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Е. Раушановтын, 
«Ғайша бибі» моэмасы

Dossanova N.Zh.

Yesengali Raushanov's poem 
«Gaisha Bibi»

Досанова Н .Ж .

Поэма E. Раушанова 
«Ғайша бибі»

Есенғали Раушанов «Гайша бибі» поэмасыида түрік қанаты, 
ондағы ел басқарып отырған қаған, қағаматтың ішкі жоне сыртқы 
саяси жағдайы, халқы жайын өлеңмен орнектейді. Поэманың басты 
кейіпксрі «Ғайша -  бүрын-соңды қазақ поэмаларында кездеспеіен 
тың бейне». Автор Ғайшаның образын үлкен шеберлікпен суретте- 
ген. Е. Раушанов поэмадағы әрбір кейігікер арқылы сол доуірдсгі бо- 
лын жатқан ел ішіндегі қал-ахуалды бүгінгі күнмен салыстыра оты 
рым кесек пікірімен келелі ой тастайды. Е. Раушамовтың поэмасында 
фольклорлық дәстүрдеі і жыр үлгісін, халық ауыз жомс жазба одс 
биеттеі і ерекше эсер туғызған эпифора тосілім пайдалана оты 
рып жыланның зары арқылы күллі жаратылыстагы қайшылық пен 
қиянаггы ашады. Ел жадындағы ацызда Айша қызды жылан шағып 
одтірсді. Ал, Ғсенгали поэмасында Ғайшаның олімі, жыланның шағуы 
мүлде басқаша жаг дайда өрбіген. Лдамдар тағдыры мен жыламдар 
олемін қатарластыра берудің өзінде көне іанымды негізге алу бар. 
Фольклорлық үлгідеі і қиссалар үрдісін, сондай-ақ, дастаи сары 
нын жаңаша қалыпта түрленікен ақын Е.Раушановтыц «Гайша бибі» 
поэмасының қүрылымы, көркемдік-эстетикалық қүндылығы мсм озск 
еткен оқигасы т үрғысынан алғанда оз алдына ерскшс корксм дүние.

Түйін сөздер: конс түркілср, фольклор, мифология, жыршылық 
мәнер, Гайша бибі, қагам, ханпіа, жыландар жыры, Күлтегін, түркі- 
лердің жеті белгісі.

L. Raushanov's poem «Gaish bibi» narrates about the Turkish khaga- 
nate, about the руфв of the khaganate, its foreign and domestic political 
conditions and its people. The main image of the poem «Gaisha is the 
Character Who Is Earlier Not Met in the Kazakh Poetry». The author skillful
ly reflects an image in the poem. In his work E. Raushanov comparing the 
way of life of the people of that era to the present makes you think over. 
In E. Raushanov's poem using the samples of the epos of folklore tradition, 
the device epiphora which leaves special impression in oral and written 
national legends and sayings transfers contradiction and evil around the 
world in the entreaty and voice of snake. According to the national legend 
Aisha dies of bite of the snake. But in Esengali's poem the bite of the snake, 
Gaisha's death have allegoric value and don't coincide with the existing 
legend. In transferring the destiny of the person and the world of dwelling 
of snakes in the poem the basis on ancient consciousness is traced. From 
the point of view of structure, artistic and esthetic approaches and the 
based event of the poem «Gaisha Bibi» of L. Raushanov who has changed 
and presented the traditions of the kyssa of a folklore sample, and also 
features of dastan in a new light this work is a peculiar special work.

Key words: ancient lurks, folklore, mythology, manner of the poem, 
Gaisha bibi, khan, hansha, the voice of snake, Kultegin, the seven signs of 
ancient Turks.

I Іоэма E. Раушанова «Еайша биби» повествует о турецком каганате,
о Высшем руководстве каганата, о его внешней и внутренней полити
ке и о его народе. Елавный образ поэмы «Гайша -  персонаж, ранее не 
встречаемый в казахской поэзии». Автор мастерски передает образ 
в своей поэме. В поэме Е. Раушанов сравнивая образ жизни народа 
той эпохи с современностью заставляет призадуматься. В поэме Е. 
Раушанова используя образцы эпоса фольклорной традиции, прием 
эпифоры, который оставляет особое впечатление в устных и пись 
менных народных преданий и сказаний передает противоречие и зло 
во всем мире в мольбе змеи. По народному преданию Айша умирает 
от укуса змеи. А в поэме Есенгали укус змеи, смерть Гайши имеет 
иносказательное значение. В передаче судьбы человека и мира 
обитания змей в поэме прослеживается основание на древнее созна
ние. С точки зрения структуры, художественных и эстетических 
приемов и основанного события поэмы «I айша биби» L. Раушанова, 
который изменил и предал т радиции кисы фольклорного образца, а 
также особенности дастана в новом свете, данная работа является 
своеобразным особенным произведением.

