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Зийўар айтар әрман калды,
Яр деп өмнрим ада болды.

Әжинияз.
Жүрегкмниқ питпес ышкы - дэртк бар,
Дәртлериме дәрман қайсы билмедим.

Мацтымқулы.
Зийўар шайырдыц ышқы - муҳаббат жыршысы болғаны ҳэммеге
мэлим. Бнзлер, яғный ҳәзирги эўлад, оньщ муҳаббат қосықларын оқып
отырып, шайыр өмир бойы гоззалға ашық больш өткен, оны нзлеп
шәҳэр қоймай, ел қоймай саҳра қоймай гезген. яр жолында сергнздан
болған деп тусинемиз. Қось1Қлардын сюжетлик мазмукына үцилсек,
шайырдық сәўер яр ышқысын жырлағаны рас. Бирақ, шайыр сүйген
гөззал ким екен? Үстине атлас кийген, басына түрме жамылған, әлине
пэрец руўмал таслаган, өцирике ҳәйкел, мокшақ тағып, қәлем қасын
қаққан, сулыўлықта теци-тайы жоқ дилбар қара жердиц үстинде бар
ма екен? Шайырдын өзиннц айтыўы бойынша “Келмес ондай дилбар
яқты-жаҳана, Бу заманда йокдур дилбарий’’. Бул қатарлар мәзи гнперболалық сүўретлеў емес, онда басқаша мәнис болса керек.
*

•

*

Бизлер, яғный ҳәзнрги әўлад, ҳэр қандай көркем шығарманы бир
жөн түсюшўге тәрбияланғанбыз. Бизлер ақ пенен қарадан басқа түрли
рецлерди, жуўан даўыс пенен жицишке даўыстан басқа толып атырған
сеслерди (полифонняны) ажырата бермейтуғын болғанбыз, оларды
ажыратыўға умтылмаймыз да. Биэлер "атызға шық”, “пахта ек” , “партияға рахмет”, “Ўатаным - жаным анам”, “Мен сени сүйемен гөззал”
ҳэм. т.б.усыған усаған астарланбаған, жалацқат қосықларды ацсат
қабыллаймыэ, себеби олар қалай жазылса солай, тек туўра мэнисинде
берилген. Биэлер не жазылса, не айтылса соны туўра тусиниўге әдет3
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ленип кеткенликтен. өткен эсирдеги Әжинияз бенен Бердақты, эаманласымь;з ИбраЯым шаАырды да тек хатқа тускен ҳальшда ғана тусинемиз. Бул жөнинде усы шайырлар туўралы жазылган көп санлы мақалалар. китаплар гүўалық береди. Ал олардьщ хатқа түспейтуғын астарлы
сөзлерин. ишаратларын. мәнилерин, тымсалый (аллегориялық),
рәмзий (символикалық) образларын ацлай бермеймиз. Бул жагдай
классикалық поэзия бойынша бизин түсиниклеримнздн бир қанша
шеклеп, ой-пикирлеримизди жарлыландырьш жиберди. Жағдайдын булай болыўына биринши нәўбетте тарийхый шараятлар себеп болды.
Усы ўақытқа шекем әдебий мийрасымызды үйренгендс социалистлик
реализм методыныц талапларык, класслық гүрес ҳэм социаллық революция тэлиматларын методологиялық тийкар етин алганбыз. Нәтийжеде сол изертленип отырған дэўирдиц руўхына сай кслмейтуғыи тек
бир тәреплеме жуўмақлар алганбыз. Енди бул мийрасқа. соныц ишинде
Әжинияз мийрасына жакаша қатнас жасаў талап етиледи.
XIX әсирдеги қарақалпақ эдебиятыныц қэсийетлерин түсиндиргенде, усы халықтыц қандай Тарийхый, жәмийетлик, экономикалық дүзимде ҳәм шараятларда жасағанынан келип шығыў керек. Бул дэўирде
қарақалпақлар Орта Азия мэдениятьгаа, сиясий экономикалық турмысына тыгыз байланысады. Ал, Хорезм ҳам барлық Орта Азия региокы
раўажланған фсодалнэм даўирин бастан кеширип атыр сди. Усы регионнын бир халқы ретинде қарақалпаклар да феодаллық дузимлер,
тәртиплер шараятында жасады. Демек, олардын мәденияты, руўхый
дүньясы, соныц ишинде эдебияты орта әсирлик надстройкалар, яғный
орта әсирлик сана-сезимлер, руўхиятлар тийкарында раўажланды.
Олай болса XIX әсирдеги қарақалпақ әдебиятын биринши гезекте орта
әсирлик эдебияттыц белгилери менен сыпатлаў керек.
1. Поэзияда еле де болса қаҳарманлық тема баслы орынлардын бирннде турады. Бердақтын “ Амангелди”, “Айдос баба”, “Ерназар бий”,
ҳ. б. шығармалары букъщ дәлийли бола алады. Сондай-ақ халық арасында “Алпамыс”, "Қоблан”, “Едиге”, “Гөруғлы” усаған батырлықты
жырлайтуғын дэстанлар үлкен ҳүрметте болды.
2. Поэзияда дидактика (ақыл-нәсият) баслы жанрлардан болып
ссапланады. Мысалы, Бердақтық "Халық ушын”, “Жақсырақ” “Ким
а й та р ? ”, “Қашан раҳатланадурсан?”, Әжинняэдыц “К е р е к ”,
“Нәсийҳат”, “Болурмы”, ҳ. т.б. шығармалары усы жанрға тийисли болып, халық арасында ксцбелгили болды.
?. Поэзияға диний мазмун сицдирилди. Жэмийетлик қубылысларға,
турмысқа баҳа бергенде диний ақыйдаларға (догмаларға), диний философияға сүйениў үстемлик стти. Олар Күнхожаныц, Әжинияздын, Бер4
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дактын, Өтештин дидактикалық, диний-философиялык косықларында
анық көринеди. Себеби, бул дэўирде дунья, жәмийет ҳәм олардын
қурылысы туўралы тусиниклер диний ақыйдалар хәм диний философия
шенберинде жургизилди. Билим бериўдиқ барлық басқышлары диний
мазмунда болды. Бул жағданлар шайырлардын ойлаў, пикирлеў қэбилетине тэсир етин, олардыц шығармаларынын жәмийетлик мазмунын
белгилеп барды.
4. Поэзияда тымсалый (аллегориялық) ҳәм рәмзий (символикалық)
образлар көп қолланылады. Мысалы, Зийўар шайырдыц “Бир пэрий",
“Бир жанан", ҳ.6. ашықлық қосықларында гөззал жанан-тымсалый образ, Бердақтьщ шыгармаларындағы гүл ҳәм бүлбил-рэмзий образлар.
Оларда бүлбил еркинликти күсейтуғын, еркинликти жырлайтуғын
шайыр рэмзи, ал гүл болса (шайыр) эрман еткен жақсы дәўран, бақытлы заман.
5. Халық поэзиясы менен жазба поэзия халық арасында тендей
әҳмийетке, тендей ҳүрметке ийе болады. Мысалы, халық арасында ҳәм
ашықлық дәстанлар, халық қосықлары, термелер, толғаўлар бурынгысынша үлкен абыройға ийе болады, халық санасына үлкен тэсир
жасап турды. Сонын менен бирге жазба әдебият: диний китаплар,
Шыгыс поэзиясы, жергиликли жазба поэзия (Күнхожа, Бердақ. Әжинияз. Өтеш) халық арасында, әсиресе онын оқымыслы қатламында
үлкен ҳүрметте болдм.
6. Поэзияда бурынғы эдебий жолларға, дэстүрлерге садыклық,
оларды басш ылыққа алыў үрдис болды. М ысалы, Мэшрептин,
Мақтымқулыныц жанрлық, образлық, идеялық, тематикалық жоллары
Күнхожа, Әжинияз, Бердақ, Өтеш шығармаларында толық сақланған.
Мақтымқулыныц көп қосықларыныц айырықша өзгерислергс ушырамай-ақ Әжинияз тэрепинен қайта ислениўи ҳ.т.6. әдебий қубылыслар
орта эсирлнк әдебий дәстүрлерден.
XIX әсирдеги қарақаллақ эдебиятында Ренессанс (Ояныў) дәўиринин де ушқынлары бар. Олар эдебиятгағы миллий руўх, ўатанпәрўарлық, гуманистлик идеялар ҳ. т. б. қәснйетлер менен белгиленеди.
Жоқарыда келтирилген жағдайлар — орта әсирлик әдебиятқа тэн
қубылыслар. Усы белгилердиқ барлығы дерлик XIX эсир қарақалпақ
поэзиясында ушырасады. Демек, бул эсирдеги қарақалпақ эдебиятын
усы белгилерине қарай орта әсирлик әдебиятқа жатқарса болады. Оны
үйренгенде орта эсир әдебиятына тийисли дэстүрлерден, жанрлар өзгешелигинен ҳ. б. талаплардан келип шығыў лазым.
* * •
- Әжинияз шығармаларыньщ көбиси тымсалый ҳәм рәмзий сүўретлеў усыллары менен жазылған. Бул усыл орта әсирлик араб, парсы,
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түркий поэзияньщ баслы дәстүрлеринен болып есапланады. Ой-пикирди, ишки сеЗИмлерди, руўхый ҳалатларды шайырлар ышкы-муҳаббат
лирикасында тымсалый ҳэм рэмзий образлар жэрдеминде бериўди
урдис етип алған еди. Аш ықлық лирикасы әсиресе суўфийлик
поэзиясында беккем орнықты, оныц тийкарын қурайтуғын жанрларынын бири болды. Зийўар шайырдық да муҳаббат лирикасынын идеялық
мазмуны, жанрлық өзгешеликлери суўфийлик ямаса тасаўўыф тәлиматы менен беккем тамырласып кеткен. (Илимде бул еки термин де
теқдей жүритиледи). Биз Зийўар шайырдық муҳаббат қосықларын
суўфийлнк илими ҳәм суўфийлик поэзиянын идеялык мазмуны,
көркемлнк нызамлары тийкарында қарасақ ғана көп нэрселер аян болады, эжайып бир дүнья ашылады. Шығыс әдебиятынын үлкен билимданы ҳәм изертлеўшиси Е. Э. Бертельс мусылман шайырларыныц тасаўўыф илимине қатнасы гуўралы төмендегише пикир айтады:
“Суўфийлик әдебиятты үйренбей турып, орта әсирлик мусылман
Шығысынын мәдений турмысын дурыс түсиниў мүмкин емес. Оньщ
классиклери көп ғана Шығыс халықлары эдебиятларына тап XX әсирдиц басларына шекем тәсир етип келди. Бул жағдай суўфийлик эдебиятқа үлкен итибар менен қараўды талап етеди, қала берсе мусылман
Шығысыньщ авторларынан бирец-сараны болмаса, қалғанларыныц
ҳәммеси суфийлик менен байланыслы, демек суфизм эдебиятын билмей гурып, оларды ': үсиниў мүмкин емес" \
Бул пикир Әжинияз шайырға да толығы менен тийисли, себеби
Әжинияз — мусылман Шығысы шайырларынын ири ўәкиллериниц бири.

