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АКЫН БАКТЫГҮЛ ЧОТУРОВАНЫН “НАЙМАН” ПОЭМАСЫНДА ГЕНОФОНД 

МАСЕЛЕСИНИН КӨТӨРҮЛҮШҮ 

 

ПОДНЯТИЕ ВОПРОСА О ГЕНОФОНДЕ В ПОЭМЕ «НАЙМАН» ПОЭТА 

БАКТЫГУЛЬ ЧОТУРОВОЙ 

 

RAISING THE ISSUE OF GENE POOL IN THE POEM «NAIMAN» BY THE POET 

BAKTYGUL CHOTUROVA 

 

Аннотация: Бул макалада көрүнүктүү акын, Кыргыз Республикасынын маданиятына 

эмгек сиңирген ишмер Бактыгүл Чотурованын “Найман” поэмасынын идеялык-стилдик 

өзгөчөлүгү анализге алынды. Андагы көтөрүлгөн негизги маселе генофонд экендиги 

аныкталды. Поэмадагы күтүлгүс образдар, сюжеттер, окуялар, чечилиштер акындык 

изденүүнүн өзгөчөлүү жактарын кабарлайт. 

Аннотация: В данной статье анализируются идеологические и стилевые особенности 

поэмы «Найман» известного поэта,  заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики 

Бактыгуль Чотуровой. Оказалось, что основной проблемой был генофонд. Неожиданные 

образы, сюжеты,  события, решения в поэме рассказывают об особенностях поэтического 

поиска. 

          Annotation: This article analyzes the ideological and style features of the poem "Naiman" by 

the famous poet, Honored Worker of Culture of the Kyrgyz Republic Baktygul Choturova.  It 

turned out that the main problem was the gene pool. Unexpected images, plots, events, decisions in 

the poem tell about the features of poetic search. 
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Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Алыкул Осмонов 

атындагы адабий сыйлыктын ээси, акын Бактыгүл Чотурованын “Найман” (2013) аттуу ыр 

китебине мурдагы китептерине кирбеген, 2005-2012-жылдар аралыгында жазылган жаңы 

ырлары жана поэмалары киргизилген. Китепке окшош аталыштагы “Найман” поэмасында 

улуттук генофонд маселеси козголуп, окурмандарды кайдыгер калтырбайт.  

Поэмага эпиграф катарында “Эрди эне төрөйт, күлүктү бээ тууйт” деген кыргыз 

макалын жана боордош казак элинин көрүнүктүү акыны Мухтар Шахановдун: 

“Жакшыдан жакшы чыгат жаркылдаган... 

Шумкардын жумурткасын бастырсаң да, 

Каргадан карга чыгат каркылдаган”  
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– деген саптарын келтирүү менен акын алдын ала эле окурмандарга поэмасынын мазмуну 

кайсы багытта болоорлугунан кабар бергендей. Анын үстүнө анын Найман деп аталышы 

дагы чыгарманын тархый чыгарма экендигинен, эл тагдырына байланышкан мазмунда 

болоорлугунан кабар берет. Поэма башталганда эле: 

“Кыргызым “Кырк уруудан” таралганы, 

Жаралып кими, качан замандагы... 

Санжыра бирин айтса, бири изсиз, 

Билбейбиз баарын аттиң, анан дагы... 

 

Бир кызык түшүналбас сенби, менби, 

Тирүүлөр үйрөталбайт өлгөндөрдү. 

Өлгөндөр үйрөтүшөт, бирок дагы 

туулуп бул жарыкка келгендерди. 

 

Андыктан акылы артык асылдардын, 

Өмүрдөн өзү өтсө да сабагы арбын. 

Өсөөр эл өзүн сыйлап, мыктылары 

өтүшкөн туусу болуп намыс-ардын. 

 

Жакшысын чыгарышып кастарлашып, 

Жаманын жашырышып, жаап катып, 

Кыргызым кымбат салтың кайдан калган, 

Кыйындан тукум улаар таап бакыт?!” (2.298-299-бб.) 

– деп замандаштарына суроо салуу менен, биз боолгологон нерселерди ого бетер ачыктайт. 

Көрсө автор кырк уруу кыргыз элинин ичиндеги бир уруунун – Наймандын тарыхына 

кайрылууну максат кылыптыр. Акын өзү ошол урууданбы деген ой келет. 

