м е г зе р —

—деп жазған болса, Әлишпяз:

Ц ыял етсем меииқ  кеўлим,
Ертлеўли  атқа мегзер,
Бир достыцман кеўлиц  1{алса,
Ғәлет ж азған  хатр^а мегзер.

И ш н қ  толса әрм ан  шерге,
К еўлнд  мегзер кар а  ж ерге ,
Ж ам аи  қатын яш^^сь! ерге,
Т аўсы л н ас  доҳм етке мегзер.

—деп аптыл келеди де, оныц нзпн Ма.хтымк^^лы поэ- 
зиясында уплыраспайтуғын б1фақ лапызы соған сәпкес 
болғаи 1-^осық қатарлары менен даўам стсдн. Мысалы;

А бадаидур  он ы қ  солыц,
Ж етед и  ҳ әр  шерге колыц,
Б олса  шеделли мврт улыц,
К еўлиц  бәлент таўга  мегзер.

Хала11ЫЬ1лар чулақ  салыц,
Б уй ы рганы  мүлкиц  малыц,
Кеўлиниен ш ы қса  ҳаллы қ ,
Б ейиш  гулм аны на мегзер.

Ийемен деп уллы  ата!;ка,
А ты  белгилп елатқа,
Ж а й ы л м а са  сөзи хал ы зда ,
Ш а й ы р  гөне там ға  лктзер.

Мпне усы пнкирлердпн өзпнен-ак белғилн, Әжннняз 
поэзнясы Мақтымкулы поэзпясына әдеўир сабақлас бо- 
лын кслсдн. Бн рақ  бул .ҳәдден тысқары жақынлық-  
ларды апырым алымлар «Ә>!ү11нняз пүтки,ллей нәзнре- 
гөйлнкти]! қулы болған шп|'1ь!р»--деп түсппсе, гейнара- 
лары:  «Әжинияз Ма.чту.мқулы поу;н1ясына жан-тәни 
менеп бернлген болсада,  ез соқпағы, жолы бар ша- 
йыр»— деп түсннедн, Буныц айырым себеплсрн де бар. 
Себсбн XIX әснрдегп одебпятта: «Сездип. алды .Мақ- 
тымқулы, кейнн сыптырынқы»—деген уғым бар. Со- 
нын ушын талантлы шайырлардын ҳәммсси де Мақ- 
тымқулыға еликлеўге мәжбүр болған. Ҳәтте өзбек ша-
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йыры Мнртемир халық шайыры Аббаз  Дабыловты «Қа- 
раг^алпақлардын Мақтымг^^улысы»— деп атайды.  Бу-  
нын, ец баслы себеби Аббаз Мақтымқулы дәстүрлерин
XX әсирдеги қа рақа лпақ  әдебиятына пүткиллей синдн- 
рип жнберген. Бизиц пикиримизше Әжиннязда Мақ- 
тымқулы иоэзиясында тап сондай көз қараста  болса 
керек. Бирақ  қандай болғанда да Әжинияздын өзннин 
шайырлыЕ*; соқпағы бар. Мәселен онын «Бозатаўлы нә- 
зелим» қосығын алып қарайық:

Цумырыс[^адек 1{ыпша-қыпша беплериц.
ВаршарЕ толы  йузук-йузук әллериц,
Әсел каткан  су;кун-сужук т ш л е р и қ ,
Ж ы л а н д ы  ж ы л ж ы ты п  иннен бездирер.

Әдебнй тәспрдин қулы болып қалған ҳәрқандай ша- 
йыр бундан терен тербелислерге ийе болған миллий ли- 
риканы ж а з а  алмайды.  Сол жағынан алып қа ралғанда 
Әжинияздыц Мақтымқулыдан тәспрлеиггўинип, де әл- 
ўан сырлары бар.

Мақтымқулы поэзиясыида Шығыс класснклери дәс- 
түрлери мәселесии додалаған белгили туркмен әдебнят- 
шысы Сейнт Қаррыев бул әжайын классик шайырдып; 
қа р ақ а лп ақ  классиклери мснен болғап одебнй байла- 
нысларыиа үлкен итибар береди. Опын ппкири бойын- 
ша «Әжииияз Мақтымқулы поэзиясып жан-тәнн менен 
сүйгеи шайыр. Сомын ушында оиын шығармаларын 
қ а р ақ а л п ақ  тилиие аўдарғап.  Онын қосықларынын, стил 
өзгешеликлерин сақлап нәзнрелер жазған».

Нәзнйре усылы бурыннан-ақ Күншығыс поэзиясын- 
да  бар усыл болғаны ушында көширме сыпатыида қа- 
рап

ке
дур» қосығында:

болмайды. Сонын ушында Әжипияз гейде Мақтым- 
ыныц тутас бир қосығ1>тыц йзш1де бпр-екн куплет- 
жәмлестирсди.  Мосслси Мақтымқулынын, «Герек-

<^^МС1!С'М* Д1111сИ 'Ю1' иГгГИДС, 
Б и р  мииасып яр  гер^мгдур. 
А рап  ат, евлы (птгпде. 
Ал.вдаз зулпу.хар герондур.

Б е ш  ку,и оиул хопг этмәге, 
Сачац  я;.и̂ 1б, иап дохмеге, 
А бы рай  щпми. ат гечмеге, 
Голда бсп ди — бар  геректур.
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—деп жазылса ,  Әжннняз взлниқ «Қерек» 1^осығында 
бул пикирлсрдл жыГшақлап;

Б а ҳ а д ы р  ғош ш ақ ж игятке,
Халы|^15а мәлим батыр мәртке,
Б а р д а ш  берер г^айғы-дортке,
Ж ан а ж а н  гардаш ы  керек.

—деп жазған.
Лекнн буныц мснеи Әжнпнязды!! барлық қосықла- 

ры Мақтымқулы менен үнлес жазы лған  деп қараўға 
болмайды.  Ҳәзиргс шекем Әжинняздын әдебин нннра- 
сы сыпатында қаралған  бнр жүз жигнрма екп қосық, 
поэма ҳәм айтыслардын тек тоғызы ғана Мақтымқулы 
поэзиясы мекен сабақлас екенлнги анықланған.  Бун- 
нан тысқары және бир неше қосықлар бул әжайып ша- 
йырдын стилн менеи жазылған.  Сонын ушында онық 
Мақтымқулы дәстүрлерипе әдсўир садық шаныр бол~ 
ғанлығын ақлаўға  болады, Бн рақ  онық барлық шы- 
ғармаларын Мақтымқулы менен байлаиыслы—деп қа- 
раў орынлы болмаса керек.

3 . ӘЖИНИЯЗ Ш АИЫ РДЬЩ  ӘДЕБИИ ОРТАЛЫҒЫ

Әжинияз XIX әсирдегн қарақалп ақ  классиклери 
арасыида Орта Азиялық басқышқа көтерплнўге тал- 
пынгап белгили нгайыр болғаны ушында оиык дөре- 
тиўшилиги басқа шайырларға  қараға[ |да да әдеўир ажы- 
ралып турады. Соныц ушын оиыи, орны Күн.чожа ҳәм 
Бердақларға  қарағанда да бирқанша өзгеше.

Әжииияздан жигпрма бес жыл  буры1Г жа саға н  Күн- 
хожа талантлы шайыр болғаны меиенде бнлим жағы-  
нан аўыл мектеби тәлнми менен шекленген. Соиыц 
упплнда оны Шығыс классиклери шыгармаларып то- 
лық өзлестирген—деи атаў қынын. Демек ҳәрқандай 
шайыр пүткил жер жүзплнк тәлимнеи хабардар бол- 
маса ол тек өз .халқы, кәўпмн ^чтн^^аиында қалып кете- 
ди. Күнхожа поэзнясы да тап сондап характерде бол- 
ды. Ол қа рақалнақ  жа зба әдебиятын баслады. Бирақ 
оныц пгайырлық орталығы жазба әдебияттыц раўаж- 
ланыўынан пүткиллей нтетте еди. Қүн.хожа жасаған қа- 
рақалпақл ардыц арқа зоиасында сол ўақытлары көп 
болса алпыстай ғана саўатлы адамлар болған. Бундай
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орталықта  ж а з б а  әдебиятты ҳәр тәреплеме раўажлан -  
дырыў қыйыи. Соныц ушында олда аўызеки әдебият 
дәстүрлери жолыиан  барыўға мәжбүр болғаи.

Ал Бер дақ  болса Әл^ииияздан үш-төрт жас  киши. 
Оныцда көпшилик өмири Қаза1^дәрья бойында өтеди. 
Тек «Хорезм менен Бухараиы көрдим»—ден айтқаны 
болмаса ол жсрлердеги әдебий орталық пенен жа қы и 
қарым-қатнаслары болмаған.  Солай болсада Бсрдақ-  
тын тасқын талантқа пйе болыўы өз заманласларына 
қа рағанда әдеўир үстин болғаныида көрсетеди. Себеби 
ол жеке қосық пенен бәнт болын қалған шайыр емес. 
Халықтыц мәдений өмири пүткиллей араласып кеткен. 
Онын, үстиие қа рақалпақ  халқы етмиште ҳәм XIX әсир- 
де қандай халық болған. О ларды қ  арзыў-әрманлары 
тилеклсри қандай.  Ханныц зулымлық сиясатларына 
қаидай мүнәсибетте болған. Халықтыц қуўаныш иенен 
жубанышлары иеден ибарат? Бср дақ  мнне усы никир- 
лерди ашық айдын халыққа иоэтикалық сөзлер меиен 
жәриялаўды мақсет  етеди. Халық тарийхыиан бирне- 
ше эпикалық шығармаларды да дөретеди. Бирақ  олда 
аўыл мектеби әтирапында тәлим алған.  Наўайы ҳәм 
Физулий шы ғармалары менен жақыннан таныс болған, 
Солай болсада ол бул эжайып шайырлардыц жаирлық 
өзгешеликлерин толық қоллана ал.майды.

Себсби онық әдебий орталығынын өзн халық поэ- 
зиясы менен пүткиллей араласыўды талан етти. Со- 
нын ушында ол гейде қыссахан, гейде қолына дуўтар 
алыи бақсы болып кеткенлиги де сыр емес.

Лл Ожииияз ҳаққында бундай пикирди айтыў қы- 
Г||.|и. О.л н.) .члмаиЕ.тыц сц ж оқ ар ғы  оқыў орнын пит- 
кер14'ии у1иыид;| со.и д;)ўир;и'1'и Кү1миы.гыс илим.перии 
жак.сы нзлгсги^^гси. Лраб ҳом иа]н'ы ти.ч.черин жақсы 
билген. Ислам д и и и т щ  .чаи, ҳом к.а^ыйдаларына жетик, 
Күншығыс кл асси кл ср тш ц  нп.!гармаларыи сжслен үй- 
ренген терец билимге ийс болгаи адам.  Буныц үстиие 
оныц талантлы шайыр болып жетилисиўи сол терец 
билимди поэзия арқалы өз халқыиа тарқатыўыиа да 
себеп болған. Соныц ушын ол қа рақа лп ақ  әдебиятына 
Шығыс классиклериниц дәстүрлсрин алып кирнўди де 
нинет етеди.

Мәселениц жәие бир характерлн тәрепи сонда, XIX 
әсирдеги қа рақалпақ  поэзнясыныц үш байтереги бол- 
ған бул үш классик шайыр бир дәўирде жасаганы  ме-
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иенде жакыннаи  тапыс болған— деп антып болманды.. 
Себеби Б ердақ  «Болған емес» 1^осығында:

К ү н х о н ан ы  кердц кезпм ,
Еситтил! Әжинияз созин,

якм бо-лмаса «Өмнрим» қосығында:

Иартанган ол Күнхож аиы.
К әргеи  к ү н л ер ам .  күнлерим.

—деп жазыўына қарағаида булардын жақыннан сыр- 
лас болмағаны да сезиледи. Болки бул ж ағда й  сол ўа- 
қытлардағы қа рақалп ақ  қәўимлсриннн бир-бирикеи 
оғада шашаў жасағанлығы,  траиспорт күш-көликлер- 
дин жстиспсгенл1!ги себепши болса керек, Себеби сол 
ўақыттағы тарнйхый ҳүжжетлерде «Қонырат» пенон 
Қазақ да рья  арасы бир .хәптелик жол еди»— дсп (иама- 
ланадш. Сонын ушында Әжиния.-^дыи әдебин орталыгы 
әдеўир өзгсшерск. Әжинияз ушын сн дәслепки әдебий 
ортак,— бул 1иыгыс класспк.''1ери. Биз бул ҳаққында 
жоқарыда баяи еткеибиз.

Екинши әдебий орталық—бул XVIII—XIX әснрде 
жасағаи Орта Азия шанырлары.  Үшннши әдсбий орта- 
лық— сол дәўирдеги қа рақалпақ лардык  ишки мәдений 
өзғернслерин ез ишине алады.

XIX әсирдеги Орта Азия .халықларындагы одебнй 
достүр XVIII әспр одсбпяты меиен пүткиллсй байла- 
нысқан. Себеби XVIII әспр әдебпят1>пп)п1,да әдебип ор- 
талығыныц өз баслаўшы.тары бар. Булардаи  өзбек 
әдебиятында Бабарәхи.м МаЕпраб болса, түркменлсрде 
•Мақты.мқулы. Булардын скеўп де улыўма түрки тил- 
лес -халықлар шайырлары ушын устаз есапланған.  Сол 
тийкарда Х 1.Х әсир қа зақ здебиятында Лбай, взбск әдс- 
биятында Муқимий, Агахай. түркмен әдебиятында Ке- 
М 1ш е , Сейдий, қ а рақалп ақ  одсбпятында Әжииияз ҳәм 
Бердақлар  өсип шыққап.

Қ а рақ алп ақлар  түркмсн ,\алқы менсн қонсылас жа- 
сағаны ушында XIX өспрдеги әдсбиятта туркмсн ҳәм 
қарақалпақ  әдебий байланыслары оғада актив ра- 
ўажлапған.  Биз жоқарыда Мақтымқулы ҳәм Әжинпяз 
поэзкясынын. бапланысларын сөз еткен болсақта,  әсм- 
ресе Әжиниязға тәсир жасаған түркмеи классиклери- 
ниц оғада көп болғанлығыи айтып өткени.миз мақул.
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А^әселеи Шейдайы,  Мағруп1!Й, Гайыбий, Кемипе ҳәм 
Се1’1дийлсрдн керсетиў мүмкип. Буныц түп тпйкары бул 
шайырлардыцда Әжипиязға усап, Хийўапыц Шергазы 
мсдресесин пптксргенлиги себеп болса керек. Себеби 
булардыц ҳзммеси де Әжипияздыц әдебпй орталыгып- 
да үлкеп орынды ийелейди.

Бунпаи тысцары Мақтымцулыдап кейии жасағаи  
гүркмеи классиклерпниц дерлик ҳәммесиде Мақтым- 
қулы тәглийматын тарцатыўшылар болғаи. Соныц ушыи 
олардыд қосықларыпда да  өз устазыпа үнлес болғап 
қосықлар жү^дә көп ушырасады.  Буннан тысқары Мақ- 
тымқулы менен қатар жасаға н  айырым түркмсн клас- 
сиклери қа рақ алпақ лар  мәкап еткен ески Түркстанда 
жасады.  Моселеп Шсйдайы,  Мағрупий,  Ғайыбий ө.мир- 
лерп Зярафшан,  Ммян көл ҳәм Бухара мепен байланы- 
сады. Соныц мснеи би]1ликте бул тайыр,яардыц қосық- 
лары XVIII әспрдиц екнишп ярым^.гпап баслап Шығыс 
пзертлеўн1нлери тәрепииен жазыи алынғап.  Соцынаи 
XIX әспрде Қазан қаласында баспадан шыққан «Түрк 
хрестоматиясы»— деи аталғаи китапта басылған.  Де- 
мек бул дәўирде медрееелерде тәлпм алганлардыц .ҳәм- 
месиде ол китапты оқыған болса ксрск. Сол тийкарда 
бул китаита Ожииияздыц тәлим мектеб1Г!1е айлаига!! 
болыўы итимал. Себсби ол китапта жорияланғаи қо- 
сықлар Әжинияздыц 11уў.\ыиа оғада сәйкес келеди. 
Мысалы, Шейдайыныц қәлем иис тийисли болган мына 
қосықта:

Полсгс кимлорди шуд сттиц,
Кимпи га.мд]|;|1 а;!ат еттиц.
1')ир исч1Ш10Л1>рл11 мат сттиц,
Сендии 1шаы болар бар.мы?

—деп айтылын, Әжииияздыц «Боларма» қосығыиа оға- 
да үилес болыи келсе, екинши куилети .ҳәммеге белги- 
ли болгап '«Айрылса» қосығын ядқа түсиреди. Мысалы:

Ш ей д ай ы  дер  көрдим бории,
Ғаниймет бил ел дийдарын,
Мала ш егер айтып зары к,
Ийт егер коштси айрылса.

(Лйрылса)

Якп болмаса Шейдайыпыц «Пигарым» крсыгын алып 
қарайық,  Б у л ■ қосықтыцда сагасы Физулийдпц «Ссн»
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мустазаты мсиеи баплаиысып, сц пзпиде халы1<; гюэзня- 
сыпа әдсўпр жа^^^ынластырылған. Мысалы:

М әпзплнм сен , мокапым сен , ;ка]Ц51ы сен ,
С әўдпгнм  сен , султаны м  сен , ш ахы м  ссн ,
-Үсыаным ссн , онўары м  сеп , м аҳы м  сен .
З зм и и  у зр е  Бзаалнм им , ннгары м .

«Соўдигим» қосыгы «Әжиппяз поэзпясыпыц гүл тажы» 
деп агаса  болады. Б ирақ  усы те.чаиыи, өзиисдс; XIX 
әснрдегп. түрк тпллес .халықлар поэзиясыида бес-алты 
шанырдыд қосыц жазғанлығы се.зилсдп. Солардыц 
ишпндеп! ец белгмлисп Шейдайы, Кеминс .\әм Әжниняз 
ж азған  қосықлар болып есапланады. Мәселен, Шейда- 
йыда:

Б ағда бүл бн л  сайрар , чектнгн аардур ,
Ашы1-[1^а кунламок, оўс'.чдй1г бардур ,
Горданы ц д утардек , иу.чпларыц тардур ,
Саба туры п, созлаш аС ии со.ўдигим.

(Ҳайран соЦдигим)

Яки болмаса Кеминедс:

Г ам зац  оцы Оермез амагл,
Н урбат ам ан дур бн:з зам ап,
Кирнигп —  01;, гашы —кам ан,
Д нш и д ү р д с и е  савдигим .

(Саудиеим)

Бул қосық қатарлары ндагы  қыздыц мойныи дуўтарга, 
шашын тарға усатыў, к1грпикти оққа, қасты кәмаиға 
мегзетнў Ожииияз поэзиясында да ушырайды. Темалар 
бнр қыйлы болғаны менеиде үш қосықтағы пнкир үш 
қыйлы болып шыққан. (Бпз бурын Әжпнияздын «Соў- 
днгим» қосығынан көп мысаллар келтиргенимиз ушын- 
да бул жерде қайталан  отырыўды мақул көрмедпк).