Суўфийлик яки тасаўўыф поэзиясы. оныц идеялық, көркемлиқ
өзгешеликлери ҳэм улыўма суўфийлик илими туўралы бираз белгили
алымлар изертлеў жумысларын жазған2, олар илим жэмнйетпшлигине
кецнен мэлим. Сондай-ақ қарақалпақ алымларьшын ишинде де бул
мәселени өз мийнетлеринде белгили дәрежеде қозғап өткенлери бар*.
Сонлықтан биз суўфийлик илими туўралы кец сөз етип отырмастан,
оньщ баслы белгилерин сылатлал өтемиз.
Суўфийлик тәлиматы ислам дининин ишиндеги үлкен бир ағым бо'. Б е р т е л ь с Е. Э. Суфизм и суфиЯская литература. Москва, “Наука”, 1965, с.54.
:. Б е р т е л ь с Е. Э. Суфизм и суфийская литература; Фильцгпшский И.М. История
арабская лнтературы. Москва. “Наука", 1991. сс. 317-402; Арилов М. Гуманизм Алишера Навои. Ташке1гг, 1991; Хакқулов И. Ахмад Яссааий. Хикматлар. Тошкент, 1991,5-40
бетлер.
’. Ҳ а м и д и П Ҳ . Шыгыс тиллериндеги жаэба дэреклер ҳэм XIX әсирдега қарақалпақ шайырлары. Нвкис, “Билим”, 1991,60-67-бетлер.
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лып есапланады. Онын ортаға қойған баслы мәселеси — адам ҳэм
онын Аллатаалаға мүнәсибети. Суўфийлик жолға түскенлердин бас
мақсети - руўхый ҳэм жисманий тазаланыў, пэклениў аркгшы, руўх
пенен денени бир бирине сәйкеслендириў арқалы кэмил инсан дэрежесине көтерилиў ҳэм ен сонында егер несип болса, Аллатааланын
(ҳақтын) дийдарын көрмекке минэсип болмақ.
Бул бахытқа ерисиў ансат емес. Онын ушын ҳак дийдарына шын
ашық болмақ керек. Аллатаалаға муҳаббат суўфийди ҳәр қыйлы гүнэ,
кемшиликлерден, нәпси, менменлик ҳ. т. б. жаман қәсийетлерден
қутқарады. Суўфийлик жолына түсип, ашық болған бенде мэнзилге
жетиў ушын төрт басқышты басып өтеди. Биринши басқыш шариат
деп аталады. Бул басқышта суўфийлар ҳадал менен ҳарамды, жақсылық пенен жаманлықты, мийрим-шәпәэт ҳэм зулымлықты айырады,
бир сөз бенен айтқанда шариат нызамларына бойсынады, тақыўа мусылман болады. Екинши басқыш — тарийхат. Буған өтиў ушын шариат басқышынын барлық талапларын орынлап, ағла мусылман дәрсжесине көтерилиў керек. Суўфий (ҳақ дийдарына ашық болған мусылман) руўҳый кәмалатқа ерисиўи керек. Бунын ушын ол жол-жоба
көрсететуғын, иләҳият илиминен тэлим беретуғын жетик устазға
(кэмил пийирге) кол береди. К-әмил пийирди муршид ямаса шайық деп
жүритеди, ал халық арасында оны ийшан деп атайды. Пийирге мурийд
болған яки халық тили менен айтқанда суўпы болған мусылман ©зин
үлксн ҳэм машақатлы гүреске салады. Ол нәпси бәлелери болған уйқы,
аўқат, байлыққа ҳэўес болыў ҳэм басқа да пэс қылықлар менен гүреске түсип, оларды жүўенлейди, иләҳият илиминиқ сырларын ийелеп,
түнлерди қудаға ибадат етиў менен сергек болып әткереди. Бул машақатлы жолды табыслы өткенлер үшинши басқыш мағрипатқа көтериледи. Мағрипатта суўфийлар ҳадал мснсн ҳарамды, жақсылық пенен
жаманлықты, мийрим-шэпэәт пенен зулымлықты ақыл-ес пенен емес,
ал кеўил менен, жүрек сезимлери менен (инстинкт пенен) анлаўы тийис. Сондай-ақ усы басқышта суўфийлар қуданын шын мәиисин анлайды, яғный олар пүткил элемнин Аллатаалаға мужассамланғанын,
яғный бэрше әлем қуданын эманациясы (сәўлеси) екенин түсинип жетеди. Төртинши басқыш ҳақыйқат деп аталады. Оған ерискен суўфий
руўхый раўажланыўдын жоқарғы шьщына ериседи ҳэм бенде сыпатында өз раўажланыўын жуўмақлап, руўхый кэмалатқа жетнседи.
Ҳақыйқат басқышына жетискен мусылманлар (қуда жолына басын.
байлаған ашықлар) кемнен кем болады, оларды халық эўлийелер сыwww.ziyouz.com kutubxonasi
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патында иззетлеп, зиярат етеди. Хакыйқат басқышында бенде (суўфий)
өэлигин жокалтып, хаққа (қудаға) қосылып кетеди, аньщ днйдарына
минәснп болады. Бул-суўфийлардық (ашықлардын) әрманынык еқ
жоқарғы шыцы.
Суўфинликтиц баслы шәртлериниц бири-бул жоқарыда айтқанымыздай хақ дийдарына ерисиў, оған ессиз ашық болыў, ҳак дийдарын
көрермен бе деген умит ненен жасаў, оны ҳэмме жерде нзлеп журнў,
Суўфий шайыр Хожа Ахмад Яссаўийдиц ҳикметлериндеғи:
Биҳамдуллах, ДИйдор и зл а б адо бўлдим,
Биру борим, аийдарин! ни кўрарману?
деген наласы ямаса Мэшрептиц:
Кўрсат юзингни, ўларман, менда токат кдлмады,
М еҳрибоним кайдасан, жонда рочат қолмади, —

деп баслакатуғын мухаммесиндеги аҳыў - эары ҳақ дийдарына ашық
болған суўфийдиц руўхый ҳалатларын усталық пенен береди.
Тасаўўыф тәлиматы ышкм -мухаббатты бир неше түрлерге бөледи,
бирак оныц еки түри ҳаққындағы гүсиник кецирек тарқалған. Олардыц
бириншиси — дүньяўий ышқы ямаса жисманий (жынысый) ышқы. Бул
бәрше әжелли бендслерге тэн болған, ҳаял менен еркек арасыкдағы
жынысый сезимлерге тийкарланған ’‘аўам” ышқы. (Аўам — ҳәмме,
көпшилик). Екиншиси - хак ышқысы. Бул нағыз руўхый муҳаббат. Бул
ышқыға сазыўар болғал мусылман өзиниц жүрек мухаббатын Аллатаалаға бағышлайды, оған шын ашық болады. Ҳақ ышқысына бас қойған
бенде бул өткинши дүньяныц қызығыкац безеди, себеби ол - ялганшы,
паний. Ол ьгшқы жолында азап - ақыретлерге, жәбриў -жапаларға гириптар болса да, оларға көнеди, яр жолына ягный қуда жолына өз өмирин бағыш етеди. Зийўар шайырдын “Яр деп өмирим ада болды” деген
сөзлеринин мэниси де усыкда.
Суўфкйликтнц жолын туткан көп ғана ашыкдар ҳақ ышкысында
күйип жанған. Шайык Нажиматдин Кубра (1145-1221), Шибли-ашық
(Абу Бакр аш-Шибли - 861-945). Хожа Аҳмад Яссаўий (1105-1166),
Ҳәким Ата (Сулайман Бақырғаный. XII әсир), Суўфы Аллаҳияр (XVII
эсир), Дийўанайы Машреп (Бабараҳим Машраб, 1657-1711) ҳ.б. ҳақ
днйдарьгна ашык болып өтксн, өмнрлерин ҳаҳ ышх,ысына бағыш еткен
8
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уллы шайыклар. Суўфийлик тэлиматты өзине синирген көп ғана парсы-тәжик ҳэм түркий шайырлар ҳак ышкысын өмир бойы жырлап
өткен. Олардан бир қатары (Аҳмад Яссаўий, Сулайман Бақырғаный,
Суўфы Аллаҳияр) ҳақ ышкысын туўра мәнисте. яғный тиккелей қудакықөз аты мекен жырлады.
Мысалы:
Ошиқларни кўп куйдирган ҳақ дийдори,
Онинг учун тинмай йиғлаб қилур эори.
Ошиқлорни егги кўкка етар оҳи,
Оллаҳ деса яксан бўлур ҳар гунохи.
Ал екиншилери болса қуда ышкысын дүньяўий түсиниклер ҳэм образлар арқалы тымсаллап берди. Жамий. Наўайы, Мәшреп ҳ. б. шайырлар қуда ышқысын ҳаялға болған дүнъяўий ьаиқы түрийде астарлап
береди.
Аллатаалаға болған ышкы-мухаббатты тымсалый ҳәм рәмзий обраэлар менен түрлендирип бериў орта әсирлик араб, парсы-тәжик.
түркий (ески өзбек) поээиясында кец таркалған эдебий дэстүр болған.
Шайырлар гөззал ҳаял сүўретине табынып, сол арқалы қудаға болған
муҳаббатын, ир сағынышы арқалм Аллатг.алағ.1 болған шексчз ықласын билдире берген. Мысалы:
Качон кўрармок ерим юзини,
Қалом қошини, шаҳю кўзини.
Бул жерде суўфий шайыр Мәшреп яр сағынышын жырлаў аркалы
ҳаққа болған шексиз ықласык билдиреди.
Суўфийлик поээиясындағы бул әдебий кубылыс алымлар тәреиинен
ҳэр қыйлы жыллары қаилпан-ақ айтылған еди,1
Демек, Орта Азия халыклары әдебиятында суўфийлик идеялары
кеқ тарқалған болып, олар XIX әсир эдебиятында да салмақлы орын
тутатуғын еди. Исламньщ суўфийлик ағымы XIX эсирдеги карақалпақлар арасында да кен тарқалған илим болды. Бухара, Хийўа, Иран.
'. Б е р т е л ь с Е. Э. Суфиэм и суфпйская лнтерггура Сс. 60, 65: Филкиггииский
И.М. История арабской литературы. С 392; Арипов М. Гуманиш Алншера Навон. Сс.
95, 98-101; Насиров О., Жамалов С.. Зиевугдинов М. Ўэбек классик шеърияти жаирлари. Тошкент, 1979,92-93-бетлер.
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Жакын Шмгыс медреселеринде оқып, терек билим алып қайтқан
қарақалпак оқымыслылары мусылман илнмине тийкарланған өзлеринин мектеплерин, медресслерин, суўфийлик жэмийетлерин дүзди. XIX
әсирде ҳэзирги Қарақалпакстан аймагында итибарлы 15 медресе ислеп
турған’. Ал қарақалпақлардьщ билимлендириў тарийхы менен шуғылланып жүрген тарийхшылардық архивлик хүжжетлерге сүйенип келтирген мағлыўматларында 1895-жылға Туркстан губерниясынын
Әмиўдэрья бөлиминде (демек, Әмиўдәрья жағалығында) ирили-кишили 60 қа жақын медреселер ислеп турғаны айтыладьг. Олардын ишинде Шымбай аймағындағы Қарақум ийшан, Айымбет ийшан, Халқабадтағы Қумөзек ийшан (Ийшан қала), Қоныраттағы Асаматдин ийшан
медреселери талып - илим моллалары, кәмил пийирлер дэрежеснне
ернскен мүршнйдлерн (нйшанлары), хақ жолына басын тнккен
мүрийдлери (суўпылары) менен данқы шыққан диний ҳэм билим орайлары болды. Зийўар шайырдьщ:
Беглер тэрийп етсем қалпақ йуртыны,
Хуп эжеп тамаша еллери бардур.
Ариф болып қак йолмна еришкек
Мүршиду мукаммал пирлери бардур, —
деп мақтаныш пенен жазылған қатарлары асыра силтсўшилик емес,
ал қарақа,1пақлар арасында илим-билнмнин абырайын, оньщ дәрежесик анық көрсетеди. Оньщ үстине Эжинияздын өзи Орта Азиядағы
көрнекли билим орайларынан болған Хийўадағы Қутлымурат инақтыц
ҳэм Шерғазы ханньщ медреселеринде билим алған, араб, парсы, ески
туркий эдебиятларын жетик билген, олардын прогрессив идеяларын
өзине сиқирген улама еди. Ол өэ дөретиўшилигинде ислам дини ақыйдаларына, шариат тэртиплерине сүйенгени, ислам философиясын методологиялық тийкар етип алғаны даўсыэ. Сонык ишинде тасаўўыф
(суўфийлик) илиминин баслы идеяларын өэиниц шығармаларына арқаў
етип алғаны анық. Ол өз шығармаларында шариат тәртиплерин, мусылманшылықтын парызларын, улыўма инсаныйлык, қүждан, ар-намыс, руўхый пэклик мәселелерине тығыз байланыстырып сэўлелендиӘ л е у о » Ө. Қ»р*калпж1ц;танд* толим-гербиялық ой.крдын квлиллкнўи ҳам
рауажланыуы. Некис, "Бклнм". 1993. 293-еет.
*. Қ а р л ы 0 а е ■ М. Қарахалпакстаидагы мешкт-меаресалер, "Ерхин К>рахал*
пакетаи'' ЗЗ-хнмрь 1996-жыл.
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реди. Булар онын философиялық, дидактикалық қосықларында кен
сэўлеленген. Сонық менен бирге Эжинияз өз лирикасында пәк ҳужданлы, нйыанға бай, нураный, кәмил инсан идеясын баслы орынға қояды.
Кәмил инсан дэрежесине тек ғана садық муҳаббат жолы менен ерисиў
мүмкин, яғный пэкликке, ҳадаллыққа, садықлыққа, руўхый байлыққа
умтылыў ғана адамды жетилистиреди, руўхый мәнзилге (ҳақ дийдарыка) жақынластырады. Бирақ, бул жолдық өз алдына азаплары, қыйыншылықлары бар. Ҳақ жолыи тандаған инсан өмир бойы ашық болып
өтиўи керек. Шын ашықлык, садық муҳаббат адамнын кеўлин тазартады, ҳәр қыйлы пәс қылықлар менен қәсийетлерден қутқарады, руўхыи
көтерип, күшли, шыдамлы етеди, Аллатаалаға бейим етеди. Демек.
ашықлық — адамньщ руўхый раўажланыўыньщ бир жолы. Мине, усы
идеяларды бериў ушын Әжинияэ ышқы — муҳаббат темасын тацлап
алады, оны пуқта ҳәм терен ийелеп, өз алдына әдебий жанр ^эрежесине
жеткереди, пүтин бир кокцепцияға айландырады, Әжинияэға дейинги
қарақалпақ шайырларында ҳэм онын заманласларында муҳаббат темасы өз алдына концепция сыпатьшда көрине алмаған еди. Бул жанрды
ол заманда тек тасаўўыф илимин жетик менгерген шайырлар ғана
қрзғай алатуғын еди. Олай болса Әжинияэдын ашықлық темасындағы
көпшилик қосыкларын усы ўақытқа шекемги ислегенимиздей, дуньяўий тусиниклер шекберинде емес, ал иләҳий түсиниқлер, диний философия тийкарында талқыйын етиўимиз керек болады. Сокда ғана биз
оньщ лирихасынық идеялық мағызын шаға аламыз, жанрлық дүзилиснн түсинип жетемиз.
Зийўар шайырдын “Әй назалимлер”, 'Төззаллар", “Бир жанак”,
"Бнр пәрий", "Сэўдигим" қосықлары XIX эсирдеги қарақалпақ поээиясында пинҳаны лнриканын (интим лириканын) эжайып үлгилери бодып есапланады. Пинҳаны лириканын тэртиплери дүньй эдебияты бойыкша бнрдей. Онда лирикалық қаҳарманнын жүрек төриндс жатырған
нөзик сеэим.тери көринеди, ол өз жүреги менен өэи сөйлеседи, езияиқ
руўхый ксширмелерин, дортлерин, ҳалатларын баян етеди, Сонын
ушын да дүнья шайырлары ышқы — муҳаббат сезимлерин жырлағанда
пинҳаны (ннтим) лирикаға жүгинеди, оньщ жанрлық мүмкиншиликлерин иске салады. Әжиниязға шекемги ҳэм оған заманлас шайырларда
пянҳаны лирнха жанр сыпвтында ҳәлиплескен жоқ. Демек, XIX эсирдеги қаракалпақ поазиясында пинханы (интнм) лирикакы жүзеге келтирген ҳэм әдебий жанр сыпатында қәлиплестиргек Әжинияз болды,
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Әжинияздық жоқарыда аталған косықларында ашықлық саўдасы
жырланады, яр дәртине‘муптх1 а болған, яр жолына қодем қойған инсаннық лирикалық образы жаратылады, ярға ынтық болған ашық
жүрегиндеги дәртли сезимлер жоқары көркемлик пенен бериледи қәм
окыўшы жүрегин бийықтыяр жаўлап алады. Бирақ. Әжинияздық
ашықлық лирикасын тек дунъяўий образлар шегарасында талкыйын
етиў жеткиликсиз екени жоқарыда айтылды. Ҳәзирги заман эдебий
талғамы менен тэрбияланған бизлер Эжинияздық муҳаббат лирикасын
тек хатка түскен ҳалында түсинип келдик. Бизлер онық қосықларындағы айырым жәрдемши сюжетлерге сүйенип ҳэм лприкалық каҳарманнық яр жолъ!на бас қойған жағдайына қарап шайыр растан да бир
сулыў қызға ессиз ашык болған, оны узақ жыллар излеген, барған
жерлеринде сорастырып жүрген деп түсинип келдик. Мысалы, шайырдық "Шықты жан" редифли мухаммесинде (беслигинде) сүйиклисин
излеп дүньяны гезген лирикалық каҳарманнық образы көринеди.
Усындай шығармаларға карап Әжинияз алатуғын қызык ясойытып,
оны қазак, орыс, ноғай (татар), естек (башқурт) еллери арасына барып
та излеген деген пикир қэлиплескен. Эжинияздық өз өмиринде ҳаял
даўына тап болғанын изертлеўшилер дурыс дәлиллеген'. Онық
калықлығы үйленер алдында өли-тириси белгисиз тири ғайып болып
кетеди. Қыздық төркин тэрепи бул исти күйеўден көрип, жалғаннан
даў котереди. Әжинияздық взи де “Көриқ” деген қосығында ҳаял
даўына тосыннан тап болып, қарсы тәреп гиқ дөҳмети менен қазынық
эдил емес ҳүкими аркалы қун төлегени ҳаққында мағлыўмат береди:
Ялғаннан ант ишип йигцт-ғаррысы (даўагерлер-Қ . Ж .)
Наҳақтан қырьгқ тилла алышын квриц.
Ҳүкимни ш әрхилеп казы Халмурат,
М устафа (пайғамбар — К .Ж .) шариатын бузышын көриқ.

