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Ким де ким бул жапакеш халықтьщ пэк 
қәлбин, эсирлер аса арзыў-эрманларын, 
умтылысларын билмекши, ацлап жет- 
пекши болса... Күпхожа, Эжинияз ҳэм 
Бердақ сыяқлы үлкен шайырлардыц 
тәсиршец дөретпелерине мүрәжат 
қылса, өзи ушын жүдэ коп нэрсени түси- 
нип алады, деп ойлайман.

И.Каримов

А Л ҒЫ  СӨЗ

Әжинияз Қосыбай улы (эдебий лақабы-Зийўар) 1824- 
жылы Арал тецизиниқ түслик жағында, Әмиўдэрьяныц 
қуярлығындағы ашамайлы ҳэм қыят урыўлары жасаған 
«Қамыс бөгет» аўылында дүньяға келген. Әжинияздьщ экеси 
Қосыбай, оньщ экеси Балтабек, арғы атасы А қж игит-өз 
дэўириниц батыр ҳэм мэрт адамларынан бири, ал оньщ анасы 
Нәзийра да сөзге шешен, дилўар ҳаял болған.

Әжинияз жаслайынан-ақ оқыўға, билимге қуштарлығы, 
зийреклиги менен танылған. Дәслеп ол Хожамурат ийшан 
мсдресесинде, кейин, анасы қайтыс болғаннан соц, дайы- 
сы Елмурат ахун медресесинде тэрбияланады. Болажақ шай- 
ыр медреседе оқыў менен бир қатарда китапханадағы айы- 
рым китапларды көшириў менен де шуғылланады ҳэм усы 
арқалы елге белгили кэтиб сыпатында танылады. Ел аўзында 
қалған мағлыўматларға көре, ол он алты жасында Әлийшер 
Наўайыньщ дийўанынан айырым шығармаларды көширип 
жазған.

Әжинияз оқыўды Хийўада даўам еттиреди. Бул эзим 
шоҳэрде ол дэслеп атақлы түркмен классик шайыры 
Мақтымқулы тэлим алған Шерғазы медресеси, кейнинен 
Қутлымурат инақ медресесиниц талабасы болады. Қутлымурат 
инақ медресесине кирер жерде: «Бул медреседе 1840-1844 жыл- 
ларда карақалпақ эдебиятыныц классиги Әжинияз Қосыбай 
улы оқыған» деген жазыўлар қойылған.
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Қутлымурат инақ медресесинде диний тэлийматлардан 
тысқары Наўайы, Ҳафыз, Саадий ҳэм Физулий сыяқлы Шығыс 
классик шайырларыньщ дөретиўшилиги де үйренилген. 
Әжинияз бул дадқлы көркем сөз усталарыньщ шығармаларын 
тэкирар-тэкирар ежелеп оқып шыққан. Бундай қызығыўшылық 
нэтийжелери кейин-ала шайырдыц терец мазмунлы қосық 
қатарларында мөрленген.

Қутльшурат инақ медресесин тамамлап, Әжинияз туўған 
аўылына қайтып келеди, лекин көп узамай қазақ арасына 
жөнеп кетеди ҳэм бир жылдан соц қайтып келип, ашамайлы 
урыўынан Ҳэ1мра деген қызға үйленеди, оннан үш ул ҳэм бир 
қыз туўылады. Шайырдыц эўладлары бүгинги күнде Қонырат, 
Шоманай, Қанлыкөл районларында ҳәм Нөкис қаласында жа- 
сайды.

Хорезм ойпатында жасаўшы халықлар тарийхында 
ири ўақыялардыц б и р и -1858-1859 жыллардағы Қоцырат 
көтерилиси Әжинияздыц дөретиўшилигине үлкен тэсир 
көрсетеди. Ол өз Ўатаныныц ҳақыйқый перзенти, илимли-би- 
лимли инсан сыпатында бул ўақыяға бийпэрўа қарап тура ал- 
майды ҳэм онда белсене қатнасады. Кейин-ала оны көтерилис 
жетекшилериниц бири сыпатында Хийўа ҳүкимдарлары 
түркмен жерлерине сүргинге жибереди. Сүргин жыллары 
шайырдыц қэлеми жэне де шыйрақласады, медреседе оқып 
жүрген пайтында өзи оқыған Мақтымқулы қосықларыныц 
көпшилигин қарақалпақ тилине аўдарады.

Арадан үш жыл өтип, Әжинияз туўылған үлкесине 
қайтады, бирақ бул жерде дс ол жэне ҳэмелдарлардыц 
қуўдалаўыпа ушырайды. Сонлықтан шайыр жэне алыс қазақ 
далаларыпа жөнеп кетеди. Айтыўларына қарағанда, бул 
Әжииияздыц озгс үлкелерге үшинши сапары болған.

Усы жордс айта кететуғын бир итибарлы жағдай сон- 
нан ибарат, Ожииияз шайыр өзге үлкелерде жүрген гезле- 
риндс Троицк қаласындағы (ҳэзирги Россиядағы Челябинск 
ўэлаяты), академик Баргольд «өз халқыныц мэнаўий короли»

яетащрк



ДСП баҳа берген Зайнулла ийшан Расулев (Зайнулла бин Ха- 
бибулла бин Расуль) тийкар салған атақлы «Расулия» медре- 
сссинде де болған деген мағлыўматлар бар. Бул туўралы Урал 
мэмлекетлик ветеринария академиясы тарийх ҳэм философия 
кафедрасыныц доценти, үлкетаныўшы Рауф Назипович Гиза
туллин ӨЗ интервьюинде, сондай-ак, филология илимлериниц 
докторы, Башқурт мэмлекетлик университетиниц профессоры 
Гиният Кунафин 2008 жылы Уфа қаласында өткерилген «Зай
нулла Расулев-атақлы  башқурт ойшыл-философы, мусылман 
дүньясыньщ көрнекли теологы ҳэм педагог-ағартыўшысы» 
атамасындағы халық аралық конференцияда ислеген баянатын- 
да сөз етеди (бул мағлыўматлар Интернетте \¥\у\у.Ьа8111пйгп1.ги; 
\у\У№Л81ат18етуа.сот/ сайтларында жайластырылған). Әлбетте, 
бул никирлср қарақалпақ эжиниязтаныўшылары ушын уллы 
шайырдьщ өмирин ҳом дөретиўшилигин еле де терецирек 
үйрсниўге түртки болары сөзсиз.

Әйне усы дэўирде, яғный 1864 жылы шайырдыц емиринде 
умытылмас ўақыя жүз береди: Әжинияз қазақтьщ ақын кызы 
Мецеш пенен айтысқа түседи ҳэм онда жецип шыгады. Бул 
дэўирлерде халык аўызеки дөретиўшилигиниц баска жанрла- 
рына қарағанда, қарақалпақ ҳэм қазақ халықларында айтысыў 
жанры кен тарқалған ҳэм үлкен эҳмийетке ийе болған. Бул 
айтыстьвд тексти 1878 жылы «Түркистан ўэлаяты» газетасында 
да жэрияланған.

Ә ж и н и я зды ц  айты стағы  созл ср и н е Караганда, бул  ўақы т- 
лары ол қырық ж аста болган;

Той болса цызыл тонды кийермисец?
Отына ашыцльщтыц күйермисец?
Жылым цой, жасым қырьщта, қыз ай Мецеш,
Сен магаи жасым сурап тийермисец?

Жат үлкелерде сергизданлық жыллары Әжинияз дөретиў- 
шилигинин жэне де күшейиўине белгили дэрежеде тэсир



корсстксн. Ьул дэўирде шайыр өзиниц «Еллерим барды», «Бар- 
мсксм?», «Бардур», «Мсгзер», «Айрылса», «Хош имди» ҳэм т.б. 
конке бел ГИЛ и шығармаларын жаратқан.

Әжинияз жанажан топырағына қайтып келгеннен соц 
«Бозатаў», «Қамыс бөгет», «Жетим өзек» аўылларында 
комбағал шанарақлар балалары ушын мектеплер шөлкем- 
лсстиреди ҳэм өзи балаларға хат-саўат үйретеди. Буннан 
тысқары, өмириниц ақырына шекем (ол 1878 жылы қайтыс 
болған) қосықлар жазыўын даўам етеди.

Әжинияз дөретиўшилигин үйрениў XX эсирдиц 30-жыл- 
ларында басланады. Дэслепки изертлеўшилер қатарында фи- 
лолог-алымлар Н.Дэўқараев, Қ.Айымбетов, О.Кожуровлар 
болған. XX эсирдиц 50-жылларында изертлеўшилер 
Қ.Айымбетов, И.Сагитов, Қ.Бердимуратов, С.Ахметов, 
Б.Исмайлов ҳэм т.б. Әжинияз дөретиўшилигиниц жаца 
қырларын ашыўға еристи.

Әжинияз дөретпелери бүгинги күнге шекем бир неше 
мортс қарақалпақ, өзбек, түркмен ҳэм рус тиллеринде жарық 
корди.

Кейинги дэўирлерде жацадан табылған қолжазбалар 
изсртлеўшилер ушын Әжинияз дөретиўшилиги бойынша қатар 
таза илимий жумысларды жаратыўға тийкар болды. Әсиресе, 
ғэрезсизлик жылларында уллы шайырдьщ мийрасларын ҳэр 
тореплемс үйрениў ислери қайта жанланды. Президентимиз 
И.Каримов атап өткениндей, ғэрезсизлик миллий мэденият 
ҳом мэиаўияттыц беккемлениўине, қарақалпақ халқыньщ 
классик шайырлары Бердақ, Әжинияздьщ дөретиўшилик 
мийрасларг.тыц толық тиклениўине, олардын, жарқын естели- 
гии М0Ц1 илсс гириўгс жол ашып берди.

Бул доўпрдс Әжинияз дөретиўшилигинин, өзине тэн өзге- 
шелигиис қом оҳмийетине бағышлап белгили илимпаз- 
лар -  акадсмиклср Ҳ.Ҳамидов, Ж.Базарбаев, филология илим- 
лериниц докторла|)1.1 Қ.Г>айииязов, Қ.Жэримбетов, К.Қурамбаев, 
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Ә.Пахратдинов, А.Муртазаев, К.Мэмбетов, илим кандидатлары 
А.Каримов, А.Пирназаров, Қ.Мэмбетназаров, Б.Қэлимбетов, 
И.Өтеўлиев, Б.Генжемуратов, Г.Даўлетова, Қ.Смамутов ҳэм 
т.б. тэрепинен көплеп илимий мақалалар менен китаплар 
жэрияланды.

Әжинияз дөретиўшилигин халқымыз тарийхы менен са- 
лыстырып уйрениў мэселелери академик С.Камаловтьщ, 
сондай-ақ Б.Исмайловтьщ мақалаларьшда сэўлеленген. 
Әжинияз тек халық көтерилиси баслаўшыларынан бири ғана 
емес, ал «Бозатаў трагедиясы»ньщ тиккелеў қатнасыўшысы 
да болған. Бул қорқынышлы ўақыялар тыртықлы питкен 

0  аўыр жарақат киби қарақалпақ халқы тарийхында ҳэм есин- 
де терец из қалдырған. Халықтьщ басынан кеширген аўыр 
мүсийбетлери Әжинияздыц атақлы «Бозатаў» шығармасына 
тийкар болған.

Терец билим ҳэм илим, жоқары мэденият, мэнаўият ийе- 
си болған Әжинияз, Шығыс поэзиясы дэстүрлерине сүйенген 
ҳалда, қарақалпақ қосық жанрын философиялық жақтан бай- 
ытты, шуўмақларға салтанатлы, эжайып, тилсимли, рэцбэрец 
түр бағышлады, қарақалпақ жазба эдебиятын жаца, бу
рый көрилмеген басқышқа көтерген қэбилетли талант ийе- 
си. Оныц шығармалары тутасы менен XIX эсир қарақалпақ 
поэзиясыньщ гүлтажы есапланады. Шайыр қосықларыньщ қай- 
қайсысы да терец лиризм менен қандырылған, адамныц ишки 
туйғы-сезимлерин толқынландырып жиберетуғын қүдиретке 
ийе болып, олардан ҳэр бир оқыўшы руўхый мэдет алады, 

ДА илҳамланады. Атақлы шайырымыз, Өзбекистан Қаҳарманы 
Ибрайым Юсупов:

Айт сен Әжинияздыц қосықларынан!
Жыласын яр ышқы баўырыи кескенлер,
Ециресин елинен айра түскенлер,
Айт. сен Әжинияздыц цосъщларынан!
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Қосық дэръя-дәръя нур болып ақсын,
Ышцысыз жанларга ышцы отын жацсын,
Қыз жигитке жилўа-наз бенен бақсын,
Айт сен Әжинияздыц қосьщларынан!