Сонын ушында гейде «Әдебий тәснр» бир шанырды, 
бир п:айыр қайталаў  емес, бәлки бнрнпншсинен руўх- 
ланыи, скннши шайырдыц оннанда өткнрирек шығар- 
малар жазыў мүмкиншилигин ацлатады.

Мәсе.чен, «Гю.лмаса», «Жақсы», «Болар», «Соўдп- 
гнм», «Мсцзер», «Лйрылса», «Боларма»—дсп аталган
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қосықлар сол дәўирдид көпшилпк ш айырларында бар. 
Буиын баслаўшысы М ақтымқулы болғакы меиенде да- 
үам етиўшилери көп. Бул әжайып қосықлар турк тнл- 
лес халЫ1-^лар иоэзиясында дидактика хәм муҳаббат 
темасыныц м арж аилары  болғаны ушында к,айсы бири- 
нин зор ж азылганлығын айтыў қыйыи. Бирақ' Кемине- 
ииц «Мақты.мқулы поэзияныц орагыи орып кетти, Биз 
тек масағын терип журмиз»—деп айтыўына қарағанда 
.Мақтымк^улыдан өткерип ж азган лары  болмаса керек. 
Солай болсада бул дәстүр тап XX әсиргс шекем даўам 
еткеи. Бундай дәстүрде қосықлар ж азы ў Әлшнияз за- 
ыанласлары арасыида да оғада көн ушырайды. Мы- 
салы, Кемнне:

П олса йигидиц ягш ы аялы ,
Дов,|]ет салар  сац а  елы,
Лбыра('|ыц дол д у р  голы,

 ̂ ’ Б нр сах а б ы — ппре м ец зер . ■

—деп ж азса  Зелил.ий:

Б у  д у н и о  ма.ты  д и й п  г е ч м е ц  я х ш ы д ь ш ,
Иы]зак отур м ухаббатсы з кнгппдитг,
Б епохи м  е.тдош дан, ям ан гоцш ы дан,
Ю ваш жа айралы п, гечин я п н ы дур .

—дсп ж азады.
Д ем ек бул қосықларда М ақтымқулы ҳом Әжинияз- 

дыц «Мецзер» ҳәм «Яхшы» қосықлары менен сабақ- 
лас екеилигп мәлим, XIX әсирдеги Хорезм оппатында 
жасаўшы халы қлар  әдебиятыпыц ҳәммеснпдс де .Мақ- 
тымқулы тосирнпдсги дидактпкал1лқ иоэзля күшли бол- 
ғаи. Ожпниязда өзиниц бир топар қосықларын тап 
усыпдай пәзийреғөйшнлик усылында ж азғанлы ғы  бай- 
қалады,

Түрки әдсбнятынын сағасындағы нәзийрелер бир- 
бирнне усас болған қосықларды пайда стнп, бәлки ша- 
йырлар арасында бир тсма тийкарында ж арысыўларға 
себеишн болса, араб ҳәм парсы поадиясы дәстүрпндеги 
1найырларда гәззел бәпитле^^и тийкарыида мухаллес- 
лср лсазыў достүр болгаи. Сопыц уп1ьшда «Кеўил» ҳәм 
«Көзлерим» раднфиндеги гоззел ҳом мухаллеслер XIX 
эсирдеги өзбск, түркмеи ҳом қарақалп ақ  шайырлары- 
ныц көпшнлигииде ушырайды. Бул ғәззеллерднц саға-
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сы Әлийшер Наўайыдан басланған болса да Мақтымг^у- 
лы, Мағруплй, Ғаныбий, Қемине хәм Әжинияз поэзия- 
сында актнв қолланылған. Әжннияздын. дәслепки топ- 
ламы нда «Кеўнл» редифли ғәззел берилген. Бул то- 
лыц болмай ҳәм информаторлар тәрепинен бузып ай- 
тылгаилығы ушында түснрнлпп тасланған. / \л  «Квз- 
лерим» мухаллеси толық сақлапған. Бул шығарма 
Мақтымқулынын, «Гөзлерим» ғоззелнне жуўап ретинде 
жазылған  мухаллес болып, Ғайыбнйде:

О валдан доғды м  океден , паны ғ е р г ш  гөзлерим ,
Г у д р а т  ил э ер  басы п, асм аны  гөрген  гезл ери м ,

: Ииче^о д ағу-дец ги з, д әр ья  горген гөзл ерим ,
Б ар х а  барльи^ ичре ю руб, :каны  горген  гөзлер11М,
,Ха1 ярады п, м ав ж уд  әдеп , кэни гарген гозл ер и м .

— дсн а н т ы л с а ,  Ә ж и н н я з д а ;

Ҳ ақ  м ени иисаи ж аратты ц н әў б эҳ у р и м  1;озле1^им,
А н ш а  б а ғ л а р  еа й ы р  ет к ен , г у л и ў з а р ы м  к ө зл е р и м ,

, Ма1-;судум бары нш а гсзди м , ьщтьнц^ым козлерим ,
Т әииеи соқра бар адур  са^ла м азары м  козлерим ,
И стеген  йерге йеткерген  илгир м азары м  к өзлерим ,

—деп жазылған. Бул мухаллесте тема бнр қыйлы бол- 
ғаиы мепенде еки шайырдыд лапызы еғш қыйлы.

Биз усы баптын; бас бетинде сөз еткен Әлшпияздып 
«Ай әлип», «Бсри ксл» мухаллеслерингпт пайда больтў 
бағдарлары  қаққы ида ҳәрқыйлы пнкпрлер бар. «Ай 
әлип» араб, парсы ҳәм түрки әлннбеснне тнйкарланып 
ж азылған  мухаллес. болып, оны п-сағасы  XI әсирдеғи 
«Хафт қулзум»ға барып тақалғаны  мененде, ҳәрбнр 
әснрде ҳәр шайыр өзинше пайдаланған. Бундай ғәззел 
бәдки ж азб а  әдебиятқа кирип келген ҳәрқапдай шайыр 
ушыи у.ран хызметнкде атқарған  болыўы итимал. Се- 
беби X V III—XIX әсирде дийўан ж азып қалдырған и[а- 
йырлардыц ҳәммесипде де «Ай әлип» дәстүр болғак- 
лығы байқалады. Мәселен Әжинияздын устазлары  ҳәм 
.заманласларыныц динўанларып алып қарайық:

«Ә лип» овва.г1 ибтида хам ды ц етир х уд ага ,
« Б и »  бош  йорм е гул л ук да душ сен. дер д и  белага,
«Т н » тур кабь!— ғаф латдин , ө.мириц гелм иш  орага,
«С и » сем ер , ҳ әзи р  бол «жимг» ж эх и т  әйле яраға,
«Х ы » халы м ньщ  хорм аты , р әх әм  эт, м ен  бнйноваға.

(М щ гымкс/лы)  I
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Э ц <'өлип» дек  каматы ц горгеч  ақыл ҳа й р а н  әрур ,
« Б н »  м уры ц чоқ эр у р , сен ден  д и л ег  чеядаи  эр у р ,
« Т и »  товекел өй л есем . хусны қ а чун ар зан  эр у р ,
<С н» совабы ны  цабул 1^ыл, р ахм ети ц  чуи х ә н  әр у р , 
«Ж и м » н^емалыц гор сет, әй , жаиыл! сақа гур бан  эр у р .

: ■ (Магрипий)

А й — олн пден  маны  алсам , бир худан ы  истередг,
Б п — балайы  ышкыпа ж аны  пиданы  истарсл!.
Т и — тәцр.им бир дийп, ш ухрн-сенаны  истарем ,
С ц — савобы қ рахм ети ден  геннш -кэнн истарем .

(К енине)

Бул ж ағдай  X V III—XIX әсирдеги түркмсн әдебия- 
тындағы бнр әдебий форма тийкарындағы жөнелис— 
деп қарайық дссек, онық тийкары Н аўайы  заманлары- 
нан баслаиын, изи X V III—XIX әсирдеги өзбек ҳәм қа- 
зац әдебиятларыида да даўам  етеди. Мәселен XVIII 
әсирдеги Қоқан әдебий бирлсснеснниц ўәкили Мухам- 
мед Шерии Узлат ҳәр алтылықтын бирииши қатарын 
араб  ҳәриилери тийкарында дүзип, еки ж үз қатардан  
ибарат өзбек яр-ярлары стнлиндеги мустазат қәсийети 
жазған . Мысалы:

Э й — әл и ф дек  ком атиц сарви чам аи яр-яр,
Х ол лаби ц  куп/кида муш ки хутан  яр-яр,
К ул гпл ил еу  ара кирпигиц тпкап яр-яр,
Ҳ^1Ж])иц аро тортам а}Г  д а р д у  м пхои яр-яр,
Х ай  хай ўлан, зкол ўлан , хурм атар  яр-я|1,
Мунча мени кукмапи Фур1хат аро яр-яр.

Ал XIX әсирде ж асағап  қазақ  .\алқынын 1*өрнекли 
классик щайыры Абай Қунаибаев болса:

Әлифтек ай й у зи н е  ғинрат етгим ,
Б и — балайы  дартии е нийбэт еттим,
Т и — тилим иап ш ы ғарып гули абзат,
С к — санам  н әд х и ц а  хурм ат  еттим.

— деп жазады.
Соиыц у1пында Әжпнпяздын,:

А й — »ли!1дек н аз етип хойкслгп! тацг^ан бер и  кел,
Б е — буралы п сау (.■тнп. капияны какқан бери кел.

— деи басланатугын гаухаллеслери де тосыннан ж азы л-
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ған емес. Ол өзиниц әдебий орталығын ж ақсы  түсин- 
ген шайыр.

Әжннияз Хийўада оқыған күнлеринен баслап Хо- 
резмли шайырлар дөретпелери меиен де жацыннан та- 
ныс болған, Ол Агахийден тәлим алған  болыўыда мүм- 
кин. Себсби Агахнйдид Ш ерғазы хан медресесинде муд- 
дарнс болып ислегенлнгн ҳаққында да айтылады. Лл 
оныд Кеминс, Хорезмий хменен түйедей жас болып бир 
медр-еседе оқығаиы да мәлим.

Соиық ушыида Әжинняздыц одебий орталығы бас- 
қа қар ақалп ақ  шайырларына қараған да  әдеўир өзге- 
ше. Ол сол ўақыттағы  Хорезм әдебий бирлеспеснае ак- 
тнв қатнасын, Хпйўа шайырларынық баязларында да 
керннеди. Мәселен 1916-л^;ылы Хийўада шығарылған 
«Югурихм»— деп аталған  альманахта Ҳажынияз дсп 
аталған  шайырдыц жетИ-сегиз ғәззели берилген. Сол 
Ҳажынияз бизнқ Әжиниязымыз болыўы да мүмк[(н.

Буннан тысқары Әжинняз түркмен ҳәм қа зақ  .\а- 
лы қлары  арасында да белгили болган. Оныц Мақтым- 
қулыдан тысқары Шейдайы, Мағруппй, Қемнне, Ғайы- 
бий ҳәм Зелилий И1ыгармаларын ж ақсы  билиўи, қа- 
зақтыц ш айыр қызы Меқеш иенен айтысыўы, Махам- 
бет ҳәм Ш ерниязлардыц тилге алыныўына қарағанда  
Орта Азияныц көп ғана шайырлары менсн әдсбнй қат- 
наста болғаплығы байқалады.

Ол сонық менен бирликте көпти көрип, көп оқып, 
туўысқан халы қлар поэзиясынын, дәстүрлерии шебср- 
лик пенсн үйреппп, қарақалп ақ  поэзиясыиын ж анрлы қ 
өзгешеликлерин байытқаи ҳәр тәреплеме бнлимлн ша- 
йыр болды.

4 . ӘЖИНИЯЗ ПОЭЗИЯСЫНДА ИСЛАМ ДИНИ 
ТЕМАТИКАСЫ

Қ ар ақ ал п ақ  халқы Шығыс .халықларынан есаплана- 
туғын болгаиы ушында Ислам темасы опық мәдений 
тарийхынық бир бөлегп болғаилыгы ,да молим. Соныц 
ушында өтмиш әдебиятымыздыц өзн пслам менсн бек- 
кем байланыслы болғанлығыда ҳешқаидай сыр емес. 
Ал тоталитарлық дәўир болса бизге одебиятты ди-ниен 
ажыратып алып үйрениўди талап  етти. Талантлы ша- 
йырлар псгизинен билпмли адам лар  арасынан шыққан.. 
Өтмиштеги билимли адам ларды ц өзи молла, ахун, ий-
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щ анлар  болған. Демек ол адам лардьщ  поэзиясында 
дии элемептлериниц сақлаибай' қальтўы мүмкин емес, 

Сол тийкардан қарағанда классикалы қ әдебияты- 
мызды үйрениў бағдарында айырым қәте-кемшилик- 
лердинде болғанлығы мәлим. Осирссс бул бағдарда 
Әжииияз поэзнясы әдеўир жәбир көрди. Әжинияз ахун 
дәрсжсспие көтерилгсн ада.м болғаиы у т ы и д а  оиын; 
дүнья таныў тәғлийматлары Ислам дини меиси бскке.м 
байл:шыслы сди. Сонык ушыида Әжинияз поэзиясыиын 
көпшилик белеги үйренилмеди. Бул иегизииен Ожи- 
нияздыц философиялық дүньятаиымы, Ислам дини 
ҳаққындағы тәғлийматларына байлаиыслы еди. Ол 
Күншығыс тәглнйматларғ^! тиикарында «Ец дәслеп бул 
дүнья қүдирети күшли Л ллатала  тәрепииог жаратьтл- 
ды. Буниан ксипп Л ллатала бул дүньяиыц көрки бол- 
ғаи Л дамзатты  топырақтан жараттт^т. Онт^тн қабтярғасы- 
наи екинши жыныс Ҳаўа Енеин пайда стти. Булар 
Ш айтаниыц алдаўыиа ерғениеи кеГип! жер жүзниде 
бир-биреўди алдаў. ғийбатилылықлзр пайда болған»— 
дет'ен И1СШИМГС келгси. Ожинияз бул хаққында өзиииц 
«Демишлер» атлтл көлемлн қосыгыи жазғап.- Бул кр- 
еық сои,ынаи ксцейттирнлпп иоэмага айлаидыртллған. 
Әжинияз тап усы қосьтғы арқалтл изтшип, дүиьятант^тм 
ҳаққындағы инкирлерин ортаға оаладт:,т, М|:1салтл:

1лҮДИ|Х'Т11 күп1,пиду|) 1И‘ қы,пса Субхшт,
Коктеи соц ж аратты  тош.т^^ацтаи инсан,

' -К ими кәпнр бо.тды, кими м усы лм ан, ■
Б эрш енин  атасы  А д а м  дем иш лер .

•-■-Чг ■

М ииауар :караттьг ай билон күиди,
Р узы :и1әб диГтеп күя бил ән түиди,

'  Н әлетин о.т ш айтан мойнытш минли.
Онын атьи! Н бл1!с-махлуқ демиш^чер,

Ожинияз буииан ксйпн жер бетине төрт китаптыц түс- 
КСНЛТЦ-Т1, сол төрт китаптода адам зат  утпын туўры жол- 
дыц көрсстилгенлигп айт1.1ладтя.

Мысалы:

■Вул )коҳп1И'а бин:> бо.:п'ап торт китаи, 
Қ уран, Та.Срат, З а б х у р , И нжнл доўи р  хаб, 
И иоанларга 11уда б е р с и и — д еи  штсап, 
Ш эриятт;а лы омет сткен дем нш лер.
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Лскин бул китаплар бәрше динлер ушын хызмет 
сткен. Солардыц ишинде «өзин қуданыд қулы, М ухам- 
медтнн, үммсти»—деп тән алы ўш ы ларға жол көрсетиў- 
ши китап «Қуран» «мусылманшылықтыд жолын көр- 
сстетуғын кнтан» сыпатында тән илыиғанлығы ҳақ- 
кында айтылады. Яғный, бул ҳаққында:

М усы лм анлар туты п Ц уран тағбуры н,
М ухам м ед  үм м ети  Ц уда бир.чигин,
Ш уны ц бил ән  ж аўы п к еўил ди қ  кирин,
Ҳаг5 ҳ әм и р и н  маш қул еткен дем иш лер .

Әжниняз пүткил барлыҳты ж аратқан  А ллатала  скеи- 
лнгин тән алып, ол биздн барлық бәламатлардан  сақ- 
лайды, Соиыц ушын тек оныц өзине ғана сыйынату- 
ғынлығын билдиреди. Мысалы:

Иочдаы б и зди  бар  зй л ег ен  цудайы м ,
Барча бал ал ар дан  сатр агай  дайы м .

(Иағметуллага)

«КУДа хәм ри  биләи дүиьяға к ел ди д»

(Бпйбигүл)

«Ц удайы м  сацласа йо^ дур  ҳеш  кәтерз>.

(Хош қал енди)

«Б и р  қудай даи  басца п уш ту панам  йоц».

(Бозатаў)

«Б әр ш еи и  яратцан қәдир ц удәйы м ,
Н наят бол м аса  султан  болар м а»

(Боларма)

Қулласы Әжинняз өзинни, көп ғана қосықларында 
бул дүньяныд лораты ўш ы сы  ж алғы з ҳәм меҳрибаи 
А ллатала  екенлигин анық айтады. Басқа  Ш ығыс ха- 
лықлары  әдебиятында А ллаталаны д бнрнеше псми 
(аты) бар ёкенлиги айтылған болса, Әжинияз лирика- 
сында да тап сондай. Мысалы:

«Б әр ш ен и  яратчан И әдир чудайым?>, .

(Боларма)
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«А л л аға- тапсы рды м, улы м , Ә л удах»

(Хош ь{ал енди)

«Ҳа1^ тала болгай сен иц  гам хоры ц»

(Хош  қал енда)

« Ҳ а ц  ө зи  б о л ғ а й  м е ҳ р и б а п »

(Н иш да)

«Са!(ла|-ыл 110|)ўи1)дигарым, бнз би|) га|)пб бенденн».
(Елди кврср күн барма екен)

« К ү д и р е т и  к ү ш л и д у р  ио ц м л с а  С у б х а н »  

игДемпшлер»

Бул қосы!^ 1^атарларыидағы «Қәдир», «қуда», «Алла- 
тала», «Ҳақ», «Ҳақтала», «Пәрўардигар», «Субхан» 
ҳәммесиде А ллаталаны қ атлары. Соныд ушында Әжи- 
иияз айырым қосықларында ҳақ  кеўли менен Аллата- 
лаға сыйыиады. Ониап мәдет сорайды. Мысалы:

М о д ет -и ст еп  А ллам  сен нен .
К ө зд е  яш ы м сел  болады ,

гБолпдыз>

З и й ўар  айтар. Л л л ам  о;)пц ш ад әйл е,
А ты м-тоиы м , исўил хош ым ба]) онле,
1-;ол_аягым, баш ы м . козим  саг ойло,
М еи д и и  ғай|)Ы  д ә р д о  я и га н  б о л а р м а .