Бул ис усы жерде тамам болғанын, қун төлеў арқалы тэреплердиқ
келисимге келгенин. болған исти бэри қудайдан көргенин жэне де
Әжинияздықөзи айтады:
Әдалатлыкбилан енди бай аға,
Кайта шариатқа қосышын көриқ.
Б у иш ерур дейип куаа пәрманы,
Зийўардьщ беглердек йуришин көрин.

Қаракалпақстан АССР тарийхы. Әййемги заманнан бизнц күнлернмизге дейии.
Нвкис. “Карақалпакстан". 1989. 114-бст.
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Демек, даў тамам болған. Ендиги жағында тири ғайып болын кетксн
қалынлықты излеўдиқ зэрүрлиги жоқ. Онын устине XIX әсирдеги сол
бир атлы-жаяў эбигершилик заманда Эжинияздьщ үйленежақ қызын
қаяқлардағы қазақ. орыс, ноғай (татар), естек (башқурт) журтларына
шекем алып қашып кетиўи ҳэр қандай душпаннын да қолынан келе
бермейтуғын мүшкил ис.
Әжинияздын қазақ арасына қайта-қайта барыўыньщ қыз излеўден
гөре салмақлырақ исенимлирек себеплери бар. Олар Орта Азиядағы
тарийхый жағдайлар менен байланыслы. XIX эсирдиц орталарында ски
үлкен империя Уллыбритания ҳәм Россия дүньянын экономикалық
раўажланыўдан артга қалған еллерин өз ара бөлисип алыў, ен болмаса
оларға тэсир жасаў сиясатын жүргизип жиберди. Россиянын жеқилиўи
менен тамамланған үлкен Қырым урысы (1853-1856) усы тийкарда келип шықты. Орта Азия регионы, мине, усы еки империяныц колониаллық иштейин өзинин шийки затқа бай ресурслары мснсн мудамы қоздырып жүр еди. Еки империя да өзлеринин Орта Азиядағы тимискилениўлерин баслаи жиберди. Бул жағдайды тарийх илими төмсндсгише
сыпатлайды: “XIX эсирдин орталарында Хийўа ханы Англия империалистлерннин тэсириндс болды. Хийсанын Туркия мопеп. ол арқалы
Англия менен байланысы Қырым урысы ўақтында күшейди. Анғлия
ҳәкимлеринин қоллап-қуўатлаўы жағдайында Орта Лзия ханлықларына жергиликли басқарыўшыларынын британ экспансионистлсринин
мэтибийлигинде Туркия султаны менен байланысын жақсылаў утдын
Туркия елшилери жиберилди. Орта Азия ханлықлары да өз елшилсрин
Туркияға жиберди. 1853-1854- жыллары Мухаммед Эмин хан (Хийўа
ханы Қ. Ж.) өз ўәкиллерин бир неше рет Константиноиольға жиберди.
Усы жыллары Хийўа ханы англичанлардыц ҳэм түрклердин көрсетпеси бойынша қазақ даласына өз агентлсри — моллалар арқаты орысларға қарсы агитацияны активлестирди»1. Фактлардан көринип
турғанындай Хийўа мусылман Туркия арқалы Англняга бсйимирек
болған. Сонлықтан ол орыс тэсиринен сақланыўға кобирек ҳорекет сткен. Соньщ ушын қонсылас еллерде, атан айтқанда қазаютар арасында
орысларға қарсы кейиплерди тарқатыў ушын дин-исламды угитлеў
сылтаўы мепсн хан медресесинде ҳэм басқа мсдрссслердс оқыған талып-илим көплеген моллаларды, сонық ишинде қарақалнақ молла.чаwww.ziyouz.com kutubxonasi
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рьгн ХшКа та/гь; қазақ арасмна тураклы тущс жибернп турады.*
Усы мпллалардын, арасында хан мсдресесин питкерген қэниге сыпатында Әжинияз да болған. Ол хан ҳэзиреттин тапсырмасын мейли
ықлас пенен болсын, мсйли бийықлас болсын ҳадал орынлаған. Бул
туўралы опын "Шықты жан", “Салам дегейссн”, “Елди көрер күн бар
ма екен?". “Молла Ериме", “Кал нмди”. “Ғам ема”, ҳ.б. қосықлары
гүўалық бередн. Демск, Эжинияз қазақ даласына қыз қыдырып емес,
ал путкиллей басқа мақсетлср мснен барған,
Қарақалпақ әдебияттаныў шшминиц сағасында турған, қөп фактларды билетуғын корнекли алым Н. Дәўкараев Эжинияздьщ жат еллерге барын қыз излегсни туўралы үзил-кесил пикир айтпайды, ол
шайырдын "Шықты жан" қосығын қыз излеў менен байланыстырмайды. Атадған қосықты Н. Доўқараев иыйыр Эжинияз көп ел-халықты
аралаған, кви жсрлерди көрген, саяхатшы болған деген мэнисте тусиндиреди1.
Олай болса. Зийўар шайырдыц "ДГықты жан" ҳэм оннан басқа да яр
саўдасы менен байланыслы болған бираз шығармаларын қыз излеў яки
тири ғайып болып кетксн қальщлығын излеў мотиви тийкарында емес,
ал пүткиллсй баскаша тийкарда талкыйын етиў керек. Оларды улыўма
Орта әснрлнк мусылман эдсбия.ы руўхы. оныц идсялық, жанрлық
«згешсликлери. дэстүрлери тийкарында талқыйын етиў талап етиледи.
Әжинияз усы мусылман эдсбиятынын суўфийлик (тасаўўыф) ағымыныц идеялық. көркемлик сырларын. онын көп санлы эдебий-философиялық терминлсрин терен ийедеген шайыр. Әжинияз өзинин көп ғана
қосықларын, сонын ишинде "Шықты жан” қосығын суўфийлик эдебияттын тэртшшери бойынша жазган.
Суўфишшк поэзиянын кец тарқалған қәсийетлериниц бири мынадан ибарат: шыкарманыц сырт керлнисинс. сюжетлик желисинс қарап
әпнўайы лошка (жөн түсиник) пенен талқыйьш ете бериўге болмайды,
ол көбинесе натуўры жуўмақлар бсриўи мүмкин. Себсби, орта эсирлик

* ХиПўа ханы баслаған бул сияснй мапач соцыиан XIX эсирдич ақыры XX эсирдин
баь геалсрппдс озишш ҳакмйқый чаксетии жоғалтып. карақалпақ моллалары ушын
ғэрежеғ табыў. күн корнс лерсшне айналады хом кәплеген моллалар бул талапты кэсип
стпп. қачак аўылларымда айлап. жыллаи мс.па турады. еэлершшц бул хызмети ушьга
олар акшалай. затлай \ақы алады. - - Қ. Ж.
. Д оўкарасо II. Шығархыларыиын толык жыПнағы. 3-том Нөкис. "Карақалпакстан". 1979. 72-бет
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талантлы шайырлар өз қосықларын, сонық ишинде ашықлық темасындағы ғэззеллернн тымсалый (аллегориялық) ҳэм рэмзий (символикалық) усыллар, образлар менен жазған. “Егер де усы образларды туўра
мәнисинде түсинетуғын болсақ, онда оларды шайырдъщ ой-пикириниц
сайызлығы... деп мойынлауға туўра келеди. Бирақ суўфийлик ноэзиясында жағдай басқаша. Онда образ бийғәрез, өз алдына бир бөлск
мәниске ийе болмайды. Суўфийлик иоэзиясында образ шығарманық
шын философиялық мәнисин жасырып туратуғын нықап болып хызмет етеди.1Жоқарыда аталған “Шықты жан" мухаммесиндеги лирикалық қаҳарманнын "маҳбубасы” шайырдын үйленбекши болып излеп
жүрген қызы емес, ал ол тымсалый образ. Суўфийлик поэзиянъщ сырларына муўапық шайыр көпшилик жағдайларда “гөззал жанан”,
“маҳбуба”, ҳүр қызы", “пэрий" образлары арқалы лирикалық қаҳарман
талап етип излеп жүрген “ҳақ” (куда) түсинигин береди. Лирикалық
қаҳарман оны өмир бойы излейди. Сүйикли ярын, маҳбубасын (ҳақты)
ел қоймай, жер қоймай излеп зары-гирян болған шын ашық образы
Әжинияз үлги алған орта әсирлик араб, парсы-тэжик: түркий әдебиятларында оғада көп ушырасады. Бир-бир мысал келтирсек. бул пикир
еле де айқынласады:
Т әкий е әйлеп ол халықыў эламды мен еттим сапар,
Тапмадым маҳбубымны гезип жаҳанды ҳеш хабар,
Шарқ урып гезип жаҳанды, жутыўбан қаны ў-зәҳәр,
К өзи м е уйқы алмайын, зар ағлабан ш амы ў-сэҳәр,
А қ дарийға, ўақ дарийғ. мын саны әрман шықты жан.