Ключевые слова: древние тюрки, фольклор, мифология, поэти 
ческое мастерство, I айша биби, каган, ханша, «мольба» змей, семь 
символов тюрков.

С? 2016 Al-Farabi Kazakh National University



Е. РАУШАНОВТЫҢ 
«ҒАЙША БИБІ» 

ПОЭМАСЫ

зл-Фараби агындағы Қазақ ұлттық унивсрситетінің II курс магистранты,
Алматы қ., Қазақстан, e-mail: d.nazira@ mail.ru 

Ғылыми жстскшісі -  ф. г. д. профессор З.Н. Сейітжанов

«Ғайша бибі» көрнекті ақын Есенғали Рауиіановтың көр- 
ксмлік ізденісіисн туған тартымды туынды. Алдымен «бас 
қонақ пен үлксн-кіші, жас талаптыц» одан ксйіп «жақын ксл 
арғы-бсріі жат псн жуық» деп коптің назарын өзіне аударады. 
Бүл арада ақын озін жыршының орныпа қояды. Жогарыдағы 
көпке қарата айтылған сөздсрі хисса-дастанды айгар алдындағы 
достүрлі сөз саіггасын ескс салады. Сондай-ақ, «жасымнан айг- 
ып жүрген хиссам еді» нсмесе «бүл өзі жаңам смес, ескім сді» 
деуіне қараганда оқиганы жасынан жадында сақтап өскенін 
аңғартады. Поэманың оқиғасы ел аузында айтьтлыгі жүрген 
аңыз болуы да мүмкін. Ал, ноэманың соңын былай аяқтайды:

...Хиссасын Ғайша бибі біз бітірдік,
Саламат-сау болыцыз!
Тәмэт. Тэмэм [1, 375]

дсгсн жолдар да хиссаитыл ақындардыц шығарма соңында 
айтатын кпнігі создері. Дсмск, ақын оз поэмасыиың бастауы 
мси аяқтауын да бұрыніы дэстүрді сақтауды саналы түрде 
жон санаған. Әйткені, ақын-жыршы «хиссасын Ғайша бибі 
бастауға» ниет еткенін айтады. Гайша бибіні хисса деп атаган 
скен, хиссаша бастаи, хиссаша аяқтау қажст. Сол себспті осы 
стильдік тэсілді таңдаған. Тіпті кіріспсде «тізгін қагар» дссс, 
эпилогты «сөз қаңтару» деп жылқы малына қагысты үтым бе- 
рстін сөздсрді қолдануы да жоіарыдағыдай мақсаттап туған 
сияқты.

Ақын ел аузындағы аңызга да қүлақ түре отырып, ойын 
өзініпс ореді. Ғртсдсгі көмсскі көрініскс коңіл аударады. Түркі- 
лср слінің ксй белгілерін андатары анық.

Ьүл «чі жацам емес,
ескім сді,

Длыстан жангыркнып сстіледі.

Мақал бар:

«Түлігім-жылқы, түбім -  түркі»,
Ал тарттық сол түркіден көшті бері [1,318],
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деген жолдардан «түлігі -  жылқы, түбі -  түркі» 
сліндс болған оқиғадан бастайтынын аңғартады. 
Бүдан соң Көк Тоңірге табынатын бір елдің «көк 
сслдір корксм далада» көшіп-қонып жүрстінін 
суретгей к с л і і і , тарихтың қай ксзін шығарманың 
арқауына айналдыратынын аңгартады. Бірақ 
ақын түркілсрдің сол түстағы тарихының олі де 
комсскі тұстары барын да ссксртіп өтеді.