Әжииияз бул душ.ят.! «*и;м1т'Ь> (вткини.1и) деп есап- 
лайды. Яғиый бул дүш.яиыи, н:и1 бир кэрўаи сарайға 
усайды. Л дам зат  ж<’р үсти дү!11.яс1.тла азм аз иркплии, 
сонынаи жср асты дү[[|.ясыиа қарай жол алады. Со- 
Н1ЛН ушыида бул д ү т .я  адамзагты  қадагалаў  дүньясы. 
Өз өмириидеги ж ақсы лы қ ҳом жамаильи<лар ҳаққын- 
да соиыиаи ссаи бсрсссц»- дсйди. Ягиый:

М ен  әИлесч-м иц|1 Пир б а я и ,
И оп ий  е|)мии1 у т б у  ^чгоҳом.

«Поқтыз
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Ш ан  б н р  г у л д и р  с о л а р  б о л с а ,
Ә з и р е й и л д е н  х а б а р  и е л с е .

(Й о к гы )

Д емек ҳешбир адам бул дүпьяда мәцги жасамайды. 
Ҳәркапдай адам өз нәубетп меиеғ! бул дүньядан көз 
жумады. Яғный:

Д үн ьяи ы  жыГи;аған Кару.н,
Оны ҳ эм  ж ор ж үтты  бир күн ...

(Иоқты)

Со!1ыц у1пь!нда бул дүньяда қолыциаи келсс ж ақсы лық 
пенеи вз атықды қалдыр. Ссбеби «ахыреттеги күн» жа- 
манлық еткеи адамларДы ;кақтырмайды. «Қапаатш ыл 
болыў, ж ақсы лы қ пеиен күн кешнриў— бул пйманлы 
болып жасаўды  билдпреди».
Әжинняз сонлықтаида:

З и н ўар  а!'!тар, м ен  и11илдил1,
Ҳа1{таи тнлеп ийман енди.

(Енди)

Ожинняздыд бул пикирлернипц ҳәммссиде Қуран 
аятларыпа тийкарланған. Қуранда көрсетилгеилиги 
сыяқлы бул дүнья жүдә еркин. Л ллатала  жақсы менен 
жаманды  ез кези меиен көрип турсада олардыц .ҳәм- 
месин бул дүиьяда ж азалаўды ц  илажы  жоқ. Соньщ 
ушьшда Қурапнык «Б ахара»  сүреспнин, 212 аятында 
төмендегнн!е айтылады: « Ж ам акл ы қ  жолын тутқан 
кимселер ушьш бул ж асаўш ы  дунья гөззал қылынды. 
Олар ийнан ийелериниц үстинен күледи. Бирақ ҳыямет 
кунинде, бул нйманлы адам лар  олардап бәлентдур. 
Алла өзи қәлеген ад ам ларға  есапсыз ырысқы береди». 
(К. Мәмбетов .ҳәм X. Ҳәминдов аўдармасыиан алынды).

Әжииияздын. никпрн бопынша бул дүш:.яға ш антаи 
араласқан болғанлығы ушыпда ж ағымлы  .ҳәм жағым- 
сыз пслер көп болады. Соныц ушында адам лар «жақ- 
сы» ҳәм «жамап» болып еки топарға бөлинеди. Ж ақ- 
сылар А ллаталанын көрсетпелерин әмелге асырыў 
ушын гүрескеи қәнаатшпл адамлар. Ж ам ан лар  буз- 
ғыншы гәззаплар. Лдамнық жақсы ҳәм ж ам ан  болыўы
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динди өзине тольП'; қабыл алм ағанлы ғы — деп тусинди- 
реди, Себеби м.усьтлман динин к^абыл еткенлер адам- 
гершнлик кағындаларьшан шығын кете а:лмайды. Со- 
ныц ушында мусылман дини буларды ийманлы ҳәм ий- 
мансыз болыў тийкарында мусьтлман ҳәм Кәпир деген 
ски топарға 'бөледн.

Қәпнр гсйде ғайры динлилитшт де ат^латады. Б ирақ 
«Инжнл» менен «Таўрат»та әдалат  жолыидағы т'уресте 
барлыт<^ диилердиқ игат^сети б.ир—деп т<арайды. Мусыл- 
ман дини ҳәм Қуран булардан кейтгн шьп^даны угпын 
олардытгда пайдалы жерлерпн өзтп^е т̂ ^осып алған, Со- 
пын утныпда «Кәипр» сөзи мусылман дииинии. қағьтй- 
далартзтна бойсьтибағанларра 1>;арата айтылған. Мусыл- 
ман дпни «Бирсўднд ярьша көз салғанныц өзинде т̂ ә- 
пнрлпк»—де[1 түсииген.

Әжинияз өзи Н1апыр адам  болғапы ун1ын гөззал- 
лықт^а қумар адам болғанлығтзтнда ж асы ра алмайды. 
Сонық ушын ол өзине тийислп болмағаи сулыў көздин, 
өзннде «кәпир көз»—деп түскиеди. хМысситы:

Кәпир кознц  м усьш м анды  азгы ры п, ,
Б и йш ара З и й ўарды  дитнтен безди1'>ер.

Ожннняз жер асты дүньясында (ахыретте) бейнн] 
ҳәм дозак.лардТ)!!!, болыўыпа толық исеним билдкреди, 
О ларда жәииет гулманла ] )ыпЕли ;  болатуғыны ҳақкын- 
да да айтады. Мысалы;

1\уш ар сам , ҳ у р  и ла ғ у л м а п ,
Ш аннаты  р у зўан  нш идә.

. 'иИшидо»

С ийнесиниқ кос энары ,
Б ехиш  алм асы на м егзер.

«Мсгзеря

К ө й л ек  ш епппт, к е ў л и н  аш п ай ,
Доза151{а түгцкоие мегзс]).

^Мегзер»

Бирлқ усыган қарлмастан ол айырьтм қосытчларында
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адамньщ елнп соцынан тирилип екинши заманынын 
басланыўына гүман менен қаранды. Мысалы:

С өзл ә, булбул  зибаны м ,
Еки келер  зам ан  йоцты.

*И0!{ТЫ*.

Демек Әжинияздын дуиья тәғлийматы ҳаққы идағы  көз 
қараслары  айырым қарама~қарсылықлар1-а да нйе. 
Лекин соған қарам астаи  ол Ислам дини тэғлийматын 
кец тарқаты ўш ы лардан  болды. Онық пикири бойыиша 
жамаи адам  еки дүиьяда да хор-зар болады. Адам ба- 
ласы ахыретте өзине ссап беретуғын болғаны ушында 
езнне туўры жол танлаўы керек. Бул жол екн дүЕН,я 
у]ныи ..зәрүр—ден ж ар  салады. Мысалы:

А х ы р ет  и стесеқ  туўры  ж ол  керек ,
С оды н бйлм аған инсап боларм а.

(Боларм а)

Әжинияз бул пикири менен .чәрқандай адам өз өлнмн 
(бенделикти бәржай етиў) алдынан ийман арттырыўы 
зәрүр деғен пикирди айтпақшы болғаи.

Д үньяда урыс-ҳағыс, өтирик ғыйбатлардын көбейи- 
ўи нәтийжесииде заман ахырынын басланатуғыны ҳақ- 
Қындағы пикирлер көпшилик Шығыс авторларыныц 
ш ығармалары нда бар. Әжиния:^ иоэзиясыида да бун- 
дан пикирлер көзге таслаиады. Яғный:

Аг^ыр бир күи бол ар  ацы р зам аяы ,
И срапы л сүргини йы нарлар дағны .

чгБоямаса:̂

П анғам барлар  ҳәдислеринде «илимниц әззилениўи 
ахырзаманнын, баслаиыўы»—деп түсиндирилсе, Ожи- 
нпяз:

А15ыйырда яхш ы дая пы ғьш лар чаш ар,
К ағазды қ  й узи н ен  чалмай хат өш ер.

«гБолмаса»

—ден түсиндириледи.
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Әжинияз бул ҳәдийселерди болдырмаў ушын адам 
баласы  мусылмапшылық қағыйдалары на бойсынып, 
А ллаталаға  сыйыныў керек дейди. Ол адам ларды н 
бир-бирине ҳүрмет пенен қараўы, ҳақ, әдалатлы  му- 
сылманшылықтыц дәслепки шәртлериниқ бири— деп 
эиледи.

Соиық ушында ҳәрқандай адам  еи дослеп әдалатлы  
ҳәм қайыр сақаўатлы болыўы керек. Себеби Қураннын, 
«Бахара»  сүрссиииц 267 аятында; «Эй, мөминлер тап- 
қан нэрселеринизден ҳадал  ҳэм пәкизелеринен ҳәм биз 
сизлер ушын жердеги шығарған нэрселерден қайыр са- 
д ақа  қылыныз./ С адақа бериў ушын өзлериқиз тек кәз 
жумып турьш алатуғын пәс, нэпеклерди танламаныз.' 
Ҳәм ядынызда болсын элбетте, Алла буған зәрүр емес, 
бэлки алгы слаўға ылайық ҳэзиретдур!»—дегсн сөзлер 
жазылған. Сонын унилнда Ожинияз адам ларды  қайыр- 
сақаўатлы  болыўға шақырады. Мысалы:

Е тпеген каны р-сақаўат,
М нйўасы з бир талга м егзер .

•1:Мегэер»

Б ай ларға яр аш ар . кай ы р .сан аўат ,
П ахы рға яраш ар, сабы р-цанаат.

*Не 'билсин».

Ожинияздын пикирн бойынша адамныц ийманлы 
болыўы ушын тск әдалатлы  болып, мөминлерге қайыр- 
садақа бериўи жеткиликсиз, Лдам ҳақыйқый ийман 
ийеси болыўы ушын мусылманшылықтыц бес шәртин 
орынлаўы зорүр. Онын ен баслы шәрти А ллаталзны  яд 
етип нам азға жығылыў— дсп тусиндиреди. Мысалы:

«Т ут  м ени қ  пәндим ди ал. сен  м еш иттен ш ы қпағы л*

«Керек»

« Ҳ у л  ӘЎкеп наы аз окы рлар, цатьпгы, бал а шагасы«>

«Шыцты жан»

Қулласы  Ожиния:^ ислам динин адам лар  арасында 
ж ақсы лы қ тарқатыўшы дин—деп түсннеди. Сонын
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ушында «Қуран сөзн—Алланыц сөзи»—деп биледи. Яғ- 
пьгй өз косығында;

Л әх у л  м а х п у з ўәл  алам ий,
Қ уран  А лл аны қ чалам ий.

«Яхшыды»

—деп жазады.
Демек Әжинияз нслам тәглпкматларына әбден са- 

дық болған ш айы р.'О л  исламды адам ларды  әдепли, би- 
лимли ҳәм парасатлы  тәрбиялаўдыц еқ баслы қуралы
— деп биледи.

5. Ә Ж И Н И Я З П ОЭЗИЯСЬШ Д А АУЫ ЗЕҚИ ХАЛЫК  
Д Ө Р Е Т П Е Л Е Р И  ДӘСТУРЛЕРИ

Бул мәселе ҳаққында сөз болғаида ец әўсл сол ни- 
кирди айтыў]11мыз ксрск, ҳәр қандай доўирлсрдс жаса- 
ғаи қандай иитйыр, ж азыўш ы яки драматург болмасын, 
олардын барлығы: да халы қ дәстүрлеринен шетлеп ете 
алмаған. Гомер, Фердаусий, Иаўайы, Пушкин, Шекс- 
пир, Толстой бори айланып келгенде өз халығсларыиыи 
мәдений дәстүрлериие жүгинген. Ҳәтте XIX әсирдеги 
қарпқалпақ әдебиятынық өзидо халық поэзиясыиыц 
шенберинен шыгыи кете алмагаи.

Солай болсада қар ақалп ақ  классиклери арасында ен 
бкринши Әжинняздыи, ж азб а  әдебиятқа тән болған б е л -  
гнлерди өзиис толық жәмлей алғаилығын айтып етке- 
нимиз мақул. Ж азб а  әдебият дәстүрн тек көркем шы- 
ғармалардын китаЪта яки болмаса қағазда  жазылып 
қалғанлығы мснен ғана белгилснбейди. Себеби халық 
қосықлары яки дәстанларыныц әллсқандай бнр кәтип 
гәрепинсн көширилнп, ж азы п  қалдырылған болыўы 
мумкин. Яки болмаса айырым халық П1айырларынын  
қосықлары хатқа түскеи болыўы нтимал. Солай болса- 
да өз шығармасын хатқа түсире алган хәрқандай автор 
/казба әдебйятқа даўагер бола алады. Лекин бәрибир 
жазба Әл^ебият жанр өзгешелиги ҳәм сөз теронлиги ме- 
нен әдеўир аж ыралы п турады. Усыидай ж ағдайларға  
көре Әжинияз поэзнясын Б ердақпенен  Күнхожа дөрет-
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пелсри менсн бир қатардағы  ж азба  әдебият—деп карап 
бол^майды.

Б ер д ақ  ш ығармалары  ж азба  түрде сақланғаны нс- 
ненде ол өз дерстпслерин халықтыц сөйлеў тилине әб- 
ден жақынластырған. Ал ж анрлы қ  жагынан төрт қа- 
тарлы халық поэзнясыныц үлгистг колланған. Соныц 
ушы[1 Бердақ қосықларын әпиўайы халық түсипип 
оқынд1>1 .ҳәм ядлан алыў мүмкиншилигине ийе.

Лл Әжииияз поэзиясы ҳаққында буидай пикнрди ап- 
тыў ҚЫЙЫ1 Г. Солай болсада булда өз дөретиўшилмгин 
халық иоэзиясына әдсўир жақынластырған. Б ирақ  ол 
Күншығыс әдебиятынын ж азба  усЫлында тәрбияланған 
шайыр болғаны ушында сол дәўирдиц әдсбий орталы- 
ғына т;)н болған усылды тацлаған. Бириншиден оныч 
тилиидс сол ләўнрдиц ж азба  әдебиятыиа тән болған 
араб, парсы ҳәм түрки тилиниц тәсири күшли. .^^оселен;

Л эхул махпуз уол олампн,
Қурам Ллланыц каламий —

— деп айтылған қосық қатарлары  бар,
Бундай ж азба  одеби>гг ү.лгилери Шыгыс әдебггяты 

дәстүрлеринс жстнк Н1 а й ы р л а р д а  гаиа ушырайды. Екин- 
шиден ол аўызеки әдсбият дәстүриие оишама қуўыс- 
пайтуғыи !!агыз ж азба  лдебият ж анрлары  болғаи «гәз- 
зел», «мухаллсс» ҳ;гм «рубай|>1»ларды қолланған. Де- 
мек Әлчинняз поэзиясы н.инпш, қурылысы жағынан ҳа- 
қыйқый ж азба  иоэзия. Ж а зб а  иоэзияда ҳәрқандай ша- 

■йыр өзипиц терец билнмлилигипдс көрсетс алады. Со- 
ныц уи1ында онда қолланган! снзлсрдеи тыскары пикпр- 
лерде өз терсцлш-м мепсн одсўнр аж1.[()а.т1.ш турады. 
Халықт[1Ш, көш[||[.)1мг[|ис м;).лнм бо.;[мага[! '['а^^нйхый шахс- 
лар, қаҳарманла])Д[,[[[. ат[л аталад1,[. ]\[,1М[.[[1 атамалар  
ҳәм сезлер хал|.гқ түснни^ишс б|[рдсм жомлссе алмап- 
ды. Бул ж азба  одсб[1ит[ха т;)1[ болгап стиллерди пайда 
етеди. Соилықтаида ж азба  әдебият усылы аўз^гзеки әде- 
биятқа қарағанда  да әдеўир бөлек.

Лекин бул ус1.1л XIX әсирдеги Орта Лзмя халықла- 
ры ушын тсц хызмст атқарган дсн қараўга болмайды. 
Ссбеби ол дәў[[рдс жүз адам[|а|[ тек бес-а,;[Т[11 адам ға- 
на саўатлы болгап. Дсмек слди1[, тоқса1[ бес пайызы> са- 
ўатсыз. Бундай жа['дайда ҳоммс адам. ж азба  әдебият- 
ты түси[1е бермснд[|. Лл ж а зб а  әдсбиятты толық түси-
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ннўши топарлар зыялылар (интеллнгентлер) Самар- 
қакд, Бухара, Үргсннш, Хийўа қалалары нда ғаиа өз ор- 
талығын дүзгсн. Бул ж ағдай  космос мамаилығына 
ийе болған бир адамнық Нөкиске келип жумыс таба 
алман  қалғанындай бнр гәп. Соныц ушында Әлсинияз- 
дық Қоиыратқа келгеннен кейин аўызеки халы қ поэ- 
зпясына ж ақы н болған қосықлар жазғанлығын да се- 
зиўге.болады.

Биз бул пикиримиз бенен халық иоэзиясыиыц руўха 
ж азба  әдебиятқа қарағанда 'төм ен  — деген пикирди аит- 
пақшы емеспиз.

Аўызеки халық поэзиясы ж үдә әпиўайылықты сүй- 
гени ушында ж азба  әдебияттағы өткир философиялық 
мотивлер әпнўайы ҳалында берилсди. Солай болсада 
ҳәрқандай шайыр халық поэзиясынан шстлеп ете ал- 
•маған. Себеби ол биринши гезекте өз халқынын патрио- 
гы. Бул ж ағдайды  Әжинияздын өзиде бийкарлай ал- 
•майды. Усындай себеплерге көре ол ҳәрқандай шайыр- 
дыд қосықлары халық арасында толық тарқалғанда 
ғана бахытлы бола алыўын сезеди. Ягный:'

Ж айылмаса сөзн халыққа,
Шайыр гөне тамға мегзер.

«Мегзер»

Бул ж ағдайл ар  Әжинияздын аўызекн халы қ поэзия- 
сы менен де беккем байланыста болғанлығын билдире- 
дн.

Б ирақ  бул пикирлер оныц ж азба  әдебияттан ўаз 
кешкенлигин анлатпайды, Себеби Әжинияз ҳәрқандай 
еөздиц ж азылы п қалынғанлығы үлкен тарийх екенли- 
гин түсинген. Соныд ушында барлық деретпелерин жаз- 
ба түрде қалды рыўға тырысқан. Лекин тарийхый шәрн- 
ят, саўатлы адам ларды қ азлығы онық қолж азбалары - 
нын көилеп тарқалыўы на мүмкиншнлик бермеди. Со- 
нын, ушында Әжинияз ш ы ғарм алары  халық арасында 
ж азба  нусқадан көре аўызша көбирек тарқалған . Бул 
ж ағданлар  онын халық поэзиясы менен беккем ара- 
ласа  алғанлығында билдиреди.

Сонық менен бирликте Әжинияздын барлық дөрет- 
пелери ж азба  әдебият усылында ж азы лған  — деп қарап 
болмайды. Көп ғана қосықларын ол фольклор тәсирнн- 
дб ж азған . Мәселен онын, Қыз Менеш пенен айтысы
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«Түркстан ўалаяты» газетасыныц ботлеринде басылып, 
колж азба пусқаларда жетип келгеи болсада ж а зб а  әде- 
бият улгис[г сыпатында қарап  болмайды. Себеби ай- 
тыс негизннен аўызеки әдебият улгисиндеги жанр.