Жулдызларды жерге үцилтпек болсац,
Жаман шайырларды түцилтпек болсац,
Егер мен өлгенде тирилтпек болсац,
Айт сен Әжинияздыц қосыцларынан!

деп баҳалағанындай, Әжинияз қосықлары қүдиретли руўхый 
күшке ийе. Ал оны қэдирлеў, қэстерлеў, эўладлардан эўладларға 
жеткерип бериў бизиц парызымыз ҳәм қарызымыз больш табы- 
лады.



ТӘРИП КОСЫКДАР



ЕЛЛЕРИМ БАРДЫ

Сорасац елимди, Қожбан, бизлерден, 
Қалпағы қазандай еллерим барды,
Қәте шықса кеширицлер сөзлерден, 
Қытай, Қоқырат атлы еллерим барды.

Ж айлаўым-Үргениш, арқасы-тециз, 
Жаўырыны қақпақтай маллары семиз, 
Руқсатсыз бири-бирине салмас из, 
Бирликли Қоцырат еллерим барды.

Кенегес Ерназар сораған халықты, 
Жартысы едилер Хийўаныц тахты, 
Кэмалына келген дэўлети-бахты,
Ол Хорезмдей еллерим барды.

Өтирикти ырас етип айтпаған,
Туўры жолдан бае кетее де, қайтпаған, 
Намэҳрэмди ҳасла жолдас тутпаған, 
Аты қарақалпақ еллерим барды.

Ағалар, еөзим бар, айтып өтели, 
Опаеыз дүньяны пэний етели, 
Қыз-жаўанын аныц баян етели, 
Халқымыздыц ғошшақ жигити барды.

Сөйлескенде шекер етер сөзинди, 
Көргенде биймағрур етер өзицди, 
Бэҳэри тойдырар еки көзицди,
Лэйли, Зүлейҳадай қызлары барды.

Жилўэ таелап ҳэрне барын саз еткен, 
Жигитлердиц кеўлин бэҳэр, жаз еткен,



Қасын кағып, жилўэ билэн наз еткен, 
Бағлардьщ ишинде қызлары барды.

Сүйрик саўсағында периўза жүзик, 
Беллери қыналған, бир қысым, нэзик, 
Ҳэр қолында алтын-гүмис билезик, 
Салланып мэс гсзен қызлары барды.

Атқа шыққан ашамайлы, қыятта, 
Қолдаўлы, мүйтениў, барлық қоцыратта, 
Қытай, қыпшақ, кенегесиў, мацғытта,
Ат көтермес белли беглери барды.

Гүдары белбеўи белине түскен,
Бойы ақ теректи аралап өскен,
Ғэним көрсе қайнап, дэрьядай йошқан, 
Қалпақтыц қалқанлы жигити барды.

Беллескснде хан палўанын коймаған, 
Күш-қарыўы бир бойына сыймаған, 
Шақырмаса, мерекеге бармаған, 
Қоцыраттыц Қожектей палўаны барды.

Табылады излегенниц кереги,
Көлинде бар қасқалдағы, үйреги, 
Қуўлары, ғазыныц пүтин бүйреги, 
Дүньяныц ацлары көлимде барды.

Ядыма түскенде кеўилим өскен,
Көзим көрмегенше көкейим кескен, 
Жылында бир гүллеп, үш рет пискен, 
Аты сүтилмектей жемисим барды.

Сорҳаўыз бойында саялы терек,
Жсссн нал үйирген эселиў-пәлек,



Қырында қызарып пискен геўирек, 
Қаўындай мазалы жемисим барды.

Мал ийесин табар, сөз тапса жүйе,
Шөбинде шифээт, қусында кийе,
Тециз етегинде болар қаншийе,
Булардыч бэршеси елимде барды.

Көрмеген ҳайранда, еслери танар,
Үргениш наққашы, мақбари-минар, 
Бағларымда бисяр алмайыў-анар,
Ҳесапсыз мазалы мийўеси барды.

Мен бүйерде жүрген иши зордели, 
Ел-журтты көрмеген ағыр дэрдели, 
Кеўилимниц хошы жоқ, мен ҳэм бир дэртли, 
Айтсам, иште толған ҳэдисим барды.

Қарсыласса, ҳэмирине көндирген, 
Биразлардық баўырларын тилдирген, 
Өзлерине бейимлерин күлдирген,
Үргениш елинде залым ҳэм барды.

Қалпақтан аўысып елице келген,
Ким жақсы, ким жаман, парқыны билген, 
Керген'билгенини айтып сөйлеген, 
Қарақалпақ эўлады Зийўары барды.

т



БАРДУР

Беглср, тэрип етсем қалпақ йуртыны, 
Хуп эжеп тамаша еллери бардур,
Ариф болып ҳақ йолына еришкен, 
Мүршидиў мүкэммэл пирлери бардур.

Қыры дийқаншылық, суўы сэмэкли, 
Ҳэр жерде кэни бар көрсец нэмекли, 
Ғазлы, қасқалдақлы, көли өрдекли, 
Йери мурғызарлы көллери бардур.

Бардур қыз-жаўаны, қашлары кэман, 
Йүзин таққас етсец, ҳүршийди табан, 
Аны көргенлердиц ақлыны алған, 
Лэйли, Зүлэйҳадай ҳүрлери бардур.

Қыз-жаўаны бардур эдеп-икрамлы, 
Сәдептен дэнданлы, қушдек дэҳанлы, 
Шийрин-шекер сөзли, сүшүк зибанлы, 
Сэнем киби қьшша беллери бардур.

Бардур пэрийзады алма янақлы,
Лэби пистэ шэкэр киби додақлы, 
Қумар ала көзли, бадам қапақлы, 
Зүҳрэ киби сүшүк тилләри бардур.

Алма көз эреби атдур мингэни, 
Көйлэкшэси зэрбап, алтын йүгэни, 
Пайтабасы үштап, атлас кийгэни,
Бай уғлы байбэтше беглери бардур.

Йигит гезер даўам қыш билэ язы, 
Әрсб атлар минип, элгинде базы, 
Изиидс қулақлы, шашақлы тазы, 
Сагрыс1.111да зэрбап жүнлери бардур.



Йигитлери бардур Рустем сыпатлы, 
Гөруғлыдек эреб атлы, ҳайбатлы, 
Дэўлетиярдек шижээтли, ғайратлы, 
Кескир ҚЫЛЫШ, қамар тонлары бардур.

Йигитлери бардур Рустэми дэстан,
Қэҳэр етсэ, душманны қылырлар йексан, 
Ҳайбатыдан титирер Ҳажар, Ҳиндистан, 
Гөруғлыбек киби ерлери бардур.

Баҳадуры бардур йүзге сэра-сэр, 
Худадын ӨЗГӘДИН қылмас қэўэтэр,
Йүз йигитке тэнҳа өзи барабар,
Ҳэзирети Әлий киби шерлери бардур.

Искэндэр Зулқарнайын киби дэўранлы, 
Ҳэзирети Сулейман киби пэрманлы, 
Данышманд, нүктэдан шийрин зибанлы, 
Молла Мамут деген беглери бардур.

Мингени эреб ат, мойны ғылшақлы, 
Жүнлери зэрбаптан, алтын шашақлы, 
Мөҳир бар қолында, тилла пышақлы, 
Арзы аталық деген беглери бардур.

Бир күнде атлас тон кийен мьщ элўан, 
Рэқиблерэ салған қайғыў-ғам, думан, 
Бир күндэ йүз тилла ўазыйпа алан, 
Сержан найыи деген беглери бардур.

Артык бийи, Шамурат йэнэ Қарлыбай, 
Қалмэмбет, Ермәмбет, Ҳэсен, Абылай, 
Төренияз бий жэне Ҳәким, Нурлыбай, 
Бели ақ пышақлы беглери бардур.



Бажы-хыраж алур Жэмшит, Ҳираттан, 
Ташкент, Жанкент, Дижлэ, Ходжент, Пираттан, 
Атыньщ қазығы беш йүз манаттан,
Қабыл беглербеги беглери бардур.

Төремурат бийиў, Сапарниязы,
Қэдирберген, Садық ҳэм Абылғазы,
Айтса эда болмас Ҳажыниязы,
Бес жүз мөҳирдарлы бийлери бардур.



М ЕЦЗӘР

Ўэлий көцлим қайнаб-ташыб, 
Ҳарлаған булаға мецзэр,
Дағ башынан яғса яғыш,
Сел киби ташғана мецзэр.

Түшсэ яда өтэн күнлэр,
Ағзымдын шыққан ушқунлар, 
Хорезмде йүрэн күнлэр, 
Заўқы-тамашая мецзэр.

Қалдым айралық дэрдиндэ,
Баш қойуб ғамньщ гэрдиндэ,
Ҳэр ким өзиниқ йуртындэ, 
Дэўлетли султана мецзэр.

Айралық мэйин ишэнлэр, 
Йуртынан айра түшэнлэр, 
Дэрьядек қайнаб йошанлар, 
Көцлиндә уммана мецзэр.

Ҳэр ғош йигит өз шағында, 
Қызларныц ышқы ўағында,
Бүлбүл гүлниц бутағында,
Беш-он күн меҳмана мецзәр.

Азарыц шектим йирақдын, 
Мурадым истәдим Ҳақдын, 
Өртэниб дэрди-фирақдын, 
Йолында пэрўана мецзэр.

Машғул болдым дүнья билән, - ;  
Шийрин жана салдым тилән, ": Мәмлекетлнк Уг,::
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Хорсзмдэн биргэ келэн, 
Дордимэ дэрмана мецзэр.

Зийўар айтар тилдэ барын, 
Ешит, Аллам, аҳыў-зарым, 
Хорезмниц бир хабарын, 
Билмэйин ҳайрана мецзэр.



БАРДЫ

Урыўым-қоцыратдур, миллетим-қалпақ, 
Кенегес, мацғыты, қытайы-қыпшақ, 
Туўысқан дейдилер қалпағы-қазақ,
Он төртке бөлинген урыўым барды.

Бир ели-Х орезм, бир ели-Туўран, 
Үргениш, Қоцыратыў, шэҳри Самарқан, 
Кэрўанлары барур Бухар, Аштархан,
Не бир сулыў-сулыў шэҳэрим барды.

Сизиц жақтан көркем аньщ даласы, 
Қабат-қабат салынғандур қаласы, 
Көкбарыў-ылаққа кеддур арасы,
Көкбар, ылақ ойнар йигити барды.

Бизиц елди он төрт урыў дийерлер, 
Қыз-жаўаны қызыл-яшыл кийерлер, 
Ҳайтта-тойда ат арбаға минерлер,
Небир гөззал сулыў қызлары барды.

Қыз-жигити жуўап айтар дәсме-дэс, 
Кийген кийимлери атласыў-липас,
Астыға төсенер мешҳедий палас, 
Шаҳсэнем, Шийриндек қызлары барды.

Кэтиблери алар китап-қолсмин, 
Бир-биринэ берүр тэқир солемин,
Хожа Ҳафыз, Наўайыдаи сабағын,
Алан нешше тэлиб кэтиби барды.

Үш ай шабағы бар, үш ай саўыны,
Үш ай кабағы бар, үш ай қаўыны,



Төрт мэўсимэ йетэр аныц таҳамы, 
Небир шийрин-шийрин жемиси барды.

Бири сүтилмекдур, бири атшоқай, 
Собығын жесециз, шекер-әселдей, 
Жамбылша, қаўыны шийрин пэшектей, 
Жылына үш писер мийўасы барды.