Бір слдің өтксні хақ к ө ш і і і - қ о н ы п ,
Көк селдір,
кәрксм дала бесік болып.
Әлі сшкім алдымьша жайған емес,
Сол ксштің бума-тсңін шсшіп беріп [1, 319J, -

ДСЙДІ.
Ақынның «түбім -  түркі» деп отырған елі 

тарих сахнасына қай ксзде шыққан, қандай ел?
Тарих гылымының докторы, профессор 

Чапай Мусиннің зерттеуінде: «Түрік» дсгсн 
ат алгаш рст 542-ші жылы аталады. Қытайдың 
солтүстік батысында орналасқан Вэй князь- 
дігіне түріктер (турцюс) жыл сайын шабуыл 
жасап, ойрандап отыргаидыіы жоніндс айт- 
ылады. Қытайлар түріктерді сюнну-гұндар дсп 
атаған, мүның өзі түріктердің ғүн тайпаларының 
жалгасы скенін корсстсді» [2,43].

Ертедегі Скиф (сақ), үйсіи, қаңлы, огыз, 
қыпшақ -  бәрі де түрлі аймақтарды мекендеген 
түркі монгол руларының эр кездегі ру-үлыстық, 
бірлестік атаулары болса, V ғасырда осылар 
нсгізде түркі халықтары қауымдасып, түркі 
қағанаты орнаганынан тарих арқылы хабарымыз 
бар.

Өз кезінде үлкен мсмлекет болған түрік 
қаганатыныд бсдслді сл болғанын, алыс-жуық 
басқа елдер қарым-қатынас жасауға мүддслі еке- 
нін аңгарамыз.

Ьас ұрып түргеш-басмыл бұл табынды,
Саудага Самарқаннаи жұрт агылды.
Ыцыраиып ксрусн тартып
Үрым, Тибет,
Ғлпілдеп елші салды
Тұрпан, Үпді [1,319]

Лқын түркі мсмлсксті нс қағанат тарихын 
жазуды мақсат етпеген. «Оралмасқа кетксн сол 
күннің» ашылмай, шешілмей жатқан «бума-те- 
ңінен» сыр суыртпақтап, там-тұмдап хабардар 
стсді. Өйтксні ақынның озінің де тарихтан мол 
хабары болганы шығарманың он бойынан жақсы 
аңғарылып отырады.

«Түрксш қағанаты 704-756 жылдары өмір 
сүрді. Түрксш қағанаты халқының зтникалық

кұрамы нсгізінен сары жоне қара түркеш I 
тайпаларынан тұрган. Жазба дсректердің көр- I 
сетуі бойынша олар Шу, Талас, Тле бойларын I 
жайлаған. Шу бойындағы түрксштср сары, ал 
Талас аймағындағы түркештер қара түрксштср 
дсп аталған. Түркеш қағанатының билеушілс- 
рінің негізін қалаушы Үшслік-қаған 699-706 
жылдары билік жүргізді. Үшелік олгсннен кс- 
йін билік оның баласы Сақал-қағанга көшті. 
Оның сл билеген кезі 706-711 жылдар. Бүл ке> 
дс слдің іінкі жоне сыртқы жағдайы өте күрде- 
лі болды, бірлік болмады. Қаған билігі үшін 
сары және қара түркеш тайпаларыныц арасында 
талас-тартыс басталды» [2, 49].

Автор түркі слінің басты-басты белгілерінен 
қадау-қадау мэлімет бсрі сн соң бірдс Таластың 
арғы бетін мекси еткен слді «Түркі еместер» деп 
шартты түрде бөліп корсстеді дс, бүл слдің ле 
атақ-даңқы етпкімнен кем емес екенін атап кор- 
ссгсді.

Осал жұрт дсй алмаймыз мұны, сірә,
Көп сксн ұлтаны да, 
ұлысы да,
Шаһардан шаһар санап жаңылысқан,
Жолаушы шыққан кезде бір ұшына [1, 320],

деп ақын «кок тіреп тұрған сол қаганатқа» 
қысқаша сипаттама береді. Пкі жұрттың -  Түр- 
кі мсн Түркі еместсрдің қуат-күші мығым. Бұл 
екі елдіц «шскіспсй, бскіспсуі» де мүмкін. Сон- 
дықтан екі ел айқасыгі-алыспаса да бірін-бірі 
сырттай бақылайды.