Мәселси, Әжинияздыц Қыз Мецешке айтқан бнр 
жуўабын сске алайық:

Қ араған , қайы қ ағаш  терск  ем ес,
Елице сы бай чонган ер ек  ем ес,
Тусы ца қы збекен деп  келнп едим ,
М ағап да  сен дей  қатын керек ем ес.

Бул қосық қурылысы ҳәм стили жағынан ж азб а  әде- 
бият улгисине ҳешқандай усамайды. Сонын, ушында ол 
дәўирдегн классикалық ж азба  әдебияттын, өзинеде 
фольклорлық улги көбирек араласқан. Себеби аўызски 
ноэзияпын. 1п1,11(.ы ссаиланған айтыс ж анры  сол дәўир- 
лерде «ярым аўызеки» ҳәм «ярым ж азба»  ҳалыпда ж аз- 
ба әдебнятқа да кирин келс баслаған  көринеди, Себе- 
би Әжинияздыд устазы есапланган Мактымқулыны[( 
Оразмецли шайыр ҳәм Д урды  шайыр менен айтысы. 
Ше|'1дайын[11н М урат шайглр ҳәм Нигар ханым мене^т 
айтыслары тү]мшс[| ж азба  ҳәм аў[5[зеки әдсбнятыныи 
мүл ки 'ссапла[[ад [,[.

Әж1!Н1!язд[)[[1. Қыз Мсцси[ пснс[[ апт1^[сЫ1[да тап сон- 
дай багдарда Па\;:)лаў|.[л^[.[:! кс]к'к. Лскип оп[Л[1. поэзия- 
сындағ[Л аў|.[.'и'К11 д;1сгүр тск «Қ[.1:! Мс[[,с[.н пепсн айты- 
сында» — дсн [\;[р:|ўга бо.чмайд^.!. Фольклорлық үлги 
оныц К0[| гана шығармалар[л[гда уш^лрапды. Л^^ысалы:

Сарҳаўыз бомыяда саплы терек,
Ж сссц  Т1ГЛ уйнрге1Г аселиў-пәлек,
Қ|.фЫ11да [^ызарып пискегг геўирек,
Қ аўы пдай  м азалы  ж ем и спм  барды .

«Еллерим барды^

Т улпар дегеи  нбы нқлы болмайд[з:,
Т аўдап  қайтпас дойнағы иап айрылса,
Д ә р т  көбейсе тәп де дәрм ан  қалм анды ,
'Ж ер таяпы п, қанаты нап қанры лса,

«Лйрылса'^
Жулдг.1а тигы п, күн қыза^н.иг батқапда.
Ғ ап ^ л  болы н түн унк,ыд.'1 ж атқ ан да.
Т усим е еппн, тац  са з бернп атқанда,
Уйқы дан ҳом бипзар  сткеи сэўдигпм ,

€Сә^дигим>
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- -  Суйгеинмниц атын қойдым Гүлжан деп,
П идә болсып яр жолыыда бул ж аи деп,
Тунде аспанда ай, мәҳи шолпап деп,
Ж урген менин сәйер ярым аманба?

^Аманбп?^

Бундай мысалларды көплеп келтириў мүмкин. Сонын 
ушыпда қарақалпак^ ж азба  әдебияты көи ж ы ллы қ дәс- 
турлерге ийе болғаи аўызеки әдсбияттаи пүткиллей 
аж ыралып калғаи  әдебият сыпатыида карап болмай- 
ды. Әлбетте кар ақалп ақ  ж азба  әдебиятыныи баслпиы- 
ўы үлкен 'ўақыя болды. Солай болсада ол аўызеки әде- 
бият дәстүрлеринде өзине қосыи алып, екеўии бир-би- 
рине қарастырып халық поэзиясына әдеўир жакыи бол- 
ғап поэзияиы пайда ете баслады.

Ж а зб а  одебияттағы тап усыидай дәстүр түрк тиллес 
халықлардын, Қыпшақ тилине сәйкес бөлети уп.1ын оға-  
да тән болып келеди. Оиын баслаўшысы X әсирде өткен 
суфист И1айыр Хожа Ахмет Яссаўий. Яссаўий поэзиясы 
биздеи әдеўир узақ  дәўирлерде пайда болыўына қара- 
мастаи онын:

Қазы имам болғанлар,
Н аҳац даўа қылғаплар,
Лқырзаман болғанда,
И ук астында қаларлар.

Ҳарам тамақ ҳэкимлер,
Ж аҳон малын алғаплар,
Өз 'бармағын тишлабан,
Қорқып тур[.1п қаларлар.

■— деп айтылған қосықлар аўызеки халы қ поэзиясы ме- 
нен әдеўир үнлес. Бул дәстүр соцынаи оғуз-қыппгақ ҳәм 
қарлук-қы пш ақлар арасында кец ■ раўажланып, Мақ- 
тымқулы поэзиясына келип өз жолын тапқан.

Әжинияз М ақтымқулы, Мағрупий, Шейданы, Қсмиие 
ҳәм Ғайыбийлерди устаз тутқанлығы ушып онда оғуз 
тил элемеитлеринин. де тәсирп бар. Бундай тәсирлениў 
тек Әжипиязда ғана емес, бэлки XIX әсирде ж асаған  
қар ақалн ақ  бақсыларынын, атқаратуғыи теғ^стлерннин 
көпшилигинде бар, Себеби ол дәўирдеги қарақалп ақ  
бақсыларыны(1 репертуарыныи М ақтымқулы, Мағрупнй, 
Ш ейдайы ҳәм Ғайыбийлердин, дөретпелеринен алвти- 
ғаилығы мэлим болады, Буннан тысқары сол дәўирдеги 
түркмен классиклеринин, көпшилик ш ы ғармалары  халық
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поэзиясы мепои абдеи араласцап. Соиын ушыи бул 1\0- 
сык.лардыц көгилилпги авторлық ҳук^л^^ыи жогалтып ха- 
лы]\ аўыэеки иоэзиясы хорынада өтип ксткеп. Мәсслен, 
Магрупиндиц «Дәўлстиярбек», Шейдяиыныц «Гулсанаў- 
бар» дәстапларыиыц тәғднрн сондаи. Қарақална!'; бақ- 
сылары аГптлп жүргеи:

.Л;|Г(.|||| дсГтп М пжмүп дүпьядаи  кгпгш ,
Шимрмп уми,пт Фарх;|д т.чў.мардн тсстм,
Ғйр1!б Лгт.м^ жстм жылда табмст^л,
Бмз. 'К‘рд( ' м у р а г к . а  ж('ТС1Ч< я|1<1М.1!<чр.

— деи аитылатугыи қосық, Ш еидаиыиыц «Гулсаиаўбар» 
достаиыиаи алыпгаилығыи көи ада.млардыц билмссли- 
гиде мүмкпи. Ссбеби базы биреўлер: «Бул қосық Әжи- 
ииязға тийисли»—десе, аиырымлары: « Қ арақали ақ  ха- 
лық қосығы»— ден ойлайды. Якн болмаса халық: «би- 
ресе Әжипииздики, биресс халық қосығы»—дсн айты- 
лып журғеи:

Эм я р ам л .а р ,  м у с м л м а м . ; | а р ,  с р с м л с р ,
С орам .щ лар ярсыллықп.М! дор;имн,
Х а б а р  Пср!М1. (1иЛ!!М, МрД!.! !<ир|Ч'МЛСр,
С|)рам;|1!.,м;)р )!рс|,1Г!Л1.!К!1'М1. д;|рг!1т!.

Қосық қатарла[)1,1 Х 1.Х ^^сирдии, бас гезт[де  жасағаи  
туркме!! класстт! ^'аиыбий ди|"|ўаиыпда ушырайды.

Соп1>И1 уи1ьтда Оўкииия;^ дөретпелеринин халық поэ' 
ЗПЯС1.1 меиеп байлаиысыныц өзи үлкен бир моселе. Би- 
рақ Ә ўкииияз  и о э з и я с ы п ы ц  халықтылльи-ын Бердақ 
дөретиелери менеи бир қатар қойыи болмайды. Себебп 
^^ала^да Әжипиязда Күишығыс к,:[ассиклсргг поэзиясы- 
пыц' бояўы басым. Ол жеке қарақалиак, шай^нры бо- 
лыўьша қарамастан  у.л1.1ўма турки поэ:и1яс1.1и1.11[, дос- 
тү р л ср [те  садықл1.[қ жасми, '1и.'| \лм .сгп.ч бағдарыида 
ул1.|ўма.ч[,1|^г[,[ мақул,||айд[,[. Мзипси ;|.мд|,[|[ «ткси турки 
классиклери Ж1)..'[|,1и.'1н П;1р[ 1,[с1,1 келед[[. (]о1[[,т у[[1ыида 
Әжииияз иоэ:и1яс1.[[| 111ы[-ыси.^^г д;)стур.'[1[ ;>дебиятыи1лц 
ец соцғы се]1пе.'[ 1[с.![ср[! сь!иа [т,[ид;| қ;10[,1л ;1л1,|[[ғаплығы 
мақул.

Лл буппаи кейнигп қазақ  к..'1ассиги Аб;1н хәм қара- 
қалпақ класспги Бердақтыц тутқап орпы одеўир бөлек. 
Олар өз халықларыныц тил ҳом стил өзгешелпклерин 
еспиқп алып, .хақыпқын мнллпй поэзпяпы дйретпў жо- 
Л1.тпда пт салысқап.
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Бесинши бап

ӘЖИИИЯЗ ПОЭЗИЯСЫНЫН ЖАНР ЛЫҚ х ә м  
КӨРКЕМЛИК ӨЗГЕШЕЛИКЛЕРИ

Ожииияз шыныида шебср шайыр. Оиыц шеберлиги- 
иин сырлары си, дәслеп талант арқалы  таиылсада. оныи 
көпти көрии, көп иәрссии үйреииўи шыиыида да цара- 
қалпа!^ әдебиятыида үлксн бир әдебий мсктсити пайда 
еткеилигипде ссзиледи. Шыиыида да бргр итм ы р меиен 
екиипи[ шайырдыи арасыидагы иарқы оиыц аз я көп 
жазғаплығыида емес, бәлки өзииеи алдыи,ғыларга қа- 
рагаида қаиш ама дәрежеде ж ацалы қ  ашыўы, ж аирлы қ 
мумккишилипш көбейтиўи, образ ж асаў  усылыиыц ай- 
рықп1алығы, дәртли сезим ҳәм свз саплаў усыллары 
тийкарыида айрықша көзге таслаиады.

Ә>кииияз птыиында да терен лирик шайыр. Оиып. 
қәрбир қосығыи оқыи көргеиимизден баслап-ақ тәсир- 
шец лирикасыпыц сырлары еле толық ашылмай атыр- 
гапдай сезиле берсди. Шыиыида да солай. От^ш иоэ- 
зиясы әпиўайы сөзлер мснеи қурылғаи емес. Қосықла- 
рыпыц ҳәр бир қатарларыныц өзи биздп Шығыстыи, да- 
ныпшаи шайырларыныц дәстүрлерине қарай жетеклей- 
ди. Соныц ушыида оныц поэзиясыиыц тсрсп, иафосыЕ! 
бүгииги өзбек, азербайжан, түркмен, қазақ  .үэм басқа 
халықлардыц алымлары да үлкен қанаатланыўш ылық 
пеиен қабыл алады.

Әжинияз тасқыи талаитқа ийе болыў менси бирге 
жетерли дәрежеде ж оқары билимди дс ийеледи. Өз за- 
маныныц оқымыслы шайырларыпыц бири сыиатында 
Хийўадағы Қутлымурат ииақ медресесин тамамлады. 
Бәлки соныц ушын болса керек, онда сол дәўирге тәи 
болған ж азба  одебият дәстүрлериииц әжайып багдары 
бар. Онда Наўайы,, Физуллй ҳәм М ақтымқулы поэзпя- 
сыиыц сшггсзлсри ссзиледи. Соиыц ушыпда ол тск қа-
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р ақалпақ  фольклорынын; үлгилери менен ғана шскле- 
нип қалмаған. Сол ўақыттағы  «үлкен әдебият» деп 
ссапланған Орта Азиялық аренаға шығыўға талпынған. 
Сонлықтанда XIX әсирдеги қ а р ақал п ақ  әдебиятыида; 
дкйўан ҳәм баяз жазып қалдыра алған тек бир ғана 
шайыр. Ол да болса Әжинияз Қосыбай улы. Бул қол 
ж азбалар  бизге толық лсетии кслмессдс үзик-ж улык 
табылыи атыр,

Соныц ушында Әжииияз ики1ырдын ш ыгармалары - 
ныд ж аирлы қ ҳәм көркемлик өзгсшеликлерин аиықлаў 
бүгинги әдебияттаиыў илиминдеги сц баслы моселслср- 
дин, бири болып есаиланады. Сол тийкарда биз бул 
бапта төрт мәселени шеи1иўди мақсст еткеибиз. 1) Әжн- 
нияз шығармаларыныц ж анрлм қ өзгсигеликлерии анық- 
лаў. 2 ) Образ ж асаў  шеберлиги. 3) Әжинияз поэзия- 
сыиыц қосық қурылысыныц басқа ш айырлардан өзге- 
шелиги, 4 ) Әжинияз иоэзиясыида тил ҳәм стил. Бул 
тврт мәселеде Әжииияз поэзиясыиыц тийкарғы мағы- 
зын ашып көрсетеди. Соиық ушында бул проблсмалар- 
дыц ҳәр бирине 03 алдыиа тоқтаганды мақул көрднк.

1. Ә Ж И Н И Я З  ПОЭЗПЯСЫНЫЦ Ж Л Н Р Л Ы Қ  ӨЗГЕШ П ЛИ КЛЕРИ
т

Ҳәр қандап уллы т,'1Й1,|рдыц ө,з отираныидаг^л ша- 
йырлардаи, и1ьи'арма,лар|.т1.|ц коркемлик критериясы- 
ныц айр1.1Қ1Уалып>!иац т ы с қ а р ы  оиыи, көркем творчсст- 
воға болгаи қатиасы, жанрлы қ ҳәм по,этнкалық өзге- 
шеликлсриниц көи турлил^нги меисн де аж ыралып ту- 
рады.

Қ арақалп ақ  эдсбиятыиын сағасы ж ы раўлар  мекте- 
би болып, олар иегизинен түрки поэзиясынын тийкар- 
ғы дәстүрлик формасы терме ҳәм толғаў ж анрларынан 
ибарат болса, XIX әсирдеғн қарақалп ақ  әдебияты түрки 
ж азба  әдебиятыиыц ец актив формасы болған төрт қа- 
тарлы қосықл'ар менеи алмасты. Соиық ушында қосық 
жаиры исгизииси Қуихожа по,93иясынаи баслаиғаи бо- 
лыўыиа қарамастаи Ожинияз, Бердақ, Ө т е т  ҳәм Омар 
поэзиясыпыц 1Ц'Г1ПП! жпп])!)! болып қалды.

Ж азба  одебият сргс раўажл.ип-аи араб, парсы, өз- 
бек, тәжик ҳом азсрбайж аи еллерипде тийкарғы ж анр  
сыпатыида гоззсл, мухаммас, рубайы, мустазат, мусам-
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ман, туй ьц  сыяқлы ж анрлар  раўаж ланған . Бул жанр- 
лардьщ  сағасы ертедеги араб поэзиясынан басланғаны 
менен де, онын. қәлиплесиў дәўирлери X әсирдеги пар- 
сы әдебиятынын, ен раўаж ланған  дәўирлерине туўра 
келеди, Соныц ушында бул жанрды  раўажландырыў- 
шылар Рудакий, Фирдаўсий, Омар Хайям, Саадий ҳәм 
Хожа Хафыз болып ссапланады. Олардын ж асаған  дә- 
ўирлери Х-ХП1 әсир аралығы. Буииан кейин бул әде- 
бий форма турки тилинде раўажландырылды. Күншы- 
ғыс еллери әдебиятында «лнрнкалық киши жанры» деп 
есапланған бул ж анрлар  XV әсирдеги өзбек шайыры 
Әлишер Н аўайы  ҳәм XVI әсирдеги азербайЖан шайыры 
М ухаммед Физулин дөретпесинде үлкен шьщға көте- 
рилген. Соныц ушында бул форма буниан кейинги өзбек 
ҳәм азербайж ан әдебиятларыныцда тийкарғы ж анрла- 
рынық бири болып қалды. Кейинги әўладлар  тәрепи- 
ненде даўа.м еттирилди. Ҳәтте бул ж анрлар  белгнли 
дәрежеде түркмен әдебиятында да раўажла!1дырылды. 
Дәстурли әдебий форма сыпатында бүгинги өзбек, тә- 
жик, азербайж ан ҳәм туркмен әдебиятында да актив 
қолланьшады.

Қ азақ , қырғыз ҳәм қарақалп ақ  классикалық әдебия- 
тыныц негизги ж анрлы қ формалары  терме, толғаў, қо- 
сық ҳәм өлеқлерден ибарат болғанлығы мәлим.

Б ирақ  буларда өз тарийхында Күншығыс халы қла- 
ры қатарьша киреди. Соныд ушында бул әдебин фор- 
маларды актив өзлестиргеки анық. Солай болсада 
олардағы  ярым көшпелилнк ж агдайлар  поэзиядағы қыс- 
қалы қ (яғный аруз өлшемине бағынбайтуғьш барм ақ  
өлщеминдеги қысқа қосы қлар)ды  талап  еткенлиги мә- 
лим. Булар  сол тнйкарда еки дәстүрли әдебият, яғный 
ж азб а  түриндеги түрки поэзия, аўызеки дәстүрге тий- 
карланған халық поэзиясы тийкарында раўажланған . 
Халықтын саўатлы деп аталған  бөлеги улыўма түркн 
поэзиясы тийкарында тәлим алған, Усьгадай себеплер 
менен ҳәтте ж азб а  әдебий тилдин, өзи де Орта Азияда 
тап XX әсирдин, бас гезлерине шекем сски өзбек тили 
тийкарында раўаж ланған . Бул пикирди ХҮ1П-Х1Х әсир- 
деги қ ар ақалп ақ  хан ҳәм бийлеринин ж арлы лы қлары , 
аҳиднамалэры, сырт ел патш аларына ж азы лған  хатлар, 
қар ақалп ақ  ш аны рлары ны қ қол ж азбалары , архив ҳәм 
дәреклер анық тастыйықлайды, Буннан тысқары бул
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дәўирлерде Наўаны ҳәм Физулийди, Яссаўий ҳәм М ть'-  
рабти ҳешким қарақалпақ ,  қаза1<; яки қырғь1з тиллери- 
не :;ўдарыў у т ы н  талапланбағаи . Демек әдсбий тил 
ҳәмме уипзгн ортақ болған.

Қ ар ақал п ақ  вдассик шайыры Ожииияз тап сондай 
әдебий тил нормаларьгна сойксс т ы ғ а р м а л а р  ж азып 
қал;Олрғаи шаныр. Усы тийка|)да ҳәзнр ҳор қа[1лай ө з '  
бегс оқыўгиысыда оныц ип>[ғармаларыи ир(\илмсстен 
оқый алад[1[. Бу|[ыц менен 0’жниняз өз шығармала^^ын 
ески өзбск тид[|[[[дс жазға[| скс[|—дсғс[( түсиннк кс.чт^я 
шықпаў[,1 ксрск. Сл'бсб[1 сски өзбск ти.аи|[ии тийкапь!!Г- 
да раўа>кла[[|'аи бу.'[ әдсб[!1"[ '['[[л 0(п 'а Лз1[ядэ жасаў10ы 
барлық хпл1.[|';лар. у[[^ын ортақ сдн.

