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-  Шоңан аға, Исатай, Махамбет,
Жәңгір ханның бейнелері әдебиетте
ңаншалықты көріністапты?
-  Ең алдымен, Махамбет Өтемісұлы -  

өз өлеңімен өмірін жырлап, өлеңдерінде 
өз бейнесін сомдап кеткен ақын. Бөкей 
Ордасындағы шындықты Махамбетше 
жырлап, асқақ үні мен дауылпаз жырын 
айналасына айқын танытып, жеткізіп 
кеткені кемде-кем. Сондай-ақ, сенімді 
серігі Исатайды да өзінен артық санап, 
өлеңдеріне қосты. Жай қосып қана 
қойған жоқ, сөзбен суретін салып, 
санамызға өшпестей етіп «сіңдіріп» 
кетті. «Мұнар күн», «Соғыс», «Өй, Ма
хамбет, жолдасым», «Мінгені Исатайдың 
Ақтабан-ай»т.б. толғауларындағы ба
тыр тұлғасын ешкіммен шатастырмай, 
сан буын алмасып, сан ұрпақ оқып, 
өсіп келеді. Ақын өлеңдерінде ел 
билеушілерінің де, халық өкілдерінің 
де, батыр-бағландардың да түлғасы 
шынайы сомдалып, оқырман жүрегінен 
өшпестей орын алғанын айрықша 
мақтанышпен айтамыз.

Халел Досмұхамедұлының жеткізуінде 
«Ордасын ажар ету үшін», Жәңгір 
маңайында батырлармен қатар, ақын- 
жыраулардың да көптеп болғанын, 
ал олардың өз кезегінде Орда маңын 
өлең-жырдан кенде қылмағанын, оның 
төңірегіндегілерді, хан-сұлтанды, би- 
бағланды, батырларды мақтап, кейде 
даттап өлеңге қосқанын аңғарамыз. 
Өрине, ол өлең-жырлардың көбі бізге 
жетпегені мәлім. Бізге жеткен деректер- 
де Махамбет, Шернияз, Алмажандармен 
қатар Боран, Жанұзақ, Байтоқ, Ерубай 
т.б. жыраулардың есімдері аталады. 
Кейбірінің өлең жолдары бүгінге жет
кен. Таптық көзқарасты сылтау етіп, 
шығармалары біржақты бағаланып 
келген өлеңдеріндегі заман сипатын, 
хан беделін, батыр бейнесін,халық 
танымын бүгінгі күн тұрғысынан зер- 
делеп, көркемдік нәрі мен қоғамдық 
мәнін ашып көрсетуіміз қажет. Ығылман 
Шөрекұлының «Исатай-Махамбет» дас- 
танында, Шернияз Жарылғасұлының 
өлең-жырларында Исатай, Махамбет

Шоқан ШОРТАНБАЕВ, әдебиетші, әл-Фараби атындағы Қазак, 
Ұлттық университетінің аға оқытушысы:

МАХАМБЕТ СЕНІМДІ 
СЕРІГІ ИСАТАЙДЫ 

ӨЗІНЕН АРТЫҚ САНАП, 
ӨЛЕҢДЕРІНЕ ҚОСТЫ

бастаған шаруалар көтерілісінің жай- 
жапсары, барысы, қоғамдық өмір 
қатынасы, қайшылығы, батырлардың 
ерлік болмысы сөз етіледі. Жанұзақ 
жыраудыңЖәңгір ханға Бөкей зама- 
нындағы қазақтың қонысы тура- 
лы айтқандарынан да замана лебі 
сезіледі, хан ықпалы, беделі де қоса 
қамтылып,хан мен қара халықтың 
арақатынасы айшықталады. Халел 
Досмұхамедұлының Исатай-Махамбет 
көтерілісіне арналған зерттеуінде 
қалың көпшілікке белгілі өлеңдермен 
қатар «Байтоқ жыраудың Жәңгір 
ханды жоқтағаны», «Ерубайдың 
Жәңгірге айтқаны» деп келтіретін 
мәліметтерінен-ақ Жәңгірдің өз 
заманындағы бедел-дәрежесінен ха- 
бардар болып қана қоймай, көркем 
әдебиеттегі бейнесінің алғашқы 
үлгілерінен де мағлұмат аламыз. Соның 
ішінде Махамбеттің, Шернияздың 
өлеңдерінен Жәңгір, Баймағамбет 
бастаған билік өкілдерімен қатар, 
батыр-бағландардың да аты аталады. 
Кейіпкерлерінің болмыс-бітімін, адами 
қасиетін, ерлік істерін салыстыра- 
салғастыра жырлайтын тұстарынан 
олардың шынайы қалпын, шын 
бейнесін танығандаймыз. Өсіресе, 
шешендігімен, айтқыштығымен 
танымал болған Шернияз 
Жарылғасұлының қос ба- 
тырмен қарым-қатынасы 
ерекше болғанын, ердің 
ерлігін айтуға келген- ЙЙ 
де Баймағамбеттен 
ықпай, айтарын ай- 
тып қалғанын $
білеміз. Ерлерді 
елі сүйгенін, 
қадіртұтқанын, 
көтеріліс ба- 
сып-жаншылса 
да, халықтың 
аңсар-үмітін, 
ертеңге деген 
сенімін жасыта 
алмағанын 
тіл гетиекетіп , 
ел серкесіне 
балайды. Мы- 
салы:

Сағынам ауызға алсам Исатайды,
Ер тумас ел бағына ондай жайлы, 
Қарадан халқы сүйіп ханым дегвн, 
Жігіт еді терт турманы түгел сайлы,

-  дейді.
Баһадүрлерге деген ел сүйіспенші- 

лігінің айқын көрінісіндей «Ер еді, 
құтым еді, о, дариға-ай...», болмаса 
«Һа, шіркін, Исатайдай сабаз тумас», 
«Исатай -  ел еркесі, ел серкесі, Ақ алмас, 
алтын сапты, қылышым-ай», -  деп 
сүйсінуінен ақынның жеке басының 
ғана емес, қара орман халқының да 
ықылас-пейілін аңғарамыз. Азаматтық 
қалпын биік ұстай білген Шернияз 
ақынның жеке бас мүддесін көздемей, 
ер ісін бағалап, хан алдында қасқая 
түрып мақтауы да кез-келгеннің 
қолынан келер шаруа емес екені анық. 
Исатай түлғасы ақын жырлауында жан- 
жақты қамтылып, оның батырлығымен 
қоса ел бағына туған азаматтық қалпы, 
келісті мінезі, туған айдай нұрлы си- 
паты, туған халқына деген алғаусыз 
көңілі де шынайы бейнеленіп, біртұтас 
батыр кейпін ажарлауға септігін тигізіп 
тұр. Сонымен, ақын өлеңдерінде за
мана ерлерінің болмыс-бітімі айрықша 
суреттелген. Алмажан Азаматқызының 
«Жетім қыз» поэмасында ел билерінен 
зәбір көріп, Жәңгір ханға жете алмай, 
тауы шағылып, пұшайман болған жетім 

қыздың заманға қарата айтқан зары- 
нан ел билеушілерініңтолыққанды 

бейнесі ашылмағанмен,
Жәңгір заманының ызғарын 
сеземіз. Махамбеттің мүңы 
елді, ұлтты ойлайтын алаш 

азаматтарының 
да қасіретіне 
айналғанын, ал 
өлеңдері азаттық 
рухты оятуға, 
азаматтық ұстанымды 
айқындауға септігі 
тиетінін сезді.
Қайсар рухты 
ақынның күрескер 
өмірінен тағылым 
алып, бостандықты 
көксеген өлең- 
жырларын үлгі етті. 
Алаш ақыны Ілияс

VI
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Жансүгіровтің қаһармандарымыздың 
ерлік күресін суреттеуге арналған 
«Исатай-Махамбет» атты драмалық 
шығармасының болғанын көпшіліктің 
біле бермеуі мүмкін. Ақынның ұстала- 
рынан аз уақыт бурын аяқтаған туынды- 
сының кейінгі тағдырына да бей-жай 
қарамауымыз керек. Ақынды ақын 
танып, бағалағанмен, заманның үйіріп 
соққан желі рухтас ақындарды аяма- 
ды, бірақ сағын сындыра алмағанын 
кейінгі үрпақ үлгі етуі тиіс. Академик 
М.Қаратаев бұл пьеса туралы: «Иса
тай-Махамбет» пьесасы жазушының 
драматургиясындағы үлкен жеңісі еді. 
Мұнда ол өткен ғасырдың 30-жылдарын- 
да Ресей патшасының отаршылдары мен 
қазақтың хан, сұлтандарының қанауына 
қарсы көтерілген себептерін оның әлді- 
әлсіз жақтарын дұрыс көрсетіп, Исатай 
мен Махамбет секілді көтерілістің 
айбынды басшыларының образда- 
рын жақсы жасаған, әрқайсысын өз 
ерекшеліктерімен айқын бейнелеген. 
Ілиястың бай ақындық тілі осы пьесада 
өзінің қуатын, әуенін, бояуын молы- 
нан танытты». Махамбеттің өмірі мен 
шығармашылығы хақында толымды 
зерттеулер жазған Қажым Жүмалиевтің 
көркем шығармалар жазумен, аудар- 
мамен айналысқанын, соның ішінде, 
көтерілістарихын қамтыған «Айқас» 
атты романының бар екенін көпшілік 
біле бермейді. Тарихи тақырыпқа 
арналған бұл туындыда Исатай, 
Махамбеттің заманы және қоғамдық 
өмір қайшылығы шынайы қамтылған. 
Деректілік сипатының басым екенін де 
айтуға тиіспіз.