Біз айттық скі жұрт га арыстан деп,
Айқаспай арыетандар қалысқан ба ед?!
Әзірге жұлқыласмай бірақ олар,
Ііірін-бірі аңди тұрсын алыстан кеп [1, 321]

Тарихтың көп ғасырлық қойын-қатпарына 
көз жіберсек, сан түрлі ұрыс-шайқастар аз 
болмаганын білеміз. Тарихтан жақсы хабары 
бар ақын бұл арада татулық-тыныштықтың бұ- 
зылмауын қалайтыпын аңғартқандай болады. 
Ақын суреттсген айбыны асып, байлығы тасыған 
қағанаттың басынан құс ұшпаған, атағынан ат 
үріккси дүбірлі доурені оз кезеңіне лайық бояу- 
нақышымсн орпсктелгсндіктен, көркем піындық 
көрінісі ретінде көңілге бірдей ұялайды. Бірілік- 
татулық бар жерде жақсылық та болмақ. Өсіп- 
өркендеп қалыпты тіршілік етуге мүмкіпдік 
болары даусыз.

Поэманың бір болімі «Жыландар жыры» деп 
аталады. Тарихи жэне археологиялык дсрск- 
тсргс сүйснген зерттеушілер ежелгі түркілер-



ді жылан культі болғанын айтады. Сондықтан 
қазақтардың сспім-нанымында жыландардың 
өзіндік орны бар екснін ягни мифологиялық 
танымга н е т  болганы аңғарылады. Жылан куль- 
ті жайында зертгеп пікір айтқан Ссрікбай Қон- 
дыбай мынадай аңыздан мысал келтіреді: «Ты- 
ғылған казынаның міндетті түрде иесі болады, 
оны рұқсатсыз алған адам өлсді нс қаргысқа 
ұшырайды. Қазынаны танқан адам құран сөзін 
оқыи жылан қатеріпен құтылып алу керек. Бұл 
-ежслгі мифтсгі жыланның ата-баба рухы ретіи- 
дегі функциясыныц қалдығы» [3, 151J.

Ақын осы аңыздардан естіген, білгсиін өз 
шыгармасында ұтымды пайдалануды мақсат ст- 
кен. «Әлқисса ол заманда Талас жерінде болатын» 
ордалы жылан тагдырын қаганат халқының іс- 
орскетімен ұштастырып суреттейді. «Жыландар 
бауырына алтын басьш үйықтайтынын» білген 
адамдар қатыгсздік көрсстеді. Жср астындаіы 
қазынаны алу үшін олардың ордасын ойран стіп, 
тас-талқанын шыгарады, өрт қояды. Жылан озі- 
иің монолог зарында заманға шағына сойлеп 
былай дейді:

Таластың бойы тал еді,
'Гал бойым бар-ды эдемі.
Таіі түсте ксліп ортеген
Лдамзат дсген аң сді.

Немссе

Таластың тауы,
асианы -
Мсн ие дсді патша Адам.
Маңайын жалмай бастады
Керектей гамак тек соған [1, 322].

Жердіц асты-үстінің байльн ын исмдену үшін 
небір сүмдық эрекстке барған адамдардың ісі 
өтірік пс екен? Ақын осы арқылы отксн күннің 
дс, бүгінгі күннің шындығын жеткізеді. Байлық 
қуған қара нист пспделср бірлі-жарым смес, 
ордалы жылан екеніне дс қарамайды. Коншілік 
ордалы жыланга тиісуге болмайтынына қазір дс 
сенеді. Сондықтан жылан ордасын ойрандағап, 
туган жері мен суынан айырғап қатігездсрді 
жылан жыртқыш аңға балайды. «Адамзат деген 
аң сді» Мүндайлар табиғатты тәрік етіп, эколо- 
гияны бұзады. Бірак біреудсн қаймыгып қым- 
сынуды білмейді. Не қүдайдан, не адамнан қо- 
рықпаіан адамнан бэрін де күтугс болады.

Қорыкпа+ан жаман,
Қорыкпакан,
Қорқыныш жокгіа жоқ өмір [1, 323J, -  

деп үлкен философиялық ой түйсді.