Советтер Союзу урап, 1991-жылы союздук республикалар өз алдынча эгемендик 

алгандан кийин башка улуттук адабияттарда кандай, бирок азыркы кыргыз адабиятында 

жаңы тенденция башталган. Калемгерлердин көбү өзүнүн уруусундагы баатырларды көтөрүп 

чыгып, алар тууралуу чыгарма жаратып башташкан. Бул Союз учурунда ачык айтууга 

мүмкүн болбогон тарыхты айтуу мүмкүндүгүнүн жаралышына байланыштуу болчу. Буга 

байланыштуу мисалдар көп, Балбай, Байтик, Жантай, Курманжан датка, Түлкү баатыр, 

Ормон хан жана башка тарыхта болгон улуу инсандардын өмүр таржымалдары көркөм 

чыгармага айлана баштаган. Бул туурасында адабиятчы Аида Эгембердиева өзүнүн “Кыргыз 

аялдар поэзиясы: көркөм табияты, тарыхый өнүгүшү, идеялык-стилдик өзгөчөлүктөрү” деп 

аталган докторлук диссертациясында жана анын монографиясында Кыргыз Эл акыны 

Майрамкан Абылкасымованын чыгармачылыгына байланыштуу сөз кылат: “Көп жылдык 

боштук жана тымызын көңүл чөгөттүктөн кийин, андан дагы партиядан кол үзгөнүнөн дагы 

ачуу, андан дагы катуу тийген окуя өмүрлүк жолдошу С.Наматбаевдин дүйнөдөн өткөндөн 

кийинки көңүл дартын акын “Атаке баатыр” пьесасын жазуу менен айыктырган. Дегеле 

постсоветтик адабиятта кеңири орун алган тарыхый темаларга кайрылуу, өтүп кеткен эл, 

уруу баатырларын даңазалоо тенденциясы акындын чыгармачылыгынан дагы байкалат. 

“Үшүк” китебинде орун алган “Атаке баатыр жөнүндө баян”, “Аталар жана Ата Журт”, 

“Түлкү баатыр”, “Тоголок Молдо чоң атам”, “Курманжан датканын арманы” аттуу поэмага 

тете мазмундагы ырлары муну тастыктайт. Дегеле өз өлкөсүнүн өңчөй жакшы жактарын гана 
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даңазалап көнгөн, алдына алтын таштаса дагы көңүлүн кайт кылган адамга, душманына 

ийилип бербеген акын аталган китепте дагы өңчөй ийгиликтерди, жакшы жышааналарды 

гана ырдоону ниет кылат.  

Китептин кириш сөзүндө акын: “... Токтомушев аябагандай санжырачы киши эле. 

Какшап менин жети атамды сайрап санап санжырага салып отурчу эле. Ал кезде өткөн 

тарыхка катуу чектелүү салынган үчүн кайран кишилер билгендерине кичине кылчактоо 

менен абайлап мамиле кылып жүрүштү. Мени көргөндө оо, баатырдын кызы деп калышаар 

эле. Мен ошол сөз үчүн эле жети атама карыз экеними түшүнчүмүн”(1), – деп жазат – дейт 

(3).  

Бул келтирилген мисалдан көрүнүп тургандай, кыргыз адабиятындагы көптөгөн 

тарыхый чыгармалардын жаралышына эгемендикке жетишүү шарт түзгөн. Ал тургай 

Кыргызстанды 25 жыл башкарган Турдакун Усубалиев Калыгул олуянын өзүнүн чоң атасы 

экендигин жашырып, басып келгендигин жана анын залкар ысымы дагы эгемендикти 

алгандан киийн ачык айтыла баштагандыгын айтышат. Аларга салыштырмалуу Бактыгүл 

Чотурованын аталган поэмасы жаан-жакшылык заманда, өлкөдө демократия, ачык 

айкындуулук чындап өкүм сүрүп турган учурда жазылган. 

Кайрадан поэманын мазмунуна келсек, баягы көчмөндүк жоокерчилик турмушта 

адилет, акыл менен эл башкарган бир хандын уулу мекенин коргомокко жоого аттанып, 

жеңишке жетишкен менен өзү аман кайтпай калат. Ошондогу хандын психологиялык абалын 

акын чыгармада мындайча берет: 

“Атага кымбат не бар баласынан, 

Кубарып купкуу болуп барат ыраң... 

Кыскансыйт неге курган көкүрөктү, 

Капыстан пайда болгон жараат улам. 

 

Багы учуп, Кудай берген жалгыз белек... 

Байланды найза учунда кара желек! 

Жарылган турса да жер, хан карманып, 

Жакындап кол ордого чубап келет... 

 

Келет да аттан түшүп оң менен сол, 

Табытты кирген кезде көтөрүп кол... 

Тоо кулап, көл чайпалып кеткенсиди, 

Көрүнбөй калды хандын көзүнө жол... 

 

Дуу эткен өкүрүктөн кулак тунуп, 

Асканы кулаткандай кыян жырып... 

Эрксизден зыркырады жүрөк тушу, 

Канаты кайрылгандай чындап сынып” (2.301-б.). 

Поэманын башталышында эле окуя дароо чиеленишип, тагдырдын алдыга койгон 

оор, катаал соккусуна урунган хан “Мындан ары кандай болот?” деген эң чоң суроого 

кептелет. Жалгыз мураскеринен айрылды. Өзү болсо төрүнөн көрү жакын абалда турат. 