ОдеГ)[[ятта ҳор қанда)! жа[[,а форма[1[1[[[, өз[|идо би- 
лнмл[1 ҳом та.чантлы адамлар аЛ1>т К1[[)сд[[. Ожиғгияз- 
дын XIX әсирде жасағаи  қар ақ а л п ақ  классиклсри ара- 
сында тәиҳа өзи[1ип сол заманныц ец жоқарғы  ориы 
болға[[ медресс][и тамамлаўы, Хн[1ўадағ[>1 Қутлымурат 
инақ медресссниде тәлим алыўы қар ақалп ақ  одебняты- 
на жа[[,а жа[[рлард|>[ ал[>ги кириўиггс ссбспгни болған.
Б}л ж.'1[1.а,Ч1.1қ .... . ;)дсб[[ят[>гмглзға 1'пззсл, мухаммес,
рубай|>г ҳом [[()'г)м,'[ жаир.![ар[,[|| а,'1[>[|[ кир|[ў[[ тнйкар|>ги- 
да [\О.Ч['с [усс;:,[|, . \ 1Х ос[|рдс [1утк1[[[ ҳом /^ср/^саииклор 
ба’1М>1с[■,'[[[ с()11с[- ?\;)м ();[а /[ч.'М[[),)[ар[,|[| ,'[,)[[,[[! к|[[)ии, |)ус 
әдсб11мт1>тн [ў;1[|[[[;!М;| Г);и"[1,[ 1 [^ан бо.чс;  ̂ Ож[Ц[[1яз да 
қалпақ ;»д{'Пияп.[[[;[ [[[[.п [.[с к./[;[гс[П\ЛС[П1[|[П[, /каца дәс- 
түрлсрт[ ;!,'[[.[[[ ки()Н[|, оз ;).ч,сб1[ят[>[[|[.[[1 жанрлык раўаж- 
ла[|1.!ў1.[п;[ у,'[кс[[ үлсс қост1>1. Солай болсада Ожггнияз 
по- ;̂тяс[>11[[,[М. ж:м1|),'|[.м  ̂ ():и’сг[[('л1[клсри ҳа[>;қ[>и!да айы- 
р[лм т:[()'[[|[с,'[[.1 |[[М\|[|),'[ср,л,с Г);|р, Г>)М[ ж;и';г,ай Ожннняз 
қол ж;[;!б;['|;!()[.| :1[):|('1,тд;| 1Г()') м1я су,'|'[';п.[[>1 бо.яған ғәз- 
зел;1Н![; таб1,|.'!)гл;|[ ;|||.'м.м [.[II'1:1 бо.^п.т от[>1|). Ш айырдын 
дәс,чеггк[[ '!'онлам1,[[1'1.;| /1<:)р11я.'1;т1':м[ «Ксўил» радгкрли 
г;1з:к'.1! т1(|)()|)м:п'()|).|[;|[) |:)|)1'мит11 1)1':1Д;1 бузып айтыл- 
г'а)[. Г>\'.'1 [ :):(;1с.1[;ги[[ Пирмсни' [1;1[)н:!нтла[1т>1 да бар.

Г;):)зсл;г1!Н, ;т[.м<.||;[м:и'[.1 \;пл^1,тда Г>и:( бур[^[[п-ы ма-  
қалала[п>1М[,[;1;|.;1 си:1 сгксибм!. Ожиния:! гә ззсл л ср и  не-  
птзинен жуи у|й;;[ст;| '<.Чспи м;['['.'|;[» да жазтзглгап. Яғ-  
иг>п"[ ;[,;)слс[1ки ски П̂ ^Пмтгмм, гси, умқ;1слығы сақланадЫ ,  
Сон,['!,[ б;)й[|'г.)[с[);гт1, \:1ммссм ; с̂ [н;1л1лс уйқаста бериле-  
ди, Г:):!зсл [к'ғ11:т[к'[| ;|.,'[[■[,[ б;)йнттен кем бол м аўы  керек.  
Бира[\ Ожгтия:! [’;):ск'.л.;[с()[[ исл.иктснде бес  бәйит пснен

119



там амланған . Бәлки информаторлар оныд айырым бә- 
йитлерин умытқан болыўы да мүмкин. Солай болсадз! 
Әжинияздын, өз стили толық сақланған. Мысалы:

Шашы сүмбилди сүйдим, ышқы бәҳәр болсып кеўил.
И ззе т  ўесл и м  м енен ҳ э р  ўақ, бийчарар болсы н кеўил , 
П нстедей  а 5"зы лобинен, пи стезар  болсьгн кеўил,
Ҳаслын сәўсем ол махи, бийықтияр болсыи ксўил.
Гули гуиша етти бағы, мәқсетлер ҳасыл болсын,
Гүли ғуиша етиегенше мийўадар болмас кеўил.
Көрмедим ол нигардай ҳеш бир шашы сүмбилдп,
Ҳииди гүллери киби жүреклерге аар коўил.
Шарғ^ урып мен изледим, көрмедим, ол дилбарды,
Сол себепли қан жылады аҳ урып зийўар кеўил.

Д емок Әлсинияз ғәззел жазған . Б ирак  оныц ’ қод 
жазбалары ньщ  жоғалып кетпўи, шайыр поэзиясыныи 
қосы!^ формаларыныц тийкарын анықлаўға бир канп1а 
қыныншылық туўғызбақта. Ғәззсл ж азба  әдебияттын 
ж анры  болғанлығы ушында опдағы барлық катарлар-' 
ды ядтан сақлап қалыў кыйын.,

Әжииияздық ғәззел ж азғаны  ҳаққында фпдология 
илимлериниц докторы Хусггатдийин Ҳәмийдов езинин 
1963-жылы «Әмиўдәрья» лсурналыныи, Л'о 5 санында жә- 
риялаған  «Ожинияздыц 1\ол жазбасы» мақаласыида 
Әжниияз баязынан үзинди келтиреди. Мысалы: «Әмма 
Ҳүрзада бу ғэззелни ойди, ерса Ҳажыныяз ата-аиасы 
ўә а.чли әўладлары  бирл,ә ўадағлаш иб йолға тушиб рә- 
ўана болды.Бир аз йол йургсинсн соц достыныц биреўи 
Абдуллаға учырады. М олла Хажынияз А бдуллаға ко- 
зидан яш ақыб, йрек бағрын ота яқиб би'р ғәззел эйди».

Мине буныц езиненде көринип турыпты. Әжинияз 
шынында да ғәззел ж азған . Гейиара әдебиятшыларда 
«Әл^инияз ж айдары  қосықтыц өзинде ғәззел сыпатыи- 
да, яки улыўма поэзияныц өзин ғәззел сыпатында тү- 
синеди» деп ойлаўшылық бар.

Б ирақ  ол ўақыттағы  медреселерде поэзияны ж анрға  
Е^арап үйрениу дәстүр болғаны ушында ондай пикир- 
лерғе қосылып болмайды. Ғәззел айтыў бул қосық ай- 
тыў деген мағананы билдирмейди. Соныц уш й н да оныц 
поэзиясындағы «ғәззел айтыў» шайырлық тымсалында: 
берилғен. Мәселен ол «өз ўақтымды хош етермен» деген 
'қосығында:
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Ашық пенен ғәззел айтып,
03 ўақтымды хош етермеи.

— деп ж азады .
Әжинияз шынында да мухаммес жанрыныд шебери. 

Мухаммес бул бес қатарлы  қосық болып, ғәззеллерднн 
еки бойнтин бир ўәзин’ ҳзм уйқас тнйкарында раўаж - 
ландырыў нәтийжесинде пайда болган. Мәселеи «Шыг^- 
гы жан» деген мухаммесинде ҳәтте ол өзиниц мухам- 
мес ж азғанында анық антқан:

Гс.чдггм о;| |101';и"1 орг,1Стьг .\ом Орыибор цаласьиг,- 
Ксиге купдпз _за|1 сплг, ой.осчг қудага наласып,
Олпмс алып ўарп1(п1,1 яд ойлеб. меи .чамасып,
Хат кылып яздым қағазга бул му.чаммас иамасын,
Дх дариха, ўак дарих, мыц саилы ормаи шыг̂ т̂ы жаи.

Әжинияз поэзиясынын ж анрлы қ өзгешеликлери көн- 
тен берн әдебиятшыларымызды одеўир қызықтырып 
келедн. Усындай себеилер менен Әжинияз поэзиясында 
рубайы бар ма я лшқ па?—деп аталғап тартыслы ии- 
кирлер 1966-жылы үлксн дискзгссняга айланған еди. 
Бул ҳаққында әдебнятшылар Обдисаныт Пахрадийнов 
«Рубайылар» («Ж ас Лекинши» 1966 жыл, 25 ф евраль),  
Генжемурат Есемуратов «Поэзия көзн менен» («Ә.миў- 
дәрья» 1966 жыл, № 4 ), Абат Әлиев «Рубайы деген не?» 
(«Совет Қ арақалпақстаны » 1967 жыл, 8 январь) мақа- 
ла\тары басылды. Бул алымлардыц ҳәммесиде рубайы- 
ныц төрт қатар тийкарында ж уўм ақланған  философия- 
лық монистеп! қосьгқтьп! бнр түри екенлигин тән ала- 
ды. Б ирақ  айырым ж агдайда рубай|.п1ы ец қыньш ж анр  
болған туйықлар моноп нгатастырады. Себеби туйық 
төрт қатардан  иба^^ат болганы мснеп до' псгизинен омо- 
ниМлер тийкарыида уйқаеыў!.! керск. Қ ар ақал п ақ  ти- 
липде үш 0М01П1М снллпн, бнрдси келнўи дерлик ушы- 
раснайды. Бупы қор қандай талаитлы игайырдын ж аз- 
Вақшы больш қангна ойлапгапында да табыўы қыйын. 
Мысалы:

Ж смистпц МП.1ПЛ1.1ГЫ ллма,
Шакасып сг.п^дырып алма,
Жегпи. кслсе үзни бсрсПнп,
Етсгнцдн тут ал-ми!
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Әжинияза бундай омоннм уйқаслар жоқ, Сонық 
ушында әдебиятшылар тезден мәмлеге келеди. «Әжи- 
нияз поэзиясында рубайылар бар. Б ирақ  олар көи сан- 
да емес» деген жуўмақты мақуллайды. бизде оларды қ 
базы баҳалы пикирлерин мақу^-^лаған ҳалда қарақал- 
пақ әдебиятында рубайы л<анры Ожинпяз поэзиясыиан 
басланады  деген пикирге келемиз. Буған мысал сыпа- 
тында оныи:

Қас^^алдацқа бир ағарн мам иитсе.
Ғар1\ылдасып қоиар көлин танымас.
Патшанық ■ дәўлети қайтайын десе,
Кезине май питап, слип танымас.

деп аталған белгили рубайысыи келтириўге болады.
Ә жииияздық «Бозатаў» поэмасы ҳаққында ҳәрқый- 

лы пикирлер бар. Гейпаралар оны!1, көлемшю қарап 
отырып қосық деп атағысыда келеди. Поэма ушын кө- 
лемде керек. Б ирақ  соған қарап «Бозатаў» ды қосық 
деп атаўға болмайды. Ссбеби бул ,\алық өмпринин рел- 
гили дәўирии сүўретлеп бсриўши иагыз лиро-эпнкалық 
лоэма л 1Х әсирдеги қар ақалп ақ  халқыпын, трагедиялық 
вмириниц бир бөлеги. Бул тек поэма жанрынын 
ғана уўысына сыйыўы мүмкин. Қ алай  болганда да 
«Бозатаў» қ ар ақалп ақ  әдебиятында поэма жанрыный 
басламасы. Гейде Жийен жы раўды ц «Посқан ел» ин 
поэма деп атаўш ылық бар. Бул иоэмаға жақын болгапы 
мснен негизинеи алғаида толғаў яки дәстанлық өнери- 
не әдеўир ж ақы н келеди, Соныц ушыи О^кипиязды қа- 
р ақалиақ  поэ.машылығына да тийкар салған шайыр сы- 
патында қараўға  болады.

Солай етии Әжинияз қар ақалп ақ  әдебиятында ғәз- 
зел, муха^лмас, рубайы ҳәм поэма жанрлары на тнйкар 
салған -ен  талантлы ҳәм билимли шайыр сыпатыида 
көз алдымызға келеди.

2. ӘЖ И НИ ЯЗДЫ Н , ОБРАЗ ЖАСАУ УСЫЛЫ

Ташкентте Ш ықғыс Ахмаров деген бир' сүўретши 
жасайды, Ол негизинен тарийхый темаларға қызығады. 
Соиын ушында оныц устаханасы өтмиштеги патш алар 
ҳәм ханлардын ҳаяллары  ҳәм ашық болған қызлары- 
нық портретлерине толып кеткен. Ол «Күншығыс сә-
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немлери» — деп аталған  гөззаллар  портретлеринин, сё- 
рияларын дүзиў ушын өзиниқ көп ж ы ллы қ өмирин сарп 
еткен. Сол портретлер ишинен «Хийўа ханынын кара- 
қалпақ  ҳаялы» деген портретин көрин есим аўып қала 
ж азлаған . Шыцғыс Ахмаров бул портретти соншама 
шеберлнк пенен сызған. «Бул сүўрст емес, тнри адам»
— деп аитқыц келеди.

Лекин бул сүўретшн ол гө.ззлллардыц ҳснт биреўин 
өз көзи менеи көрмеген. Солап болсада оныд бул суў- 
ретлерди салыў]>тл тиаИырлардглц гоззеллери тәсир >ка~ 
саған сксн. Ол б:)р.\мма (Хпитср Паўайы Хафыз гә.ззел- 
лерин қолынап тусир.\1еи окып жүрсдн- Сонғы ушырас- 
қанында 01и>т қолында Ожпппяздыц қосықлар топла- 
мын к«])11п лаПран қалдым.

— I к1гыз снз бсисп сүўрет салатуғып ш аиыр—дедИ 
ол мағаи Әжиниязды тәрийплеп.

Шынында да солай. Ожинияз сөз бенен сүўрст сала - 
туғын шайыр. Оныц ҳәрбир қосығыи оқып ҳайрап қа- 
ласац. Тан сондай қәсийёт белгили қар ақалп ақ  сүўрет- 
шпсп Қоўендср Бсрдпмуратовта да бар. Қ аш ан көрсец 
Әж1пп1яздыц қосықла]и.т оқыи сүўрет сызып отырады. 
Бул ж ағдайлар  Әжинняз шайыр менсн сүўрегшплер 
арасында әллеқандай^байланыстыц бар екснлигии. бил- 
диреди.

Ойланып қарасац  Ожинияздыц ө^и де шебср сүў- 
ретшн болгап. Себебн әдебият дегеннин өзиде сөз бе-. 
пеп сүўрст салыў. Оүўретши өз образып бояў арқалы 
омслгс асы ]К 1 д ы .  Лл жазыўшы, шапырлар сөз арқал.ы 
образлар дөрстсдп. Соплықтамда бул скп кусиптпнде 
ец баслы мақсстп тоспр.ли об^тазлар жасаў.

Лскин бул )сыл П;|рлық шаПырлар мснсп сүўретшн- 
лерде де бир қ|>1|"|,1и.1 Ги).'и>1п кс.лс бс]шс1’1дп, Олардыц 
талаитлы ҳом та,яаитсы.1 ■гона|)..'1;|р|.1111.1цда бар екенлн- 
гин тән алыў кс])ск. Со./1а11 бо,.11с;|да О/кнппяздыц образ 
ж асаў  усылы н.з а.чдыпа бир дүиья. (’>сбсбп оныц об- 
раз ж асаў шсберлиги тск и^а])ақалпақ одсбияты әтнра- 
пында гана қалып кстксм! смсс. Опыц иоэзпясыида мил;- 

■лийлик басым б()лг;т мсиснд(' об])а:) дөротиў усылы 
П1ыгыстын, көн д ап ы п п кт  кнрксм сөз әнсриниц устала- 
рын ескс түсирсди.

Бәйекеш Қ;)лнмбстои Ожннняз ҳаққында биринши 
диссертация ж ақл аган д а  белгили өзбек алымы Әбди-
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қәдир Хайтметов меннен сораған еди: «Ырасын айтсам 
қ а р ақал п ақ  классик шайырлары арасында менин, кеў- 
лимди толтырған шайыр Әжинияз болды, Соида неге 
усыншама уллы шайыр дөретпесн сизлерде оғада кеш 
изертлении атыр.

Профессор Әбдиқәдир Ҳайтметов оғада ҳақ  сөзди 
айтқаи едй. Мен оган жз'ўап ретииде: «Буиын бас се- 
беби бизде Әжиниязды толық түсишш изертлеўши алым- 
ларды н  азлығы_нан. Соныи ушыида ҳәзирги изертлеў- 
л.ердиц өзине де тақымым толыцк.ырамайды» дси жуў- 
ўап қайтарғанман.

Әжниияз XIX әсирдеги қапақали ақ  гиайырлары ара- 
сында ен биринши баспа сөз жузин кврғеи и^айыр. Онын, 
қа зақ  қызы Менеи! пенен айтысы 1878 жылы 11 сентя- 
брьде «Туркстан ўалаятынын газетасын»да басылған. 
Ал, усы айтыстын «Әжинияз өз қолы иеиси жазған» 
дсп ш амаланған  нусқасы 1964-жылы Қоныраттан та- 
былды. XX әсирдеги Хийўа гпайырлары тәрепинеи ду- 
зилгеп баяз «Югирмня» топламыида басчялғйн «Молла 
Ҳажыныяз» дегеи ат пепен берилген қосык_лар Әжинияз- 
ға тнйисли екенлигине гуман туўгызбайды. Бул ҳақ- 
қында арнаўлы изертлеўдии зә|у^'р екеилигии билдире- 
ди.