Табиғатіың тспе-тсцдігін бүзудың ақыры үл- 
ксп апатқа пкелуі мүмкіп. Ордасы ойрандішып, 
отқа оранған жыланның нала мүңын жыланныц 
зары арқылы жеткізу ұтымды көркемдік тпсіл. 
Осы арқылы обал сауапты ссзінбсйтін қайырым- 
сыздарды, қатігездікті шенейді. Бүл откеннің де, 
бүі інніц де шындығы десек, артық айтқандық 
болмайды. «Ақын жыланныц зары арқылы күл- 
лі жаратылыстаі ы қайшылық нсн қиянатгы 
ақтарады... Адамдар тағдыры мен жыландар 
әлемін қатарластыра берудің өзінде коне таным- 
ды негізге алу бар» [4|, -  деп жазады Ж. Ай- 
мүханбет.

Жылан -  тотем. Готсмді қасиеттеу салт 
болі ан. Пртедегі таным қайта жацғырды. Ондай 
киелі мақлүқіарды ортеген адам бақытты бола 
ала ма? Керісіпше олардың киссі үруы мүмкін. 
Басына гүсксн тауқымстті яғни ортке оранған 
алтын бауыр ана жылан ө к ін і і і і і  орнек тартады.

Тарылтып қырдың гынысын,
Ұмтылды біздсй сорлыга,
Қоргану дсйді мұііысын,
Шабуыл дсудің орнына.
Айырып соңгы суымнан,
Ііақалы сайды тағы алды 
Қаймығушы еді уымнан 
Уға да тапты амалды [1, 323J, -

деп шағыпуы орынды. Өйткені, жер-ана адамның 
ғана мексн-түрағы смес, басқа да сан түрлі жан- 
жануар, мақлүқтардың омір сүріп жагқан ортасы 
смес ие? Жер бстіндсгі тірлік иелерінің бэрін 
жойып-жоғалі ып оіырса, оның арты не болмақ. 
Адам бойындағы адамгсршілік қайда? «Үйгс 
кірген жыланға ақ қүйып шығаратын» салт 
қайда? Адам баласы мүндай гексіздік-жат қы- 
лыққа қалай ran болды? Ақын шыгарма желісі- 
не «жыландар жырын» бекср кіргізіп отырмаған 
екен. Автор болып жатқан сан түрлі қайшы- 
лықтарды жыландар жыры арқылы эдемі жеткі- 
зеді. Осы ретте сскерте кетср бір жай туынды- 
ның Dp бөліміндегі оқиға бір-бірімен үштасып 
жалғасгық тауып жатса, кейде «автордан», кейде 
«олқисса» деп берілсгін авгорлық ой шегіністер 
қара созбен баяндау үшырасып отырады. Бүл 
батырлық жырдаіы баяндау тосіліне үқсастық 
танытады. Алайда ор болімдегі қара сөздердің 
де өзіне тон қызмет агқарып түратынын аңғаруға 
болады. Ақын бір кезектс олец мен қара сөз- 
ді қабыстыра жырлайды. Кейде оқнғаны эңгі- 
мелеп жеткііутиі ретінде қосымша түсініктер 
беріп отырады. Моселен, алғашқы қара сөзде 
Талас жсріндс ордалы жылан болатынын, бірақ 
адамдар жыланға, жыландар адаміа тимейтін,



ксйін қаганат халқы тсріс іс-әрекетке жол бергс- 
нін баян етеді. Бұдан ксйін де өлең мсн қара соз 
кезектесіп отырады. «Қағанатта жылан даусын 
еститін жалгыз адам қалған көрінсді. Ол Ғайша 
есімді ақын қыз екен», -  деп оны таныстыруды 
бастайды. Автор Ғайша жайында біршама молі- 
мет береді.

«Сөз басына қайта» оралады. Ана жыланның 
зары Гайшаны терең ойға батырды.

Аспан дсгсн
Адамның шаңырагы,
Жер менен Су
Меншікті малы,

наны.
Ө і жиһазын талай ма жаг мүлкіндсй,
Өі жиһазы еді гой бәрі дағы ...