Бас қала дийерлер эййсмде Туўран, 
Ийба-иззет билэн қылады мийман, 
«Келгинди» деген ат бизгедур жаман, 
Қытай, қоцырат атлы еллерим барды.

Жэйҳун, С айхун-еки дэрья арасы,
Түп сағамыз бир кисиниц баласы,
Әнес, М элик-еки елдиц баласы,
Аты қарақалпақ ееллерим барды.

Бизиц елге ерте келур бэҳэр-жаз, 
Ғацқылдасып қуўы-ғазы салар саз,
Бул баязды йазған молла Ҳажынияз, 
Зийўардыц гирдели еллери барды.



АНАЛАР

Анамсац, кэбамсан, өзиц өсирген,
Көп азапты шул башьщнан кеширген. 
Өтти ўақтьщ, ғэрип, жетим-жесирсец, 
Мүсийбетти көп кеширген аналар.

Ҳаслы нокас ҳэйеллерди зорлайды, 
Шэриятқа тутып, нэпсин қорлайды, 
Санмьщ ғумша залымлардан зарлайды, 
Әдалатсыз сум заманда, аналар.

Дүньяда адамныц теци-тайы жоқ,
Залым фэлак буған қарсы жумсар оқ, 
Қазы-бегиў, шэриятта инсап жоқ, 
Жэбириў-жапалықты шеккен аналар.

Жүрек-бағрьщ перзент дейип бэнт болыр, 
Тири ғайып шул дүньяда дэрт болыр, 
Ядқа түссе, ишкен асьщ ант болыр, 
Жүрек-бағрын дағлап жүрген аналар.

Ҳаслыцыз-Бийпатма дийер сизлердиц, 
Ҳалы нешүк болыр ғэрип кызлардьщ, 
Ҳэсиретликтен жаўдырасқан көзлериц, 
Зийўарды ҳэм ҳайран етти, аналар.

Ғэрип анам, не болмақшы ҳалларьщ, 
Мундай иске гирипдар болып балларыц, 
Сүргинге айдалды уғыл-қызларыц, 
Арасатлы сум заманда, аналар.

Аналар, йығламац көз жасты төкип, 
Көзицди яшлатып, бағрыцды сөкип,



Қайғы-ҳәсирет билен ҳэм нардай шөкип, 
Жолға қарап, ғам шекпециз, аналар.

Суцқар гезмес қанатынан қайрылса, 
Бийҳуш болыр ана улдан айрылса, 
Залымлар қолынан жан аман қалса, 
Перзентлерин, қайтып келер, аналар.

Қанлы яшқа толып еки көзлериц, 
Қапалықта сарғайып тур йүзлериқ, 
Бағрымны тиледи айтқан сөзлериц, 
Қайғыў-ҳәсиретте жүрген аналар.

Не илаж, башартпай қалдьщ атаўда, 
Нешше мыц, билмедим, бул келген жаўда, 
Алып кетти, аяқ-қолым матаўда,
Қолға түсти перзентлериц, аналар.

Залымлар дүньяда билгенин етер,
Шарам жоқ, перзентиц айдаўда кетер,
Ай өтер, жыл өтер, бир нэўбет жетер, 
Жүрек-бағрьщ кэбаб етпеқ, аналар.

Ул-қызларыц түсти залым қолына,
Кимлер хабар алар арзыў-ҳалына,
Нэлет жаўғай залымлардыц жолына,
Ғам шекпец, перзентиц келер, аналар.

Залымлар жүреди еллерди жайлап, 
Мийримеиз, гүнаеыз адамды айдап, 
Гэззантыц қолында көзлери жайнап, 
Ғопилетте қолға түсти, аналар.

Қаяққа айдайды, қайда бармақшы, 
Ҳоммссиие залым қармақ салмақшы,



Ўақты жетпей гүлге пэнже урмақшы, 
Жүрек-баўрыц дағлап кетти, аналар.

Ҳақ бэзирген Яратқанға ялбарып,
Мен язмышам, қағаз-қэлем қолға алып, 
Әўладтан-эўладқа нусқа қалдырып, 
Тэрипицни баян еттим, аналар.

Дүньяда зүриядыц, сениц мэдарьщ, 
Қол-қанатыц, заўқьщ, сениц дэрманыц, 
Бир керсец, кетеди шеккен эрманыц, 
Мэдаткарьщ-ул-қызларьщ, аналар.

Ағаш көрки болыр гүл ҳэм жапырақ, 
Адам көрки-рэўиши-перзент, бақ, 
Ялғаншыда өтер болдыц сынып сақ, 
Дүньяньщ гүли ҳэм керки аналар.



ҚЫ З ОРАЗ

Атасы Әбил қэтқуда, молла Тэжидур ағасы,
Зэрбэрағ алтын қуйылмыш таққан аньщ сырғасы, 
Кийгени жэннет ишик, қундыз тутылмыш яғасы, 
Ҳайт-мереке, тойға шықса бэрше қыздыц ағласы, 
Бэршедин ағла сениц ҳүсни-жамальщ, қыз Ораз.

Ғарға баласы ойнамас көлдеги қоцыр ғаз илэн, 
Отырышы мегземиш туғрыда қонған баз илэн,
Қаршы алур, мийман келсе, шайы-сэўбет саз илэн, 
Көргенниц ышқыны алур нешше элўан наз илэн, 
Бэршедин ағла сениц ҳүсни-жамалыц, қыз Ораз.

Алтын ҳэйкел, гүмис шытақ өцир моншақ таққаны, 
Атадан ҳасыл туўыпдур, ҳэммелерге яққаны, 
Айжамала мегземиш үйден керилип шыққаны, 
Көкирекице ойлар салур қыя-қыя баққаны,
Бэршедин ағла сениц ҳүсни-жамалыц, қыз Ораз.

Ҳэр йигит қалта жиберсе, толтырыплар шай салур, 
Үстине келсе ғэнийми, қайсы бириден тайсалур, 
Әгэрки келсэлэр меҳман, элин қаўшырып қаршы алур, 
Барыны меҳмандын аямас, дэстурханын кеқ жайур, 
Бэршедин ағла сениц ҳүсни-жамалыц, қыз Ораз.
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САДАҒА

Тэрийпиц дийейин, хан ханым бийке, 
Дүньяньщ маҳбубы сендин садаға, 
Уғылжан жисмимдур, сен жаным бийке, 
Хуб билэн нэхубныц бэри садаға.

Йүзицни бир көрэн болурлар бэнде, 
Қалмады мэдэрым бул эзиз тэнде, 
Нэйлейин дүньяны, мақсудым сенде, 
Алғэрез, дуньяньщ бэри садага.

Өзге қы з-кэнийзек, сенсец порийзат, 
Қылагөр ғамьщдын көцилни азат,
Өзиц Шаҳсэнемнен йүз ҳиссэ зыят, 
Болсын ол Зүлейҳа сэндин садаға.

Қолдаўлыда-Алма, балғалы-А нар, 
Мүйтенде—Ақсулыў, мацғытта—Гүлзар, 
Хуллас кэлам, бул дүньяда ҳэрне бар,
Ол йетти ашықныц бэри садаға.

Соркөлде-Ултуўған, Етекте-Ж амал, 
Аржақта-Қаникей, қыпш ақта-О рал, 
Ноғайлыда-Ҳэнийпа, көрсеқ қэдди дал, 
Буларныц бэршеси сендин садаға.

М айпозда-Үзилдик, Қаникей билэн, 
Қыпшақта биз билдик Тыникей билэн, 
Қацлыда Жацыл қыз Қуникей билэн, 
Буларнық бэршеси сендин садаға.

Араллыда атлы Зүҳрахан билэн,
Шықар тамашаға шэўкет-сэн билэн,



Байы-бажбанлары, қазы-ийшан билэн,
Алты урыў Қоқыраттыц бэри садаға.

Дүньяға ҳеш кслмес сендей бир дилбэр, 
Жүзи он төрт күнлик айдек мүнэўўэр, 
Сениц қасыцда жоқ зағша Сэнэўбэр, 
Дүньяныц бэршеси сендин садаға.

Тийеклиде-Бақыт, ырғақлы-А йжан, 
Бақанлыда-Айш а, кенегес-Балжан,
Қызы аралбайдьщ, аты-Н урлыхан, 
Буларньщ бэршеси сендин садаға.

Бессары Нурбийке, Айбийби билэн, 
Шүйитте Ырысбийке, Жанбийби билэн, 
Қазаяқлы Жацыл, Ҳүрбийби билэн, 
Буларныц бэршеси сендин садаға.

Қоса берсем, қыятта да қызлар бар, 
Ашамайлы қызы Бийбизада бар, 
Қандеклиде Жипек деген қызлар бар, 
Аларныц бэршеси сендин садаға.

Қосқаным жоқ, қыят қызы аз болур,
Уйғыр қызы көн ҳийлели, наз болур, 
Қандеклиде Жипек, Айман қыз болур, 
Буларныц бэршеси сендин садаға.

Лойли, Зүҳра билэн ашық Зүлайҳа, 
Шийрин, Фарҳад, Ҳүзирэ, Ўэмық, Ҳүрлиха, 
Ҳилалай, Айсэнем йәне Мэлийка,
Булар[1ыц бэршеси сендин садаға.



Йүзицни көргенниц йоқдур эрманы,
Қыя бақышларьщ дэртниц дэрманы, 
Жэмшийдниц зүддэси ол Абдулла ханы,
Ҳәм Найыб қул беги сендин садаға.

Жэмшийд, Қабул, Аўған, Лймақ, Нэўширўан, 
Тилла Қара Кетэн, Қытайы, Қотан,
Ҳиратныц патшасы йэне Қэмиран,
Буларныц бэршеси сендин садаға.

яцлыды

Ағалар, ярымныц тэрипин десем, 
Туўбы ағаш аныц қэдди далыды, 
Қулқы, пығлы, ҳалы-аўҳалын десем, 
Мисли Мэжнүн сүйген Лэйли яцлыды.

Беглер, тэрип етсем гезген елатты,
Ол елде көрмишем бир пэрийзатты, 
Бақсам гүл жүзине—этир, ай бетли, 
Жэннет рәўақында тоты яцлыды.

Айтсам, тец келмейди, элемниц бэрин, 
Ҳүрлер жолдас емес, десем тэрийпин, 
Баян етсем аныц исми-шэрипин,
Өткен бир яқшыньщ аты яцлыды.

Аны өз сүнийдин яратмыш субҳан, 
Йүзи он төрт күнлик айдек нэмаян,
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Керген бийҳуш болур аны шул заман, 
Сэйил етип беҳиштен шыққан яцлыды.

Қантыў-набат, шаҳди-шэкэр ашлары, 
Қундыздан қарадур аныц қашлары, 
Зэйин етсециз, аньщ қэлем қашлары, 
Кэтиб қәлем менен жазған яцлыды.

Отырыш ы-тырна, йүриш и- ғаздур, 
Баштан аяқ тамам ағзасы наздур, 
Хошсүўрет, хошэдеп, бир алғыр баздур, 
Мысалы бақышы лашын яцлыды.

Зайығ болур бийўэпаньщ йүргсни, 
Айшы-ишрэт, заўқы-сапа сүргсни,
Бир күн алып кетсе малын бергени, 
Мисли қуш қашырған қэлпе яқлыды.

Зийўар айтар, енди не ҳалыц кешэр,
Я шу күн, я тац лэ кэрўаныц көшәр,
Саў болсац, басыца ҳэр бир иш түшэр, 
Бийўапа яр пэний дүнья яцлыды.



ҚАТША

Беглер, тэрип етсем Қатша пэрийни, 
Қэлем қашлы, қара көзлери бардур, 
Мьщ санлы садаға басқан изийни, 
Мисли эфтаб киби йүзлери бардур.

Көрсециз, бир пэрий наз билэн бақар, 
Наз етсе, ашықньщ жаныны яқар,
Сол көзини қымып, оц қашын қақар, 
Йүз ҳиссэ жилўалы назлары бардур.