Сондай-ақ, Махамбет, Исатайлардың 
өмір сүрген дәуірін, қилы 
тағдырын сөз еткен Т.Өлімқұловтың 
«Қараой» әңгімесі,Ө.Өлімжановтың 
«Махамбеттің жебесі» атты романы, 
Б.Аманшиннің «Махамбеттің тағдыры», 
Қ.Мүқамбетқалиевтің «Бас жұтқан 
бас», Н.Өбуталиевтің «Қайран На- 
рын», тағы басқа да қаламгерлердің 
прозалық туындыларын атауға 
болады. Ілияс, Қасым, Қалижан, 
Мүқағалилар Махамбеттің отты жыр- 
ларынан рухтанғандарын жырға 
қосса, О.Сүлейменовтің «Махамбетке», 
«Махамбет өмірінің ақырғы сәттері», 
Ф.Оңғарсынованың «Алмас қылыш», 
М.Шахановтың «Нарынқұм трагедия- 
сы», «Өке үміті» сынды поэзиялық 
шығармалары да осы қатардан орын 
алады. Махамбет мінезді ақын атанған 
Фаризаның Махамбет рухымен тілдесуге

құрылған, көркемдік ізденісі ерек, 
болмысы бөлек поэмасында 
ақынның қайсар рухы, 
арманшыл жүрегі, ершіл 
тұлғасы, тұла бойындағы 
шер-қайғысы әдемі 
әдіптеліп, ақынмен 
болған «үш кездесу» 
шынайы өрнектеледі.
Ақынның заманға қарата,
Исатайды сағынышпен 
еске алып, елін үрпағына 
аманаттап айтқан 
«ойларын» елжіремей 
оқу мүмкін емес.
Өткен дәуір үнін бүгінмен 
сабақтастыруда Фариза ақын Махам- 
бетше көсіліп, Махамбетше «шешіледі».

-  Махамбет, Исатай және
Жәңгір ханның өмірбаяны мен
қайраткерлігінің зерттелу деңгейі
ңазір ңандай?
-  Исатай-Махамбет бастаған 

көтеріліс тарихы Е.П .Ковалевский, 
А.Ф.Рязанов, В.Ф.Шахматов т.б. 
орыс тарихшыларының, өзімізден 
Е.Бекмаханов, С.Зиманов, М.Қозыбаев, 
И.Кенжалиев, М.Неталиев, Ғ.Есім т.б. 
ғалымдардың еңбектерінде егжей- 
тегжейлі қарастырылды. Ұлт поэзиясы 
тарихында өзіндік үні, стилі, ерекшелігі, 
орны бар Махамбет Өтемісұлының әдеби 
мұрасы аз зерттелген жоқ. Оған ақын 
поэзиясының тақырыбы, жанры, идеясы, 
стилі, т іл і, лексикасы, көркемдік әлемі 
хақында әдебиетші-тілші ғалымдар 
тарапынан жазылған үлкенді-кішілі 
ғылыми мақалалар, зерттеу-моно- 
графиялар дәлел. Тұңғыш рет өлеңдер 
жинағын топтастырып, тасқа бастырған 
Х.Досмұхамедұлының игі бастамасы 
М.Өуезов, С.Мұқанов, Қ.Жұмалиев, 
З.Қабдолов, Х.Сүйіншәлиев,
Қ.Өмірәлиев, Р.Сыздықова, Қ.Сыдиықов 
т.б. ғалымдар еңбектерінде жалғасын 
тауып, ақын мүрасы ғылыми тұрғыдан 
жан-жақты бажайланды.

Халел ақын шығармашылығы тура
лы, Исатай-Махамбет көтерілісінің 
себептері, барысы, ондағы тарихи 
тұлғалар хақында тереңнен қозғап, 
алғаш ретжан-жақты қарастырған. 
Махамбеттің жыраулығы, оның ел 
арасында тараған сөздері, әсіресе, 
Баймағамбет сұлтанға айтқан сөздері 
туралы жазады. Ақындық алымының 
өзгеше екеніне тоқталады.