Болмады гой болмаспен белдескенің,
Жылан көшті жұртынан,

ссн кошпедің.
Сыртың Лдам болғанда,

іпіің -  жылан,
Нс болады ертеңің,

жерлестерім? [1, 328]

Ғайшаның осы ой монологында үлкен сезім- 
сыр айтылады. Бұган не айтуға болады? Жср-ана 
адамды асырап отырған жоқ па, жерсіз-сусыз 
күн коріп өмір сүру мүмкін емес екенін адамдар 
нсге есінен шығарады. Өз қазынасын өзі талап, 
ордалы жыланның ордасын бүзу адамгсрші- 
лікке лайық іс пс екен?! Ьаяғыны бастан құлақ 
садақа дсйік. Ал қазір де «Сырты -  Адам, іші 
-  жыландар» аз ба? Бұл бұрыңғы емес, қазір- 
гі шындық десск тс болатындай. Жерге, слге не 
адамға жаны ашымайтын адам-жыландар элі бар 
екенін мойындаган жөн. Бүл тіпті әлемдік өзекті 
моселс.

Ақын «Таласта таласа смген екі ел» тарихы- 
ның қалың қатпарына басқаша айтқанда, түр- 
кіліқ түп нсгізін аңғартады. Гайшаныц жазған 
«Төрт кітаптан шыққан бір кітап» еңбегінің бір 
бөлімінде мынадай түжырым бар: «Түркі емсс- 
тер мен түркілер қазір қыл көпірдің үстінде түр. 
Согыс бүтін бастала ма, ертең бастала ма -  сш- 
кім білмейді. Бір қызығы, мүнда да, онда да ер- 
теңім не болады деп жүргсн халық жоқ. Борінің 
мақсаты -  алу, алу, ала беру, жинай беру. Кімнен 
алып жатыр, неі с алып жатыр -  бірінің қаперіне 
кірсеші. Мухаммед жасаған діннен қайран кетті. 
Не істеу керек? Абзалы, анық қатесін білу һэм 
жөндсу дүр» [1, 325].

Автор шегініс арқылы бұрынгы өткен ғасыр- 
лық таным-түсінікті жаңғырта, оны бүгінгі күн 
болмысымен ұштаетьтра бейнелейді. Бір жағынан

қарағанда, көне түркілік таным, екінші жағынан 
Караганда, шарггы гүрде болеа да дол қазіргі заман 
шындығын еуреітеп отырғандай ойда болаеыц. 
Бірақ поэманыц «тізгін қағарында» ақын «түлігім -  
жылқы, түбім түркі, ал тарттық сол гүркіден көш- 
ті бері» деген сөзіне де күлақ гүреек шығарманың 
қай кездегі оқиғадан бастау алатынын аңгаргандай 
боламыз, яіни автордың көркемдік қиял ізденісі- 
нсн туган гуынды десек болады.

«Ғайша -  бұрын-еонды казак поэмаларында 
кездеспеген тың бейне» [4]. Сонда Ғайша қандай 
әрекетімен ерекшелснеді. Ең алдымен оның өзі- 
не тон таным-түсінігі бар. Осы тұста да автор 
Ғайша жайлы қосымша түсіііік береді. (Себебі 
поэмада автор оқиганы баяндаушы ретінде көрі- 
неді). «Біздің кейінкеріміз -  Ғайша Інжіл, Зобур, 
Тэурот, Қүранныц ешқайсысын мойындамайг- 
ын. Жоқ, сіздер кешіререіздер, ол атеист емес 
еді. Жұрт Ғайшаны білім қаққан адам десе, ол 
озін Қүдаймьтн дейтін». Сонда Ғайша ешқандай 
дінді мойындамаі анына қарағанда, оған басқа 
бір дін керек сияқты. Жоқ, ол ана-жылан зарын 
естііснде терең ойға батады. Сондықтан «Төрт 
кітаптан шыққан бір кітагі» сцбсгін жазуды 
ойлайды. Еңбектің нсгізгі бөлімдерінің біріндс 
ата-анасы ұсташ ан ислам діні жайында:

Сиынып анам ості,
атам өсті.
Демек, бұл мсн үшін де жат емес-ті [1, 325], -

дсп мойындайтын ксйіп танытады. Демек, 
Ғайшаның санасы сан сауалға толы. Ол жазагын 
еңбсктіц бөлімдерін оқығанда осындай ойға ке- 
лссіц. Қалай десек те Гайшаның күрделі болмы- 
сы қайшылық пен күрескс голы екенін көреміз.

