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Көне түбірімізге қайта оралып, тегімізді білуге ықылас 
білдіріп жатқан бүгінгі таңда оларды жинап, зерттеп, 
жарыққа шығару өзін-өзі ақтайтын ерен еңбек. Осындай 
игілікті іс жасап, кейінгіге өшпес мүра еткен, халық ауыз 
әдебиетін жинап, зерттеуші, фольклорист Мәшһүр-Жүсіп 
Көпейүлының еңбегі ерекше. Бүгінгі мақаламыздың 
негізгі өзегі — Мәшһүр -  Жүсіп бабамыздың жинаған 
«Төтиді жоқтау» жыры туралы болмақ.

Ақын А.Байтүрсынов «Әдебиеттанытқыш» еңбегінде 
ауызөдебиетін сауықтама жәнесарындама деп бөлгені аян. 
Сарындама өзара салт сөзі, гүрып сөзі, қалып сөзі деп үшке 
бөлінген. Осы еңбектің «ғүрып сөзі» тарауында, ғалым 
А.Байтүрсынов ғүрып сарынымен, яғни ғүрып бойынша 
істелетін істерге байлаулы сөздерді -  ғүрып сөзі дей 
отырып, оларцың қатарына: той бастар, жар-жар, беташар, 
неке қияр, жарапазанды т.б. жатқызады [1, 1256.]. Мүның 
бәрі фольклортану ғылымында түрмыс-салт жырларына, 
яғни ғұрып фольклорына жататыны белгілі. Мүнда әр 
жанрдың өзіндік сипаттамалары бар. А.Байтүрсынов: 
«Жоқтаудың, көбінесе белгілі адамдарға айтылатыны, 
оны қайтыс болған адамның қатыны, я қатыны, я қызы, 
я келіні зарлы үнмен қайтыс болған адамның тірідегі 
істеген істерін өлгенінше басына түскен қайғы-қасірет, 
күйіктері шағып, жылағанда айтылатын жыр түріндегі
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сөз екендігін, дұрыс көрсеткен ғалым оларды, көбінесе 
акындар шығарып беретінін де т.б. сөз еткен» [1, 1346.]. 
Сонымен қатар, «Бөпе төренің қарындасы өлгенде 
жоқтағаны» атты жоқтауды мысал ретінде келтіріп кеткен. 
Мұхтар Әуезов «Әдебиет туралы» еңбегінде қоштасу, 
естірту, жоқтауды мұң-шер жырларының құрамына 
енгізген. «Бізге сақталып жеткен мұң-шер жырлары 
халық поэзиясының ең бір үлкен саласын кұрайды» деп 
басталатын бұл бөлімде жоқтаудың негізгі тақырыбы
- өлген адамды жоқтау дей келе, «ұй-ішінін қайғы-шерін 
білдіретін өлеңнен — жоқтау кейде жалпы адам баласына 
ортақ тақырыптарды қозғайтын, терең де тұбйГейлі ой 
тербейтін өлеңге айналады»,-деп дұрыс тапқан. М.Әуезов 
А.Байтұрсыновтың «жоқтауды ақындар шығарып береді» 
деген пікіріне өз ойын косып, «жоқтау өлеңдерінің 
көпшілігін ақындар емес, өлген адамның жан күйер 
жақындары шығарған» дейді. [2, 226.]. Бұл пікірде рас, 
Ә.Қоңыратпаев «бертін келе жоқтауды біреуге жаздырып, 
жаттап айту үрдісі туған» деген пікірді білдіруде [3, 
546.]. Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы осы «жоқтау өлеңдері» 
деп жазылып алынған топтамада төмендегідей жоқтау 
үлгілерін ұсынған: «Бұрыңғы жоқтау үлгісі», «Бопы 
төренің қарындасын жоқтағаны», «Балғынды жоқтау», 
«Тәтиді жоқтау», «Бір әйелдін ботасын жоқтағаны», 
«Қалмақ Сарыарқадан ауғанда тамақ сұрап жылаған 
балаларына айтқаны», «Қалмақтың Сарыарқаны жоқтап 
жылаған зары» [4, 27-406.6.]. Мәшһүр Жүсіп адамның 
көңіл-күйіне, мұң-қайғысына байланысты лирикалық 
өлең-жырларды жинағанда олардың қандай жағдайда 
туып, кімдердің айтқандарына да көңіл бөліп отырған. 
Мәшһүр Жүсіп жинаған жоқтаулардың көлемдері әр 
түрлі. Бірі қысқа, шағын болса, бірі үзақ, көлемді болып 
келеді. Жоқтаулардын мазмұндары да бір деңгейде емес.
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Мәселен, «Қалмақ Сарыарқадан ауғанда тамақ сұрап 
жылаған балаларына айтқаны» жоқтауында:

Сорқара, Сортың бар ма?
Сөрелеп жайған етің бар ма?
Көнек, Толағайың бар ма?
Көнекте тұрған қымызын бар ма?!- [4, 376.]. 