Йүзин бир көргенниц ақлы лал болар, 
Көз яшыны төкер, тынмай маҳы-сал, 
Жийди набат, лэби қантыў, эсел-пал, 
Лэпте кэса толы паллары бардур.

*  *  *

Енди сениц тэрийпицди дийейин,
Қулақ салып тьщласацыз, қыз Қатша, 
Өз ўаспыцды мен өзице дийейин,
Пэҳим етип ацла буны, қыз Қатша.

Әлемнин жүзинде бир сулыў болдьщ, 
Дэрья киби тасып-толып мэўиж урдық, 
Ақырында қатарьщнан кем болдыц, 
Қэдириц кетти тец-душыца, қыз Қатша.

Жалбарынып бир жигитти тапқансыз, 
Үстилерине жипек сарпай жапқансыз, 
Жүзлеринен қайта-қайта өпкенсиз,
Ол ҳэм айра түшти сеннен, қыз Қатша.



БИИБИГҮЛ

Қуда ҳэмри билэн дүньяға келдиц,
к Заўқы-сапа дэўран сүрдиц, Бийбигүл,

Серлеп яқшы билэн яманды билдиц, 
Ақлы кэмил, сэҳибтэмиз Бийбигүл.

Аннан соцра түштиц йуртньщ көзине, 
Тэрип болдыц шайырлардыц сөзине, 
Бул ялғаншы пэний дүнья жүзине, 
Жекке сен бир өзиц келдиқ, Бийбигүл.

Атац аталықты, атьщ Бийбигүл, 
Зибаныц шийриндур, йүзлериц гүл-гүл, 
Анац-Хатирадур, жецгециз-А йгүл, 
Мэжнүн етип ақлым алдьщ, Бийбигүл.

Алтын кос билезик барды дэстиндэ, 
Көргенлер хызметкер пайыў-пэстиндэ, 
Күнде той-мереке болур үстиндэ, 
Саҳрада бир шэҳри-озим Бийбигүл.

Қостамғалы, қолдаўлыны сэрэфраз, 
Жүрип көрдим көп еллерде қышыў-йаз, 
Кийгенлери ласты рэцбэрец бияз,
Ҳеш бири мегземес саған, Бийбигүл.

Дүньяда жанан көп, смести халы,
Ҳор бир қызлар ҳүр-пэрийден ийбалы, 
Мстер қызы таза, мэҳрем хийўалы,
Бул хом сендей емес, лапты, Бийбигүл.

Көргсн арзыў шекер, көрмеген-ҳэўес, 
Корссц, жан-жисминди эйлейди қэпес,



Бегликти жай қылды мацғыт, кенегес, 
Ишре сендей жанан йоқты, Бийбигүл.

Өзиц дана болдын, ҳәм ақлыц кәмал, 
Бэршениц сулыўы, ай жүзли жамал, 
Атқа шыққан ақ маялы Айжамал,
Ол ҳэм сендей емес, лапты, Бийбигүл.

Қазалы бир қала, Орынбор анда,
Ақлым лалды тәрийпицди язанда, 
Қырық мыц үйли ноғай шэҳри Қазанда, 
Таба алмадьш сендей қызды, Бийбигүл.

Болғанды йэне көп ноғай шэҳәри, 
Оларды жоқ қылды орыстын, қэҳэри, 
Сен эрүрсец мисли сэдеп гэўҳары, 
Дүньяға бир өзиц келдиц, Бийбигүл.

Сөзи шийрин-шекер, лэбинде палы, 
Аны көргенлердиц кетер қыялы, 
Ҳайтта-мерекеде қызлардыц ханы, 
Дүньяда бир өзиц болдьщ, Бийбигүл.

Яр дэўраны эйне он төрт яшында,
Ҳэр ким ойнап-күлер теци-душында, 
Айтар Зийўар, яр саўдасы башында, 
Заманьщда атқа шықтьщ, Бийбигүл.



Қуда ҳэмири билэн атац сулбидэн, 
Анацньщ рэҳминэ түштиц, Мэдэўар,
Тоғыз ай он күнде анац қарныйдан 
Йерге түшип, көзиц аштьщ, Мэдәўар.

Қырық күнде ҳэўледиц, екки айда күлдиц, 
Бир йылда олтурдыц, еккицдэ йүрдиц, 
Үшдин өтип, төрт яшыцда сөзлэдиц, 
Бештен алты яшқа аштыц, Мэдэўар.

Иетти яшта түшэр дэндан бүбэгиц,
Сэккиз яшта нақыш эйледиц көйлэгиц, 
Тоққызда жизлайып жумлэ сүйэгиц,
Он, он бир яшындын кештин, Мэдэўар.

Он еккидэ қоша мэммэц билинип,
Он үш яшта тақыйық кезгэ көринип,
Он беш яшта йигит эли урылып,
Ышқы шарабыдан иштиц, Мэдоўар.

Он алтыда бир нэўбәҳэр қыз олдьщ,
Он еттидэ шэмши қамар йүз олдьщ,
Он сэккизде шийрин-шэкэр сөз олдыц,
Он тоққызда толып-таштыц, Мэдәўар.

Йигирма яшьщда кэмала келип,
Ышқы қанжарый билэн бағрьщны тилин, 
Буў нэний дүньяныц етэрин билип, 
Ышқыныц тарийхына түштиц, Мэдэўар.

Ҳеш тэлим алмадыц ойнап-күлмектин, 
Яқшыға баш кошып, дэўран сүрмэктин,

МӘДӘЎАР



Айбүйир атаў билэн Кесе етектин,
Нэсип болып Шоркөл кештиц, Мэдэўар.

Шоркөл, Шоркөл дейип меҳнэтлэр көрип, 
Нешше мүддет, нешше күнлер йол йүрип, 
Хош ўақыт-қоррам болып Шоркөлге келип 
Нэсийб еткен тузны иштиц, Мэдэўар.

Келип буў Шоркөлде сүрдиц дэўраный, 
Ашықларға салдыц йүз мыц эрманый, 
Көрип кимсэ яхшый, кимсэ яманый,
Бир яқшыға башьщ қоштыц, Мэдэўар.

Ышқыц ғэлиб олып, таппай парахат, 
Бир, еккигэ нэпсиц қылмай қанаат, 
Ашықлар көцлини эйлэб жараҳат,
Ол яқшыдан айра түштиц, Мэдэўар.

Көрдиц бирнеше күн ышқыц мэҳнэтин, 
Шектиц айралықтьщ йэне зэҳмэтин, 
Ақыр тапып ашықлықтьтц лэззәтин, 
Атадан, анадан кеилтиц, Мэдэўар.

Қыз өзин гизлэмэк лазымдур, билсэц, 
Бағаят айыб ерүр бийпэрўа йүрсэц,
Бир йикитнии, атын, жении шай көрсәц, 
Әлиц былғап, қушақ аштыц, Мэдэўар.

Бсш күи буў дүиьяда ойиап-күлэм деп, 
Айшы-ишрәт, заўқы-сапа сүрэм деп, 
Коцлим сүйгои йикит билэн йүрэм деп, 
Уяттаи, абырайдан ксштиц, Мэдэўар.

Коцлицс алгаи иштиц бәршәсин етип, 
Уят, иззэт, абырайны тэрк етип,
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Көцлиқни сен гүнә ишке беркитип, 
Ҳараммеди йетти пуштыц, Мэдэуар.

Мэдэуар кыз ертэ турып гүцирэнди,
Яш башыдан гүнэ ишни угрэнди, 
Кимни көрсэ бойнын қушьга имирэнди, 
Ышқ отыйна куйип пиштиц, Мэдэуар.
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ҚЫРМЫЗЫ

Бир қыз көрдим Ислам шаҳныц елинде, 
Көрсеқ юпқа додақлары қырмызы, 
Қызы мусулмандур ҳақныц йолында, 
Сом-сом алтын шашбағлары қырмызы.

Бир мэҳитабандур қырмызы бэден, 
Ышқында зар болды аньщ көп надан, 
Сашы сүмбил киби, тиси энжиман,
Алма киби янақлары қырмызы.

Ол жанан бағында бардур көп қэпес, 
Қудайым қылмышдур оған бир нэпес, 
Жэҳанға ҳеш келмес ондай зэбердес, 
Қашы қэлем, қабақлары қырмызы.

Жерлер лэрзем берер, жолға шыққанда, 
Таўлар да жол берер, күлип баққанда, 
Сырға салып, тиллэ ҳэйкел таққанда, 
Аны салған қулақлары қырмызы.

Бирнешшени сусты менен өлтирген, 
Жилўа эйлеп өлтиргенин күлдирген, 
Сэлланып жүргенде йолны толтырған, 
Қэдем басқан аяқлары қырмызы.

Тиллэдан геўиши, кийгени атлас,
Аны көргенлердиц бэршеси талўас,
Өзи ҳэм болмышдур қырық кэнизге бас, 
Бастан-аяқ сыяқлары қырмызы.

Сэҳэр турып өзи зүлпин тараса, 
Ҳайўанқашлап қыя салып ораса,
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Айна алып ақ жүзине қараса, 
Түрмесиниц шашақлары қырмызы.

Көрсец, ақльщ алар шийрин сөз билэн, 
Жилўэ қылур қылық етип наз билэн, 
Әрман йоқ, шырмалса алма көз билэн, 
Саўдагердек төсеклери қырмызы.



ХИЙЎАЛЫ ҚЫЗ

Аға, беглер, бир қыз көрдим, 
Ҳаслын сорсац, хийўалы қыз, 
Ай йүзи айдек мүнэўўэр, 
Ҳүсни-жамалы ағла қыз.

Көксинде бар жуп энары, 
Билмэн, өзи кимниц яры, 
Мойнында алтын тумары, 
Болғанлықтан баҳалы қыз.

Шолпан туўар, тац да атар, 
Сэўлеси элемни тутар,
Мен билмэнэм, кимге бақар, 
Қара қашлы хийўалы қыз.

Дерсец өзи тац йулдызы, 
Жаныцды алар қара көзи, 
Ядтан шықмас айтқан сөзи, 
Лақабы аньщ -хийўалы  қыз.
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АҒАЛАР, БИР ҚУС ҚАШЫРДЫМ.

Ағалар, бир қус қашырдым,
Қус ишре аньщ теци йоқ, 
Ҳаўадан сүйлин илдирдим, 
Лашыннан зэрре кеми йоқ.

Ушар қарсақ ҳэм түлкиге, 
Шағал, сэмен ҳэм кэркиге, 
Күнде ушар қырық-еллиге,
Бул сөзим шын, яланы йоқ.

Көп қуўмас аўны, аз қуўар, 
Билменэм, лашын я суцқар, 
Бағры бозғул, сырты шубар, 
Мэлэксиз ҳеш бир пэри йоқ.

Мэлеги бар ҳэр пэриниц,
Қуўаты бардур желиниц,
Бул қустан басқа Зийўарньщ, 
Ҳэмдэм үлфэти, яры йоқ.



ҚАШҚАШ

Йа, илаҳим, эда болды қашқашым, 
Излесем табылмас даг арасында, 
Яшлығымнан ҳэмра болған йолдашым, 
Сен мэйүс эйлемэ халық арасында.

Сарғайып көринген дағньщ қулағы, 
Дегрэсинде элўан-элўан булағы,
Қашқаш жеген Әфлатунныц ылағы,
Ғурт билэн дүгисер дағ арасында.

Ҳэркимсэ бул мэйдин эгэр татыпдур, 
Ақшамында дийдар күтип ятыпдур, 
Илми-ҳалды илми-қалға сатыпдур, 
Гөҳиқаф айланур дем арасында.

Йетти йылғы үлфэт болған йолдашым, 
Ишкенде йош берген ҳэмдэм сырлашым, 
Қула дүзде қалар болды бул лашым, 
Лажэрем эйлэдиц қум арасында.
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АРЖАҒЫНДА БОЛМАҒАНША

Ҳаслы бузық сөзди билмес, 
Нэсиятқа көцил бермес, 
Айтқаньщ қулаққа кирмес, 
Аржағында болмағанша,

Жақсыларды қэдирлемес,
Ҳеш нэрсени зейни илмес, 
Силтеген жолыца жүрмес, 
Есесине қуймағанша.