Мұхтар Өуезов «Өдебиет тарихы» 
еңбегінде ақын мұрасы туралы,

оның зар заман 
ақындарымен 
үндестігін сөз етіп, 
қимыл мен күрестй 

өзгеше жыры 
ретінде зерделесе, ал 

Сәбит Мұқанов бостандық 
рухындағы ақын 

деп бағалады. 
Қажым 
Жұмалиев 

ақынның өмірі, 
шығармашылық 

ғұмырнамасы, 
өлеңдерінің көркемдік 

ерекшелігі, т іл і, поэзиясының 
тарихи мәні хақында таратып 

айтады. Ақын қолданатын сөз 
образдарының мағыналық дәлдігіне, 
өлең жолдарының ішкі логикалык, 
беріктігіне, біртүтас жүйесіне ерекше 
назар аударады. Қазақ халқының тіл 
байлығын сергек көңілмен, сезімтал 
оймен қажетіне керегінше жарата 
білгенін тілге тиек ете келе, «Тілінің 
байлығы жағынан және оны шебер 
қолдана білуі жағынан Махамбет 
атақты сөз ұсталарының қайсысыі+ан 
болсын кем түспейді. Махамбет тілін ің 
асқан көркемдігі, эр алуан поэтик 
тілдердің элементтерін (эпитет, теңеу, 
троп, фигуралардың түрлерін) жеке 
де, өзара байланысты түрде де өте 
шеберлікпен қолдана алуында ғана 
емес, ең алдымен, оның өлеңдерінде 
кездесетін сөз образдарының өмір 
шындығына дәл келетіндігімен, сөйлем 
құрылыстарының ішкі логикалық 
байланыстарының беріктігінде», -  деп 
атап көрсетеді.

Белгілі зерттеуші ғалым Құлмат 
Өмірәлиев «XV-XIX ғасырлардағы қазақ 
поэзиясының тіл і» атты еңбегінде 
Махамбет поэзиясының тілін арнайы 
зерттеу нысаны ретінде алып, кеңірек 
тоқталған.

Сондай-ақ әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетінің әдебиеттанушы 
ғалымдары Жұмат Тілеповтің, Зинол 
Бисенғалидің, Қанипаш Мәдібайдың 
еңбектерінде Махамбеттің әдеби 
мүрасы жан-жақты қарастырылып 
келеді. Мәселен, Қ.Мәдібайдың «Қазақ 
әдебиетінің жауһар ғасыры» атты зерт
теу еңбегінде ақындық қуаты, қазақ 
өлеңіндегі өзіндік айшықты әлемі 
зерделеніп, Махамбет поэзиясының дара 
поэтикалық өрнектері сараланады.
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Журналымыздың бұл санында әдебиеттер үсынғаны үшін Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер 
кітапханасына алғысымызды білдіреміз.
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ИСАТАИ БАТЫР Ж ӘҢ ПРДІENEC, 
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ЖӘҢПРХАН ӘДЕБИЕТТЕП БЕЙНЕСІ

ИСАТАИТАНУ

Ғйдіпше ӨТЕБдЛІ:
ИСАТАЙ ОРДАНЫҢ ТҮГЕЛГЕ 
ЖУЫҚ ХАЛҚЫН СОҢЫНАН 
ЕРТКЕН

Ж акдакбКІЧ :
ЖӘҢПР БҮКІЛ  ҚАЗДҚТЫ 
ӨРКЕНИЕТКЕ АПАРАТЫН 
ЖОЛИЕН ЖҮРДІ

ИСАТАЙ ДЕГЕН 
АҒАМ БАР

Исатай деген агам бар,
Ақ кіреуке жағам бар,
Хан улымен қас болып,
Қара улына дос болып,
Хан үепгіне барганда, 
Шабайық ханды дегенде, 
Шапқандай ханды амал бар. 
Амал барда хан шаппай, 
Тәңірім қылды , не амал бар?! 
Ат туады байталдан,
Айт десең, лебіз қайтарман. 
Халық қайғысын айтуға 
Хан улынан тайсалман. 
Төрт-бес ж ы лдаі алысып, 
Мына турған Иса-екем, 
Ханның бір тауын қайтарған. 
Am туар ма шубардай,
Ер туар ма булардай?!
Мы на отырған Иса-енем, 
Дулығалы бас несіп, 
Душпанының қанына 
Ақ алмасын суарды-ай.

Махамбет
ӨТЕМІСҮЛЫ

Шскан ШОРТАНБДЕВ: 
МАХАМБЕТ СЕНІМ ДІСЕРІП 
ИСАТАЙДЫ ӨЗІНЕН АРТЫҚ 
САНАП, ӨЛЕҢДЕРІНЕ ҚОСТЫ

Қурметті
оқырман!
Бул нөмірді 
оқыған кезде 
осыдан ені 
ғасырға ж уы қ  
бурынғы 
көкейтесті 
мәселелер 
(әсіресе, ЖЕРГЕ 
қатысты) 
түйінінің әлі 
күнге шеиіілмей 
неле жатқанына 
куә боласыз!


