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B. Nurjekeev’in “Hey, Dünya” Romanında “Ebedi Devlet” Anlayışı 

 

Ainur AKHMETOVA
437

 

 

 

Özet 

Makalede 2016 yılında Kazakistan’da edebiyat ve sanat dalında “Devlet Ödülü” alan 

B.Nurjekeev’in “Hey, dünya” romanındaki “Ebedi devlet” anlayışı ve onun yapısı ilk defa 

incelenmiştir. Romamda Kazak halkının Rus Çarlığının sömürgesine dönüştüğü 

dönemdeki siyasi-sosyal, toplumsal, coğrafik v.b. durumu betimlenmiştir. Romanın olay 

örgüsü ve yazarın sanatı ile Rus Çarlığının uygularıdığı sömürünün Kazak halkının 

direncini kıramadığı ve ruhunu yenemediği ifade edilmiştir. Romanda Kazak halkının 

1930-1932 yıllarındaki açlık ve 1937-1938 yıllarındaki aydınlar katliamından (repressiya) 

sağ kurtulup, 1991 yılında bağımsızlığı elde etmesi ile ilgili yazarın sanatsal yaratması 

“Ebedi devlet” anlayışıyla sonuçlanır. Eserin bu kapsamdaki sanatsal yönü araştırma 

alanına girmektedir. 

“Ebedi devlet” kavramı Kazakistan’da çeşitli bakımlardan (fikriyat, tutum, kavram) 

incelenmeye başlandı. “Ebedi devlet” kavramının “anlayış” kategorisi içerisinde 

Kazakistan Edebiyat biliminde ilk defa araştırma konusu olarak ele alınması da 

araştırmamızın önemini göstermektedir. 

“Ebedi devlet” – halkın yeryüzündeki yaşam sona erene kadar kendi sınırları içerisinde 

bağımsız bir hayat sürüp, milli değerleriyle ebedi yaşaması anlamında kullanılmaktadır. 

Makalenin giriş bölümünde B.Nurjekeev’in “Hey, dünya” romanındaki “Ebedi devlet” 

anlayışını incelemenin önemi üzerinde durulmuştur. Anlayış (concept) terimi ile ilgili 

yabancı kaynaklardan faydalanılmıştır. Asıl bölümde ise yazarınn söz konusu eserini 

kaleme almasına sebep olan olaylar tespit edilip, “Ebedi devlet” anlayışını oluşturan 

betimlemeler incelenmiştir.   

“Hey, dünya” romanındaki “Ebedi devlet” anlayışını belirlemek için bu anlayışın ne 

olduğu üzerinde durulmuştur. Romandaki “Ebedi devlet” anlayışını “Ebedi devlet” Kazak 

ve “Ebedi devlet” Atayurdun hürriyeti gibi bölümlere ayırarak inceleme yapıldı. Günümüz 

Kazak edebiyatını, özellikle büyük romanları inceleme yeni imkanlar ve yeni bilgilere yol 

açar.  

Keywords. Eternal nation, kazakh novels, concept. 

Кіріспе. 2016 жылы жазушы Б.Нұржекеевтің «Әй, дүние-ай!» романы ХХ ғасырдағы 

қазақ халқының басындағы ірі тарихи оқиғаларды, оның ішінде, 1916 жылғы ұлт-

азаттық көтеріліс пен 1931-1932 жылдардағы аштық зардабын көркемсөз әлемінде 

сәтті сомдағаны үшін Қазақстан Республикасының әдебиет пен өнер саласындағы 

мемлекеттік сыйлығын жеңіп алған еді. ХХ ғасырдағы қазақ қыз, келіншектерінің, 

тіпті, тұтас қазақ жұртының басындағы қиын жағдайларды туындыда типтік-

орталық кейіпкер ретінде сомлдаған Шәйінің жеке басына және Шәйінің өзге 

кейіпкерлермен қарым қатынасына құрылған сюжеттік оқиғалар негізінде көрсетуге 

күш салған.  

Роман мәнмәтініне концептуалдық талдау жасау барысында «Мәңгілік ел» 

концептінің концептілік өрісін түзетін төмендегі кілт сөздер (өлімнен қашу мотиві, 
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«қазақ», «орыс», «персонаж концептілері») айқындалды. «Мәңгілік ел» концептін 

әдеби концепт ретінде көркем туынды мәтінінен қарастыру қазақстандық 

әдебиеттанудың когнитивтік парадигмалар контексінде маңызын айқындайды. «Әй, 

дүние-ай!» романында индивидуалды-автордың көркем мағына мен стилистикалық 

әдістері ретіндегі символ, бейнелер «Мәңгілік ел» концептінің ассоцияциялық 

құрылымдық қабаттарын кеңейтеді деп тұжырымдауға болады.  