Қэдирин билмес туўған елдиц, 
Парқын билмес алтын-зердиц, 
Қэдирин билмес нағыз ердиц, 
Басына ис түспегенше.

Көркемлерге көцли толмас, 
Қатарына нэзер салмас,
Яқшы ярдьщ қэдири болмас, 
Бир ямана түспегенше.

Қуўанып көцлиц жай болмас, 
Жай болса ҳэм қолай болмас, 
Асырап алған перзент болмас, 
Кэмарьщнан өнбегенше.

Баҳасы жоқ ҳасыл заттьщ, 
Парқы кэндур адамзаттыц, 
Қэдири болмас жақсы аттьщ, 
Пияда жол аспағанша.

Қэдирин бил барлық жанныц, 
Мацлай терден өнген дэнниц, 
Қэдирин билмес астыц-нанныц, 
Вес күн зарын тартпағанша.



ДИДАКТИКААЫК,
(АҚЫА-НӘСИЯТ)

КОСЫКЛАР



ТАНЫМАС

Қасқалдаққа бир агары май питсе, 
Ғарқылдасып, қонар көлин танымас, 
Патшаньщ дэўлети қайтайын десе, 
Көзине май питип, елин танымас.

ҚЫШ АҚРАБЫ

Қыш ақрабы яқшы ғайры елаттан, 
Ғайры елат яқшы жаман зүриядтан, 
Жорғасыз, жүриссиз бир шабан аттан, 
Қос арбаға белли өгиз яқшырақ.

ҚОНАҚ КЕЛСЕ АРЫҚ СОЙМА



КӨЦЛИМ МЕНИЦ

Аға, беглер, көцлим йетим, 
Ашылмас думана мецзер,
Бир башымдағы ҳэсиретим, 
Гирдаблы уммана мецзер.

Өмиримниц қасри йықылған, 
Ығбал кәсасы төкилген, 
Хатсыз, қэлемсиз шекилген, 
Бир эжеп деўана мецзер.

Дэртимниц жоқ ҳеш даўасы, 
Бузылды көцлим хийўасы, 
Үмидўар инеан дүньясы, 
Шэўкетеиз дэўрана мецзер.

Арзыўлар көзгүси сынған, 
Суўлар эсбек болып тынған, 
Йетим көцлим байғуш қонған, 
Бир көшки-эйўана мецзер.

Л ш ық-ярсыз, бүлбүл-гүлсиз, 
Кийик-шөлсиз, сона-көлсиз, 
Зийўар айтур, йуртсыз, елсиз, 
Адам бир дийўана мецзер.
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ҲӘР ЖЕРЛЕРДЕ ДИЛГИР МҮТӘЖ БОЛСАЦЫЗ

Ҳэр жерлерде дилгир мүтэж болсақыз, 
Сонда белли дэркар ўэждиц қымматы,
Нэсип айдап, елден айра түшсециз,
Сонда белли үйде ҳэздиқ лэззети.

Ацламай ладанға ашна болсацыз,
Жақсы емес сөз астында қалсацыз,
Душ келип нэмэртке, меҳман болсацыз, 
Сонда белли ғош йигиттиц хызмети.

Зейин эйлеп ҳэр нышаиа түшмэгэ,
Көцил қойып, пэрўаз етип ушмаға, 
Ғам-қайғыў, қэпсстс көцлиц ашмаға,
Сонда дэркар шийрин сөздиц лэззети.

Нэмэрттен бир нэрсе сораса ғэрип,
Нэрсе бермес, йүз мьщ барса жалбарып, 
Жаманды әлимдин алсац қутқарып,
Болмас ҳеш бир сеннен зэрре миннети.

Ғош йигитке түшсе қаттық саўдалар, 
Достьщ зар йығлайып, душман табалар, 
Кетпес ҳеш ызасы, беглер, ағалар,
Ғош йигит наҳақтан тартса дөҳмэти.

Дүньяда Зийўардек дэртли киши йоқ, 
Бийдэртлерниц аныц билэн иши йоқ, 
Ялғаншыда зэрре көцил хошы йоқ, 
Жоқшылықтан ҳэр дем шекер зэҳмэти.
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АЙРЫЛСА

Ашықлар ағлайур лэйлу-нэҳары,
Қара көзли қэдди далдын айрьшса, 
Руўзы-шэб қан йутып, шекерлер зары, 
Шийрин сөзли сүшүк тилдин айрылса.

Ашық машуқ ушун жаныдын кешэр, 
Мудам ышқы отына өртэниб пишэр,
Ер йигит қайғыў йеб, күндэ кан ишэр, 
Нэсиб айра түшиб елдин айрылса.

Сэмэк өлүр, суўдын айрылса бир күн, 
Қанаты суў болса, ушалмас сүлгүн, 
Қаршыға, ийтелги йэне ақ туйғын, 
Йемин табмас, қоша балдын айрылса.

Елинен айрылған дийўана болур,
Ярынан айрылған бийгэна болур, 
Ҳэррелер ушубан пэрўана болур,
Уясы бузылып, палдан айрылса.

Ғош йигитниц дэўлети бар башында, 
Ҳэм ағасы, ҳэм иниси қашында,
Ҳэр ким өз елинде, теци тушында,
Иигит қэдири болмас елдин айрылса.

Бағлар лала олур, келсе хуб бэҳэр,
Хэзан урса, солар ғуншалы гүллэр, 
Иылына йетмэйин азарлар-тозар, 
Қатунлар тул қалыб ердин айрылса.

Йигит қашшақ болур, сүҳбәти болмас, 
Агайии-халық ара иззети болмас,
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Мейлис-мэрэкэдэ ҳүрмети болмас, 
Иигит қашшақ олуб, малдын айрылса.

Дэҳ дегендэ озан қанатлы қушдан, 
Туяқы нәҳэлли алтун-күмүшдэн,
Алма көз эрэби ат қалур минишдән, 
Қуйрығы дөкилип, ялдын айрылса.

Зийўар айтур, сақа келүр шум өлүм, 
Сөзлэ, хэзан урып солмайын гүлиц, 
Сөзлэмэкдин қалур бу қызыл тилиц, 
Бир күн шыбын киби жандын айрылса.

Тулпар деген ябы яцлы болмайды, 
Таўдан қайтпас дойнағынан айрылса, 
Дэрт көбейсе, тэнде дэрман қалмайды, 
Жер таянып, қанатынан қайрылса.

Адам уғлы ҳэргиз ғапыл болмасын, 
Қызыл гүли ғумшаланып солмасын, 
Ақ жүзине сарғыш қайғы толмасын, 
Ҳалы қыйын, қанатынан қайрылса.

Бул дүньяныц көрки адам баласы, 
Адамныц да көкке жетер наласы, 
Көцилдиц көп болар қайғы-жапасы, 
Хош қылықлы сэўер ярдан айрылса.

Бүлбүл қэпесте тур сайрарға тезден, 
Шешенлер утылса туўрылық сөзден, 
Көргишлер айрылса ол еки көзден, 
Қыйын болар ғапылетте айрылса.



Алғыр қус хор болар балдан айрылса, 
Ер жигит хор болар малдан айрылса, 
Жасы алпыс үшке шыққан мамалар, 
«Бахтым қара» дейди, шалдан айрылса

Бул дүнья өтерлер енди басьщнан, 
Қатар-яраныцды алып қасьщнан, 
Зэҳэр-закқым стип ишксн асьщнан, 
Әрман билен бул дүньядан айрылса.



БОЛМАСА

Яранлар, бир сөзди айтайын сизгэ, 
Йигит гезэ билмэс, йошы болмаса, 
Ақыл болсақ, пэҳим эйле бул сөзгэ, 
Неге гезсин, кеуил хошы болмаса.

Мэрт билэн нэмэртни айырар саўаш, 
Саўаш майданында керек қарындаш, 
Шул майданда жаньщ кетсе, гэуде лаш, 
Мэрт йигиттиц мэрт қардашы болмаса.

Баҳадырлар «Алла» дейип ат салур, 
Нэмэрт йигит шаппай, майданда қалур, 
Ислам дийип жаўға қылышын урур, 
Қылыш кесмес, ғайрат-күши болмаса.

Ғош йигиттиц минген аты айланур, 
Аны керип, мэртниц кеўли шайланур, 
Алганыцныц сия-зүлпи таўланур,
Зүлп ярашмас, қэлем қашы болмаса.

Йигиттиц шийриц ТИЛ ҳаялы болса, 
Үйине қыдырып меҳманы кслсс, 
Алғаны салланып, барыиы бсрсс, 
Меҳмац күтсс, башқа иши болмаса.

Ақыллы яқшыиыц гийиеси болмас, 
Ямац адам гийне тутса умытмас,
Атқа мингсн билэн қэтқуда болмас, 
Йурттан ашқан ақыл-ҳуўшы болмаса.

Ҳэр ким суўпы болса, нэпси кем болур, 
Ксўли олип, қалый жайда гүм болур,



Нэпси өлмесе, йигит билэн тец болур, 
Йэнэ таат-ибадаты болмаса.

Й и г и т  НӘСИЙП ш е г и п ,  йат е л г э  барса,
Анда барып шэкэр билэн бал ишсэ, 
Ағайин-қарындаш ядына түшсэ,
Нэйлаж йүрүр теци-досы болмаса.

Ҳақ бэзирген йолға шықса ярашар, 
Күн-түн сегбир тартып, дағ-шөлден ашар, 
Базы ўақта кэрўан йолдан адашар,
Йолын билген кэруанбашы болмаса.

Мэртте ат болмаса, атша жуўырар, 
Өзинде йок болса, түшип ким берэр, 
Тециниц ишинде өлгэндек болар, 
Ҳайтта-тойда минер аты болмаса.
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Тахт үстинде туран эдил султанлар,
Бир байша йоқ, сорар ели болмаса, 
Йүрэклэри ат башыйдек батырлар, 
Қатынша йоқ, ат-ярағы болмаса.

Моллалар хун чекип хатларын язар, 
Бойнында потасы, доруиш ел гезер, 
Баш-башына болып пуқара тозар,
Ҳэр йуртньщ патшасы эдил болмаса.

Қудайым сақласын залым патшадын, 
Тилэкицни тилэ қэдир Қудадын,

Аўам яхшы мундағ молла-хожадын, 
Қэлем йонып, язар хаты болмаса.



Нелэр болғуўсыдур бу шын кеўиллер, 
Хэзан урса, солар гуншалы гүллер, 
Шэменлерде сайрап турған бүлбүллер, 
Торғайша йоқ, қонар гүли болмаса.

Бу сөзни айтайын, ағалар, беглер,
Сөз сөйлесем, сөзге дүшмес гөдеклер, 
Ушып йүргэн куўы-ғазы, өрдеклер, 
Ҳалы қарап, дүшер көли болмаса.

Ақыйр бир күн болур ақырзаманы, 
Исрапыл сүргини йықарлар дағны, 
Қыран қушлар көрсе ушпаслар ацны, 
Туў қуйрығы, қос қанаты болмаса.

Ақыйрда яқшыдан пығыллар қашар, 
Қағаздьщ йүзидэн қалмай хат өшэр, 
Ябандағы суўсыз арыққа уқшар,
Ҳәр кимниц сақаўат-қайыры болмаса.

Жақсыға мал менен жаман тец болур, 
Жаман көқил жақсылардан кем болур, 
Ер йигитлер 03 теқинен кем болур, 
Айдар малы, минер аты болмаса.

Дүньяда Зийўардай дэртли киши йоқ, 
Бийдэртлердиц аныц билэн иши йоқ, 
Ялғаншыда зэрре коцил хошы йоқ, 
Яры-үлфэт, бирэдары болмаса.



МЕГЗЕР

Қыял етсем, менин көцлим, 
Ертлеўдеги атқа мегзер,
Бир достьщнан кеўлиц қалса, 
Ғэлет жазған хатқа мегзер.

Халайықлар, ойлап қара, 
Татыўласар кем-кем ара,
Дус болсацыз яқшы яра, 
Өмириц гүлистана мегзер.