Әжинияз “Шықты жан".
“Шықты жан” мухаммесин Әжинияз өзинин досты болған молла
Еримге қазақ даласында жүрип хат (нама) ретинде жазган (“Молла
Ерим, сен оқығыл ашыпки Зийўар дәптерин”, ...”Көп сэлам мендин
бирадар, ашнайыў дуў жаҳан”. Демек, оньщ оқыўшысы тасаўўыф илимин билетуғын улама киси. Сонлықтан Әжинияз лирикалық қаҳарманнық басындағы ашықлық саўдасын тасаўўыф илиминин түсиниклери
менен баянлайды. Мухамместе лирикалық қаҳарман қудаға тәўекел
етип яр жолында, яғный кэмил инсан болып, ҳақ дийдарына минәсип
' Б е р т е л ь с Е . Э. Суфизм и суфийская литература. С. 109.
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болыў жолында сапар шеккенпн. бирақ жәхәнди гезип. қан, зэ\әр жутса да, түнлерди уйқыламай. зар жылап кудаға ибадат кылып өткерсе де
("Көзнме уйқы алмайын, зар ағлабан шамыў-сәҳәр") маҳбубасын сүйиклисин таба алмай жургенин (“Тапмадым маҳбубымны гезип
жаҳанды ҳеш хабар"), яғный дийдар (қуда дийдарын) көриў еле несип
болчай жүргенин айтып, мунын шағады. налыш етеди.
Лнрикалық қаҳарманньщ яр жолында жэҳэнди гезип. зары-гирян
болыў жағдайы Мэшрептин ғэззеллеринде де жийи ушырасады.
Излаб юрурман Шаму Ираки,
Тапмадим асло ярнинг сурақи,
Куидирди дустлар онинг фирақи,
Кўрдим юзингни алҳамдилиллаҳ.
Учради ҳар ким. сени сурадим,
Куча-бекуча сени карадим,
Кечаю кундиэ сени тиладим,
Кўрдим юзинпга алҳамдилиллаҳ.
Көринип турғанындай Әжинияздын мухаммеси (беслиги) менен
Мэшрептиц мураббасы (төртлиги) өзлериннц темасы ҳэм сюжетлик
мазмуны оойьшша бир бирнне кү ю жақын. Еки шығарманын да темасы-яр ышкысы, садық муҳаббат, ал идеялык мазмуны бирден көзге тасланбайды, ол бираз жасырынып жатады. Бул жерде Мәшреп ҳәм Әжинияз орта эсирлик Шығыс эдебятынык ҳэм көркемлик. ҳәм идеялық
дэстүрлерине сүйеннп жазған. Орта әсирлик поэзияда образларды,
идеяларды тымсаллап, астарлы мәнисте бериў үрдис болғанлығы
жоқарыда айтылды. Аталған еки шайыр да суўфийлик тэлиматты поззияға синнрген. олар өз шығармаларында ҳақ (қуда) ышқысына муптала болған, оныц нәмэлим дийдарына ынтық болған. яр жамалын
көрермен деп тынымсыз иэленген, азап-ақыретлер көрген хас мусылманнын образын береди. Тасаўўыф илими бойынша қуда дийдары
намолим, оны сылатлап болмайды, ол әтираптағы тэбиятқа, қубылысларга мужассамланған (қосылып, қарысып кеткен. эманацияланған)
болады. Сонлықтан суўфий шайырлар ҳақ түсинигин гөззал қыз, мәс
қылатуғын нәшели ишимлнклердик (мәй, шарап, көкнар) образлары
арқалы сүўретлегсн. Қақ днйдарына ерисиў ушын ашық мудамы излениўде болған. Сонын ушын шайырлар ашықты отқа умтылған
пэрўанага (гүбелекке), әсел (иал) излеген ҳәрреге, шөлде суў
қыдырған жәйранға ҳ.т. б. мегзетип сүўрстлеген. Жоқарыдағы мысалларда лирикалық қаҳарман өз машығын ел-жер қоймай геэип, излеп
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журген саяк (саяхатшы) образында көринеди.
Зийўар шайыр дөреткен ышкы-муҳаббат косықлары тийкарынан
романтикалык метод пенен жазылған. Оларда яр образы реал турмыстан күтэ узақ, бәлки эжелли бенделср арасынан оны табыў кыйын:
Келмес ондай дилбар яқты-жэҳана,
Ҳуснини мегзеггим қүўри-ғулмана,
Дншлари масаллик хянжи-маржана.
Бу заманда йокдур шундай дилбарий.
Демек, лирикалық қахарман квнил қойған дилбар жәннет қызы
ҳүрге мегзес, ондай дилбар паний жақанда қэм бул заманда жок, демек,
ол дилбар дүньяўий емес, яғный жисманий емес.
Тассаўўыф илими бойынша ашык болған бенде өз машығынын
(қуданьщ, ҳақтыц) дийдарын бир көриўди, онын менен косылып кетиўди (эманацияланыўды) өмир бойы эрман етеди, бул жолда ол жакын пидэ етиўге таяр:
Ҳэр ким айтур аца ҳәмдам болсам деп,
Йолында жанымды курбан қылсам деп,
Мубарек жамалын (ҳактын) және көрсем деп,
Тақатым қалмады көргеннсн бери.
Бул жерде шайыр романтикалық пәрий ҳәм оған ашық болған лирикалык қаҳарман образлары аркалы ҳак дийдарына ашык болған ҳәм
оған ерисиў ушын (ийман табыў ушын) азап-акыретлсрг е. руўхый
дағдарысларға гириптар болған суўфий обраэын астарлап береди.
Тынбас кеше-күндиз көэим гиряны,
Болыпман мен анын бағры биряны.
Жисмимди ертеди дағы, хнжраны,
Көзде яшым текип кетти шул пәрий.
Ашық күни-түни көз жасын тынбай төгеди, онық жүрек-баўырын,
барлық денесин ҳижран азабы өртейди. Деген менен ашық яр азабынын бэрине қайыл, себеби сол намәлим пәрийди ол ессиз сүйеди:
Мен анын ышкында болдым хоры-зар,
Ақлы-ҳуўшым алып кетги шул пәрий.
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2-291
www.ziyouz.com kutubxonasi

Яр ышқысында мийнет ҳәм азап шегиў, азьш-тозыў, хорлық пенен
зорлықтын не бир түрлерине көнип, оларға шүкирлик етиў суўфийлик
тәлиматтьщ эмелий талапларынын бири. Сонық ушын да уллы суўфий
шайыр ҳэм шайық Хожа Ахмад Яссаўий ышқы-муҳаббат жолын
тақлаған мусылманға былайынша ўэсият етеди:
Ишқ боғини меҳнат тортиб кўкартмасанг,
Хорлик тортиб шум нафсингни ўлдирмасанг
Оллаҳ дебан ичга нурни тўлдирмасанг,
Валлаҳ-биллаҳ сенда ишкнинг нишони йўқ.
Суўфийлик поэзияда ярдық ўаспын дүньяўий образлар. затлар, атамалар менен бериў дэстүрли жоллардан. “Йол болсын" қосығында
шайыр перийзат образын жасағанда жергиликли қарақалпақ оқыўшысынық талғамын есапқа алады. Бул қосықтағы гөззал қыз қасларына
сүрме шеккен, зерли руўмал тартып, басына жыға шанышқан, үстине
пашшайы бәшпент кийген, қулағында алтын сырғасы мөлдиреген,
түрме белбеўли, ақ сийнесинде тилла ҳэйкеллер дизилискен, узын
көштин басында сәмен жорғаны сүрип баратырған ҳалында рэқбэрән,
түсиникли бояўлар менен сүўретленеди. Дизимге алынған деталлардык
барлығы дерлик жергиликли әҳмийетке ийе затлар, яғный қаракалпак
қызларына тийисди миллий кинимлер ҳэм безениў затлары. Усы белгилерге қарап бул шығарма ышқынық дүньяўий түрин, яғный жисманий ышқыны жырлайды деген жуўмаққа келиў мүмкин. Бирақ
жоқарыда ескерткенимиздей суўфийлик поэзияны туўра мәнисинде
түсиниў дурьгс жуўмақлар бере бермейди. Усы қосықта перийзаттын
анық портретин сызып болган соқ шайыр жүрек дэртин шығарыўға
кириседи. Себеби, ықлас, муҳаббат нышанасы болған перийзат образы
таяр. Оны шын жүректен сүйип, онын жолына бас тиксе арзыйды. Бирақ қосықтық кейинги бәнтлери шығарманық дуньяўий ышқыға емес,
ал руўхый, мистикалык ышҳы мәселесине арналғанын көрсетеди.
Ҳәр сөзинде мыц наз етип өлтирмэ,
Ғусса билэн йүрәкимни толтурма,
Ақыл болсан, рақиблара бнлдирма,
Хабарьщ бер перийзадым йол болсун.
Мен сени сәўмишәм елднн ягана,
Адьщны кылмадым йуртқа эшкара,
Қойдыц мени ада болмас ҳижрана,
Хабарын бер перийзадым йол болсун.
\8
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Бул бәнтлерде суўфийлик поэзиянын терминлери. шәртли жумбақлары бар. Мысалы, "рақиб” термийи ислетиледи. Суўфийлик терминологияда “рақиб" сап руўхыи ышкыға. хак ышқысына кесент келтиретуғын, ашықты өз жолынан шығзратуғын шуғыл, шайтан, әзазүл
ямаса нэпси бэлеси мәнисинде тусинидеди. Демек. "рақнблер” руўхый
тазаланыў, ппклениў жолына кесе туратуғын шайтаный пслер (бузықлық, нэпсиқаўлық X- б. пэс қулыкЛар). Олардан сақланыў керек.
оларды жеқиў керек.
Келтирилген мысалдық екинши бәнтиниқ дәслепки скп катары
суўфийлик поэзияньщ "сыр” (қўпыя) шэрти бойынша қурылған. Бул
шәрт бойынша ашық өз ышқысын қупыя сақлаўы, оны көпшиликке
эшкара етпеўи тийис, мен ашықиан деп мақтанбаўы ксрек. себеби бул
ышқы ашықтық тэнҳэ өзиники, оны нз жүрегинде купыя сакдаўы лазым. Бул ышқы шын ашық болған бейДениқ қудаға қатнасын билдиретуғын рэмзий (символикалык) белги. Сонлықтан Аҳмад Яссаўийдиқ
"Зикрин тамам қилиб ўтдим девонага, Ҳақдин ўзга ҳеч сўзламай бегоиага”, Мәшрепгиқ "Юракнинг дардинл хар дўсту душмақди ниҳон туттим” (Ышқымды дос-душпаннан сыр туттым — К- Ж.) ямаса Наўайынық "Дардини баски ниҳон ту^тим - ўяарман пинҳон” (Егер дэртимди демек ышқымды — сыр тутқан болсам, сырымды ашпастан өлермен —
Қ. Ж.), сондай-ак Зийўар шайырдын 'АТен сәни сэў^шишм елдин ягана,
Адыяны қылмадым йуртқа әшкара" дегенниқ мәниси суўфийлик илимниқ сыр мақамына барып тиреледи.
Зийўар шайырдық ышқы-муҳаббат темасына арналған шығармаларынын ишинде "Бир жанак" қосығы дйрықша коркемлак ҳәм эмоционаллық күшке ийе. Лириканын сюжстлик мазмуны төмендегише:
ашық (лирикалық қаҳарман) түн ортада уйқыда жатырғанында
нәмәлим бир гөззал оны әдеп-икрам Менен оятып, көз алдында жилўаназ етип турады ("Көзимэ көрунуб беглер бир жанан"... Мын жилўа
наз эйлеп бақты да кетти”). Бирак бул жанан лирикалық қахарманға
бир көринеди де, шийрин-шекер сөзлер айтып, сол заматы ғайып болады (“Заман егленмейин шықты да кетти”). Лирикалық қаҳарман
жәнанды көргенде ақыл-есин жоғалтыя (“Ақлымны кетурдим көрген
шул заман”), отқа түседи, жүрек-баўры езилип, жанынан үмитин узеди.
Буннан соқ шайыр шығыс поэтикасынын рэнбэреқ бояўлары менен
сол -намэлим газзалдық портретин сызады: ол Ләйли. Зухра. Сэнем
яқлы әпсанаўии гөззалларға усаған, кирпиги оқ. қашлары кэман (жайwww.ziyouz.com kutubxonasi
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дай нйилген). зулпы қара. тили шийрин. тислери садсп (мерўерт).
қаўметн туўбы ағашына (бейжнте есетуғын мәцги жасыл. сулыў эпсанаўий дйракка) мегзсс, үстине атлас қамқа кийген. басында түрме.
әлинле р т 1ал ҳ. т. б. Лирикалық каҳарман бул эжайып жэнанды
кнргсндс тер болып ағып кетеди ("Ашық Зийўар аны коргсн мэҳэли,
Арақ саГ|.'Гйя етиб ақты да ксттн"). Қосык усынық меисн жуўмақланады.
Әжипияздыц көпшилик шығармаларынын мәнисин бурынғы қәлиплескен дэстүр бойынша биз әдебиятшылар хатка түскен ҳалында,
дүньяўий образлар ҳәм дуньяўий түсиниклер шенберинде талкыйын
етип келдик. Буны жоқарыда айткан едик. Сонын ишинде “Бир жанан”
қосыкы да сол уранда талқыланды. Гейпара әдебнятшылар түн ортада
уйыклап атырған жигитти қыздын оятканын колайсыз деп түсинеди.1*
Ал. екиншилери бул жағдайды басқаша түсиндиреди: "Революцияға
шекемги доўирде қарақалпақ байлары, молла-ийшанлары ҳэм елдарлары бой жеткен қызлары менен улларына бөлек отаў тигип берген ҳәм
олар усы үйде жасап, қызлар жигитлерди, жигитлер кызларды конақ
рстинде кабыллаған ҳэм усындай усыл меиен өзлеринин өмирлик жолдасын танлаған.’4
Косык текстин хатқа түсксн ҳалында жөнекей ту-синсек. еки эдебиятшынын Да талқылауы турмыс шынлытынан узақ смсс. Түн ортада
қыздыц жигитти уйқыдан оятыўы да әдептен емес, бул миллий үрпэдетлер шегарасына сыйыспайды. ҳақыйкый турмысқа үйлеспейди.
Соныц менен бирге бардамлы хожалыклар қызлары мснен улларына
бөлек отаў тигип беретуғыны да, оларда қатар-қурбылардьщ катнасы
менен отырыспалар, зыяпатлар берилетуғыны да турмыслық фактлер.
Бирақ бул жерде изертлеўшилер ашыкты ҳэм оныч машығын (текстте
“жанан") дүньяўий, күнделикли турмыстан излейди. Ал, Знйўар шайыр
“Бир жанан” ҳэм баска да бир катар ашықлық қосықларын шыгыс романтикасм усылында, суўфийлик илимниц тийкарғы бағдарларын.
суўфийлнк поэзияныц, көркемлик дэстүрлерин басшылыкка алған ҳалда жаэған. Қосықта дүньяўий (жисманий) ышқы емес, ал илэҳий (ҳақ),
мистикалық ышкы жырланады. Онда ҳақ дийдарына ынтық болған
1 Қ э л и м 6 е т о в Ь. Әжннияэдык лирихасы. Нөкис, "Карақалпакстан". 1981. 74бет.
: Б а П н и я з о в К . Әжинияз шайыр мийрасларыньш хәзиргн изертлеииу жагаайлары. «ЭчнСдәрья» 3*10-12,1995.102-бст.
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бснденин отды ышкысын жырдаў арка.ты м\сылманнын қудака болкан
қатнасы бериясди. Суўфиндин (ашыктыц) ярга ынтык Сюлып зкшамлары днндар (қақтын) күтип жатыў мотивин турмыстағы дүньяуиП образлар хом түсиниклср менен бериў дэстури шығыс поэзиясында бурыннан бар. Бир мысал:
Тун оқшам келдию келмас менинг шамьи шабиставим,
Бу андуқ утидин хар жам куяр парванадек жоним.