Талқылау және нәтижелер. «Өлімнен қашу» сарыны. Сол жылдағы қалмақ, орыс 

пен қытайдың қысымына әрі аштыққа шыдамаған қазақтың Қытайға қашу жағдайы 

келесідей жолдармен бейнеленген. «Жұрт жапатармағай шегараға лап қойды. 

Алдынан шыққан қытайдың шеріктеріне де тоқтамады. Тоқтата алмаған соң олар да 

атты. Жұрт батпаққа батқандарды баса-көктеп қашты. Суға ағып бара жатқандарды 

көріп тұрып, суға секіріп жатқандар болды. Бірталайы қолынан түсіп қалған 

баласына қайырыла алмай зытты. Құдай өзі кешірсін, талай қатын қолындағы 

баласын тастай қашты. Өзеннен өте алмай қаншасы қырылғанын бір құдай біледі» 

(Нұржекеев, 2015: 53). Бұл жолдарда 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс кезінен 

кейінгі орыс пен қытайдың өліміне душар болған қазақ халқының тарихи бет-

бейнесі көрініс тапқан. 

Аштық жылдарында қазақтың белгілі бір деңгейдегі саны қазаға ұшыраса, қалғаны 

талғажау етуге жараған шөп-шалам мен жәндік атаулын, тіпті, қатқан тулақ, көне 

тонға дейін кеміріп, өлместің күнін кешті. «Сен, Қапез, тышқанның інінен дән 

іздегенді айтасың, ал біз тышқанның өзін іздеп, өзін жедік...» (Нұржекеев, 2015: 

124); «Шындық адамға ұнамағанмен, құдайға жағады. – Сайдың аузынан суыр ұстап 

әкелгенімде, сары қазы жегендей құшырланғандарыңды қалай ұмыта қалдыңдар» 

(Нұржекеев, 2015: 124); «Өлгелі жатып та ұятын ойлайтын қазақ тышқан жегенін 

бір-бірінен жасырады» (Нұржекеев, 2015: 125) деген жолдар зұлмат жылдарды 

басынан кешкен Табай кейіпкердің сөздерімен берілген. Туындының көркем 

мекеншағы ретінде алынған 1931-1933 жылдардағы трагедиялық жағдайды автор: 

«Басқа жұрт туған баласын санап жатқанда, қазақ байғұс өлгенін санап жатты. 

Ақыры санынан шатасты. Өйткені тірі қалғанынан өлкені көп болып кетті. Санайтын 

да адам санаулы қалды» (Нұржекеев, 2015: 127) деп қорытады.  
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Аштық апатынан кейінгі 1937-1938 жылдағы репрессия лаңы да талай қазақты 

жазықсыз өлімге айдаған еді. Қуғын-сүргін деген атаумен қазақ тарихында сақталған 

осы жылдарда халықтың демографиялық тұрғыда шығынға батуымен бірге ұлттық 

өнер, әдебиет, тарих, т.б. мұраларын, әсіресе, осы сала мамандарын жоюдың мығым 

жоспары жүзеге асқан еді. «Мәңгілік ел» болуға соқпақ салған ұлт майталмандары 

«халық жауы» ретінде атылған, қуғындалған репрессия жылдары шығарма мәтінінде 

«... Қуанғаны да қылмыс, қайғырғаны да қылмыс» (Нұржекеев, 2015: 129); «Дүниенің 

диірмені теріс айналу» (Нұржекеев, 2015: 129); «Біреуге сыр ашу – өз басыңды 

қақпанға тығу» (Нұржекеев, 2015: 129), т.б. көркем құрылымдармен кескінделген. 

Дәстүрлі ән өнерінің шебері ретінде бейнеленген Қапез де қуғын-сүргін жылдарында 

жабылған жаланың себебінен Итжеккенге айдалып, сонда қаза табады. Қапез 1896-

1939 жылдар аралығында өмір сүріп, 1939 жылы «халық жауы» атылған  әнші-

композитор Қапез Байғабылұлының түпбейнесіне негізделіп сомдалған. Тарихи есімі 

де өзгертілмей туындыға кіріккен.  