Соныц ушында Ожипияздыц өз замаиласларынан 
аж ы ралы н туратуғын айырым сыиатлары бар. Бул 
бирниши гезекте талант. СЗлбетте талаптсыз пдайыр та- 
рийх аренасына шыға алмайды. Солай болсада Ожи- 
нияз талантыпық төркини басқаш арақ. Өйткени' онын 
■ҳәрбир қосыгынын өзи шайыр жүрегинде қайнап шық- 
қан дәрт.Қосық қатарл-лрыиын гедир-будыр жерлери 
жоқ. Ҳәр бир қосығы аспанды гөзлеп атылған арғымақ 
сыяқлы жүйрик. Сөз саплаўы ренбарац. Патриот- 
л ы қ  сезимге күшли пәт береДи де, муҳаббат лирикасы- 
на келген жерде мамықтай жумсақ, таў булақларынын 
сылдырлысы сыяқлы сүйкимли, гүл сыяқлы гөззал бо- 
лып келеди. Әжиниязда қурғақ риторика жоқ. Онын 
поэзиясындағы өзгерислерди замапымыздыц талантлы  
шайырларынан болған Ибрайым Юсупов та ;кақсы 
сезген. Мәселен ол Әжинияз лирикасы ҳаққында айта 
келип: «Ол қар ақалп ақ  қосығын философиялық синте.ч- 
ли лирика дәрежесине көтерди. Оған зергер соққан сыр- 
ғадай ғайры нағыс көркемлилик берди» деп жазды. («Да-
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л а  Орфейи», .16 бет) ол гейде Наўайы, Физулий, Мақтым- 
з^улы сыяқлы ойшыл, зам ан философиясына терецирек 
ой  жүргизе алатуғын бир данышпаи сыпатында да кө- 
ринеди. М ысалы оыыц «Дәўран болмады». қосығын алып 
қарайық:

Әлиидек қәўметп долдек Оүкилди,
1 1 0 3 ЛСрИМ!1е ц  1(аНДЫ ИШ1>1М т о к г и д и ,
Ж ол бойыпа үйгсн ҳасмл кжимди,
Базирга о л т и с П д с й  к о р ў а и  болмаД1,1.

Дс{К'К Гюқ у1111,1ргл11 1\убп қушымнаи,
Г>п,1а111.гм т п р қ а д м  с р т с  п с с п п п с п ,
Ь 'о р ў а м  ө т к с п  ў а к т а  мсппм. т у о . ш и а м ,
Қөмм..ч мулкмм жолга эмжлм болмады.

Егер бул қосық қатарларды  ҳақыйқый талант тий- 
карыида туўылған дсп түсинсек, Әл<инияз поэзиясын 
ж оқары  щыцға көтере алғаи ^'кинши бир фактор бул 
оиыц билимлилиги ҳәм парасатлылығы.

Терец билим  ҳәр  ка идай шайыр ушында зәрүр .  Се-  
б е б и  қосық тск сөз.лсрдип, упқасынаи гана панда  болмай-  
ДЫ. БуНЫЦ уП!ЫН ТерСЦОЙ ҲӘМ би.ЧПМ КСрСК. ЛүП1.Я ОДС’
биятында терец иикир қалдыра алғаи И 1 ай ыр л а рд ыц  
ҳәммеси де белгили билимге ийе болған. Ол тек тил 
ҳәм әдебиятты ғана оқыған емес. Бәлки астроно.мия, 
матсматика, география ҳәм тарийх бойынша белгили 
маман болгаи. Омар Ҳайям затларды ц алмасыў зацын 
поэзия арқллы дәлийллеген. Соиыц уи:ыи .ҳәрқаидай 

'шайыр у1иьп1 билимлиликте зәрүр. Ал, Әжинияз болса 
өз заманыиыц жоқары мсктсплериииц бири болған Хий- 
ўадағы  Қутлымурат ииақ мсдрссепп! ииткерген еди. 
Бул дәўирде Қутлымурат инақ медресссии ппткерғсн 
қарақалпақстанлы  қы ры қь-т  аслам жигптлсрдии. аты 
аталады. Әлбсттс булардыц ҳ.')ммсси до П1а й ы р  емес 
еди.

Ал, Әжнния.здыц билимлилигп (Я1ЫЦ образ ж асаў 
усылында бпрдсп-ақ квзге таслаиад!.!. 0ж1п|няз өз Н!Ы- 
ғармаларында снз откси Л(1)л.'1туи, Лластуп, Искендер, 
Зулхарнайн, Харруи Лр 1’;ииид, Луқмаиы Ҳэким, Хы- 
сраў, Ж ә м и т д ,  13а.\рам, Зохақ  образлары  тосыннан 
болған емсс.

Әбнлқасым Фнрдаўсий жазыи қалдырған Ж әмшид 
ҳәм Зохақ образлары, Әлпшср П аўайы ш ығармаларында
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сөз етилген Харрун ар Рашид, Л уқманы  Ҳәким, Хатам 
Тай, Хысраў, Ләйли, Мәжнүн, Фархад, Шийрин. Б улар- 
дын ҳәммеси де Әжинияз ш ы ғарм алары нда кеқнен қол- 
ланылады. Бундай образларды қолланыў ,сол дәўирде 
белгили саўатқа ийе шайырлар ушын үлкен дәстүр 
болған. Бул жағынан. қарағанда  да Әжинияздын, көп 
оқыған саўатлы шайыр екенлиги сезилип турады. Бул: 
пнкирлер оныц:

Искеидер Зулхарнайи киби дәўранлы,
Ҳөзнрети сулайман киОи пәрманлы. '

<иБардур».

Дүньяиы жыйпағап Карун,
Бир өзи болып са?;1!бду11.

«ЙОЦ.ТЫХ,

Қаруп көзи дүиья иялдаи тоймады,
Лу]^маи ҳэкнм мьщ жылғаша өлмсди.
Ләйлп киби ышқы отыиа көидирлпн,
Мсни мэжнүп еттиц әрмаплы дүгтья.

(Әрманлы д\'кья)

Бнз әДебияттын ец баслы уйғынласыўы, мазмун ме- 
нен формаиыц жыйынтығт)! деп тус^п-юек көп ж ағдайда  
оныц формасыпа а'з нтпбар берип келгепимизди де тәнг 
алыўымыз керек. Себеби форма— көркемлилнкти баян- 
лаўш ы бас фактор. Солай болсада биз Әжинияздьщ 
ф.орма ҳаққындағы  излениўлерине жетерли баҳа бере 
алм ады қ ,‘ Бул ҳаққы нда оныц излениўлерин ҳәтте фор- 
мализмге жақынластырып тастағанымызда мәлим. Қа- 
лайда Әжинияз XIX әсирдегн қ ар ақалп ақ  қызларынын; 
сыртқа формасы менен ишки дартлеринде терен сүўрет- 
лей алған шайыр. Ҳ аял-қызлар гөззаллығынын нафо- 
сы Әжинияздын ҳәрбир қосығынанда табылады. Солай 
болсада халқы мы здық сол дәўирдеги этнографиясын 
бул шайырдан артық билетуғын адам болмаса керек. 
Онын «йол  болсын» қосығына итибар берейик. Бул 
қосықта сол дәўирдеги нағыз қар ақалп ақ  гөззалыныц 
келбети шайырлық сезлер арқалы  сызып көрсетнлген,. 
Мысалы:
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Қалем қашыц, қара көзиц сузилур,
Ақ сийпедә тнллә ҳәйкел тнзилур,
И узицдн көргеиде бағрым езилур,
Хабарыц бер, перизатым, йол болсыи.

Әжинияздып мухаббат лирикаларында «тек қызлар- 
ды н  гөззаллығын мактаў меиен шекленген» деп б>1р 
ж^ақлама қараўш ы лық та бар. Негизинси алғанда он- 
дай емес. Әл<:инняз өзи жасагаи  зам анға туўры көз ка- 
раста болгаи (ланыр. Оныц иатрнотлық темада ж азғав  
қосықлары аз болмаса да, ж аслық дәўнринде ж азған  
лирикасы көбнрек му.хаПбат ҳаял-қы злар  темасына ба- 
ғышланады.

Әжинияз нүткиллен гөззалльи^^қа шайда болған ша- 
йыр. Онын он әрманлары  иәкизс. М ухаббаттыц тереч 
туйғыл.арын нзлейди. Адамзаттыи гөззаллық1ў'1 ашық, 
болыўы неде? Ҳаял-]\ызларда болатуғын сынқы|)лы су- 
лыўлықтық сыры, гөззал қы здардық пәк ышқысыныц 
леби, жүрек дүрсилдиси бәри-бәри лирика арқалы  ашы- 
лады. Соныи ушында Әжинияз поэзиясында XIX әсир- 
деги қар ақалп ақ  қызларыиын, портрети. анық ҳәм тәсир- 
,ли сүўретлс1!сдн. Мысалы;

Кнрпиги оқ апыц. қашлары кэмаи.
■ Ләнли Зулайхадай не гөззал жаиан.

«Бозатаў».

Чаигми ж аду-ж әлл ат кашлары қэлем.
Қоиды сийиснизге ж уз мыи. дағ әле.«.

«Кетти»

Ксшеии жүзи пПлср муианвар,
Тугри а1-аи1ыиа у(^са[) сүўрети. 

ҳәм басқалар. Бу..'[ жордс ҚЕ.кзлар гөззаллығы улыўма 
баяиланғаны  мснсндо у)ж11ния.ч бул ]-нззалла|)Дын қай- 
■сы елдиқ қызы екенлигиғ! ажырагын қараў  ушында 
оған миллнн рсцлср бсредн. !>ул н.чгепю.пиклер көн жағ- 
.дайларда этногра(1)Иялық сыиатламалар т 1п1карында бе- 
рилген. Мысалы:

Қара көзи г^>ўхар киОи /К.аўдыраи.
I К и ‘1ГС11 Т()И1,1 К()[)гси са!и.и[ жалтыраи,

Омн1) мотнш ^, ҳ;)Ги«'л та1'ып сы лды рап,
\  ' . Сүаип 1^әлем қасыи 1\ақар гөззаллар.

,1 ^Гөазаллар»

127



Тиллә ҳәнкел гарданыка тақасан,
Әл қаўсырып, қушақ ашқан сәўдигим;

^СбЦдигим» '

Салып тиллә билезикни,
Қасы-яй, көзн сүзикти,
Ш ығарса алтын жүзикти,
Қайтып бармағына түсер.

Таққан өцирге моншағы,
Гәўҳарленген тулымшағы,
Алтыннан өрген шашнағы,
Ж үрсе өкшесине түсер. '

«Түсер»

Мине усы пикирлердеиде мәлим болып турыпты' 
Әжинияз образлар  л о саў д а  өз халкыныц миллий этно- 
графиялы қ өзгешеликлерине үлкен итибар береди.

Солай болсада Әлсинияз дөреткен образларды бир 
тәреплеме қарап болмайды. Ол өз дөретпелериниқ тед 
жартысын ҳаял-қы злар  образын дөретиўге жумсағаны 
мененде сц дәслсп ел, халық, ўатан образлары  көз ал- 
дымызға келеди. Яғный:

М еиде ўатан бплды, елатсыз қалған,
Бағлрынан бүлбил ушып, зағ қалған.

Ж ер ҳэм ел биләндур, ел ҳәм ж ер бнлән,
Ж срснз елдиц күнн дәрбе дер бнлэн:

Сен бағ едиц, бүлбил ушты зағ қалды.
Пүткнл сийнем жанды , нште дағ қалды. ^

Бул ж ағданлар  әлбетте өз ўатанын сүйген ҳақый- 
қый шайырдын, ж үрек  тербелислеринен дерек береди. 
Әжинияз ж асаған  зам анда ез халқынын, үлкен тәшўиш- 
ке түсиўи, жаўгершиликтиқ көп болыўы нәтийесинде 
елдиқ қарабақанаға  айланып, бүлбил орнынан ғарға 
— қузғынлардыд пайда болыўы онық салыстырмалы 
образлар дүзиўине себепши болған.

Бирақта шайыр оптимистлик жолдан барады. Сол 
дәўирдеги қ ар ақалп ақ  елинде «Ғоруғлы айбатлы, Рус- 
тем жүрекли» жигитлердиқ көп болғанын «Ләйли Зул- 
айхадай» ҳүр қызларынық көп екенлигин мақтаныш ете* 
ди.
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Б улардан  басқа XIX әсирдеги қ а р а қ а л п а қ  елиниқ 
тиришилик дүньясы, гумбирлеген а!  ̂ отаў, бедеў атл ар ’ 
ды шаўып, тазы  жүгирткен батыр жигитлер, хош 1^ы- 
лықлы, тырна жүрисли гөззаллар  Әжинияз қәлеминен 
■сыртта қалмайды, Ол өз халқы иық тәбият көринисле- 
,рин сүўретлсгенде де Ургеништен басланған бағлардық 
Арал тедизине келин тутасатуғынлығын айтып келе- 
д и  де, «Бағларды ц ишинде қызлары бардур» деп ай- 
тылған лирикалық сезимлер меисн бир қатарда саҳра- 
яыц ж абайы  жүзим жсмислсри сүтилмск, собы1^ ҳәм 
геўреклерди дс тилгс алады. (^^кииииз көзге оншама 
тасланбайтуғын предмстлсрдиц өзинеиде үлкен образ- 
лар  излейди.

Б ирак нс дегеп мененде ҳаял-қы злар  образы онын 
ед тийкарғы темаларыныц бири болып қалған. Сол тнй- 
« ар д а  ол XIX әсирдеги қар ақалп ақ  ҳаял-қы злар  обра- 
зын ец бийик шыцға көтерген. Әжинияз поэзиясында 
гейде қызлар таўысқа мегзетилип;

Таўыс киби жылўа мс[1сн бақасан, 
Ашықлардыц журеклсрш! жақасац.

■гСэўдитм»

— деп айтылған болса, гсйдс Қарақплпақстаииыц тә- 
■биятына сәйкес болғаи, гоззаллы қ ромзи болған қус- 
л ард ы ц  ҳәрекетлсри де гөззал қы злар кслбети менен 
салыстырмалы сүўрстлеыеди. Мысалы:

Отырышы тырна, юриши ғаздур,
Бастан аяқ тамам ағзасы наздур.

яки болмаса:

Тырнадск отырып, сонадек йурген,
Ғ1уз мыц жылўа билән қабағын кергсн.

<Гөззаллар>

Бундай м ысаллар оғада көп. Б и рақ  биз Әжинияз- 
цыц образ ж асаў  шеберлигиииц бир басқышын жоқары- 
да баянланған  бапта Ш ыгыс дәстүриндеги образлар 
менен салыстырмалы үйрсигеилигимиз ушында бул бапта 
оны және қайталап  отырғанды мақул көрмедик.

9 - 1 3 6  192



Әжппияз Күишығыс поэзиясынық образ ж а саў  ше- 
берликлсриц жетерли дәрежеде үйрениў менен бир 
қатарда жеке қ ар ақалп ақ  .әдебиятына тән болғак  
излеиислерди де пайда еткен. Биз бул бапта тийкар- 
ынаи сол 'мәселелерге итибар бериўди нәзерде' тутқан' 
быз,

]^улласы Әжинияз қарақал-пақ әдебияты тарийхын 
да миллнй поэзиямызда ж ақаш а  образлар  менен байы 
тыўға ат салысқан ш айырлардық бири болды. Онын 
ҳзрбпр лирикадық қатарлары ида бул қәдем айқын 
сезилнп турады.

3 әжинияз ПОЭЗИЯСЫНЫН, ҚОСЫҚ ҚУРЫ ЛЫСЫ

|Қ а р а қ а л п а қ . әдебиятьшда қосық қурылысы ашық, 
изертленген мәселе емес. Соныц ушында ҳдрбир шайыр 
ҳаққында сөз болғанда бул мәселеге арнаўлы түр- 
де қайтыўымызға туўра келеди. Әсиресе Әжиыияз поэ- 
зиясы ҳаққыида сөз болгаида қосық қурылысын сөз 
етпеў ҳасла мүмкии емес. Себеби Әжииияздаи бурын- 
ғы поэзиямыздыц өзи тек терме-толғаў меиеи әпиўайы 
қосықлардаи ғана ибарат. Ал Әжипияз пөэзиясынын 
ж апрлы қ өзгешелиги ме'нси көркемлик өзгешслиги 
пүткиллей бөлек. Д ем ек шайыр поэзиясыныд иәзик 
езгешеликлерц. тек қосық қурылысыныд сырлары тий- 
карыида ғапа ашылады.")

Бизге бурыниан-ақ молим, қосық қурылысыиыц өзи 
төрт бөлекке бөлннеди. 1. Ы рғақ, 2- Уйқас, 3 , Өлшем, 
4 . Бәнт. Д емек бул төрт түрли бөлек ҳәрқандай қосық- 
та ушырайды. Вирақ ҳәрқандай * қосықларда да бул 
төрт түрли белги теи ж ағдайда  келе бермеслнги мум- 
кии.

Ы р ғақ—дегенимиз қосық қатарлары пы ц музыкалы- 
лығы. Буныда ҳәрбир шайыр өзинше түсинедн. Би- 
рсўлери ы рғаққа көп итибар береди. Биреўлериниц он- 
ш ама итибар бермеслиги де мүмкин.

Композитор Әбдирейим Султапов маған бир күп'и 
бпр түнде отырып Әжинияздын қосықларына бирден 
сегиз нама жазғанлы ғы н айтқан е'ди. Бунып, себебин 
сораганымызда ол: «Мен Әжииияз поэзиясы менеи 
бурьш жақсы та.пыс емес екенмеи. Оньщ бир китабы 
қолыма түсии қалғаннан бери нама ж азы ўдан  басым- 
ды ала алм ай  атырман»—деди. Буған  еқ баслы бағ-
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д ар  Әжинияз. поэзиясыныц ы рғақлары  себсп болған 
ексн.

[С еб ебн  Әжипияздық қосықларын оқып отырып, 
өзицнинде ынылдап жибергепинди билмей қаласан. 
Сопын, ушыпла онын квпшилик қосықларыида сеслик 
ырғақлар  басым. Гедир-будыры сезилмейди. Мысалы:

«Әи әлнпким ақ иузпндур онки але.ч әпўарий»

'Яки болмаса «Қуба қуш» қосығын ядға алайық:

Сспи димпп Зи1"1ў,1р пғлар,
Пурск багры!! отп дағлар,
Өлғеишс нстәб сорағлар,
Кел-ха-ха қуў-қуў нуба қуш.

'Бул қосықтыц бэпт.индеги әлўан-әлўан сес ырғақлары 
■әлле қапдай сыйқырлы саздық даўысын қулағымызға 
жеткизгендей болады. Әсиресе қосықтын; соқғы қатарын- 
да булақтыц сылдырлаған сести сыяқлы, қус даўы- 
сына мегзес ҳаўазы  өзинди әбден бийлеп алады. Бул 
^лбетте Әжинпяз поэзиясы1гыц қосық ырғақларыныц 
әдеўир езгешелигиииц бар екснлигпи билдпрсли.

Әжинияз поэзиясында ыррақлардыц өзгсию болы- 
ўына себеп болған басқа да апырым ж ағдаплар  бар. 
Бул мәселе опыц айырым қосықллрыпыц аруз ө л тсм и  
тийкарында жазылгаильп ы мсисп -байлапыслы. Өйткени 
аруз өлшсмптп^ өзиде се'слердиц узын-қыақалығ«лна 
тийкарлаиады. Сопыц ушыпда Әжинияз поэзнясында 
ырғақты ц тоспрн оғада күшли,

Қосық қурылысыпыц екпиши тийкарғы белгилери- 
ниц бири-уй|қас. Уйқас— бул поэзиялық формапын не- 
гизи, Ссбөби упқассыз қосық болмайды. Туўры, гейде 
уйқассыз қосықлар ҳаққында да сөз болады. Бирақ 
улыўма Шығыс одебпяты дәстүринде уйқассыз қосьщ- 
л а р  болғап емсс. Қосық қатарлары  уйқаспай қалған  
ж ағдайларда  поэтикалық сөз лапызып жеткизе ал- 
майды. Қосық ыргақлл]!!,] пүткиллей бузылады. Сонын 
ушында уйқас тск Әлслшғя:» поэзпясыныц шәртли бел- 
гилёриниқ ғана бирн смсс. болкп қар ақалп ақ  поэзия- 
сыпық еқ баслы бөлсклорпппц би|)п.