Мазмуны:
Тун. ақшам бодды . бирақ меннн қаранғы тунимнин жарығы келмеди

(яғный дийдар к«ринбеди - К- Ж )
Меник жаным дэрт күйигинен взии отка урған губелектей өртенср бодды.
Наўайынын жокарыда келтирилгсн матла бэйити менсн басланатуғын ашықлык ғэззслинде лирикалык қахарман түн ортада яр күтип.
яғный дийдар күтип жатады (текстте "шами шабистан”), онын дәртинен әзийз жаны азап шегеди. Бирақ, яр дийдарын көриўге несип етсе,
лирикалық қахарман өз жанынан кешиўге таяр (‘Тамим йуқ буйла юз
жондин, етиб гар келса жонаним”).
Ақшамлары ашықтын дийдар кутип жатыў зўчалы суўфнй шайырлардын лирнкасындағы дәстүрли мотивлерден. Әжинияз суўфийлик
поэзиянын баслы мотивлерин терен өзлестирген, оларды өз шеърлеринде қолланған. Талқыйын етилип отырған “Бир жанан” қосығында
Әжинияз усы дийдар күтиў хәм дийдар кариў (мөъжиза кериў момснти) мотивлерин усталық пенен пайдаланған.
Суўфийлик тэлимат бойынша қак дийдарына ерисиўдин узақ хэм
машақатлы жоллары, қәр қыйлы басқышлары (мақамлары) бар. Ҳаққа
ашық болып, онын жолына басын тиккен суўфий бул мақамларды табанлы түрде. избе-из ийелеп барады.
Суўфийлик поэзияда ашықлықтык түрли мақамларын (басқышларын) көркем сөз бенен жсткерип бсриў үрдис болған. Әсирссе суўфийлик илимнин хал мақамын (илим қал) сөз бенен жетксриў күтэ қыйын
болған. Бул мақамда ашық (мистик) өзи өмир бойы излец жүрген хақ
дийдарын кериў бақтына минэсип болыўы мүмкин. Оны ашык ақылхуўыш пенен, көз бснен емес. ал кеўил мснен. жүрск пенен ссзсди. Ҳал
моменти соншелли қысқа, Е. Бертельстин айтыўы бойынша ол ҳсш
бир ўақыт бирлигине жайғаспайды ("вневременно")'. Ҳал моментинде
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суўфий (ашық) взлигин жоғалтыи, руўхый сезимлердин ен шьщына
жетеди, яғный материаллық дене сыпатында өзлигин жоғалтып,
руўхый дүнья шегарасына өтеди. Әжинияздық "Ашық Зийўар аны
көрген заманы, Арақ сайлан етип ақты да кетти" деген қатарлары
ашықтын өзлигин жоғалтып ҳал моментине өткенине ишарат болып
есапланады.
Суўфийлик шейриятда ашықлықтын хал мақамын бериўге қосық
жазыўға еби бар гез келген шайыр урына бермеген, ал тек иләҳият
илимин жетик менгерген, сонын ишинде тасаўўыф (суўфийлик) илимин терен билген, терен ақылға ийе болған, жэне де түрли руўхый
ҳалатларды жүрек пенен сезе алатуғын уқыпқа ийе, халық тили менен
айтқанда, “арқасы бар” шайырлар ғана ҳал мақамын сөз бенен жеткериўге ж үрексине алған. Суўфийлик термин менен айтқанда
ашықлықтын бул моментин нлми ҳалга ерискен шайырлар ғана
сүўретлей алған. Бердақ шайырдъщ “Нешшеге илми ҳаз берди” (Аллатаала - К- Ж.) деп ҳәўес етиўинин мәниси де усында.
Биз дүньяўий образлар шенберинде түсинип келген “Бир жанан”
қосығында Әжинияз жоқарыда айтылған ҳал моментин бериўге талапланған. Қосық орта әсирлик әдебиятта кен тарқалған мөъжиза (виденье) усылында жазылған. Бул усылда ямаса жанрда орта әсирлик
Шығыс ҳэм Батыс шайырлары көп шығармалар дөретксн. Мысалы,
Аҳмад Яссаўийдин бир қатар ҳикметлери буған дәлил бола алады:
Ун саккизда чилтан бирла ш ароб ичдим,
Зикрин айтиб ҳозир туриб кўксим тешдим.
Рузи килди жаннат кезиб, хурлар қучдим,
Х ак М устаф о жамалларин кўрдим мано.

Бул жерде лирикалык қаҳарман мөъжиза көриў (кэрамат көриў)
арқалы көзге көринбейтуғын шилтенлер (ғайып еренлер) менен ҳэм
суҳбат болады, жәннетке түсип, ҳүр қызларын қушады, әллеқашан
дүньядан өтип кеткен пайғамбардын (Мустафа) мубэрек жамалын
көреди.
Ал, Батыс Европа әдебиятында мөъжиза усылында шығармалардық үлгиси регинде орга әснрлик Италия шайыры Данте Ачигьерадин
' Б е р т е л ь с Е . Суфизм и суфийская литература. С. 60.
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“Иләҳий комедия” ("Божественная комедия) шығармасын керсетиўге
болады. Онда автор мөъжиза көриў аркалы ол дүньяға тусип. жәннет
пенен дозақты толық аралап шығады, оларды толық сүўретлеп береди.
Әжинияз дүнья эдебиятындағы усы мөъжиза жанрын “Бир жанан“
қосығы арқалы биринши мэртебе қарақалпақ поэзиясына алып кирди.
Шайырдын мөъжиза сырларын ҳәм тәртиплерин терен ийелегенлиги
усы қосығында көринеди. Ол мөъжизанын мүмкиншиликлерин пайдаланып, ашықтьщ (лирикалық қаҳарманнын) дийдар көриў дақыйқасын
(моментин) көркем сөз бенен берген. Шайыр бул моментти дуньяўий
образлар жэрдеминде тымсалый (аллегориялық) сүўретлеў усылы менен берген. Усы дийдар көрисиўге шекемги ашықтын ҳал-жағдайын
көз алдымызға келтирмесек, бул шығарма пүткиллей түсиниксиз болып қалады ямаса ғэлетий пэмленеди.
Ашық (суўфий) өзге мусылман бенделерден (аўам халықтан) ажыралып турады. Ол ҳақ ышкысына жанын-тәнин бағыш етеди, кемтарлық, сергеклик, сабыр, канаат, инсаплылық оньщ жолдасы болады.
Ҳақ ышқысы оньщ жанын жеп, ҳақ дийдарына айтып болмас дәрежеде
қумар етеди, ынтық етеди. Сонлықтан ашық жатса-турса, ҳэттеки
уйықласа да есинде жалгыз нәрсе - дийдар көриў. яғный ҳақ дийдарына
ерисиў тилеги турады. Әжинияздьщ “Ақшамында дийдар күтип ятыпдур” (“Қашқаш" қосығында) дегенинин мониси суўфийдиқ усы ҳалжағдайына ишарат болып табылады. Бирақ ҳақ дийдары намэлим, оны
сүўретлеп болмайды, жэне онын белгили-баслы мэкан жайы жоқ.
Суўфийлик термин менен айтқанда ол — ламэкан, яғный мәкансыз.
(Изласам йоқдур маконинг, ломаканим қайдасан?" — Мэшреп).
Ашықка ол қандай сүўретте, қандай жағдайда көринеди — бул белгисиз. Бирақ ашыктьщ ақыл-ойы, жүреги ҳақ дийдарын бир көриўге мудамы бағдарланған. Оны бир көрсе аи1ЫҚ жоқарыда айтылған руўхый
раўажландырыўдын ҳақыйқат деп аталатуғын басқышын жуўмақлайды, руўхый кэмалатқа ериседи. Дийдар көриў моментинде ашық өзлигин жоғалтыл, ҳаққа қосылып, қарысып кетеди.
Әжинияэдын "Бир жанан” қосығында усы дийдар көриў моменти
берилген. Шайыр лирикалык қаҳарманньщ арзыў етип, ынтығып күтип
жүрғен дийдарын гөззал ҳаял образы менен береди. Онын портрети
жоқарыда ескерткенимиздей орта әсирлик Шығыс поэзиясыньщ
дэстүрли бояўлары менен сызылады. Бир дыққат аўдарарлық жери,
шайыр усы намэлим романтикалық гөззалды XIX әсирдеги қарақалпақ
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қызларынық миллий липаслары менен сүўрстлейди: “Үстине кийгени
атлас камқады. Башда руўмал, әлде пәрен* руўмалы”.
Мнне. усы әжайып образ лирнкалық қаҳарманға мөъжиза болып
керинсди ("Көзиме кнринуб беглэр, бир жанан”). Суўфийлик илимге
муўапык дийдар көриў пайытында ашык ақыл-ҳуўшын кетирип. адам
сыиатында өзлигин жоғалтады. Төмендеги қатарлар суўфийдин
(ашықтын) усы дүньядан көшип, басқа бир руўхый дүньяға өткенин
көрсетеди:
Ойғанып уйқыўдын көрсэм бир жакан,
Аклымны кетирдим көргэн шул эаман.
Ә « и жаным тәндин шыкты ца кетги.

Ашык Зййўар аны көрген эаманы,
А рақ сайлан етип ақты да кетги.

Демек, ашық өз машығын көрген эаматта материаллық дене сыпатында өзин жоғалтқанын, арақ-тер болып агып кеткенин айтады.
Солай етип. Әжинияэдық "Бир жанан” косығы шын ашықтьщ ец
эзиз орманы болған дийдар көриў дақыйқасын дүньяўий обраэлар ҳәм
түсиниклер менен береди. Бул момент руўхый раўажланыўдын
шынына жеткен кәмил инсан (идеал инсан) идеясы менен суўғарылған
терен философиялық түсиникш анлагады. Суўфийлик (тасаўўыф)
тэлиматы сол кәмил инсак дәрежесине ериснўдин илимий эмелий куралы болып есапланады Сол себепли Әжикияз өзинин ашықлық
қосықларын усы илимнин шәшмеси менен суўғарған. Жуўмақлап
айтканда Зийўар шайырдын мухаббат косықлары жаны таза, руўхы
жоқары, саи ҳүжданлы кәмил инсан идеясын көтереди.
ӘЖ ИНИЯЗ ЛИРИКАСЫ НЬЩ ОБРАЗЛАР ДҮНЬЯСЫ
Көркем әдебияттын баслы мэселеси ҳәм баслы ўазыйпасы — бул
рәнбэрэн көркем образлар жаратыў. Шайырдьщ (жазыўшынын) эдебий-теориялык билимлери. жанр тацлаў уқыбы, көркем методы бас* "Порец" спэи менен Орта Азия халықтары Еаропа еллерин атаган, қаслы "франк"
(Франпия) соэинен келил шыгып. фонетикалык өэгерислерге ушырап "фаранг”. "пәрен"
формаларында карақалпақтилнне ас кирген. Ал. Әжннияэ кдгарларыноа "порекруУмал"
соэбнрнклеснсыртелцен акелинген жақсыорамал (н.чпорт) оегёнли ацлатаиы.
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шылыкқа алыныўы, стиллик шсберлиш, көркемлеў қуралларын лаЛдаланыў усыллары - бүлардыц ҳәммеси көрксм образлар жаратыў ушын
хызмет етеди.
Биэ сөз етип отырған Әжинияз лирикасы ронбәрон образларға бай.
Онда ел-халық хэм Ўатан пидәйысынын, жүрегин сап мухаббат сезимлери кернеген шын ашыктын, кеўилин қудаға бағыш етксн тақыўа мусылманныН- илим-билим ашығы мэғршшашәрўар данышпаннын. улқызына мехрибан атанын образлары түрли тәреплеринен. түрли
ренлерде көринедн. Бирак бул образлар Әжинняз лирикасында қалай
болса солай берилместен. түрли ревдеги ныкапларға орап берилген.
Сол нықаплардын сыртқы бояўларын ҳақыйкый образ деп жорысақ,
көпшилик жағдайларда Әжинияз лирикасыныц шын мэнисин натуўры
түсиниўимиз мүмкин. Биз усы мақаламызда Әжинияз лирикасындағы
рәмзий (символикалық) хәм тымсалый (аллегориялық) образларды
қарап. олардьщ сырларын байқап кормскшимиз.
Турмыс шынлығын, қоршап турған дүнья туўралы түснниклерди,
идеяларды рэмзий ҳэм тымсалый образлар мснен бериў усылы Шығыс
халықлары әдебиятында ерте дәўирлерден киятырған керкем
дәстүрлердиц бирн. Бул коркем дәстүр осиресе суўфийлик поэзииньщ
көркемлик шэртлеринин бири 5ол)лн. Сууфий.шк шсйрилхында лнрп
калық образды (лирикалмқ “мен"ди) астарлап сүүретлеў арқалы
руўхый камалатҳа ерисиў ушын ийман байлығын ийслен. кэмил инсак
дәрежесине жетисиў ушын қуда жолына бас қойған пидайы суўфий образын береди. Эжинияз бул коркемлик дэстүрлерци өз лирикасында
кен хәм утымлы пайдаланған. Мысалы, усы шайырдьщ “Дэўран болмады” деп аталатуғын налыш қосығында лирикалық қаҳарман астарлы
образлар менен сүўретленеди.
С энем лер қолында тиллэ саз едим,
Ҳ әўиж ге келтирср жанан болмады.
Туғрымда талпынған алғыр бач едим.
Қалпе-саядларым маман болмады.