1917 жылы ақпанда патша өкіметі құлап, уақытша өкімет орнаған тұста қазақ, 

қырғыз жұрты, шын мәнінде, аштықтың зардабын тарта бастағанды. Бұған қоса, 

Қытай жерін паналаған қазақтар қытай өкіметі тарапынан кері қудаланды. Екі алып 

елдің ортасында қысым мен аштыққа тап келген қазақ жұртының әлеуметтік, тарихи 

хал-жағдайы роман мәтінінде келесідей жолдармен көрініс тапқан. «Үйі де, малы да 

жоқтардың ұсқыны адам шошырлық: көздері шүңірейген, жақтары суалған, 

мойнында іші қабысқан дорбасы немесе ыйығында мыж-тыж қоржыны ғана бар; 

ілбіп жүреді, ыбылжып сөйлейді, кеудесіндегі жаны қалай шығып кетпей тұрғанына 

қайран қаласың. Осынша азап пен аштыққа төтетіп келе жатқан бар қуаты – тек 

«Туған елге жетсек, туған топырақта өлсек!» қана. Адам сенбейтін ақиқат» 

(Нұржекеев, 2015: 58). Уақытша өкімет орнаған тұстағы қазақтың тіршілік жағдайы 

Тазабек кейіпкердің ішкі монологы арқылы эксплициттеледі. Автор 

тағдыранықтағыш жағдаймен тұспа тұс келген халықтың болашақ үмітін, арманын, 

ниетін көркем-эстетикалық асқақтықпен қабыстыра білген.  

Жазушы Б.Нұржекеевке оқырмандар мен зерттеушілер «махаббат жаршысы», 

«махаббат жыршысы», «әйел құпиясының терең білгірі», т.б. атауларды телиді. 

Романнан «Мәңгілік ел» концептін қарастыру барысында жазушының осы қырын 

ерекше атап өткеніміз жөн. Оның «Күтумен кешкен ғұмыр», «Бір өкініш, бір үміт», 

«Кінәлі махаббат», т.б. туындыларында метафизикалық концепт – махаббат 

категориясы нұржекеевтік идиостильдік көркем құрылымдармен махаббаттың 

өзгеше когнитивтік моделін қалыптастырған. «Бексұлтан Нұржекеев қазақ 

әдебиетінде әйел-ана, әйел, махаббат мәселелерін биік дәрежеге көтеріп, әйел өмірін 

жеткізе суреттеген жазушы ретінде дараланбақ» (Қазақ көркем сөзінің шеберлері, 

2010: 426). «Әй, дүние-ай» романында да әйел әлемі, қыз сезімі, ер мен әйел 

арасындағы интимдік жағдайлардың суреттелуі туындының көркемдік, эстетикалық, 

эмоцианалдық қабаттарын толықтыра түскен. Шәйінің өз бітім-болмысы мен 

Тазабек жайындағы ішкі ойлары, Тазабек пен Дәнекер арасындағы сезімдік қарым-

қатынастардың бейнеленуі әйелзатының табиғатын, ішкі әлемін әр қырынан ашуға 

мүмкіндік береді. Автор кейіпкерлері алғашында көл-көсір сезімге беріліп, шалыс 

басқанымен, қателігін түсінген сәтте дұрыс бағыттан адаспауға бекінеді.   

«Қазақ» және «қазақ» концептілері. Қазақ этносының генезисі, эволюциясы 

жайында ғылыми парадигмада түрлі пайымдар мен тұжырымдардың өмір 

сүргенімен, нақты пікірдің орнықпағаны белгілі. Автордың көркемдік танымында да 

қазақ атауының пайда болуы туралы тарихи уақыт көркемдік тұрғыда көрсетілмесе 

де, халықтың түптамыры тереңнен бастау алатыны реминисценцияланады. «Қазақ, 
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расында, ешкімге ұқсамайтын, ертегіге айналып кеткен ертедегі елдің сарқыншағы 

сықылды халық» (Нұржекеев, 2015: 13).  