деп ұрсады екен. Бұл көлемі жағына өте қысқа жоқтау 
үлгісі бола алады. Сонымен қатар, фольклортанушы: 
«Сорқара, Сорты-Сарысу мен Нұраның аралығында 
«Құлан өтпес», «Үшкөң»-дейтұғын өзендер бар. Сол 
маңдағы жер аттары. Көнек Толағай-Сарысу бойындағы 
төбелердің аттары. Өзге жерден малының сұті мен еті 
күшті, қуатты болады. Алтай, Қарпықтың қазығы, 
Тінөлі, Тоқтамбет деген-халықтың жайлау, қыстауы»- 
деп, осында кездесетін жер-су аттарымен таныстырып 
кетуді жөн көрген [4,376.]. Және де осы жерлердің шөбінін 
құнарлығын, оны жеген малдың сүті, еті дәмді әрі күшті 
болатынын айта кеткен. М.Ж.Көпеев бұл шумақтарда 
«С», «С», «К», «К» деп дауыссыз дыбыстарды қатар 
қолдану арқылы аллитерацияны орынды қолданған. Біз 
өдебиетте айшықтаудыңтүрлері көп екенін білеміз, Ахмет 
Байтұрсынов арнауды үш түрге бөлген: жарлай арнау, 
сұрай арнау, зарлай арнау [5, 2006.]. Бұл-сұрай арнаудын 
үлгісі: ақын өз ойын өзгеге арнап сан-сапа сауал арқылы 
айтып жеткізеді де, өзі сол сауалдарга жауап күтеді.

Әр кездің жасы, әр жүректің зарынан шыққан жоқтау 
өлеңцері әртүрлі, әр басқа болып келеді. Ол айтушы адамның 
талантына, өлең шыгарғыштық өнеріне байланысты, 
көбінше тыңнан туады. Қазақта мұның тамаша бір үлпсі 
Тәтидін. өлімін жоқтап айтқан өлеңі. Тәти ел арасында 
өзінің ақылымен, әділдігімен қадірі артқан адам болған. Бет 
біткеннің сұлуы, шешендігі айыр көмей, жез таңдай екен. 
Қоқанға барғанында жаулар у беріп өлтірген.
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Ал «Тәтиді жоқтау» туындысын белгілі ғалым 
А. Байтұрсынов көшірмесімен салыстыратын болсак, 
А. Байтұрсынов та В.В.Радловтан көшіргені белгілі [6,526]. 
Бірақ та екі ақынды салыстыру кезінде кейбір сөздерден 
ерекшеліктер байқалады. Бірақ соған қарамастан негізгі 
ой сақталған. Бұл көлемі жағынан ұзақ, әрі көлемді келеді. 
Бұл жоқтауды А.Байтұрсынов нұсқасымен салыстыратын 
болсақ, біраз айырмашылықтарды байқауға болады. 
Ең бірінші екі жоқтаудың атаулары екі түрлі аталады. 
Мәшһүр Жүсіпте «Тәтиді жоқтау», ал А. Байтұрсыновта 
«Алтай Тәті» аталған. А.Байтүрсынов жоқтаудың 
соңында «В.В. Радлов. Бұл Самантай Тәті болса Керек. О 
болса, Қарағанды көмір заводы тұрған Соқырдың бойында 
осы Тәтінің бейіті, елі Қарағанды болысы атанады» 
[6,526.] деп кімнен жазылганы ту ралы мәлімет қалдырады. 
Жоқтау көбіне жауда қаза болған қас батырлардың ерлік 
істерін еске түсіруден туган. Қоқан ханының қолында 
мерт болған Тәти де өз заманының батыры болган [3, 
546.]. Енді жоқтаудың тіліне назар аударатын болсақ, ол 
мынадай болып келеді.

«Қара бір таудың жылғасы,
Халқының бағлан құлжасы»,- [4, 316.]. 