Бул келтирилген мысалды туўра түсинсек. лирикалық каҳармаи
өзин “тилла сазға” мегзетеди. бирақ оны жанлатып шсртетуғын қәнш е
сазенде (жанан) жоқлыгына иалыйды, жэне де өзин алгыр қусқа
(“алғыр баз”) мсгзетеди, бирақ оны баплайтуғын қэлпе. қус салатуғын
маман ацшы (саяд) жоқлығына ашынады. Бирак буныц менен шығарwww.ziyouz.com kutubxonasi
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манын шын мэниси ашылмайды, ол бираз буркелип жатады. Оны ашыў
ушын суўфийлик поэзиянын көркемлик шэртлерин басшылыққа
алыўымыз керек болады. Суўфийлик поээияда лирикалық қаҳарман
мудамы ҳақты (қуданы) излеўши. кудаға шын ашық образында көринеди. Бердақ шайырдыц “Бердимурат изле-изле, Ҳақ жолыны туўры
гөзле” деген қатарлары ҳақ жолын излеўши адамға ишарат болып
есапланады. Жоқарыда Әжинияздьщ келтирилген мысалда “тилла саз”,
"алгыр баз” ҳақ жолына басын тиккен суўфий образын ақлатады. Ол
ҳэр тәреплеме раўажланған кэмил инсан дэрежесине ерисиўди мақсет
етип қояды, буған ол руўхый жақтан таяр, бирақ оған жол-жоба беретуғын, дурыс басшылық ететуғын илими күшли кәмил пийир (тексгге
"жанан", “қәлпе-саяд”) жетиспейди. Қосықтьщ барлық даўамында аллегориялық образлар антитеза усылы менен сүўретленеди: ҳасыл
жүкти базарға жеткергендей кәрўан болмайды ямаса кэрўан болса,
тийейтуғын жүги таяр болмайды, мол қырман болса, оны суўыратуғын
самал еспейди, самал ессе, ататуғын қырман болмайды ҳ. т. сондай. Бул
жағдайлардьщ ҳэммеси лирикалық қаҳарманды руўхый дағдарысқа салады, онда муқлы, өкинишли сезимлер оятады. Лирикалық қаҳарман
өмирге. заманға наразы болады, тоғдирге налыш етеди: “Зийўар дер
дүььяға келгеним ялған, Менде бир бинқайғы заман болмады '.
Бирақ, лирикалық қаҳарман турмыстьщ, тэғдирдин түрли ойынларына ақсат көне беретуғын ҳэлсиз, босан адам емес. Ол өз мақсети
ушын табанлылық пенен гүресетуғын, руўхы күшли адам.
Сырым паш ҳәргиз ҳеш ким> е,
Ситэмкәр әйледим жанға беш күнде.
Бул жерде Әжинияз суўфийлик илимниқ сыр мақамын көзде тутады. Буны жоқарыда азғана айтып өткен едиқ. Лирикалық қаҳарман
өзинин дэртли ышқысын. руўхый дағдарысларын, азапларын суўфийлик илимнин сыр шэрти бойынша ҳеш кимге айтпайды, гез келген
адамға налымайды, бул сырды тек ышқы-муҳаббат жолында раҳбарлик
стетуғын кәмил пийирге айтып дэртлессе болады. Бирақ, лирикалық
қаҳарман өзине жол-жоба берегуғын. илими күшли, кэраматы бар
пийир таба алмайды. Соньщ ушын да ол:
Гузар дәрбентине қурған көшкимде
Дәртимди дэртлесер ҳәмдам болмады, —
деп күйинеди. Бирақ, лирикалық қаҳарман өз ышқысын сыр тутып, өз
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мақсетине ерисиў ушын, яғный руўхый кәмилликке жетисиў ушын, ийман байлығын ийелеў ушын бул ялғаншы, паний дүньяда азап шегеди,
қыйналады. Егер де ашып айтсақ, бул жерде Әжинияз суўфийлик илиминиқ эмелий жақларына ишарат етеди: шариат нызамларына толық
бойсыныў, намаз-руўзанды түўеллеп, өзиннин ықласынды, руўхынды
қудаға бағыш етиў, дүнья-малға, тамаққа, уйқыға болған қарам
нәпсиқди жүўенлеў, өтирик-өсек. ғыйбат, шуғыл сөзлерге болған
ықласынды өлтирип, тилиқди тыйыў, кеўлиқци тазартып ҳадал турмыс
кешириў х,т.б. Усы талапларды орынласан ғана ийман байы боласақ,
кәмил инсан дэрежесине ерисесен- Буларды орынлаў ансат ис емес,
онын ушын жанды қыйнаў керек, нэпси бәлеси менен өмир бойы гүресиў керек. Әжинияздық “Ситэмкэр әйледим жанға беш күнде” деген
қатарынық мәниси де усында (‘‘Беш күнлик өмирди, яғный паний өмирди қыйнап, ийман табыў ушын оны азап ҳэм мийнет пенсн өткердим”
Дегени).
Суўфий өз мақсетине ерисиў ушын жақсы устазлық ететуғын, илими жетик пийир табыў керсклиги жоқарыда айтылған еди. Жақсы устаз ғана ҳақ жолына түсиўге, қуда мәнзилине жетиўге жэрдем бере
алады. Ол суўфий менсн ҳақ ислерин ойласады. суўфий ҳаққа болған
ышқысын оган айтып дэртлеседи, оған арқа сүйейди, устаз суўфийге
жол силтейди, меҳрибанлық қылады. Суўфийлик жолын тутқан
мүрийдтиқ апатқа ушыраған жери - бул сүйикли устаздан, пийирден
айрылып қалыўы. Бундайда мүрийд ҳақ дийдарына ерисиў ушын узақ
-ҳәм машақатлы жолдын бираз бөлегин устазы менен бирге басып
өткен болады. Енди мәнзилге жақынлап турғанда сүйикли пийирден айЫрылып қалыў (онық өлими себепли) суўфий ушын аўыр мүсийбет
болған. Бундай жағдайды суўфий шайырлар гэ астарлап, гэ туўра
мәнисте жырлаған. Мысалы, Мэшрептин “Дэрт сорақ” редифли мухаммесинде жоқарьща айтылған жағдай сүўретленеди.
Терм улиб қолдим бу йўлда ҳамсафардан айрилиб.
Й ўл адашиб ғамдадурман раҳбардан айрилиб,
Бахт қаро келдим бул иўлда яхшилардан айрилиб,
Андалиб ерднм қолибман боли пардан айрилиб,
М ен каби бахти қаро бупган кчшнцан дард суранг.

Мазмуны:
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Дилгир болып калдым бул жолда. жолдасымнан айрылып,
Ж олдан адасып ғамдадурман, устазымнан айрылып.
Бахты кара болдым бул жолда, жаксылардан айрылып,
Бүлбил едим. калыппан канатыў-пәрден айрылып.
М сндей бахты кара болған адамнан дәрт соран.

Мысалға алынған мухамместе Мэшреп ҳақ мәнзилине жол силтеўши устазынан (раҳбарынан) \әм садык жолдасынан (хамсафарынан) айырылып. бахты қара болған мүрийдтин трагедиялық жағдайын
берген. Лирикалық қаҳарман ғамлы, ҳәсиретли, дэртли суўфийдиц образында көринеди. Усындай ҳэсиретли аўҳалды қарақалпақ шайыры
Әжинияз да “Көзлерим” мухаммесинде усталық пенен береди.
Енди сеннен айрылып не кеш ер ҳалым менинДигир-дашым б ән т болып, батьтл болур йолым менин,
Кәўми-қардаш ым танымай, ж ат болур елим менин,
Еккиси кем еллиге келип, кайтты ығбалым менин,
Әлўидағлап кетгин меннен ҳәр не барым. көзлерим.
Екки кем еллигс келдим, курысын жасым менин.
Сонша дэртке қайыл болған, қаттыдур басым менин.
А рзы ў-эрм ан билон алған кане йолдашым менин,
Якшыны еск е түсирген аҳыў-зар басым мениқ,
Әлўидағлап кеттин меннен ҳәр не барым, көзлерим.

Мухамместин сюжетине қарағанда көзлеринен айрылып. қармаланып қалған лирикалық қаҳарман образы көринсди. Мухаммести оқып
отырып “шайырдьщ өзи орта жаста көзли болып калған екен ҳэм өзиниц аянынглы аўҳалына налыш етип, усы “Көзлерим" мухаммесин
айтқан екен" деген пикирге келиўгс болады. Бирақ көркем шығармадағы хәрқандай аўхалды, қубылысты, сюжетти, руўхый ҳалатларды
шайырдьщ жеке өмирине байланыстыра бериўге болмайды. Онын
үстине Әжинияз жас ортада козли болған деген маглыўматты ҳеш бир
дореклерде ушыратпаймыз.
Әжинияздық бул "Квзлерим" мухаммесинен тымсалый образды излесек, онын хақыйқый идеялық мазмунын ашыў мүмкиншилигине ийе
боламыз. Мухамместе рэўшан көзлер образы арқалы мүрийдке жол
силтеўши мүршийдтин (жетик пийирдиц, устаздын) образын абайлаўымызға болады. Шайыр кэмил инсан дәрежесине ерисиў ушын
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кәмил пийирге қол берген, оннан тәлим алған, илаҳият илимлеринин
сырларын үйрекген мүрийдтин лирикалық образын береди. Бирақ, лирикалық қаҳарман руўхый кэмалатқа ерисиў ушын өзи танлап алған
машақатлы жолда кэмил пийирден айрылып қалады, енди кәмил инсан
дәрежесине ерисиў мақсетинин, арзыў-әрманларыньщ орынланыўы
гүман астында қалады.
Егерде Мәшреп сүйикли устаздан жүдэ болыў аўҳалын туўра мәнисинде берген болса, Әжинияз бул аўҳалды аллегориялық усылда береди. Оньщ мухаммесинде жоқарыда еслеп өткенимиздей рәўшан көзлер
жол көрсететуғын жетик ҳәм сүйикли устаз, пийир. садық жолдас образын анлатады. Шайыр сүйикли устазынан, жақын жолдасынан айрылып, руўхый дағдарысқа түскен лирикалық қаҳарманньщ ишки кеширмелерин, жүрек сезимлерин, кеўил дәртлерин усталық пенен ашып береди.
Сүйикли пийирден айрылыў ҳәм оны азалаў, жоқлаў мотиви Әжинияздьщ басқа қосықларында да көринеди. “Қуба қущ” қосығында
қолынан қусын қашырып. албырап қалған ақшыньщ образы көринеди.
Куба қушты бир ғайры, “шум қара куш” қуўып кетип, қайтып айланбай
биротала көзден ғайып болады. Лирикалық қаҳарман қоллы болған
қусын түрли бояўлар менен тэрийиплейди:
Енентуйғын, атан сункар,
Сени көрсе титрер аўлар,
Өрдек, ғаэыў, сүйлин, зағлар,
Кел-хд-ха қуў-қуў куба қуш.
Лирикалық қаҳарман сүйикли алғыр қусынан (“Сен бир қустын
алғыр базы”) айрылып қалғанына қатты қыйналады, оны қумарпаз
аншы сыпатында жоқлайды. (“Сени дийүб Зийўар ағлар”). Қосықтьщ
сюжетине өзек болған алғыр қуба қус, оньщ жәрдеминде аў услап
жүрген ышқыпаз ацшы, дүздеги түрли аўлар, жетим қалған тазы
(“Қалды изинде мелле тазы”) обраэлары автордьщ идеясын бүркеп туратуғын нықаплар ғана. Шайыр негизинде аллегориялық сүўретлеў
усылы менен тасаўўыф тәлиматынын бир тэреплерин береди. Шығармада қуба қуш образында ҳақ илиминин кәни болған жетик пийирди
аедаўға болады. Ол ҳақ мэнзилине жетиў ушын тынбай илим, ийман
излеп жүрген суўфийларға (текстте аншы образындағы лирикалық
“мен” ҳэм ацнын изин қуўып жүретуғын “мелле тазы”) раҳбарлик етеwww.ziyouz.com kutubxonasi
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дц. Тексттеги дуньяўий аўшы қус (куба қуш) диц аспанға ушып, путаға,
қ(лпаға тығылып жатырған аўларды ацшы менен тазыға силтеп, оларға
туўры бағдар береди. Егер аўшы қус болмаса, тоғайда ан услап. олжалы болыў қыйын. Сондай-ақ жол силтейтуғын жетик устаз, пийир болмэса, илим, ийман таўып, кәмил инсан болыў мүшкил ис. Шығармада
лирикалық қаҳарман өзиниқ сүйикли устазынан (пийринен) айрылып
(оньщ әжели себепли, текстте *‘шум қара қуш” себелли) руўхый апэтқа
ушыраған чалында сүўретленеди, оны шын кеўилден жоқлайды.
Сени дийуб Зийўар ағлар,
Йүрек бағрын ота дағлар,
Өлгәншэ истәб сорағлар.
Кел-ҳа-ҳа қуў-қуў-қуба қуш.
Қосықта суўфийлик тэлимат тәртиплерине тэн болған устаз (мукаммал мүршийд) ҳәм шәкирт (илим, ийман излеген мүрийд) арасындағы қатнаслар, мусылман бендесиниқ ийманға, руўхый дүньяға болған
шекснэ ықласы кутэ көркемлеп берилген. Шығарманық көркемлигин,
эмоционаллык тәсирин күшейтиўде аллегориялар менен символлар
баслы орын тутады.
Әжинияздын "Қашқаш” қпсыгын да хатқа түскен ҳалында қабыл
етсек, онда эпиўайы образлар менен жөн түсиниклер аламыз. Шығармада лирикалық қахарман көкнарын түўесип әбигер тарткан қапапәлек
нәшебент образында көринеди. Шынында да бул қосықта көкнар нәшесине бенде болғаи адамньщ аҳыў-зары шебер берилген. Ишетуғын
көкнарын туўесип қойыў — нәшебент ушын ҳәм жисманий, ҳэм
руўхый апатшылык (трагедия). Қосық сюжетинин логикалық желиснне қарасақ, Әжинияз көкнаршы-нэшебент болған ҳәм ол көкнарын
таўысқан мәҳэлде нәшенин қысымына шыдай алмай дәрт пенен усы
"Кашқаш” қосығын жазған екен деп жуўмақ жасаўға болады. Лекин,
Әжинияз қапапәлек көкнаршы болған деген мағлыўмат оньщ өмирбаянын изертлеген алымлардын (мысалы, Н. Цэўқараевтын, А. Муртаэаевтын, К. Мәмбетовтын) мийнетлеринде де, Әжинняз туўралы халық
аўэындағы әцгимелерде де ушыраспайды. Халық аўэында Әжинияэ
иләҳият илимлерин ишип алған улама, хан медресесинде тәлим алған
жетик молла болған деген гэплер бар. Халық арасында оньщ "Әжинияэ
ахун" деген атагы кен тарқалған. Шынында да Әжинияэ өэ емирин, турмысын шариат емирине бойсындырып өткерген тақыўа хас (үлгнли)
30
www.ziyouz.com kutubxonasi