Романның хронотопы ретінде ықшамдалып алынған уақыт пен кеңістікте өмір сүріп 

жатқан кейбір орыс өкілдерінің қазақты ұлт ретінде кемсіту, өзара тең құқылы 

санамайтын теріс көзқарастағы позициясы Сергейчук кейіпкердің сөздерімен 

берілген. «... Қазақ қырық жыл оқыса да орысқа ештеңе үйрете алмайды»; «Сенің 

қазағың өзі де ештеңе үйрене алмайды, қой баққаннан басқа қолынан ештеңе 

келмейді» (Нұржекеев, 2015: 93). Қазақтың шұрайлы жерлерін мекендеген 

орыстарды бұл көркем жолдар доминант, менмен, өркөкірек, мәдениеттен 

жырақтаған халық өкілі ретіндегі бейнесін көрсетеді.   

Орыстардың қазақты ұлт, халық, тіпті, адам ретінде құрметтемеу, өзара тең құқылы 

деп есептемеу көзқарасы роман бедерлеген көркем шақта белең алғанды. Қазаққа 

тән жат көзбен берілген теріс бағалау да, кері сипаттама да туындыда айрықша 

көрініс тапқан. «Әрбір адам сияқты халықта да тағдыр деген болады. Қазақтың 

тағдыры осындай. Орыстар бізді сыйламайды, тіпті, көбі адамға санамайды. 

Неге? Өйткені олар бізді менсінбейді. Қазақ жерінде тұрғанмен, қазақпен олардың 

ешқандай рухани, мәдени байланысы жоқ. Тарихымызды, салт-дәстүрімізді, әдет-

ғұрпымызды білмейді. Кейбіреуі бізде ондай халықтық ерекшелік бар деп ойламайды 

да. Өйткені бекерден-бекер бізді жабайылар демейді ғой? Тарихы, өнер-білімі, 

салт-дәстүрі, ештеңесі жоқ халықты, өзің ойлашы, олар не үшін сыйлайды?» 

(Нұржекеев, 2015: 72). Өздерін «ұлы халық» ретінде үстем санайтын кейбір орыс 

өкілдерінің санатынан қазақ елі осылайша мәдени кемсітушілікке, рухани 

деградацияға ұшырайды. Тамыры тереңнен бастау алатын, тарихы мен мәдениеті 

қабат-қатпарлардан тұратын халықтың бодандық күй кешкен тұстағы бет-бейнесі 

осылайша танылады.  

Ресей өкіметінің қоластында үш ғасырға жуық өмір сүрген қазақ жұрты түрлі теріс 

сипаттағы бағалауыштық мәнге ие болып келді. Қазақ ұғымын «Мәңгілік ел» 

концептінің қарапайым құрылымы – фреймге телиміз. «Бұлар (орыстың жергілікті 

билігі – ред.) өзді-өзі сөйлескенде, қазақты меңзеп: «Екі аяқты аң атуға барасың 

ба?» – дейтін болыпты» (Нұржекеев, 2015: 65). Қазақтың аңға теңеліп, орыстың 

жемтігіне айналуы оның адам ретіндегі маңызы мен құндылығының жойылып, тіпті, 

адам сипатында еленбегені деген ойға алып келеді. Шын мәнінде, қазақ сұраусыз 

күй кешті. Романның көркем туынды ретіндегі бірегей ерекшелігі де тамырынан, 

тарихынан, тегінен ажырауға шақ қалған халықтың кешкен ғұмырын тарихтан 

алшақтамай, көркем моделін жаратуы болып саналады.  

Персонаж концепті. Тарихи есімі мен ерлік әрекеті көркем туындыға өзгертілмей 

кірістірілген Ұзақ батырдың түптұлғасына негізделген кейіпкер: «Біздің қазақ 

ешқашан біреудің жерін тартып алу үшін соғысқан емес, тек өз жерін қорғап 

соғысқан» (Нұржекеев, 2015: 14) деп қазақ халқының ескіден келе жатқан мақсат-

мұратын дәл аңғартады. Осы жолдармен тарихшы Х.Әбжановтың «А.Македонский 

әскерінің бетін қайтарған сақтар дәуірі тұсында да, империя дәрежесіне көтерілген 

байырғы түркілер заманында да, дүниенің төрт бұрышына аты мәлім болған қыпшақ 

дәуренінде де біздің арғы бабаларымыз астамшылдыққа барған емес. Басқалардың 

есебінен немесе талау-тонау арқылы баю ниетінен аулақ тұрды. Әйтпесе, «бүлінген 

елден бүлдіргі алма» деген сөз қайдан шықты?» (Әбжанов, 2014: 17) деген қазақ 

ұлтының адамгершілік-құндылық қағидаттары туралы байыпты пікірлері үндес 

келеді. Роман кейіпкерлері осылай үн қатқанымен, авторлық шешім Алаш 

зиялыларының жарлыққа қарсы шықпай, әскерге қазақ азаматтарын жіберу қажет еді 
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деген пікірлерімен үйлесім тапқан. «Өзіңнен күштіге ашуыңды емес, ақылыңды 

көрсет. Ашу ашу шақырады, күштінің ашуы айтқанына көндірмей қоймайды; ал 

ақыл ақылға шақырады, әлсіздің ақылына күшті де илігеді» (Нұржекеев, 2015: 14). 