'Гереңірек түсінсск мұндай түсінік бслгі- 
лі бір уақыттың шыидыгы екенін айта ксгксн 
орынды. Ақын кобіне астарлы айтуға бой ұрады. 
Тұспалдап-астарлап отырып-ақ Ғайша болмы- 
сын аша түседі. Гайша Мүхаммед пайғамбармсн 
диалогынан ксйін озінің «Төрт кітаптан шыққан 
бір кітаптыц» алгашқы бөлімдеріндс «Адам- 
құдайды» долслдеуге арналған пікір терістігін 
яғни дүниеге кең түсінікпен қарауга шамасы 
келмегенін үғады.

Ғхенғали Раушанов осы бір ғана поэмасы 
арқылы озінің жан-жақты ақын екендігін, 
поэзияға эбден дайындалып келгендігін, ойы 
үшқыр, төселген суретксрліі ін көрсетеді. Откен- 
ді бүгінгі заманмен үштастыра отырып бірнеше 
кейіптегі тіршілік иесінің көзқарасын басты ке- 
йіпкср Ғайша образы арқылы бсрсді. Сондай-ақ, 
түркі халқының ел билеушісі қаған мен хагтық



арқылы астарлы сөзбсн «бәрінің мақсаты -  алу, 
алу; ала беру, жинау беру. Кімиен алып жатыр, 
неге алып жатыр -  бірінің қаперіне кірссші» бү- 
гінгі билік басыидағы шенсуніктердіц іс-эреке- 
ті, «Мухаммед жасаған діішен қайран кетті» деп 
шіргі жастардың алданып басқа діннің жетегін- 
де жүргепдері астарлана айтылса да бүгінгі күн- 
де осының борі де көрініп тұрады.

Қаған мен Күлтегінніц диалогы арқылы түр- 
кі елінің күш қуаты зор мемлекет болганын, жеті 
белгісін жіліктеп тарқатып айтып береді.

Поэманың еоңында жыландар жырына қайта 
оралып, жыландардың уынан ақын қыз Ғайша 
оледі. Осы мазмұндьт желі сонау «Айша бибі»

аңызындағы Айша кызды жылап шағып алуымен 
сюжеттік оралымдары сойксс келеді. Бірақ ақын 
озіндік ой танымына сүйепе отырып тартымды 
туынды жазған. «Халық жадындағы аңызды, 
коне түркілік танымды нсгізге алып, оны мүл- 
де баеқа арнада дамытқан ақынның үлттық жә- 
не адамзаттық мұраттарды биік көркемдік дец- 
іейде жырлай білуінің өзі ақындық қарымның 
қаншалықты кемелге келгенін дәлелдейді. Эри
не, түрлі тақырыптағы поэма үлгілері XX ғасыр 
эдебиетінде көптеп саналады. Солардыц ішінде 
шоқтыгы биік тұрған «Ғайша бибі» иоэмасы»|4|. 
Бұл шығарманыц қазақ одебистінде өзіндік орны 
бар екені дау туғызбайды.

Әдебиеттер

1 Раушанов Е. Бозаңға біткен боі жусан: Өлеңдер мсн поэмалар. -  Алматы: Раритет, 2006. В.384.
2 Мусин Ч. Қазақстан тарихы. Оқулық, 4-гаі басылым. Алматы: Норма-К, 2008. -  Б. 640.
3 Қондыбай С. Қазақ мифолоі иясына кіріспе. -  Алматы: Арыс, 2008. Ь. 376.
4 Аймұханбет Ж. Е. Рауіпановтың «Ғайша бибі» поэмасы гуралы сыр \\ Ақиқат ұлттық қо+амдық-саяси журналы, 

2014.-№11.

References

1 Raushanov Е. Bozang»ga bitken boz zhusaniO’lender men poemalar. -  Almaty: Rari»tet, 2006. B. 384.
2 Musi»n Ch. Qa/atjstan tari»xi: Oquliq, 4-shi basilim. -  Almaty: Norma-K, 2008. -  B. 640.
3 Qondibai S. Qazaq mifologi»yasina kirispe. - Almaty: Aris, 2008. -  B. 376.
4 Aimuxanbet 7.Һ. E. Raushanovting «Gaisha bibi» pocmasi turali sir \\ Aqiqat ulttiq qogamdik-sai»yasi» zhumali, 2014, -  

№ 1 1 .