Эртең такты талашкандар болбойт экендигине эч ким кепилдик бере албайт. “Мобул киши 

хан болот” деп көздөрүнө көргөзсө эле ынана койчулар барбы? Айтор, ондогон суроолор 
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мээсин жеген хан аргасыз абалда. Акын чү деген эле жерден окуяны татаалдаштырып, 

окурманды кошо кыйын ахыбалга алып келет. 

Жалгыз уулунан, медеринен ажыраган хан аз өтпөй байбичесинен дагы биротоло 

ажырайт. Башына каран күн түшөт. Эшиктеги оокатын кылган кызматчылар, жан-жөкөрлөр 

болгон менен хан жалгыз. Жалгыздын иши жалгыз. Эртеңки күн эмне болот, эл тагдыры 

эмне болот?  

Хандын уулунан туяк калган жок. Келин болсо азырынча үйдө. Эстүү жан. 

Эстүүлүгүн карматкан келин бир жолу кайнатасы даарат алган жерди текшерип, атасынын 

белинде дагы бир урук калгандыгын байкайт. Эч кимге айтпай элди сыдыргыга салгандай 

сыдырып атып, эл ичинен 40 тар чамасындагы келинди табат, ага болгон сырын айтат. 

Кайнатасына күйөөгө чыкканга макулдатат. Анда кайнатасынын жашы 80ди таяп калган. 

Андан соң кеп эми кайнатасын көндүрүштө. Аны акын поэмада мындайча берет: 

“– Атаке, бешенеде жазуу менен, 

Бата алып ушул үйгө келген элем. 

Боюмда калган болсо бир күмөнүм, 

Сизге мен ушул сөздү айтат белем... 

 

Кайненем тирүү жүрсө кур дегенде, 

Өзү айтмак, мени койбой сүрдөгөнгө. 

Колумду сураган көп, канткен менен 

Не кылам барып баркым билбегенге. 

 

Бактымды тапсам десем үйгө батпайм, 

Бирок да сизди жалгыз кантип таштайм. 

Андыктан баш кошуңуз бир аялга, 

Салт, жолун ишенсеңиз өзүм баштайм” (2.311-б.) 

Ошондо келинине ичи жылып, ыраазы болгон хан анын өзүн туура көргөн теңине баш 

кошсо боло тургандыгын айтып, батасын берет. Бирок келин кайнатасын жалгыз таштап кете 

албасын айтып, сөзсүз үйлөнсө болоорун, өзү ылайыктап жубай таап койгондугун айтып, 

кайнатасын ынандырат, көндүрөт. 

Ханга жубай келди. Келин жаңы кайненелүү болду. Ошондо дагы кайненесине эми 

кандай кылыш керектигин айтып мындай дейт: 

“Энеке, унутпастан көңүлгө түй, 

Койнунда жети күнү от болуп күй. 

Дары чөп, күчтүү тамак, баары көздө, 

Сен менен атам жаткан Ордодо үй. 

 

Денесин калтырбай бүт укалагын, 

Чарчабай кайталагын мунун баарын. 

Буйруса жетинчи күн күүгө келет, 

Жангандай жаш кезден бир чоктуу жалын. 

 

Ошондо ашып калса күйүп-жанып, 

Сен дагы жаш келиндей кылыктанып. 

Ыкталып, ыгын таап ыңгайлан да, 
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Калгының төкпөй-чачпай урукту алып. 

 

Чоң максат – ишиң сенин ушу болот, 

Оо, анда башыбызга бакыт конот. 

Көрүү парз ар нерсенин өз учурун, 

Акыры өмүр соолот, кызыл оңот. 

 

Билген бар, билбеген бар мунун баркын, 

Энеке, эсте эртеңки күндүн артын. 

Жакшыдан тукум үзбөй улоо керек, 

Балким, бул улуулугу аялзаттын” (2.314-315-бб.). 

Ошентип, бардыгы эстүү келин пландаштарыгандай болуп, хан жаш жубайынан 

уулдуу болот. Мураскер 16 жашка чыгат. Ал ортодо эстүү келиндин колун сурап 

кайрылгандар, жуучу түшкөндөр көп болсо да, келин тымпыйып, эч кимге макулдугун 

бербейт. А көрсө анын билгени бар экен. Он алтыдагы кайнисине күйөөгө чыгып, хан 

тукумун улайт. Мунун өзү тукумду улоонун зор жоопкерчилиги. Майда барат, намыс деген 

нерселерди четке коюп, өзүн да, өмүрүн дагы тобокелчиликке салып, мыкты хандын 

тукумун улагандыгы – келиндин чындап эстүүлүгү. 

Бул сыяктуу жогорку мазмунду камтыган поэмасы аркылуу акын Бактыгүл Чотурова, 

биз башында белгилегендей, генофонд маселесин көтөргөн. Жеке бир уруунун, бир 

баатырдын мисалында болуп жатса дагы, сөз кырк уруу кыргыз элинин келечек тагдырына, 

эртеңкисине байланыштуу чоң маселе экендигине поэманы окуган окурмандын көзү жетет. 
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