Осылайша 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс нәтижесіне қатысты авторлық көзқарас 

Сырлыбайдың Сімтігі аталатын кейіпкер сөздері арқылы берілген. 

Сондай-ақ, қазақ халқы мен ол мекендеген территорияны қарудың күшімен қорғаған 

айбынды батырлармен қоса, білім-ілім, ағартушылыққа үндеген реформатор Ахмет 

Байтұрсынов пен ірі саяси ұлт қайраткері Ораз Жандосовтың бейнелері өрнектелген. 

Қос тұлғаның ұлттың дамуы жолындағы тарихи көрнекі істері Қапез және Тазабек 

кейіпкерлердің айналасындағы сюжеттермен параллель эпизодтар ретінде өріледі.  

Романда қазақ тарихындағы бірнеше ірі даталардың көркем сұлбасы 

бедерленгенімен, автор 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс пен патшалық биліктің 

құлауы, уақытша өкіметтің орнауы мен жойылуы және 1931-1933 жылдардағы 

аштық зардаптарын сюжеттік желіге арқау етіп кескіндеуді алдыңғы жоспарға 

шығарған. 1937-1938 жылғы репрессия, 1941-1945 жылғы Екінші дүниежүзілік 

соғыс, 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісі мен 1991 жылы Совет одағы тұтастай 

ыдырап, Қазақстанның Тәуелсіз ел атану  оқиғаларын баяндайтын шағын детальдер 

кездеседі. Автор ХХ ғасырдың ортасы мен екінші жартысындағы оқиғаларды 

ықшамдап туындыға кірістірген. Шәйі мен Тазабектен, олардың дос-жаран, ағайын-

туыстарынан өрбіген ұрпақтардың Екінші дүниежүзілік соғысқа аттану жағдайын 

баяндаған тұстар нанымсыз өрбіген әрі кейіпкерлер жүйесі шашыраңқы шыққан 

деуге негіз бар. Мысалы, Шәйінің келіндеріне қатысты басы артық эпизодтар 

кіріктірілген. Алайда қазақтың тәуелсіз ел атанғанын естіп Шәйінің тоқсан бір 

жасында дүниеден өтуі – авторлық мақсаттың айқын, идеясының түбегейлі жүзеге 

асқанын көрсетеді. Шәйінің немересі Кәусеннің Желтоқсан көтерілісіне қатысып, 

орыстың зорлығы пен қорлығынан қаза табуы – автордың тарихи дерек пен 

ақпаратты көркем қорытып, шешім жасауы шеберлігін аңдатады. Суреткер елестету, 

қиялдау сынды творчестволық үдерістер мен тарихи деректі көркем қабыстыра 

білген. Тағдырлар қайталанды. Орыс билігі қоластындағы халықтарға ортақ, тең 

санайтын заң жасақтадық дегенімен, жетпіс жыл бойы (туынды мекеншағы 

бойынша) халықты қанау, зорлау, менсінбеу көзқарасы мен әрекеті 

жойылмағандығын автор көркемсөз аясында мейлінше жеткізуге күш салған.   

Қорытынды. Қорыта келгенде, жазушы Б.Нұржекеұлының «Әй, дүние-ай» романы 

тарихи оқиғалар мен жағдаяттарға толы ХХ ғасырдағы қазақ өмірін көркем сөз 

әлемінде бедерлеген туындылардың бірінен саналады. Түрлі зұлымдық, 

антиадамзаттық әрекеттерді бір кейіпкердің – Шәйінің айналасына топтастыру 

арқылы қазақ басындағы тізбекті, мазмұны ұқсас тарихи апаттардың шындығын сөз 

өнері аясында оқырманға ұғындыруға талпынады. Роман мәнмітінінде көрінетін 

көркем мағына, идея, ой-пікірлер «Мәңгілік ел» концептінің когнитивтік аясын 

молайтады деп санаймыз.  
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