Қ ар ақ ал п ақ  поэзиясыпдл достүрлп уйқаслар (а, а, 
а, б) түринде яғный бир куплеттеги дәслепки үш қа- 
тарды қ биргелпклн уйқаслар менен басланып, соқғы
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қатар  қосықтыи бәнти орнында келиўи бодып есап- 
ланады. Мысалы;

Әжинвяз дер менип атым,— а
Иетмес аллаға фәрядым,— а
Иште лаўлап жапраи отым,— а
Өшпегенше мип болады— б

Қарақалпа;қ халық- қосықла,рынық пегизиде тап усы 
усылда қурылған. Қөп ғана классик ш айырлар тап 
усыпдай усылды қолланған. Б ирақ  ҳәмме ш аны рлардз  
уйқас бир қыйлы дәрежеде деп |қарап болмайды. Олар- 
да да «дәстүрли уйқас» «қурамалы уйқас» усылларър 
бар. Дәстүрли уйқас халық тили өзгешеликлери тий- 
карыпда қуралған болса, қурамалы  уйқас басқа тил- 
лердсп кирип келгеи сөзлер мепеи қар ақалп ақ  тилин 
байытыў тийкарыида пайда болғаи. Ә}киниязда бун- 
дай уйқас усылларыиыц әлўаи түрлери бар. Мәселен 
ол қар ақали ақ  тилиииқ миллий өзгешелиги тийкарын- 
да «Сөзинди», «өзинди» «кезицди» уйқаларын қол- 
ланғап болса, редифли уйқаслар тийкарында «Саз ет- 
кеп», «жаз еткеп», «иаз еткен», соидай-ақ қосарлы ре- 
дифлер «таққан бери кел», '«қаққан берн кел», «бақ- 
қаи бери кел», «аққан бери кел», «ж аққан  бери кел» 
уйқасларын қолланғап-

Әлсинияз соныц меиен бирликте уйқас дүзиў усы- 
лында түрки тилииин барлық мүмкиишиликлерин қол- 
лаиады. Мәселеи: гүлләрә, шөллерә, едлерә, әребек, 

бәләдек, Төребек, сезилур, тнзилүр, езилүр, ағлар, 
дағлар, сорағлар, киши йоқ, нши йок, хошы йок;

Уйқас негизииен сөз байлағыныц көп болыўын уна- 
тады. Соныц ушын да қанш а синоним көп болған сөз- 
лерде уйқас мүмкиншилиги де мол болады. Әжинияз 
мәселениц сол жағына үлкен итибар берип араб  ҳом 
парсы сөзлеркнде нәтийжели қоллаиғаи. Мысалы: 
икрамлы, дахаилы, зибанлы, түриндеги уйқасларға- 
нәзср аўдарайық. Бул жерде араб ҳәм парсы сөзлери- 
не түркий «лы» қосымтасыиыц қосылыўы арқалы бурыи 
қ ар ақали ақ  поэзиясында пүткиллей ушыраспайтуғын 
ж аца  уйқаслар найда болған. Соныд меиен бирликте 
Әжииияз қосық уйқасларында оғуз тил элементлсрин- 
де актнв иайдаланады. Мысалы: ағлар, дағлар , сорағ- 
лар; ал гейде Қ арлуқ  тил элемеитине бейим болғаи 
еөзлерди де тап сол турысында уйқас орнында қолла-
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нады. Мысалы: «Әребек» (қар ақал п ақ  ҳаял-қызлары- 
йын, мурынға тағатуғын безениў затлары) атамасын- 
дағы  сөзге «бәладек» сөзин уйқастырады. Яғный;

Тақыбсан бурнынға тиллә эребек,
Сегшц екки көзиа екки бэладек.

усылында берилген.
Лсклн солай болсада Әжинияз поэзиясыныц ҳәммесп 

де (а, а, а, б;) түриндеги уйқас тийкарында келе бер- 
мейди- Бунпап тысқары ж азба  ноэзияға тон болған 
уйқаслар (п, 6 , а, б) Әжпнияз поэзиясында ец баслы 
орыиға көтсрилгси. Мысалы:

Баг ишииде қызыл гүлдек доланып,
Солләио мэстаиа келзн сэўдигим.
Әи\'ар шашы нәзик белә шолысып,
Сәлләно-сэллэнэ келан сәўдигим.

Лекмн Әжинияз тек сыртқы уйқастыц ғана қулы бо- 
лып қалған емес. Себеби сыртқы уйқас делингенде тек 
қосықтыц нзги уйқаслары түсиниледи. Бундай уйқас 
барлық шайырлардыи, қосықларында бар. Ал Әжини- 
яздыц гейиара қосықларыиыц басы, ортасы ҳәм изнде 
уйқасып келсди. Мысалы:

Кимсеннц анасы, кимниц зммеси,
Кимссииц агасы, кпминц инисн.

Бул қосықта «кимсениц», «кимниқ» деген қайтармасы 
редифлср болын, «анасы» сөзине «ағасы», «әммесп» 
сөзпне «ип.1и’п» сөзп уйқастырылған. Яки болмаса:

Ярынан айрылган бийгана болар,
Жсринен анрылгаи днйўаиа болар.

дсгеп к.атарларда «аС^ырылгап» ҳом «болар» редиф' 
лсрп қосық қатарлары ны ц ортпсында ҳом изинде кел- 
се, уйқаслы сөзлс|) қосықтыц басында ҳәм ортасында 
келсди.

Ә/кииияз поэзпясыпыи, өлзпсмп ҳаққында сөз бол- 
ғанда көбирск «Бармақ» ҳдм «аруз» елшемлери көз 
алды.мызға келед[г. Қос1.1қ в л тем л ер и  негизинсн үш 
гүрге бөлинип «С1]ллагшка» (барм ақ),  «Силлавика- 
тоника» (иәт тийкарында) ҳәм Аруз деп аталады.
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Силлавика (б ар м ақ )— қосық қатарлары ньщ  буўыи 
санларынын бир-бири менен теқ  келиўи, яғный 8, 9 , 
10, II,  12, 14, 16, буўынллы қосықлар— бул дүньянын  
көпшилик. шайырлары ушын тән қубылыс- Ал Снлла- 
внка тоникада қосық қатарлары ны н тецлиги сақлан- 
байды. Узын ҳәм қысқа буўынлар пәт жәрдеминде 
белгпли бир ы рғақларды пайда етедн. Қ арақалп ақ  
әдебиятындағы қосық өлшемннид бул түри батыс әде- 
биятыныц тәсиринде XX әсирде пайда болған, Бул 
Эерлювер қосық—ден аталады. Аруз өлшеми болса 
негизннен араб поэзиясы тәсиринде пайда болған көп 
ғана Шығыс еллериниқ әдебиятларында еқ баслы 
ррынды нй'елейди. Қ ар ақ ал п ақ  әдебнз^тында' .©лшем- 
нид бундай түрлери тек Әжиниязда ғана ушырайды. 
Сол тийкардан қаралғанда  Әжинняз поэзиясы негизи- 
нен. бармақ ҳәм арузға қурылғаи. Б нрақ усы еки өл- 
шемди қолланғанда да онық басқа ш айырлардын қо- 
сықларынан өзгешелиги көп. Себебн бул дәўирлерде 
ж асаған  басқа қар ақали ақ  шайырлары негизпиен бар- 
м ақ  өлшемннде қосықлар ж азғаны  мененде 8-11 буў- 
ыннан асыи ксте алмаған . Ал Әжинняз силлавикасы 
болса 8 буўыннан 16 буўын арасындағы қосықларды 
өз ншнне алады- Мысалы;

Ан-рал-лық мәй-ин иш-кеп-ләр—8
Иур-ты-дан ай-ра түш-кэн-лэр—8
Д әр-я-дек қай-паб йош кан-лар— 8
Көц-л1ш-дә ум-ма-на мец-зер—8

Тол-лып та-шып, дәр-я, ки-би ақ-цан-да—11 
Қа-тар қа-тар ал-тын туггли тақ-қан-да—11 
Н аз ә^^-леў-нп ж нл-ўа бн-лән бақ-қан-да—11 
Жан-ым-ды жаи-ық-а бер-ән сәў-дн-гим—11

, *Сәўдигим>

Ҳақ ме-нн ин-сан жар-ат-ты п нәў-бә-ҳәр-им көз-лер
-им—15

Ан-ша бағ-лар сәй-нр ет-кен, гү-ли-зар-ым көз-лер- 
; им—15

«:Көзлерим*

Бул қосықтық буўыи санларында болғақ өзгерис- 
лер, яғный шайырдыц қәлеген буўында қосық ж а за
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алыўы— деп түсинсек, екннши жағынан  Әжинпяз қосык 
буўнақларын оғада шебер дүзеди. Буўнақ— бул қо.сық 
қатарларындағы  паўзалы қ бөлеклер. Булар  еки буў- 
нақтан басланып бир неше болып келиўи мүмкин. 
Буўнақ сезнлсрли ҳәм ссзнлерсиз дәрежеде де бола- 
ды. Б ирақ  Әжннияз дөреткен буўнақлар ' сәддс-сәддс 
болып кследи. Мысалы;

Көкке жетер /  шеккси иалап,
Ом|1;иг болпр / жпгср .хаиад,
Лхмгш. бол сп / -̂уўр-.-иг баллд,
Өмлриц /  З1гмистаиға мегзср.

«Мегзер».

Хақ озслде /әйлемпш / О1п 0 у  Иуриш/ бнзге иссип.
Яру достап /айрылып/ қайғы-ду.ман/ басқа түспп. 
«Елдн көрер күн бар ма скеп?»

Әжинияздыд Шығыстын, аруз өлшемнн қолланған- 
лығы ҳаққында көп ғана алымлар өз пикирлерни айт- 
қан. Бул мәссле ец бнриишн мәртебе 1968-жылы мс- 
ниц «Қ арақллнақ  но-лиясында Ш ыплс классиклсрп 
дәстүрлсрн» деи ата.лгам капдидлтлыи; плнмпп жумы- 
сымда сөз болган сди. Оған 1^осымша сол пикирди 
айтыўымыз мүмк1П1. 0 >к'ппияз шыпыида да аруз өл- 
шемпи қоллапгам. Қоллапгаида да аруздық си. әпиў- 
аны түри бо.чгаи «р;шол» \;)м «ҳпмал» да жазған . Қи^ 
гап оқыўшы.иарыиа түсигшклн бо.мыўы уп1ын бул усыл- 
ды тймспдсгчиие сыпатлаў мүмкни, Ссбсбп бармақ 
өлшемп қос1лқл;|рдыи, буўыиларыиық тецлигин сақлаў- 
ды пәзсрдс тутса, аруз сол буўыилардын, узын яки 
қысқалыгыи 11:)зсрдо тутады. Сол тийкарда ғоззел якп 
мухаммаслардып, х;»рбир қатарыныгт, өзиде бпр қәлии- 
ке түссдп, М;)сс.)1сп хорбпр қатарда қолланылған сөз- 
лердпц өзпдс тнрг б;к'қышқа бөлииип, яғный ҳәрбнр 
төрт буўып о,! ;1лдыпа бөлсклеипп (узын,— қысқа), 
(узын—узып) якп( (қысқа—узын), (қысқа—узыи) бо- 
лыи келпўп де мүмкип. Булар рукии деп аталады. 
Соларды]! ПИ1ПИДСГИ түркп почзияга тәи болған ен 
әпиўайысы Ромо,л. Бул ару.злыц қэлбтше салынғанда 
(фойлатун, фоилатуп, ([)оГ|,и;1тун, фойлун) болын өлшеие- 
ди. «Фойлатуи» СМ.П1 белгпли бир мағананы ацлат- 
пайды. Бул бизиц 1орбпш қуятуғын қәлип сыяқлы 
сөздиц қәлби. Буны араблар  сөздин, қирәәтлилиги
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ушын қолланған. Аруз өлшеминдеги ғәззеллерде сөз- 
лердиц қирәәтли болып шығыўы ушын жазылған. Се- 
бсби үили ҳәм үисиз сеслер өз тәртибн менен келген- 
де қосық қирәәти оғада тәсирли болып шығады. Со- 
нын ушында араб  ҳәм парсы поэзиясы бул усылды 
нәтийжели қолланған. «Фойлатун, фойлатун, фойлатун, 
фойлун» белгили бир мәнисти ақлатпайды —деп ай- 
тыўымыздық мәниси, ҳәтте араб  шайырларынық гей- 
паралары  сол «қәлип»тин, орнына белгилн бнр қыз- 
лардыц атын қосып «Л<әмийлаю, Ж әмийлаю , /Кәмий- 
лаю, Ж әмийла», «Сәлиймаю, Сәлнймаю, - Сәлиймаю, 
Сәлийма»—деп өлшеп жиберген жерлери де бар. Сон- 
■лықтанда өлшем қолиплери белгили бир мағананы 
анлатпайды. Бул өлшем X әсирден баслап түркн поэ- 
зиясына да өткен. Ал Н аўайы  дәўирине келип бул өл- 
шем түрки поэзнясында да үлкен шыцға көтерилген. 
Наўайыныц «Мехзан-үл-авзон» «Өлшемлер муғдары, 
Бабурды'д «Аруз трактатлары » сол тнйкарда жазыл- 
ған.

Аруз соцғы. дәўирдсги түркн поэзиясында да терец 
раўаж ланды ры лған. Әсиресе бул өлшем өзбек ҳәм 
азербайж ан  поэзиясында өз жолын тапты. Қ арақад- 
пақ ш айырлары арасында Әжииияз ец бириншилерден 
болыи усы елшемдн қолланды- Яғный Рәмәлда (узын, 
қы сқа),  (узын, узын») усылыида ғәззел ҳәм мухам- 
маслар  жазды . Ә жш ш яздыц «Ай әлип» мухаллеси 
тап усы усылда жазылған .
Мысалы;

I Ай элип ким ақ йузиқдур /әйни әлем/ әиўарин,
Фойлатун, фойлатун, фойлатуи, фойлун.

(узын,—қысқа,) (узын,—у зы н ) .
Аруз араб  ҳәм парсы поэзиясы дәстүрлери тийка- 

рыида ж азылғанлы ғы  ушын. ол гейде түрки поэзиясыиын, 
дәстүрлерине де бойсыпбайды. Соныц ушында түрки 
ш айырлардыц өзлбриде бул усылда ғәззеллер ж азған да  
парсы поэзиясыныц үлгнси менен ж азы ўға  мәжбүр 
болған. Буны айырым қәнигелер түсине • бермеслиги 
де мүмкин. Мәселен Әжинияздыц ж оқары да сөз етил- 
ген мухаллесиниц кейинги қатарлары н гейпаралар: 
«Әнўарий», «П алларий» «Зийўарий»—деп ж азса  гей- 
паралар  «Әнўары», «паллары», «Зийўары»—деп жаза-
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ды. Кейннгпси қарақалп ақш а сөз болғаны мененде 
Әжннияздын стилине туўры келмейди, Егер «Әнўары». 
«Зийўары»—деп ж азсақ  қосықтыд изи даўыссыз сеске 
тирелип «ы» болып қалады  д а  қосық өлшем пүткиллей 
бузылады, Сонық ушында Әжинияз өз мухаллесинде 
парсы тилиндеги «Яий ниспат», «ий» даўам лы  сестн 
қоллайды- Бул ж ағдан  аруз өлшеми ушын оғада зә- 
рүр. Сол тийкарда Әжннияздын аруз өлшеминде аны қ 
гәззсл жлзғанлығын анықлаўға болады.

Қосық цурылысынын, төртиншн шортли бөлеги бэнт 
ҳәрқапдай қоп.1қтг,1ц жянрлық изгешелигии анықлаў- 
д а  а к т И 1! .хызмст атқа^^ад!,!. Себсби бәнт дсгеинмиз 
Қ0СЫҚТЫ11, бд1П' б а 1 ’а 1 л , 1 . Б арлы қ никирлсрди лсуўмақ- 
лаўшы қатар. Буидай лсуўмақлаўшы қосық қатарлары  
ҳоркандай қосықтын, екннши, төртииши, бесиннги, ал- 
тынн^ы қатарлары нда келиўн мүмкш!. Қ арақалп ақ  
поэзнясынын бәнти негизинен ҳәрбир қосық кунлстн- 
нин төртинши қатары нда келедн. Ал Әжинияз ноэ- 
зиясыны'г1 бонтлерн екинши, төртинши, ҳәм бесннши 
қатарларды  өз ишнне алады.

Еки қатарлы бонттнн дәслепки көриииси «бәйит», 
якп болмаса гоззслдиц дәслсики скн қатары «матла» 
яки «зсбн матла». Ссбебн бундай бәнитлср екн қатар- 
дық өзпнде-ақ бир там амлаиған  ойды билдиреди. Со- 
нын ушында, моснаўий—деп аталған  ж анрға  тнйкар 
салған. Мәсиаўинге тән болғаи бәнтлер Әжиннязда 
гезлеспспди. Б ирақ ғоззелге тән болған еки қатарлы 
бәнтлср бар. Буларды н саны да  жүдә аз. Лекнн Әжи- 
нняз Л1урабба  түрнндегп бәнтлерден актив найдалан- 
ған. Ссбсбн мураббада' бэнт екииши қатарда да, төр- 
тиншн қатарда да қайталанады.
Мысалы;

Кетер 6олд|.!қ гпдп бил.лср бшп ялып,
Х01Г1 амаи бол, ()и:!дек қалдьщ Бозатаў,
Хопглагалм цара кн:)гс яш пл1.гп,
Хош аман йол, биздеи қалдық Бозатаў.

«Бозатад»-

Гүлптп кши!, мостлп Пол!>1п келоп қыз,
■ Хабар берин, П1‘рин:1атым, йол болсын,
• Ж ылўа б]гл;)|| !П1П'Г111Г!Г жаггглн алан қыз,
1 Хабар бериц, перийзатым, йол болсын,

ч:Иол болсын*,
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Б у л  қосықларда екнншп ҳәм төртинши қатарларда  
келген «Хош амап бол, бнзден қалдын Бозатаў», «Ха- 
бар берин, псрнйзатым йол болсын»—деп аталғаа  қа- 
тарлар  қосықтын бәнти болып есапланады.

Бундай бир текли сөзлердиц ҳәр бир куплетте қай- 
таланыўы «қайтармалы бәнт»—деп аталады. Қайтар 
малы бәнт негизинен мурабба жаирыи найда етеди. 
Б и р ақ  буған қарап  отырып биргеликли сөзлер қапта- 
ланып кслмесе бәнт бола алмайды —дсп түсинбеўнмиз 
керек- Ссбсби ҳәрбнр куплеттиқ өз бәнтп бар. Мэселен 
Әл^инняздьщ:

Бийўападур дүнья соцы пуш болар,
Әжел жетсе бир кү» көше көш болар.
Знйўар айтар ақылсызға ҳеш болар,
Ямаш1ын яхшыға собети болмас.