Ишин, толар намыс-арға, 
Кеўил бермес рузигарға,
Исиқ түссе пейли тарға, 
Қэпеске түскенге мегзер.

Жипек минез, шын биймэлел, 
Сөзлери шекер, лэбинде пал, 
Қолыца түссе бир гөззал, 
Өмириц хошҳала мегзер.

Ишиц толса эрман-шерге, 
Кеўлиц мегзер қара жерге, 
Жаман қатын жақеы ерге, 
Таўсылмас дөҳметке мегзер.

Ғош жигит болеа ҳэмрайьщ, 
Не қайгыц бар, не пәрўайьщ, 
Гүлистан кеўил сарайьщ,
Қыс күнлериц жазға мегзер.

Пуллы болса қэспи-кэриц, 
Душпанлардан өнер арыц,



Ҳэмме сениц досьщ-ярыц, 
Төрт жағьщ қублаға мегзер.

Келтирсем ақыл-ойымды, 
Дүньянық жоқдур тойымы, 
Азада қызлардьщ қойыны, 
Жэннеттиц бағына мегзер.

Абадандур оцыц-сольщ, 
Жетеди ҳэр жерге қолыц, 
Болса жеделли мэрт улыц, 
Кеўлиқ бэлент таўға мегзер.

Алыс-жақынды билмесе, 
Ийнинде көзге илмесе, 
Тийисли ҳақыцды бермесе, 
Ағайиниц жаўға мегзер.

Сыр шашпас адам данасы, 
Орынланар сөз сарасы, 
Жаман қоцсынын арасы, 
Күнде жэнжел-даўға мегзер.

Көкке жетер шеккен налац, 
Ойран болар жигер-санац, 
Ақмақ болса туўған балац, 
Өмириц зимистанга мегзер.

ч>Халайықлар, қулақ сальщ,
Буйырганы мүлки-малыц,
Кеўлицнен шықса ҳаяльщ, >
Беҳиш гилманына мегзер.

Туўысқаныц болса пасық,
Жөн билмеген, жүдэ жасық,



Алыс-берис жоқ, сыйласық, 
Туўысқаньщ жатқа мегзер.

Халайыққа көз салмаса, 
Ағайинди танымаса,
Балақ тилиқди алмаса,
Ишиц жанған отқа мегзер.

Жақсыда ашыў-кек болмас,
Бир яманлық яддан қалмас,
Ҳеш ким аяп нэзер салмас, 
Ишиқ жанған отқа мегзер.

Халыққа машқул тасқын дәўлет, 
Ҳеш кимге болмаған үлпет, 
Етпеген қайыр-сақаўат, 
Мийўасыз бир талға мегзер.

Арасатшыл шын хунаба,
Етпесе ҳаққьща дуўа,
Мэселе айтпаған улама,
Суўы жоқ арнага мегзер.

Ийемен деп уллы атаққа,
Аты белгили елатқа,
Жайылмаса сөзи халыққа, 
Шайыр гөне тамға мегзер.

Адам улы -бэри  адам,
Ҳаллас ургыл, кеўлим, шадлан, 
Пэзийлет билмеген надан,
Төрт аяқлы малга мегзер.



ҲӘР КИМ ҲАТАМ БОЛУР ПӘНИЙ ДҮНЬЯДА

Ҳәр ким Ҳатам болур пэний дүньяда,
Бар болып дэўлети, болса ҳиммети,
Ҳэр кимлер йетеди мақсуд-мурада,
Дурыс болса ықлас пенен нийсти.

Кешти бул дуньяньщ малы омўалы,
Болса сақаўаты, хайры-ихсаны,
Ер йигитке келсе ҳэр күн мийманы,
Келур мийман билон худа рэҳмэти.

Бақыллар үйинен от-суў алдырмас,
Бир тон кийсе, он жылғаша тоздырмас, 
Келсе мийман,«жайым жоқ» деп қондырмас, 
Ғэний болып, бар да болса дэўлети.

Яқшы болса ер йигитниц жэнаны,
Йигитниц ишинде қалмас орманы,
Яман болса мэрт йигитниц алғаны,
Башында дүньяныц қайғы-ғүлпети.

Дәўлетиц кем болса, алғаньщ яман, 
Жылында үйине келмейди меҳман,
Зайыбыц яқшы бон, болса намазхан,
Қатын емес, ол бир Қуда ноғмети.

Адамнан шэрим етней, қорқпай Алладын, 
Руўза тутмай ҳэм оқымай солатын,
Жаман қатын күн-түн гезер елатын,
Байы сапар шығып кетсе бир жети.

Зийўар айтар, ҳақ ҳэмирине бол қайыл,
Ҳақ жолында қурбан болды Исмайыл, 
Қэҳэрленип келсе бир күн Әзирайыл, 
Бсрмей таслар бир дем ҳасла мэўлети.



Қой келүб сүўсэ шелекке, нэзэрицни салмағыл, 
Бирнемэрсе көрип андын, ақлыц ҳайран болмағыл, 
Бул ишни көргил өзицдин, сен қазақдын көрмэгил, 
Тут мениц пэндимни ал, сен мэсжиддин шықмағыл, 
Бул шэриятға сүйениб, бергэнин йутмақ керэк.

Қэдириў-ғаффар эрүр ол, сен үмийдиц үзмэгил,
Мен яман көрдим бу ишни, енди қырны кезмэгил, 
Нэзэриц түшсэ табаққа, ол таамдин безмэгил,
Екки көзиц тацуб ал, сен бирнэмэрсэ сезмэгил,
Сүт ишэрдэ тилицни қол билэ тутмақ керэк.

Виз ғэриб елдин шықыбмыз, бу елатны излэйүб,
Бу илимгэ тэкийэ қылдық, шум дүньяны көзлэйүб, 
Бир шошайған үйгэ кирдүк, нэҳий-мүцкир сөзлэйүб, 
Айтмадуқ бу шэриятны ол қазақға түзлэйүб,
Шум пэлид йолдын шықарда моллалар кетмәк керэк.

КЕРӘК
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БАҲАДЫР ҒОШШАҚ ЖИГИТКЕ.

Баҳадыр ғошшақ жигитке, 
Халыққа мэлим батыр мортке, 
Бэрдаш берер қайғы-дэртке, 
Жанажан ғардашы керек.

Жигит шықса узақ жолға, 
Жаў-жарағын алып қолға, 
Сермеп қылыш оцлы-солға,
Жол баслар сэрдары керек.

Малы көп сансыз байларға, 
Апармай мереке-тойларға, 
Кейнине салыўға қойларға, 
Қулағы кесик қул керек.

Ўақтым өтти сэрдар деген, 
Саўаш болса қардар деген,
Бул гэпимниц парқын билген, 
Удайына айтыў керек.

Сөгис келтирип атаға,
Исин жиберип қатаға,
Аўылдағы қэтқудага.
Саны жоқ пара пул ксрск.

С?

Халық сораған аталыққа,
Исин жүритип қаталлыққа,
Күш берип өнбес салыққа, 
Халықты постырған шул керек.

Қумартып тегин ақшаға, 
Адамды көмип пақшаға,
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Халыкты сораған патшаға, 
Күнде-күнде урыс керек.

Сорлы пуқара халыққа,
Қол созып бэрҳа жарыққа, 
Көнбей бир неше салыққа, 
Жайнап-жаснар заман керек.

Өмиринше жарымай пулға, 
Иси баспай бэрҳа оцға, 
Сорқайнаған сорлы қулға, 
Жайнап-жаснар заман керек.

Шад болып дэўран сүриўге, 
Паянлы дүнья көриўге, 
Қатар-қурбы менен жүриўге, 
Әжиниязға заман керек.
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ишиндә

Ҳэр ғош йигит саўаш күни, 
Доланур майдан ишиндэ,
Мэрд билэ нэмэрдниц парқы, 
Билинур майдан ишиндэ.

Болғыл өз ишицэ пухта, 
Бедэўдин айырма ноқта, 
Нәмэрдләр қулағы ақпа, 
Ешитмес майдан ишиндэ.

Қайғыў-меҳнэт болды ярым, 
Шықмас көцүлдин ғубарым, 
Кеше-күндиз аҳыў-зарым, 
Қалыбман ҳэйран ишиндэ.

Гездим ғэриплик йольшда, 
Ғарқ болуб шэшмэ көлиндэ, 
Юсипдек Мысыр елиндэ, 
Қалыбман зиндан ишиндэ.

Алла салды бейле йола,
Ҳэр кимсэдин қылман хийлэ, 
Мэжнүн киби шықыб шөлэ, 
Қалыбман гирян ишиндэ.

Шох ишлэр кешти башымнан, 
Сел болды көзлер яшымнан, 
Айрылыб теци-душымнан, 
Қалыбман ҳэйран ишиндэ.

Шабан минии шанда қалма, 
Екки берип, бирни алма,
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Бийўапаға көқил бермэ, 
Қалурсан эрман ишинде.

Ғэриб Зийўар, қылма гирян, 
Ҳак өзи болғай меҳрибан, 
Қушарсац ҳүр илэ ғилман, 
Жэннети ризўан ишиндэ.
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ҚӘДИРИНӘН

Ҳаўада ушқан боз қушлар,
Не билсүн көлнин, қэдиринэн, 
Тағ башында кешэн марал,
Не билсүн шөлниц қэдиринэн.

Яқшы-яманны көрмэгэн,
Бек болуб дәўран сүрмэгэн,
Гүлниц тазасын термэгэн,
Не билсүн гүлниц қэдиринэн.

Ышқы шарабын ишмэйин, 
Шийрин жанынан кешмэйин, 
Йуртынан айра түшмэйин,
Не билсүн елниц қэдиринән.

Бүлбүл фыған етэн бағлар, 
Ашық олан тынмай ағлар, 
Көкни гезэн қарға-зағлар,
Не билсүн гүлниц кэдиринэн.

Үстимизден өтэн айлар,
Түшти бу күн аҳыў-ўайлар, 
Едирецләп йүргэн ҳэлейлер, 
Не билсүн сөзниц қэдиринэн.

Аҳ шекип бағрын сөкмэгэн, 
Көзинэн яшын төкмэгэн,
Нар болып йүкни шекмэгэн, 
Не билсүн йолныц қэдиринэн.

Яр билэ сүҳбэт етмэйин, 
Мурад-мақсуда йетмэйин,
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Ашшы-душшыны татмайын, 
Не билсүн балньщ қэдиринэн.

Яр билэ биргэ ятмаған, 
Шийрин лэбинен татмаган, 
Нэзик белинен тутмаған,
Не билсүн қолньщ қэдиринэн.

Зийўар, эжепдур заманлар, 
Қэни мундағ қэдирданлар, 
Өзин билмэс қыз-жаўанлар, 
Не билсүн ярныц қэдиринэн.



Таў башынан яғса яғыш, 
Төменини сел қылады, 
Иоқшылықтан аққан көз яш, 
Руўмалымны ҳөл қылады.

Бу нэ қайғы, бу нэ думан, 
Болалмадым дэрттен аман, 
Ишпей шарап, шегип эфған, 
Ақлы-ҳуўшым лал болады.

Йүре алмадым ойнап-күлэ, 
Мэжнүндейин шықтым шөлэ, 
Кеше-күндиз қайғыў билэ, 
Әлиф қэддим дал болады.

Дэртим артар дэмбе-дэмдин, 
Қутылмадым ҳэргиз ғамдин, 
Мэдэт истеп, Аллам, сендин, 
Көзде яшым сел болады.

Әжинияз дер мениц атым, 
Йетмес Аллаға фэриядым, 
Иште лаўлап жанған отым, 
Өшпегенше мин болады.

БОЛАДЫ
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ШАР ТӘРЕПДИН МЕҲМАН КЕЛСЕ...

Шар тэрепдин меҳман келсе күтмэгэ, 
Әўелҳа йигитке ҳиммэт-ҳал керек, 
Дилжом болып үйдэ тыныш ятмаға, 
Көпгенэ бийҳисап дүнья-мал керэк.

Иигит керэк дэрья киби ташмаға,
Кеўил пэрўаз етәр көкке ушмаға,
Үйгэ меҳман келсе, кеўил ашмаға, 
Әдепли-эрканлы уғыл зат керэк.