мусылман болған. Егсрде Әжинияздын, жоқарьиа аталған косығына
карап оны көкнаршы болған десек, онда орта әсирлик мусылмак дүньясында жасаған суўфий шайырларды да ношели ишимликлерди мактал
жазған ғәззеллерине қарап шарапқумар, мәскүнем болған дегенге
усаған жадағай түсиникке ийе болар едик. Уллы шайыр ҳэм алым
Омар Ҳайямнық “Бул нәлетий жөгиликтен зерикти жаным, Әкел
сақый, шарабынды, шарап менин ийманым" деген қатарларына карап,
шайыр ийманын шарапка саткан мәскүнсмди жырлаған деп жалған
жуўмак жасаўға болмайды. Шайыр астарлы образлар менен сөйлейди:
бул патас ҳәм паний дуньядан (текстте “жөгиликтен" әбден тойдым,
оннан түнилдим, менин жаным пэкликти, ийманды күсейди. ӘЙ пийир
(текстте: шарап қуйыўшы сакый), маған колынды соз, илим үйрет (шарал бер мағак), бул патаслыктан мени кутқар, ҳақтық жолына түсиўим
ушын маған силтеў бер, қактын жолы (“шарап”) менин нйманым хәм
жаным.
Әлийшер ?1аўайы нәшели шарап ишимлиги туўралы көп ғана
ғәззеллер тоқыған. Олардан бир мысал:
Соқие. хажр илгишн кўп тартадурмен зорлиг,
Май кетурким, маслахат эрмас манга хушбрлиғ.
Мазмуны:
Эй сақый, хқжран пәнжесинен (себебинен) көп аэап шегермен,
Маған мәй келтир, мәс болайын, куўшыярлыкмаған керек емес.
Бул мысалда сақый хәм мәй — лийир менен илим мағрийпеттин
рәмзи, ал ашыктық (лирикалық қаҳарманнын) мәй ишип мәс болыўы
илим кэнин ийелеп, ийманлы болыў мәнисин ақлатады.
Мактумкулыда ношели ишимлик былай сүўретленедн:
Ҳәр ким ишсе ол шербетген, ол жамнан,
Жүрек жанар, хеш сөз келмсс зибаннан.
Мактымқулы бул жерде суўфийлик илимник "хақыйқат” басқышын
көзде тутады: егерде қай бир мусылман илэхият илимин толык ийелеп,
кәмилликке ериссе, хеқыйквт мақамына жетсе (текстте “қэр ким ишсс
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ол шербеттен, ол жамнан”). ол өзлигин жоғалтып ("ҳеш сөз келмес эибаннан”). қуданы ақыл менен ойламай-ақ тек жүрек ленен сезе беретуғын болады (“жүрек жанар”). яғкый жисманийликтек (паний дүньядан) руухыйлыққа (бакый. мәнги дүньяға) өтип. ҳақ пенен қосылып кетеди (эманацияланады).
Әжинияз да нәшели ишимликлер туўралы жазғанда өзи үлги алған
устазларынын жолын тутады. Олай болса, Әжинияэдын. ‘‘Кашқаш”
қосығынын шын мэнисин шайырдык өзи үлги алған суўфийлик поэзияныц идеялық бағдарына хәм көркемлик шэртлерине бағындырып
талкыйын етсек ғана дурыс шаға аламыз. ‘'Қашқаш” қосығы бастан
ақырына шекем тымсалый ҳәм рәмэий усььтда. суўфийлик поэзиянын
терминологиясын қолланған ҳалда жазылған. Бул жерде “қашқаш”
сөзин туўра затлык (көкнар) мәнисинде емес, ал астарлы мәиисте
түсиниў керек. Суўфийлик поэзиясында нәшели ишимликлер (мэй, шарап, х. т. б.) бай руўхый дүньянык, терен билимнин нышаны (символы)
ретинде қолланыла береди.
Йа иләхий, ада бстаы қашқашым,
Ишесем тябылмас даг арасында.
Яшлығымнан хамра болған йолпашым.
Сен мэйүс әйлемс ха.тық арасында.
Етти йылғы үлпет бопғак йолдашым,
Ишкенде йош берген ҳэмдам сырлашым.
Бул қатарлардық сыртқы ныкабын алып тасласақ, илэҳият илимлеринин шәшмесинен дәм татып, оған қумарлығы арткаи лирикалық
қаҳарманды көремиз. Бул жерде қашкаш - илим- билим нышаны. Лирикалык қаҳарман жас ўақтынан баслап-ақ нлимге жолдас болған
(“Яшлыгымнан ҳамра болған Йолдашым”), мүмкин болған жерлерден
оиы үйренип болған. Ендиги жағында иләҳият илимин қай жерлерден
алыў керек, кимнен үйрениў керек? Ҳақ илиминин сырларын терен билиўди мақсет еткен, бирак оған раўана жол таба алмай турған жас
суўфийдин (ҳақ ашығынын) дағдарысқа түсип турған руўхый халатлары астарлап берилғен.
Егерде кимде ким ҳақ илимин терен ийелесе, онын менен руўхый
куралланса, көнил сарайын ийман-иисап пенен толтырса, оған ҳеш қандай әзазүл қорқынышлы емес. Ондай мусылман қаскыр менен дүгискен
Әплатүнниц ылағы яцлы барлық жаманлықты женип шығады.
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Кашқаш жеген Әплату нннн ылағы,
Гуртбилда дугисердағ арасында.
Ески анызлардыц айтыўы бойьшша уллы даныш..ан Әплатуншщ
(Платонныц) бир кайбар тексси кнкнарға от.тап. оннан куш алып
қасқыр (гүрт) мснен дүгискен ҳам оны женген. Әжинияз усы анызды
келтириў арқалы ҳэм символикалық образларды қолланыў арқалы мынздай түснникги береди: егерде хас мусылман (тексттс Әплатунниц
ылағь1) ҳақ илимин (текстте қашқаш) тсреқ ийелссе, ол ҳ;>р қандай
ибилиске (текстте гүрт -аш қасқыр) төтепки бере алады. оны жеце
алады.
Шайыр ҳақ климиниц эхмийетин жәие де терсцлестиреди:
Ҳәркимсэ бул мәйдин эгар татыпдур,
Акшамында дийдар күтип ятылдур.
Суўфийлик илиминиқ түсиндириўи бойынша қай бир мусылман
суўфийлик жолын тацлап алса, ол ҳақ дийдарына ерисермеи деген үмит
пенен жасаўы керск. Буныц ушын ол суўфийлик жолдыц белгили
басқышларын өтиўи керек. Оныц ақырғы мэнзили ҳақыйқаг дсп аталып, онда суўфий өзлигин жоға;1гып, ҳақ дийдарина мннэсип бола,и.1,
оған қосылып кстсди. Бул жол азагтлы, аўьтр. Суўфий иляқият илнмлерин терсц ийелеўи керек, нэнси бәлелерин жеции, түнлерди ссргсклик
пенен қудаға ибадат қылып өткериўи керек. Сонда ғана ҳақ дийдарынан
умит етсе болады. Жоқарьщағы қатарлар усы жағдайларға ишарат болым табылады.
Әжннияэдын бул қосығында автобиографиялық элементлерди де
есаптан шығарып таслаўға болмайды. Шайырдын өмир баянынан
мәлим болғанындай, ол Хийўа медресслсринде кеп жыллан тақсил (билим) алған. Оларды жуўмақлаған сон, олардағы бар билимлер;и( алған
соц, ендиги жағында өз илимин қалай байытыў, қалай толықтыриў.
қай жерлерде, қан устазлардын қолында даўам егиў мэсслелерин
ойластырған болса итимал. Бул шамалаўлар дурыслықтан аса узақлап
кетпесе керек.
Етги йылғы үлпет болған Йолдашым,
Ишкенде йош берген ҳэддам сырлашым.