деп басталатын тармактағы «қара» сөзіне көңіл бөлсек, бұл 
сөз кері әсер тудыратыны белгілі, әрі қайғының белгісі. 
Таудың иесіз қалғанын сипаттап тұрғандай, осы бір қара 
таудың «жылғасы», халқының «бағлан күлжасы» болуы 
метафоралық тіркесті берсе, мұндағы бағлан құлжасы 
дегендегі «бағлан» әрі «кұлжа» деген сөзді ажарлай 
түскендей. «Бағлан» деген сөздің бірінші мағынасы 
«жетілген, семіз қозы, марқа» болса, екінші ауыспалы 
мағынасы «таңдаулы азамат, игі жақсы». Ендеше қүлжаның 
жай емес, бағлан құлжа болуы, тегін емес, Төтінің елінің 
игі жақсы адамы болғанын айқындай түседі.
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Сүйіндіктің ағасы,
Алтыннан салған сырғасы 
Алаштан дұшпан сөз келсе,
Алдында журер жорғасы,- [4, 316.]. 

осы ж олдардан  б іры ң гай  дауы сты  ды бы старды ң  
қайталануын, яғни ассонанс үлгісін көруге болса, «алаш» 
- қазақ өдеби тілінде, сонымен қатар өткен ғасырдағы 
ақын-жыраулартілінде,тіпті күні кешегі Бүқар, Махамбет, 
Шернияздарца, айта берсек, Абайдыц өзінде «алаш» сөзі жиі 
қолданылған. «Алаш» сөзі екі-үш мағынада жүмсалады. Бірі 
—ел, жүрт, байтақ сөзініңсинонимі ретінде, екіншісі -қазақ  
қауымы, үшінші мағынасы -  жау, жат деген мағынада [7,56.]. 
Бүл жердегі мағынасы «алаш» қазақ қауымы мағынасында 
қолданылған. Тағы бірдәлелі өткен ғасырлардағы казақша- 
орысша, орысша-қазақша сөздіктерді күрастырушылар да, 
Л.Будагов пен В.Радлов сияқты лексикографтар да қазақ 
тіліндегі «алаш» деген сөз «қазақ халқы» деген сөз деп 
аударып, «алаш» деген сөз «қазақ» деген сөздің синонимі 
деп танытады [7, 66.]. Бұл жоқтау нұсқасы В.В. Радловтан 
көшірілгені анық [4, 3486.]. Ендеше В.В. Радлов «алаш» 
сөзін «қазақ» үғымында қолданған. Тәтиді жоқгап отырған 
адам Тәтиді «алтыннан салған сырғасы» дегені, меніңше, 
елінің сөз ұғар, сөздің байыбына жете алар ерекше түлғасы 
дегені болса, алаштан дұшпан сөз келгенде, алдында жүрер 
жорғасы деуі оның ел арасындағы дау-дамайды шешуде сөз 
бастар бел гілі азамат болғанын көрсетеді. Бүл қолданыстағы 
метафоралардағы алтыннан салған немесе алдында жүрер 
деген көріктеуіштердің өзі Тәтидің ел ішіндегі бағасын дәл 
басып көрсеткендей.

Қара бір таудың өлкесі,
Аты Алтайдың серкесі,
Жарлығы жалған болмаған,
Хан, қараның еркесі,- [4, 316.].
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деген тармақтардағы өлкесі, серкесі, еркесі сөздері ішкі 
ұйқасқа көрік беріп, әрі Тәтидің аты «таудың өлкесі», Алтай 
елінің «серкесі», «хан, қараның еркесі» деп суреттеліп 
отырған құбылыстың магынасын ұстеу мазмұнын 
тереңдетіп, әсерін күшейтіп отьір, әрі дерексіз бен деректі 
қатар келіп метафоралық тіркес күрап отыр. Әрі «қара» 
сөзі «халық» деген мағынакьщ орнына жұмсалып тұрғаны 
аян, яғни метонимияльік қолданыс тауып тұр.

Базардан келген бөз еді,
Жақсыдан қалған ісөз еді,
Ебінің қызыл желіндей,
Саулап бір тұрған сөз еді,— [4, 316.}. 

деген автор суреттеуіндегі Тетидің сырт келбеті оның 
тәкаппар, паң адам емес, «базардан келген бөздей», «Ебінің 
қызыл желіндей» деуінін өзі оның қарапайым тұлға 
болғанын, жақсыдан калган тұяк екенінің дәлелі сырт 
келбеті мен «Ебінін қызыл желіндей саулаған» сөзінен 
де байқалады дегенге сая ды. Бұл шумақтағы «бөз», «көз» 
сөздерін метафора ретінде қолданса, «жақсыдан» сөзі 
метонимиялық қолданыста, ал <е5інің қызыл желіндей» 
тіркесі теңеудің, «базардан келген», «жақсыдан қалған», 
«саулап бір түрған» тіркестері күрделі есімше формалы 
эпитеттердің тамаша үлгісін көрсетеді.