Қулақ сал, яранлар, пэҳим-үгиткэ, 
Мийўа питпес қара тала, сөкиткә,
Беш күн ойнап-күлген ғошшақ йигиткэ, 
Қэлемқаш, қыпша бел, қэдди дал керәк.

Тентекке -  жудырық, мэжнүнгэ -  урыш, 
Жиллигэ-төбэлэш, палўанға-тутыш, 
Бедеўгэ -  йуўырыш, буўданға- йүриш, 
Ябыға ҳэм куйрық билэн ял керэк.

Дийқана жер керэк, туқымыў, ҳөккиз, 
Бүлбүлэ гүл керэк, назбайыў-эфруз, 
Балықшыға дэрья ишрэ, я тециз,
Кишти керәк, йоқса жекен сал керэк.

Йүк салмаға Шынмашыныў, Бухара, 
Русы, ноғай, Ходжэнд йэнэ Ҳерата,
Ҳақ бэзиргэн саўдагэри базара,
Таг еркешли элўан-олўан нар керэк.



ЕНДИ

Залым пэлек зулмьщ билэн, 
Қылдыц бизни ҳайран енди,
Ғафыллыкдын үмирим өтди, 
Қалды йүз мьщ ҳижран енди.

Мине, хэзан урды бағым, 
Көкэрип шыққан йашлық шағым, 
Көз алдымда булдур сағым, 
Көкирэгим эрман енди.

Илимни айтдым ҳэр йэнэ, 
Өзимни салдым ҳижранэ, 
Табмайын дэрдэ дэрмэнэ,
Болдым шу күн ҳэйран енди.

Сыр бермэдим ҳэр нэмэрдэ,
Гүл йузимэ түшти пэрдә, 
Қэўми-қардаш йат йерлэрдэ, 
Йүрск-бағрым бирян енди.

Иүрмэ нэмэрд йолдаш билэ, 
Иуўма йүзицни яш билэ,
Үмир өтирсэн хош билэ,
Ақыр соқы ойран снди.

Яры-дослар, сүриц дэўран, 
Иүрэкдэ қалмасун орман, 
Ақырында қыз ўо жоўан,
Қылур бир күи орман енди.

Ялан дүнья өтэр-кстэр.
Душман аяқында ятар,



Әжел бир күн шараб тутар, 
Суд эйлемес, гирян енди.

Гэҳи йығлап, гэҳи күлдим, 
Яман ишлэрдин шекилдим, 
Зийўар айтар, мен игилдим, 
Ҳақдин тилэб ийман енди.



ИИГИТЛЕР

Ер йигит қолында малы болмаса, 
Ялганшыда өз тецинен кем болур, 
Эреби ат ҳарыса, жалы болмаса, 
Арқасы яғырдан бойы лэц болур.

Йигитке эреби ат керек, эўелҳа, 
Екинши зэн керек, хошүрей, бэзийа, 
Андын соцра перзент керек, ҳэм дүнья, 
Дүньясызға лэйлу-нэҳар тэн болур.

Ғош жигитке керек бир яры-зийба, 
Қэлемқаш, қара көз, қамэти-рэғна, 
Йигиттиц қатыны болса бийҳая,
Күнде үй ишинде ғаўға-жэқ болур.

Жаман катын еринин, айтқанын етпес, 
Сөзини тьщламас, кеўлине жетпес, 
Күнде үй-ишиниц ғаўғасы питпес, 
Мэрт йигиттиц мудам ҳалы тэц болур.

Жаманнан жақсыныц сорасац парқын, 
Аспан-жер арасы андын көп жақын, 
Жаман қатын бийзар етер елатын, 
Сөйлегенде жақсы менен тец болур.

Жақсы қатын ерүр қуда неғмэти, 
Өпсеқ, қушсац, эзиз жанньщ рэҳэти, 
Жақсы ярдыц, беглер, билсец сүҳбети, 
Ялғаншыда жэннет билэн тец болур.

Үйленсеқ үйленгил сорап ҳэм затын, 
Исмин, нэслин, жети пушты эждадын.
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Беглер, элге түссе бир жақсы қатын, 
Үни шықпас, аныц фейли кец болур.

Әжинияз дер, ғыйбат сөзди сөйлеме, 
Үрд етип ғыйбатты өзиц излеме,
Қой сөзинди, муннан артық сөйлеме, 
Буннан көп сөйлесец, сөзиц зэц болур.



Кел ҲЭ, көцлүм, бул дүньяға бегэнмә, 
Ялғаншыныц бир дэм пурсаты болмас, 
Ақыл болсац, ақыретиц ғам эйле, 
Иймандын ғайрыньщ лэззэти болмас,

Доса дуғры ксрэк, душмана-ҳийлэ, 
Адамдын қатыма, замандын мөйлэ, 
Дуғры йүргил, игри йүрмэгил бөйлэ, 
Яланшы Рэсулниц үммэти болмас.

Яқшыньщ бир сөзи мэўэнэт тажы, 
Яманнық бир сөзи зэҳэрдин ашшы,
Ғош йигит дүньяныц болса қаллашы, 
Саўашта ғэнимэ ҳайбаты болмас.

Ямана сөз айтсац, бақар изинэ,
Қулақ салмас яқшыларньщ сөзинэ, 
Беш-он киши кэн көринүр көзинэ, 
Яманнық яқшыға сүҳбэти болмас.

Яқшыйға ярашар иззэтиў-ҳүрмэт, 
Досларға мүрүўбәт, душмана ҳайбат, 
Ҳеш ише ярамас, туўса бийғайрат, 
Яхшы зат пульша қыйматы болмас.

Яхшы ат йигитниц көцлүни ашар, 
Ҳэлей яман болса, абыройьщ қашар, 
Нешше пэнд эйлесец, йолына көшер, 
Яманньщ яқшыға ҳүрмэти болмас.

Яман зэндин көцлүц дөнер ҳэр яна, 
Яқшы зэн көз шытмас келен меҳмана,

БОЛМАС



Туғмаған уғулдан туққан бийгана, 
Пул бериб алсац ҳэм пайдасы болмас.

Яхшы досқа бергил наныў-шөрекиқ, 
Қайтармас сөзиқни, болса керэкиц,
Ол нэмэртке күнде берэн қорэкиц, 
Күниндэ бир пулша миннети болмас.

Бийўафадур дүнья, соцы пуш болур, 
Әжел йетсэ, бир күн көшэ-көш болур, 
Зийўар айтур: ақылсызға ҳеш болур, 
Яманныц яқшыйға сүҳбэти болмас.



Ўәлий көцлүм, ҳэр жайларда доланма, 
Ҳәр жай демэк билэн имкан болурмы? 
Сөзлэгэндэ сөзниқ парқын билмэгэн, 
Адам демэк билэн инсан болурмы?

Йигит керек сөз жайындэ сөзлэсо,
Ҳэр кимэ сыр бермей, сырын гизнэсэ, 
Қодирин билэр бир қэдирдан излэсэ, 
Қодирин билмэс жая меҳман болурмы?

Аллам берсин бэндесиниц мурадын, 
Кәрам-ул кэтиби язарлар хатын,
Бэршени яратқан қэдир қудадын,
Инаят болмаса, султан болурмы?

Ғош йигиткэ абырой керэк, мал керэк, 
Мүршидлэрэ батын керэк, ҳал керэк, 
Ақырэт истэсэқ, дуғры йол керэк,
Көцүл хош етмесэ, гирян болурмы?

Ғош йигиттиц аты-тоны шай болса,
Алан яры ақлы өзинэ тай болса, 
Уғлы-кызы болуб, йонэ бай болса, 
Яланчы дүньяда эрман болурмы?

Яқшыны пэҳим эйле сөзлэгэн сөздин, 
Яманньщ парқы йоқ, көз бирлэ йүздин, 
Әдебсиз, эркансыз бийпэҳим қыздын, 
Хошүрей болмақ билэн жанан болурмы?

Зийўар айтур, Аллам, өзиц шад эйлэ, 
Атым-тоным, көцил-хошым бар эйлэ, 
Қол-аяғым, башым, көзим сағ эйлэ, 
Мендин ғайры дэрдэ янған болурмы?

БОЛУРМЫ?



нәсият

Молла Ҳажынияз дер мениц атымны, 
Сейид-Әлий дерлер ҳаслы-затымны, 
Мен оқыйын, тықлац язан хатымны, 
Көрип шады-хуррам больщ, яранлар.

Кимлер келип, кимлер кетти дүньядын, 
Баласы айрылды ата-анадын,
Атасы ҳэм жуда болды баладын, 
Жэллад эжел алды, билиц, яранлар.

Жэллад эжел келсе, қылмас зарыцны, 
Тэўбе етип, тасаддық қыл барыцны, 
Парқ эйлемес жаслар билэн ғаррықны, 
Бэршеқни мэўит қылар, билиц, яранлар.

Молла болсақ, зая қылма илмиқни, 
Бенделикке мэккем бағла белицни, 
Пэрҳезкэрлик билэн өткер күницни,
Ҳақ йолыға қайыр қыльщ, яранлар.

Қазы болсақ, эдил болып йол сорғыл, 
Бай, пақырыў, бек-султана тец турғыл, 
Бийҳақ жэбир етип ришўэ алмағыл, 
Худайыцны ҳэзир билиц, яранлар.

Патша болсац, эдилден қой қазыны, 
Пуқараньвд қыш эйлеме йазыны,
Сөзле ҳақныц аят-ҳэдийс сөзини, 
Биймэни сөзлерни айтмац, яранлар.

Ғэний болсақ, қайры-сақаўат эйле, 
Жстим-ғэриплерге шэнээт эйле,



Мешит бинә қылып, ибадат әйле, 
Худаны ядықа альщ, яранлар.

Молла Зийўар айтты муны яд етип, 
Мөминни қуўантып, кеўлин шад етип, 
Қайда душман болса, аны мат етип, 
Көцлини қорқынышта қыльщ, яранлар.

Молла Зийўар айтса көпдур көргени, 
Тэўазы эдепдур аньщ билгени,
Қэдир мэўлим зибанына бергени, 
Ҳакдур дебэн тьщлацызлар, яранлар.



ҲӘРКИМСӘНИЦ ЯРЫ БОЛСА.

Ҳэркимсэниц яры болса, 
Қыялыны айтпай билсин, 
Сөйлер сөзи болып шийрин, 
Өзи турып, көзи күлсин.

Жаньщ алсын жэллад көзи, 
Хош мүлэйим болсын өзи, 
Сениц сөзиц-аньщ сөзи, 
Мисли гүл киби шырмалсын.

Саны йоқ болсын қылығы, 
Журттан өтсин зейинлиги, 
Аныц әлпайымлылығы,
Мисли Сэнем киби болсын.

Ярыц болсын ҳимай киби, 
Көнли болсын сарай киби, 
Йүзи болсын ҳэм ай киби, 
Ҳақсүнийдии өзи болсын.

Үйде өзиц жоқ болғанда, 
Ашна, яр-достыц толғанда, 
Меҳман жэмленип келгенде, 
Өзи билип жэўлан урсын.



ӨЗ ЎАҚТЫМДЫ ХОШ ЕТЕРМЕН

Бир яр көринсе көзиме,
Аны көрип, хош етермен,
Ғэним маған қаршы келсе, 
Башын кесип, лаш етермен.

Қулақ салыц бул сөзиме, 
Жаманды илмей көзиме,
Бир яқшы ярдыц өзине,
Аны ҳэм йолдаш етермен.

Сэҳэр жуўдырып башыны,
Таза өрдирип шашыны,
Қуда берсе он бешини,
Бэршесин сырдаш етермен.

Ҳаял өзини билмесе,
Билгенниц тилин алмаса, 
Ондырып исин қылмаса,
Аны ошаққа тас етермен.

Сыртымыздан бизди сэўсэ, 
Беллерини беккем буўеа,
Сэўер ярдан хабар келсе,
Мен оған йүриш етермен.

Кетермен дүньядан қайтып, 
Табалмадым көп зар етип,
Ашық пенен ғэззел айтып,
Өз ўақтымды хош етермен.