3-291
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Шайырдын бул катарлары жокарыда айтылған жағдайларға, яғный
онын медреседе илим үйренген жылларына ишарат болса керек- Бул
қатарлардағы "Полдашым”, “сырлашым" сөзлерн “илэхият илими”.
"хак илими". деген мэнисти жумбаклап беретуғын символлар.
Жуўмаклап айтканда, Әжинияз шайырдьщ “Қашкаш” қосығында
көкнарын түўесип албырап турған нәшебснттиқ ҳал-жагдайы жырланбайды, ал илнмннн бслгилн бнр басқышларын жуумамап, оны ендиги
жағында калай даўам етиў жағдайларын ойластырған нлим ашығы,
мағрийпет пәрўар инсаннық образы сүўретленеди.
Солай етип, Әжинияз тымсалый сүўретлеў усылы арқалы шығыс
пинханы (интим) лирикасынын коркем достүрлсрин дәслепки рет
карақашақ лирикасына алып киреди, оны сол поззияда мэкаиластырады.
ӘЖ ИНИЯЗ ЛИРИКАСЫНДА РӘМ ЗИЙ (СИМВОЛИКАЛЫҚ)
ОБРАЗЛАР
Шығыс шайырларыньщ коп ҳлм утымлы пайдаланатуғын көрксмлеў курачларынын бири — рэмзий (символмкалық) образлар. Олар
снмколнканын кй'1 ғана -п рлсрин оз 1Ш|1ғармаларын,\а нслсгкен. Сакый
ҳам мәй. ашық \әм яр, гүл ҳэм бүлбил X. т. б. өзлериниц затлык мәнислеринен басқа белгили бир түсиниклерди. қубылысларды ацлатады.
Мысшчы:
Гүл ишқини куйннда (дэртинде — Қ.Ж.) ман будбул бўлдим,
Алвон. алвон тнллар бирлан налыш қилдим.
Ақмад Яссаўийдиц ҳикмстлеринен алынған бул қатар.тарда гүл яр
ромзин, бүлбил ярға ынтық болган ашық рэмзин ацлатады. Егерде бул
образлардыц мәнисине еледе теренирск үнилсек. оларда гүл образы
аркалы ийман ямаса ҳақтык жо.чы, ал булбил образы меисн ийман жолында сергиэдан болган, ҳақ днндарына ынтық болған мүрийд анлатылады.
Рэмзий образларды Әлийшер Наўайы да өзинин хәр бир ғэззелинде
дерлик қолланып барадьь
Не наво соз айлагай бу.тбил гулистандии жудо,
Айламас түти такаллум шаққарисгандии жудо.
34
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Мазмуны:
Гүлисганнан жуда болған бүлбил онлы сайрай алмас,
Шекерстаннан жуда болған тоты кус татлы сөэ айта алмас.
Бул мысачда да бүлбил - ашь/ктыц рэмзи, тоты қус жағымлаз сарай
шайыры, шекерстан — жағымпаз шайыр мэкан ететуғын патшаныц
ямаса феодалдын сарайы. онык әтирапы. Наўайы не айтсац соны кайталайтуғын тоты қус образы арқалы жағымпаз шайырларды эшкара
етеди.
Шығыс классикалық поээиясында рэмзий ҳәм’тымсалый образларды пайдаланыў арқалы дэстанлар да жазылған. Нишапурлы парсы
шайыры Фадрнддин Атгардыц (1150-1230) “Бүлбилнама” дэстанында
қызыклы қәм әпиўайы ертеклик сюжет бериледн. Гүлге ащык болған
бүлбилге куслар арасында наразылық туўылады. Себеби, бүлбил
гүлдиц дэртинде пыған етип, күни-түни тынбай сайрайды. Буны
жақтыртпаған куслар жер жүзиниц патшасы Сулайманға булбилдиц
үстинен шағым етеди хэм оны жазалаўды өтиниш етеди. Бүлбил Сулайман патшаныц алдында жалахор қуслардыц дөқметинен қорғанып,
олардыи өзлерин эшкаралап тасланды. Е. Бертсльстиц талқыйыны
бойынша “Бүлбилнама” дэстанында бүлбил — ессиз ашық. шайыр; гүл
— бүлбилдиц машығы, сүйикли яр; сүймурық - қуслар патшасы;
суцқар — ак сүйек феодал; тоты қус — қосығынын дузы жоқ, жагымпаз сарай шайыры; таўыс — сырты сулыў, иши бос мақтаншак сарай
адамы; шай кус — ески китапларды ақтаратуғык ғарры улама: өпепек
— шайық әўлийе образларында көринеди1. Бундай мысалларды басқа
шайырлардан да көплеп келтире бсриўге болады.
XIX әсирдеги қарақалпак шайьсрлары да Шығыстыц уллы шайырлары менен жақьжнан таныс болған, себеби ҳэр бир мәдениятлы, билимли киси оларды окыған, билгсн. XIX әсирдеги мэдений орталықтык
өзи де Шығыс мэденияты менен эдебиятын билнўге жағдай туўдырған.
Ески мектеплер менен ыедреселерде дин сабақларынан тысқары дүнья
мэдениятына салмаклы үлес қосқан уллы шайырлардық да дөретиўшилигинен де сабақлар берилген. Мереке - мейлислерде, уламалардыц
отырыспаларында моллалар түрли-түрли китапларды, хәдийселерди,
' Б е р т е л ь с Е . Э. Суфнзм и суфийская лнгература.. 341-342.бетлер
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шайырларды, кыссаларды талкдлйын еткен, олар үстинде мэселе қайтарысып, қызғын бәсекеге түскен. XIX эсирдеги қарақалпақ оқымыслыларыныц илимий ҳәм коркем әдебий қызығыўшылығы туўралы Бердақ
өзиниқ "Излер едим" қосығында анық мағлыўматлар береди.
Наўайыалн саўат аилым.
Фнзулиден дүрлер шаштым.
Өткен Эрасту, Әплатүн (Аристотсль. Платон - Қ.Ж.)
Жаратып нлнмниц кәктин.
Шешиў ушын пикнр бәнтин.
Меи мағрийчет излер едим.
Бедил, Эттар, Бидиятгы.
Тзкирарлап атырдым танды.
Фердаўсийдей дана бар ма?
Түсиндирер Щарқый молла (Әбдирахмаи Жамий — К-Ж.)
Мен а.'1ымлық излер едим.
XIX әсирдс 1~и қарақалпақ оқымыслыларыныц ҳәм қарақалпақ шайырларынын эдебий, илимий. диний билимлериник дэрежсси туўралы,
олардыц эстстикалық талғамы туўралы хам жасап доретиўшилик еткен мэдений орталығы туўралы Ҳ. Хамидийдиц “Шығыс тиллериндеги
жазба дэреклср ҳәм XIX әсирдеги қарақалпақ шайырлары" (Нөкис,
1991) деген китабында мол фактлар тийкарында кец түрде берилген.
Сондай-ақ қарақалпақ шайырларыньщ Әлийи1ер Наўайыдан тематикалық, коркемлик озлестириўлери туўральГК. Момбетовтьщ “Наўайы
ҳэм қарақалпақ эдебияты” деген китапшасында (Нөкис, 1991) сез етиледи. Сонлықтан Оул конкрет мэселе бойынша және де кец түрде сөз
етип отырыўдыц зэрүрлиги жоқ.
Әжинияз ҳэм Бсрдақ өзлериниц қосықларындагы көп ғана тымсалый ҳәм рәмзий образларды Шығыстын уллы шайырларынал өзлестиргени сезилсди. Мәселен, олар гүл ҳәм бүлбил образларын жийи
қолланады.
Нелер болғыўсыдур бу шум кеўиллер,
Казан урса солар ғуншалы гүллер,
Шәменлерде сайрап турған бүлбиллер
Торғайша жоқ конар гүли болмаса.
Әжинияз. “Болмаса".
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Күнлер өтер урман менен,
Жугин кетер кэрўан менен.
Аты бүлбил болған менен,
Торғайдай дэўраны болмас.
Бердақ. "Булбил".
ямаса:

Гүл ашылын жайнамады.
Еүлбил еркин сайрамады.
Бердиқ. "Гэрдиши".

Бундай мысалларды ски шайырдан да оғада көплеи кслтириўге болады. Оларда бүлбил шайырдьщ рәмзи, гүл ылайыклы өмир сүриўге
колайлы заман, ығбал. бахыт. тәғдир, дәўран мәнисинде ислетиледи.
XIX эсирдеги каракалиақ шайырларынық лирикасындагы баслы образлар биринши гезекте жасап турған замакньщ сәўлеси сыпатында
көринеди. Егерде Аттардъщ “Бүлбилнама” дәстанында хим Наўайыньщ
лирикасында бүлбил қақ дийдарына ессиз ашық (суўфий) образына,
гүл образы сол ашык суўфий умтылған ҳак түсинигин берсе, Бердақта
бүлбил мистикалык образ болып емес, ал реалистлик образ сыпатында
көринеди. Шайыр өэи жасап турган заманньщ кемшилик жерлерин мудамы туўра мәнисте айта берместен көбинесе аўыспалы мәнисте де
көрсеткен. Оньщ көп гана қосыкдарында бүлбил заман қысыўметинен
жэбир көреди. еркин сайраў ушын бсктан таба алмайды.
Наматапеа, ырғактаппай, (бүлбил — К. Ж.)
Шалқьш сайрар бир бағ таппай,
Тынлаўына кулақтаппай,
Сайраўында мәни болмас.

Бердақ. "Булбил".

Әжиниязда бүлбил ҳақ жаратқан бенде образында көринеди, онық
өмири қысқа ҳәм паний (ялғаншы).
Булбил гүлнин бутағында
Беш-он күн меҳмана медзер.
Әжинияз. "Меқзер."
Бул жсрде гүл образы арқалы адамнын өмнрин ямаса жанын, ал
бүлбил образы арқалы адамныц тэннн яки материаллық денени түсиниўге болады. Жан кетсе (қазан урып гүл куўраса). тәнге өмир жоқ.
дсмек жан менен тэн (гүл менен бүлбил) мэқги бирге бола алмайды,
олар бир бирине мийман.
Жан Оир гүлдур солур болса.
Әзрайылдан хабар келсе.
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Жанмн тәникдин айрылса.
Андын башқа яман йокхы.
Әжинияз. "Йоқты."
Сонын ушын шайыр бул өмирдин қэдирин билип, оны зийнетлеў кереклисин. өмирди қақыйқый инсан сыпатында өткериў кереклигин
нэсият етеди:
Яқшы-яманы көрмәгән.
Бек болып дәўран сурмәгән,
Гүлнин тазасьш термэгэн,
Не билсүн гүлнин қәдиринән.
Көкни гезган карға -зағлар,
Нс билсүн гүлнин кэдиринән.
Эжинияз. "Қәдиринән".
Бул жерде ғарға-кузғынлар өмирдин (текстге: гүлдик) мәнисин билмейтуғын, тек ғана тән тиришилигине, ишип-жегенине мәсиретуғын
надан адамлардын образын еслетеди, Олар азада турмысқа, илим-билимге, ийман-инсапқа, улыўма руўхый байлыққа (текстге: гүл) умтылмайды. олардық қәдирин билмейди.
Әжннияздьщ қосықларында гул хәм бүлбил, ашық ҳәм яр, сона
(ғаз) хәм кол. кийик хәм шөл образлары жийи қолланылады. олар
өзлеринин тиккелей затлық мэнислеринен тысқары тереқ соииаллық.
философиялық, жэмийетлик түсиниклсрдин. қубылыслардын рэмзи
(нышаны, символы) сьшатында көринсди.
Ашық ярсыз, булбил гүлсиэ,
Кийик шолсиз. сона көлсиз.
Зийўар айтур йуртсыз, елсиз,
Адам бир дийўана мензер.
Әжинияэ. "Кеўлим мениц".
Қ осы қта ашық ийман излеген, ҳақ дийдарына ынтық болған
суўфийдин образын, яр ашық (суўфий) әрман еткен хақ дийдары,
руўхый дүнья. бүлбил -ашықтыц рәмзи, гүл ярдыц рэмзи Бул еки жуп
образлар суўфийлик поэзиясыныц көркемлик қорынан алынған. Кийик
пенен сона Ўатан гедайылары. Олардық гезер- шөли. қонар көли болмаса хор болады, ал адам Ўатаны, ел-журты болмаса, дийўана болады,
Әжинияз бул орында рәмзий образларды ислетиў арқалы ата мэкан,
Ўатан мәселесин көтереди, оқыўшыда азаматлық сезимлер оятады.
Әжинияздыц қолланған рәмзий образларыныц копшилиги қалыц
журтшылыққа түсиникли. себеби олар хапық арасында кец таркалған
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образлар. Мысалы, козы шарўашылық пенсн көбирек шуғылланған
халықларда сүйикли перзент рәмзи. Әжиниязда бул символ төмендегише көринеди: “Иығламағыл кара көзге йаш а.1 ып. Жаным узра сэўер
қозым қал имди" (“Қал имди”). Кәба — мехрибан ата ямаса ана рәмзи.
(“Меҳрибаным мушфиким. кәбим хош имди'' — "Хош имди”). Алтын
так — бағы-дәулет, жанган от — ығбал гтешака рг»мзи.
Бир нешени алтын такка миндирил,
Бир нешенин жанған отьш сөндирнп.
("Әрманий дүнья")
Әжинияз рэмзий ҳэм тымсалый образларды тек ғана қосыклардын
сыртын сырлау ушын қолланбайды, яғный олар тек көркемлеў кураллары шегарасында қалып коймайды. Шайыр оларға тереқ турмыслық,
философиялык мәнилер жүклейди. оларды гражданлық, социаллық
мэселелердн (проблемаларды), идеяларды сәўлелендирнўде утымлы
пайдаланады. Буны биз жоқарыда мысаллар тийкарында қарап өттик.
Әжинияздьщ шайырлык шеберлигинин бир көриниси усы рэмзий ҳэм
тымсалый образларды усталык пенен пайдалана билиўинде.
*

*

*

Биз жокармда Әжинияздын мухдббат лирикасыныц көпшилигнннц
шын мәниси ҳақ (қуда) ышқысын бериў идеясы менен байланыслы
екенин дэлиллеўге қэрекет еттик. Онық муҳаббат қосықлары суўфийлик поэзияныц идеялык-тематикалық руўхы менен суўгарылғанын,
оныц бай сүўретлеў қураллары, терминологиясы менен, рәмзий ҳэм
тымсалый образлары менен куралланғанын көрсеггик. Бирақ, Әжинияэдыц ышқы-муқаббат қосыкларын тек мистикалық мазмун менен
шеклеп. онын дүньяўий тамырларын қырқып таслаў бир жақламалылык болар еди. Көтиилик халық онын ашықлық темадағы қосықларын
дүньяўий мазмунда, яғный пәк муҳаббат жырлары ретинде қабыллайды. Жаслар Әжиниязды пәк муҳаббат жыршысы ретннде, жүрвктиц
нэзик тарларын шертетуғын лирик шайыр ретинде ядлайды. Буны
қадаған етнўге болмайды. Ал, кимде ким ҳаққа (қудаға) ксўил қойып,
оған болған ықласын, ышқысын қосық пенен айтқысы келсе, ол да
Әжинияздыц муҳаббат лирикасына мүрәжат етсе болады. Бирақ,
оқыўшылардыц бул топары иләҳий ҳәм эдебцй билимлер менен қуралланып, Әжинияздыц ашықлық шейрлерин үлкен таярлықлар менен
оқыўы керск болады. Әжинияз өзиниц қосықларын китап оқыўшылардын түрли қатламларына жарата билген шайыр. Әжинияздыц шайырлық қүдирети де усында деп билиўимиз керек.
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