«Болмас»

— деп ацтылған қосық куплетиниц «Яма]!нын яхшыға 
собетп болмас»—ден аитылған қатар  сол қосық куп 
летинин бәитк болыи есаплаиады.

Б ирақ қайтармалы бәнт «нағыз бәнт» болып есап- 
ланады. Сопын ушында ондай бәптлер тск қосық куп- 
лстлериннц ғана бәнтн емес, бәлки сол қосықлардын 
улыўма бэнтн болып есанланады. Мәселен; «Бозатаў- 
да» — «Хош а.ман бол, бизден қалдын Бозатаў», «Қуба 
қус»та: «Қел-ҳа-ҳа, қуў-қуў, қуба қус». Тап усындай 
дәстүр Әжииияздыц мухаллеслерннде де ушырайды. 
Буцда қосықтыд бәнти бссинши қатарда- келип, «Ай 
әлип», «Бери кел», «Қөзлерим» «Керек» мухаллссле- 
ринде, биргеликли болмаған бәнтлер (ай әлин), ярым 
биргсликлп бәптлер «яки қосық темасыныц ҳәрбир 
куплетте қайталаныўы («Бери кел». Қөзлерим» «Кс- 
рек»), толық қайтармалы бәнт («Шы.қты жан») му.хал- 
леслсринде ушыраиды. Соиын ушыпда «Шықты ж аи» 
мухаллесиниц бәнти «Ах, дорийға уах дариғ, мыц 
■саны әрман шықты жан» шығарманық басынаи аяғы- 
на шекем ҳәрекет етеди.

Демек усынық өзннеп-ақ мәлим .болып турынты 
ҳәрқандай қосық бәнти бслгили дэрежедеги жаирлар- 
ды да пайда етеди. Мәселен еки қатарлы бәнт— мәс- 
наўий, төрт қатарлы  бәнт— мурабба, бес қатарлы  бә<4Т
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— мухаммас, алты қатарлы  бәнт— мусалдас, сегиз қа- 
тарлы бәпт— мусамман.

Ал сол дэўирдеги қ а р ақал п ақ  поэзиясы болса еки 
қатарлы, төрт катарлы бәнтлордеп ары етип кете ал- 
мағап- Әжпнпяз поэзиясында болса, ски ҳәм төрт қа- 
тарлы б;)пттсн тысқары бес-алты қатарлы  бәнтлер' 
ушырасады. Д емек поэзпянын раўаж ланы ўы  ушын 
бәпттш!, де роли үлкеп.

Ә ж т т я з  поэ:^пясы тек боат жағыпаи ғаиа емес, 
бәлки ырғақ, упқас, влшсм мосслслсрн бопыпша да 
қар ақалп ақ  поэ.!пяс1.ша үлкеп ж ацалы қлар  альш кел- 
ди. С011ыц ушыпда Әжинияз иоәзиясыныц қосық қуры- 
лысы оиыц иоваторлығында б1!лдприп турады.

4. әжинияз поэзиясынық тил ҳәм стиллик
Ө ЗГЕШ ЕЛ И К Л ЕРИ

Әжипияздыц тпл ҳәм стнллик өзғсшелиги өзи мснеп 
сыбайлас жасаҒаи қарлқалпақ  классиклерн мечен 
салыстырмлл ы 1!:!срстлот епдс басқалпрдан одсўпр 
парық қылатуғып дорсжеде сы11атламаларға ипе. Бу- 
иыц еи баслы ссбеби оныц өз дәўпрпппц оқымыслы 

■адамлардан болыўы, Хпйўаныц ец көрнеклп медресе- 
лерип та.мамлаўы едн. Бул ж ағдайлар  опыц түрки- 
■;'илп мсргеи бир қатарда араб ҳәм иарсы тиллерки тсреи 
8злестпр1;ўпие де себспши болғаи. Соиыц уп1ыпда ол 
тек к_ирақалиақ әдебпятыпыц раўажлат1ыў отирапып- 
да гапл қалы)! кетиепди. Сол ўақытлардагы  0 ])та 
Азияи1,1ц барлық ;;альпўяары11а тәп болгап жазба оде- 
бий тил хом гтпллпк жолд1,1 қәлепди. Усындай себеп- 
ли Әжииняздьщ тпл стпл.;м1к бағдар^лп.ча да одеўпр 
өзғешеликлср пайда бо.мгап- Сол Т1111кар;иш қаралғап- 
да шайы]! п0э:1пясыпд;1 үш тү]),!М1 стиллик өзгешелик 
бар.

1). Лўы:)0К11 халық поу:и1ясы стплп. Пул стил фольк- 
лорлық үлги потийжесппде раўаж лангаи  болып, қара- 
қалиақ одебин гыпда сп. басл1,1 орьшлардыц бнрик 
ийеледи. Бу.п ү.иг^идс П1ыгармалар ж азган  авторлардыц 
авторы сақлапганы мепеп тил ҳом стиллик өзгешелнк- 
лерииде фо.чьклордан .ҳешқандай парқы болған емес. 
Мәселе Әжнпняздыц «Қыз Мецеш пенен айтысы».
■V 2 ). Түрки ж азб а  стил. Бул стил ж азба  .ҳәм аўызеки



әдебияттыц араласпасынан пайда болған. Үлгиси жа- 
ғынан төрт қатарлы  1^осықлар болып, тил өзгешелиги 
халы қ тилине әдеўир жақын- Көпшилги қолж азба  
түрпнде жетип келгеи. Түрки әдебиятында бул усыл- 
дын баслаўшысы X әсирде өткен Хожа Ахмет Яссаўий 
болды. Содынаи XVIII әсирде Ма^^тымкулы тәрепинси 
оғада терец раўажланды ры лған. XIX әсирдеги қара- 
1^алпақ одебияты тап усы усылды қуўатлады. К \н- 
хожа, Әжинияз, Бердац, Өтешлер усы стнль тиикарып' 
да қосықлар жазды, Б ирақ  бул стплдиқ өзиде ти,/1 
жағынаи айырым өзгешелпклерге ийе. Мәселен Маш- 
раб, М ақтымқулы, Ол^иииязларда улыўма түрки тилм- 
ниц тәсири күшли болса, Б ердақ  пепен Қүн.хожада 
қар ақалп ақ  халық тилинпн; тәсири күшли.

3). Ш ығыс әдебий ж азба  стили. Бул стпль аргб, 
парсы ҳәм түркп әдсбий тили ҳәм стилин жақсы ө^- 
лестире алған. Ш айырларда ғана ушырайды. Бунын 
түрки әдебиятыпдағы' ен, көрнекли ўәкиллери Әлишср 
Наўайы менеи М ухаммед Физулнй. Буларды ц поэзия- 
сында араб ҳәм иарсы тпллсриниц тәсирн күшлп. Бун- 
нан тысқары олар түрки ноэзиясын ғэззел, мухаммас, 
мустазад, мусам.маи, рубайы, қитьо, туйық сыяқлы 
ж а ц а  ж анрлар  менен байытқап. Әжипияз иоэзиясында 
тап усы дәстүрлердиц нзин көрип атырғаидай сеземиз.

Солай етип Әжинияз өз поэзиясьшда бул үш стил- 
ди де қатар  қолланған-

Әжипияздыц тили XIX әсирде ж асағаи  басқа қара- 
қалиақ  ш айырларыпа усамайтуғьш араб, нарсы ҳәм 
ески түрки тиллернниц тәсиринде раўажламған. Бу- 
ған ец баслы себеп, Орта Азияныц оқьшыслы топар- 
лары  арасында бул үш тилдлц де тәсириннн үлкеи 
болғанлығ!Ы яғный сол тиллер тийкарында әдебий тнл- 
диц майдапға келиўи көзде тутылған. Бул жағдаи әси- 
ресе Ыаўайы ҳәм Физулий поэзиясьшда оғада айқьш 
керинеди.

Әжинияз усы дәстүрлерди өзине қабы л етиў менен 
бирге өзинше қ ар ақалп ақ  тил бирликлерин қабыл ет: 
кен ҳалыпда түрки поэзияға елнклейди. Буныц ец 
баслы себеби сол ўақыттағы  ж азб а  тплдпд өзи Д1? 
Орта Азпяда ж асаған  өзбек, түркмен, қазақ, қырғыз, 
қар ақалп ақ  тиллерине ортақ болыўынан келип шық- 
қан. Усындай себеплер менен бурынғы дәўирде Наў- 
айы. М аш раб ҳәм М ақтымқулыныц ш ығармалары
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қ ар ақалп ақ  тилине аўдарылған емес. Сол тийкарда 
ол ўақыттағы  Әжинияздын, қол ж азбалары н  өзбек, 
түркмен, қа зақ  ҳәм қы рғы зларда еркин оқый алатуғын 
болған. Усындай себеплер менен Әжинияз поэзиясын- 
дағы гейпара сөзлер қарақалпақш асы  бар болыўына 
қарамастаи  сол дәўирдиц түрки ж а зб а  тилине ортақ 
болғап: 1к)қ, яш, дағ, зағ, уғлан, ғулам, гәдә, тушти, 
йигит, багырым, қуба, бсш, пәш, ситамкәр, йук, гир- 
даб, уммаи, умидўар, нетпм, мецзс]), осал, йуз, шамси- 
қамар, фәлек, дахшат, пистс, йскки, йиглаб, ялғаишы, 
мәхи, хусиил,, шскиб, гусса, сипә, рақиб, хижрап, әда, 
ялған, ятыб, устухап, башпда, долан, болан, шәмшад, 
шул, сайыл, рахиб, ургилайии, ота, баз, суйлии ҳәм 
тағы  да  басқа араб, парсы, өзбек, түркмен тиллерине 
тән болгап сөзлерди қолланады. Буныц мепен Әжинияз 
түсиииксиз тиллсрдп көп қоллапған деи айтыўымызға 
ҳақымыз жоқ. Ол XIX әсирге тән болған ж азба  тплди 
қоллапғап- Ҳәтте ол сол тийкарда қ ар ақалп ақ  поэ- 
зиясыныц уйқас бирлигипде әдеўир байытқан.

Қ ар ақ ал п ақ  поэзиясыпда пүткиллей сыйқасы шы- 
ғып кстксп; «болд1л», «жолды», «толды» дегсп уйқас- 
лардап  көрс ол араб, па^къ! ҳәм тү|)ки тплписи кир- 
ген сиионимлер тийкарыпда қосыққа ж ац а  уйқас из- 
лейди. Мысалы:

Писте бурыиында тилла әребск,
Еккп 1^ара көзиц екин бйладек.

«Бозагаўлы  нәэәлии*

— деп жазып, қар ақалп ақш а әребек сөзине өзбекше 
жбәледек» сөзин уйқастырады. Яки болмаса «Қуба 
қуш» қосығыпда:

О лсси  м('тк'м ^шпы,
Иоқдур сс]]Д1.'К ҳсш Г)ир бааи.

— деп жазыи «ралы» сө.ш мсчюи парсы тилииен кирип 
келген «базы» позш! у|'1қас сыиатыида қолланады. Ал, 
гейбир уйқаслар болса ту |жи сөзлериниц айтылыўы 
бойыиша қурылгаи. Мысалы:

Сс'11и дипиб Зийўар ағлар,
И үрск бағрг.т ота дағлар,
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/ Өлгенше нстәб сорағлар,
Кол ҳа-ҳа, қуў-қуў, қуба қуш.

Әжинияз булардаи тысқары ц арақалпақ  сөй.^юў 
тнлинде үлкен шеберлик пенен пайдаланған.

Ҳәрбир шайырдын шеберлиги оныц ж анрларды  те- 
рея өзлестириў уқыбы менен де өлшенеди. Әжинияа 
тил шеберлиги менен кезге түсиў менен бирликте қара- 
қалпақ  поэзиясынын, ж аирлы қ өзгешелигин байытыў 
ж ағынанда тереқ из қалдырған шайыр- Қ арақалп ақ  
поэзиясыиық сағалары  терме-толғаўлардан ибарат 
болған болса, оныи кейииги дәўири тек төрт қатарлы  
қо^.ық пенен уласын, ал Әжинияз ноэзиясына келгсн- 
нен баслап ғәззел, мухаммас ҳәм рубайылардын пай- 
да болғанлығын көремиз. Негизинен алғанда бул жаг- 
д айларда шайырдыц билими, талғам ы  ҳәм өзинен басқа 
әдебиятларды шебер үйренгеЕ1лигинен екени молим- 
Әжинияздын. мухаллес ҳәм рубайы ж анры на тийкар 
салғанлығы ҳаққы нда көп иикирлер айтылды.

Әжинияздық шсберлнк жолын көрсетип бернўшн 
жоне .бир фактор онық шығыс шайырлары тәсирииде 
ж азы лған  минатюр образлары  болып есапланады, 
Б ул  усылда нсгизинен муҳаббат лирпкалары  тийка- 
рында пайда болып қы зларды қ ж еке ағзаларын то- 
рийплеўге бағышланады, Күншыгыс поэзиясында бул 
мнниатюр образлар. қаш, көз, жүз, тнс ҳәм ләбтин 
гөззаллығыи сүўретлсўге бағышланған. Бул усыл 
әсиресе Н аўайы .ҳам Фнзулий поэзиясыпда оғада ай- 
қын көринеди.

Әжииияз усы усылды қар ақали ақ  иоэзиясында да- 
шебер қолланған. Негизииен алынғанда бул образлар  
араб  ҳәриплерине усатыў тнйкарында пайда болган, 
Мысалы:

*Сын»—сыядек қашларын ҳинжу тизплмиш шашынз»,
«я»—яйдек қашларыц оқ кнрпигиқ бағым е.зип»,
<Те—тисиндур дана-дана ләблериқниц паллары»,

; «Ләм әлип» тек ләблериқ балдан қосылмыш бери кел», 
«Қап»—қара көзлериндур тацғы жәўҳар көзлерин».
«Сын»—сыя зулпык тутарға қалмады ҳеш менде ҳал».
«Бе»—белиц қыпша дилбар көзгенец ша.хла ўэли.

Ол Араб ҳәриплери тийкарында пайда болған мм- 
ниатюр образларды  тек муҳаббат темасын ган;| б.-ипь
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етип отырмайды. Буннан ты сқары  кунделнклн тур- 
мысты баянлайтуғын образлы қатар л ар д а  бар. 
Мысалы:

Кеше кундуз қанғу бнлэ,
«Ллиф» қәддим «дал» болады.

Бунын менсн Әжинняздын тек Күншығыс поэзнясы- 
нын стнллнк дәстурлсрин таратыўшы адам —дсп қа- 
раўға  болмапды. Ссбеби ол өзге әдсбиятлардын дәс- 
түрлерин тсрсц үйрсиин қар ақалп ақ  поэзнясынық ра- 
ўаж ланы ўы на үлкси үлос қосты.

I

Ж У Ш А К ,

XIX әснрде ж асаған  қарақалпа1<; әдебнятынык көр- 
нсклн ўәкиллериниц бнри Әжинияз Қосыбай улы ҳақ- 
қыпда айырым йлим нзертлёў жумыслары, моногра- 

■фиялар жүзеге келген мененде бул әжайып шайыр ха- 
лықтын санасыпа толық жетип барды —дсп есаплаўға 
болмамды. Ссбсби Ожиипязда июберликтнц сырлары 
оғада К(-)И. Г>у,и ио'-;:тя сы^^ларып бмр ски китаи лснси 
ашыи керсстиўдс қ|.1Ги>т. ('сбсби . \ ; )рби| )  алымиыц тал- 
ғамы ҳар|';ыГ|.лы болады. Бир1'ў.псри шаГилрдыц өмир 
баяныпа к н б и р с к  и г м б а р  б с р с с ,  би ] Н 'ў лс р  қосы^слары-  
ныд тексто.чогиясыл.■) мтмПа]) б с ] ) м с к и 1 и болады.

Оныц үгтиис Ож1мтяздыц аса Н1айырлығы, қосық- 
ларында а]);|б, иа])сы тилииии. көилиги, сөзлсринин 
ширелили111 1).;| ҳаққьшда сле де жетерли пикирлердин. 

,айтылмаГ| а 11.1])гам.мыгыи би.пдирсли. Соиыц ушында 
Әжинияз қа])аЕ\а.'М1Л1  ̂ адсбиятЕ.шда өзиие ыланық ба- 
ҳасын алды дси омлаў ушыи! сл е срте.

Сол жагыи сса1М\.'1 ал1'амда Ожпииязды изертлеўге 
белгнлн шайырла]), гскстологла]), П1ы1'ыс тапыўшы- 

■лардыцда а]1а..чагыуы '^у])! : т  г;и1. Себсби Әжииияз 
ўақтыида ө:1 ()қыў11иы.ма])ыи таба алмай қыйлаиған 
болса, ҳо.чир ();пм1м,1. хақьм"м\ыГ| и.чсртлсўшплерии таба 
ал м а й 1( ы Г1 п а,л м а қт а .

Биз өзими.чдиц 19()« жылы жақлапгаи «Қ арақалпақ  
■әдебиятыпда Шыгыс к.д;1сст\.лс])и дәстүрлери»—деп 
аталған  кандпдатлық жумысымызда Әжинияз иоэзия- 
сына үлкен итиба]) бс])гси болсақта соцынан басқаша 
темаға өтин кеттик.
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Бул бизиқ Әжинияз цоэзиясын изертлеўден лүткил- 
лей ўаз кешкенпмизди анлатпайды. Университстте 
классикалы қ поэзйя дәстүрлери бойынша ариаўлы 
курс жумысларын алын барыўымыздыд ези бул тема- 
ға  қайтадан  қайтыўымызды талап  етти. Соныч ушыи- 
да б ул  китапта Әжинияздын, поэзиясын ж а қ аш а  изе- 
ретлеў бағдарында жазылды. Әсиресе Әжинияздыц 
поэтикалық шеберлигине көбирек итибар берилди.

Китап халық массасыиыц тилеклерин есапда алып 
ш анырдық туўылғанына 170 ж ы л толыў юбилейи ҳүр- 
метине шығарылып атырғаны ушында Академиялық 
сы патламаларды қысқартып илимий массалы қ усы- 
лында ж азған ды  мақул көрдик. Сонын ушында китап 
илимнй-очерк деп аталады.
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етилгеи ўақты 10. 11. 93. ж . Қ агаз форм.чтм « 1х 108‘/я'>- 
ТнпографиялЫ!'; қағаз 1. Әдебий гартпу)'.'!, Кегль 
Яа 10. Ж оқары баспа усылыида бас-ы,)|Д|.1 Қөлсми 
*,625 баспа табақ. 7,77 шәртли басиа 7,58
есап баспа табақ. Нусқасы 3000, Иуймр 111.1 Л'' 1,'5б. 
Ба.ҳасы шәртнама бойыпша.

«Билим» баспасы. 
назаров көшеси, 62.

742010. Нөкис ^̂ а.ч.чгы, .Л. Д ос-

Қарақалпаг^стан Республпкяс:.! Гтги;! п и  |1'1Гп.и1т.1 
Мәмлекетлик комитетиник\ «Прапла* к м п .ь  ыпми 50 
жыллыры атындағы 11өкис ио.'|И1 (мфкш иитаты. 
742000. Нокпс қаласы, Қара^^алиацс 1.111 мчи.тп, 9.
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