Айдыны таудан зор еді,
Дәулеті көлден мол еді 
Өзім бір деген Алашқа 

Аласы бір жоқ төре еді - [4, 316.]. деген бұл шумақ 
түтасымен Тетидің қандай адам болғанын нақтылап 
түрған күрделі эпитеттерге толы.

Құрама жиып, ел қылып,
Қосын таза сақтаган.
Тілі шайпау тентегі,
Ақылымен тоқтаған,
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... Сүйіндіктің баласын,
Өз ұлындай билеген -[4, 326.]. 

деген жолдардан шашылған халықтын басын косып.бір 
ел қылған ерен еңбегін, ел билеу шеберлігін лсырлай 
келіп, еңбегінің елеулі болып, халыктың ел басшысын 
сыйлағаны туралы сөз болады. «Тілі шайпау» тұрақты 
тіркесі -  мінезі шатақ, гілі ащы, айбаттап жұретін шәлкес 
адам туралы айтылған [8]. Осындай адамды тоқтата білу, 
әрі Тәтидің қолынан келгені, оның ақыл иесі болғанын 
көрсетсе, ары қарай мына өяең жолдары оныц шешендігін 
аша түскендей:

Толқын топқа барғанда,
Иығы асып сөйлеген [4,326.].

Келесі шумақтағы:
Көлдегі аққу дауысты,
Ақ сүңқар қүстай дабысты.
Ерегескен дұшпанға 
Айдаһардай жабысты,- [4,326.]. 

деп Төтидің іс-әрекетіне шолу жасалады. Айдаһарды 
кезімізге елестетудің өзі қоркынышты болса, дұшпанына 
айдаһардай жабысуы сол қорқынышты әрі қарай үдете 
түседі. Бұл әрі шарттылык, әрі теңеу. Дабысыныц «ақсұңқар 
құстай» болуы күрделі тенеулі эпитеттің жарқын үлгісі. 

«Елім Алтай ехен!» - деп 
Ырқына зорлық қылмаган.
Ертегі өткен Асандай,
Елдің қамын ойлаған -  [4,326.]. 

деген өлең тармақтары жоқгаудыц негізгі түйіні іспетті. 
Өйткені, елім деп еціреп откен сабаздын халқынын 
еркін, төуелсіз өмір кешуіне жан салып, Асандай ел 
қамын ойлағаны туралы сө :• болады. Бұдан кейінгі өлең 
шумақтарындағы «...Аруақты елдін қосы еді, Адал пірдің 
досы еді» тармақтары алдынғь; шумақтағы автор ойын 
түйіндей түскендей.
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Жоқтау барысында Тәті 
Асылық айтып Аллаға,
Кунәкар ғасы болмаған.
Адалдығы ғалымдай 
Дін сөзіне тоймаған,
... Тірісінде көп берді 
«Зекет!» - деп тай мен құнанды,- [4,326.]. 

деп, дін жолында адал болғандығын көрсетеді де бес 
жасынан бастап істеғен өмірінің улгілі істерін жыр етеді.

Жоқтау соңында Тәти сексен үшке келгенде ажал 
жеткенін, сол күнге дейін қалай жеткенін, халқына адал 
қызметші болғанын,батыр, әділ басшы барлығын өз 
бауырындай көргенін жайып салған. «Ғалам білген Тәтиді// 
Жоқтаусыз қалды демесін!» деп сөз соңын аяқтайды.

Жоқтау өлеңдерінің қайсысында болса да, жоқталып 
отырған адамды айқындап суреттеу үшін осындай 
теңеу мен метафораларды жиі қолданған. М. Ғабдуллин, 
Б. Ысқақов «Сөйтіп, өлген адамның есте қаларлықтай 
образы жасалады» [9] деп орынды бағалаған.

Сонымен, жоқтау —■ қазақ халқының, күнделікті 
түрмысынан, ел мүны, жүрт қайғысынан туған салт 
жырларының ең бір мол түрі дейміз. Жоқтау өлеңінің өз 
сарыны, өз дауысы болады. Жоқтау сол сарынмен айтылады. 
ГН. Псгганин қазактың«алік шыгару, кешнтүсіру ғүрыптарында 
сол халыкгың басьшан кешкен ауыр өмірі бар... Бұл мүрада 
дамытуға лайықгы нәрселер іоөп»,— деп жазған [10].
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Резюме
В этой статье обсуждается жыр «Оплакивание 

Тати» но варианту Машһур-Жусупа, опираясь па его 
вклад в устно-народной литературе и на іпруды ученых 
по устно народной литературе.
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