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Кирисиў 

 
 

 

             Өзбекстанға мийнети сиңген мәденият хызметкери, Бердақ аындағы 

мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты, Қарақалпақстан Жаслар аўқамы 

сыйлығының лауреаты ,  қарақалпақ халкының суйикли перзенти ҳәм талантлы 

шайыры Төлепберген Мәтмуратовтың туўылғанына усы жылы 80 жыл толады. 

Мине усы мунәсибет пенен республикамыздың көплеген орынларында  

ушырасыў ҳәм сәубетлесиў кешелери өткерилмекте. Соның менен бир қатарда 

бизиң Мәлимлеме - китапхана орайында да бир қанша ис илажлар алып барылып 

атыр. Мысал ушын әдебий ҳәм ушырасыў кешелери өткерилип, китап 

көргизбелери қойылмақта. Ал Мағлыўмат-библиография хызмети тәрепинен 

болса жазыўшының өмири ҳәм дөретиўшилик хызметине қызығыўшы  

әдебиятшы алымлар, муғаллимлер, студентлер  ҳәм оқыўшылар ушын 

әдебиятлардың усыныў дизими дүзилип отыр. 

 

Бул усыныў дизим 3 бөлимнен ибарат: 

 

1. Төлепберген Мәтмуратовтың өмири ҳәм дөретиўшилик хызмети. 

2. Төлепберген Мәтмуратовтың шығармалары. 

3. Төлепберген Мәтмуратов ҳәм оның шығармалары ҳаққында. 

 

 

Төлепберген Мәтмуратовтың   өмири 

ҳәм дөретиўшилик хызмети. 

    
 

  Төлепберген Мәтмуратов 1939-жылы 1-сентябрьде Қараөзек районының 

Калинин совхозында дүньяға келген. Ол  бес жасында әкесинен, он төрт 

жасында анасынан айырылады. Төлепберген Мәтмуратов 1963-жылы Ташкент 

мәмлкетлик университетиниң филология факультетин питкерген. Әскерий 

хызметке барып келгеннен соң  «Совет Қарақалпақстаны»,  «Жас Ленинши»  

газеталарында әдебий хызметкер болып ислеген. 1969-жылы «Әмиўдәрья»  

журналының редакциясына жумысқа шақырылып, өмириниң ақырына дейин, 

дәслеп поэзия бөлимин басқарады, соң жуўаплы хаткер ҳәм бас редактор 

орынбасары   лаўазымларында ислейди. Солай болса да онын өмириниң 

мазмуны поэзия, илаҳияттан берилген кәсиби шайырлық еди.     

Поэзияда қәлем тербеткен дәўиринде шайыр Төлепберген  Мәтмуратов 

«Ақ терекпе, көк терек» (1964),  «Лирика» (1966), «Гөззаллық оянды» (1970), 

«Айсәнем» (1973), «Ашылысыў» (1977), «Арзыў шәмени» (1981) қосықлар  

топламларын, алшайыр қайтыс болғаннан кейин «Жақсылық сарайы» (1986), 

«Жулдызлар жанар» (1989) таңламалы шығармалар топламлары жарық көрди, 



соның менен бирге «Айсәнем», «Перийзат», «Ғаррының әңгимеси», 

«Садықлық», «Урыс дәптери», «Жақсы адамның жүреги», «Мениң жулдызым» 

поэмаларын дөретти. 

Төлепберген Мәтмуратов тек ғана поэзия менен шуғулланып қоймастан 

аўдармашы да болды: мысал ушын: В. Шекспирдиң «Гамлет» шығармасын,  

Александр Пушкинниң,  Михаил Лермонтовтың,  Сергей Есенинниң,  

Бараташвилидиң,  Ҳамид Алимжанның, Абдулла Ориповлардың қосықларын 

қарақалпақ тилине аўдарған. 

 Төлепберген Мәтмуратов 1985-жылы 46 жасында  дүньядан өтти. 

Ҳақыйқый шайырлар умытылмайды. Олардың руўхлары халық менен бирге 

жасайды, шығармалары болса әўладтан – әўладқа жаңғырып, жаңалана береди. 

Сондай шайырлардан бири  Төлепберген Мәтмуратов ядымызда мәңги жасайды, 

ал  жазып қалдырған  шығармаларын кейинги әўладларымыз да қәстерлеп оқый 

береди. 

 

 

 

 Төлепберген Мәтмуратовтың шығармалары. 
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