Зийўар айтар, эрман қалды,
Яр деп өмирим эда болды,
Бул ишлерди Қуда қылды,
Ҳақ йол билэн йүриш етермен.



КЕРӘКТИ

Мен айтайын имди келин тэрийпин, 
Әдеп бурынғыдан қалса керэкти,
Ерте туруб атасыныц үйине,
Келин ялац аяқ барса керэкти.

Бурынғы адамдын қалған ўэсият,
Гөне адамларда бардур қэсийэт, 
Аларныц айтқаны-бэри нэсийҳэт, 
Қэсийэтсиз имди болса керэкти.

Елге ҳэрбир түрли келинлер келэр, 
Бүгин келсэ, тац лэ аҳалап күлэр, 
Ата-анасыйға нэсийҳэт берэр,
Шул үйгэ сэрдарман десэ керэкти.

Йэне ҳэм бир түрли келинлер келэр, 
Бүкин келсэ, тац лә еллэрни гезэр,
Үйдэ иши болмас, өз бойын түзэр,
Өз башына пайда кылса керэкти.

Келин үйгэ келсэ, сэламын бермэс, 
Бийҳая-бэдбахтыц уяты болмас, 
Алдыцнан кес-кеслеп, назарын салмас, 
Сыйрацлап, дигилдэп йүрсэ керэкти.

Келинлер өзиниц яманын билмәс, 
Сорасац, керилип жуўабын бермэс, 
Буйырсац бир ишкэ, шақырмай келмэс, 
Тоцыз тьщлаў етин турса керэкти.

Әдепли ҳаяллар аҳалап күлмэс, 
Еридин бийжуўап ҳеш йере бармас,



Яман ҳаял яман ҳалыны билмэс, 
Биреўге сын тақыб күлсэ керэкти.

Бир парасы келур жанбызын қашып, 
Яўлығын ташлабан, башыны ашып, 
Кэйўанылық қылып сөзгэ талашып, 
Нэфис көйлэклэрин кийсэ керэкти.

Башларын ашғаны не яман айып, 
Айыпны билмэгэн ақылсыз зайып, 
Киймешэгин киймей үйинде қойып, 
Лолы яға етип кийсэ керэкти.

Яранлар, «ақыр»ныц келини болмас, 
Енеси сөз айтса, келини қылмас, 
Енеси от яқар, келини турмас,
Күн шыққанда зордан турса керәкти.

Бир нешэ келинлэр ақылы болмас, 
Өзи ғайбар болур, ғайраты болмас, 
Әдеби-эркандин ҳеш заты болмас, 
Қаршуў ҳайбатланып турса керэкти.

Бирэўни бирэўгэ кудайым язар, 
Қатын яқшы болса, үйнцде базар, 
Яман болса, бэдбахт, аўылны бузар, 
Атадын уғылны айырса керэкти.

Йигит малын берип қатын алады, 
Қатынньщ яманы кетмэс қарады, 
Әрман билэн өмир өтип барады, 
Қайғыў-ғусса билэн өтсэ керэкти.

Таяқ йесэ келин ашшығланып кетэр, 
Еки йуртын бирдей биймаза етэр.



Бийҳая бел бағласа, бийшара нетэр, 
Ақлы ҳайран болып йүрсэ керэкти.

Уйқылап ятар, билмес тақньщ атқанын, 
Ери нетэр ҳақньщ аца шатқанын, 
Миннет қылар ерине бирге ятқанын, 
Безецлеп ол йерде турса керэкти.

Базы келин келер өцүрин ашып,
Ериниц буйырған ишинен қашып,
Яман қатын алып йүрмэц шаташып, 
Зийўардан ўэсият қалса керэкти.



Әўел күндэ ғош йигитке, 
Бир эжайып ат керекдур, 
Меҳмана хызмет етмэгэ, 
Соцра қол-қанат керекдур.

Ат йоллар шапып ашанда, 
Қылышдан канлар сашанда, 
Мэрт башына иш дүшэндэ, 
Иигитке ғайрат керекдур.

эниме қаршу баранда, 
Душманнан өшин аланда, 
Аман-есен сағ келэнда, 
Йигиткэ мурат керекдур.

Ғулпагы белигэ дүшэн, 
Сөзлегендэ зейниц ашан, 
Дэрья киби толып-ташан, 
Әжэп уғыл зат керекдур.

КЕРЕКДУР



ИҮРСЕЦ

Ая, ғапыл бул дүньяны, 
Бағы-бостан дия йүрсец,
Үрд етип зиян-гүнаны,
Ҳақ ҳэмирин қоя йүрсец.

Лэҳэтке кирсец, екки мэлэк, 
Сеннен саўал сорап билмек, 
Жаўабын берсеқ жекме-жек, 
Айшы-ишрэт көре йүрсец.

Ҳақтыц ҳэмирини тутмайын, 
Өз кэсибицнен пэк қылмайын, 
Илими-тэўсифти сезмейин, 
Мен ҳэм қулман дия йүрсец.

Ҳайтыў-майрам гөзлегениц, 
Тойда жуўап излегениц, 
Ғыйбат сөзди сөзлегениц, 
Ғыйбат-зинадин сөзлеме.

Ада бермесин жуўабын, 
Көрерсен гөрниц азабын, 
Шекип йүз мыц элем дағын, 
Азапларын көре йүрсец.

Ая, ғапыл Ҳажыниязы, 
Дайым гезерсец қысы-жазы, 
Руўза тутмай, пэнж намазы, 
Сен ҳэм қулман дия йүрсец.



ҲӘРКИМ

Ҳэрким бул дүньяда бир иш билейир, 
Әлини көтерип алғыр баз билэн,
Иэне бирпаралар кеўлин хошлайыр, 
Дуўтары элинде, шертип саз билэн.

Ҳэр яна дөнедур кеўлим қыялы,
Бул сөзимниқ ҳасла йоқты ялғаны, 
Ялғаншыда болмас кеўил эрманы, 
Ойнап-күлсец таўып яқшы қыз билэн.

Иигитлер, яқшы менен ойнайын десец, 
Уйқьщнан кешерсец, ойнайып-күлсец, 
Шул күн яқшы қызньщ үйине кирсец, 
Ойнайып, уйқылатпас қылық-наз билэн.

Базы қызға биреў ўэдени берсе,
Шул күни қаст етип үйине кирсе, 
Ойғатмақлық ушын басын шайқаса, 
Ҳасла жуўап бермес уйқысы билэн.

Қыз болғанныц бэри барабар емес, 
Жақсы қыз ҳэркимниц сөзине ермес, 
Ярыдан ғайрыға кеўлини бермес, 
Иүрсец ҳэз етерсец шундай қыз билэн.

Йигит-қыздьщ парқы барабар болур, 
Ебин тапқан йигит ойнайып-күлүр,
Гэ йигит қыз ацлып елин бүлдирүр,
Өзи сөйлеспеген ҳасла қыз билэн.

Ол йигит адамныц қэдирини билмес, 
Айтқанын-дегенин ҳэркимсе билмес,



Әўелде оцбаған ақыр ҳэм оцбас, 
Сөйлесип көрмеген тэнҳа 1сыз билэн.

Жаман адам қоз таслайды араға,
Жақсы қыздан дүнья-малыц садаға, 
Жаман қызлар өзин сатар параға,
Иси болмас жаман-жақсы сөз билэн.

Яқшы болса ғош жигиттиц ашнасы, 
Шай-шекерге толы болур қалтасы, 
Арадағы эйлеп жүрген жецгеси, 
Қыз-жигитти абырайлы етер сөз билэн.

I

Молла Зийўар айтар ярын сөз қылып, 
Ярға ашық болса, кеўилицди берип, 
Муны молла оқыса хош ҳаўаз қылып, 
Бақсы-жыраў айтсын элде саз билэн.

82 *



НӘСИЙҲАТ

Сөйлесе шийриндур жэҳанда тили, 
Келсе, шады-қуррам боладур ели,
Эрман билэн ӨТТИ ол Мақтымқулы,
Ол ҲЭМ немэ көрди, эй, дүнья, сендин?

Зал Рустем не көрди етти йүз яштан? 
Куши бирлэ отлар шығарды таштан, 
Отыз беш йыл язды Фердаўсий дэстан, 
Ол ҲЭМ немэ көрди, эй, фэний, сендин?

Бул жэҳанда болыи өттилер Қарун, 
Аямай бердилер қолында барын,
Эжел ОҒЫ тыцламады дад-зарын,
Ол ҲЭМ ӨТИП кетти, эй, фэний, сендин.

Дейдилер, эййемде өттилер Эрэсту, 
Асманый-зэминин билди Эфлатун,
Жан алын, жан берди Улықман Ҳэким, 
Булар ҳэм өттилер, эй, фэний, сендин.

Дуньяда өттилер нешше мьщ алым, 
Иштен алып жықты мийримсиз залым, 
Физулий, Фердаўсий дүньяға мэлим, 
Алар да өттилер, эй, фэний, сендин.

Ҳешким өтмес залымлықта Шыцғыстан, 
Еситкенлер үн қосысып йығласқан,
Титирести Ҳиндистаныў-Гуржистан,
Ол ҳэм өтип кетти, эй, фэний, сендин.

Хорезм йуртлары болдылар харап, 
Хийўаны бүлдирди нешше жыл соран.



Мэдрэҳим, Нэдирша бердилер азап, 
Олар немэ көрди, эй, фәний, сендин.

Бир күнлери келер қашақлара яз, 
Сазенде-гөйенде болыр сэрэфраз,
Бу қыссаны язды Зийўар-Ҳажынияз, 
Ол ҳэм немэ көрди, эй, фэний, сендин

КЕРЕКТИ

Адамды жаратқан қэдир Қудайым, 
Бендеце тэўекел рэҳим керекти, 
Панаҳыцда қуп сакутацыз, Илаҳым,
Бир басқа бир өлим болса керекти.

Мен өзим йығлайман рэҳим ет дийип, 
Ойлаған ой-мақсетиме жет дийип,
Жол болғызып, шадыманлық ет дийип, 
Бир басқа бир саўда болса керекти.

Заманньщ писенти жыл-жылдан бетер, 
Ҳэрким биле-билсе, қорққанын күтер, 
Патша, беглер халыққа қысымын етер, 
Буған қашан зэўлим болса керекти.

Бәнделер ҳэсиретте, қайғыў-ғэплетте, 
Бир тецлик деп бирнешшелер үмитте,
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Қудайым қалдырма қайғы-ҳэсиретте, 
Бир басқа бир саўда болса керекти.

Ақыллы бол, адамларға көп сэрдар, 
Ойлан, болмас иске сен болма қардар, 
Халықты йығлатса бирнешше мурдар, 
Залым иси раўан болмас керекти.

Бул дүньяға келген менен өлерсец, 
Өлмесец ақыры нэўбет көрерсец,
Ҳэм писент ғэплет пенен жүрерсец, 
Бир басқа бир еаўда болса керекти.

Дүньяға шыққан соц шалқып жүриўге, 
Жақсы-жаман заўқы-сапа сүриўге, 
Шады-қуррамлықты бәлки көриўге, 
Халық билен ғалаба ғайрат керекти.

Адамлар ҳэрдайым көтерер басын, 
Көзиниц сүртерге халық билен жасын, 
Күш келтирер, ҳуш келтирер ықласыц, 
Ғалаба атланыс болса керекти.

Зийўар шекер бул айтылған сөзине, 
Асығыста айтты керек сөзини, 
Мақтанғандай бул қағаздыц жүзине, 
Тэрип етип айталмаса керекти.

(

'I '

I (
( г 
( > 
I •
I I 
( I
I •
О

I



МЕГЗЕР

Қыз бала кэмала келсе, 
Алмадек пишкэнэ мегзер, 
Мэўжиреп аққан дэрьядай, 
Толысып ташқана мегзер.

Шар тэрепке көзин салып, 
Яр дэрдинен күйип-жанып, 
Бир сөйлескен естен танып, 
Шарапатлы жазга мегзер.

Он сегизге келсе жасы, 
Қулпы дөнер көзи-қасы, 
Ақльщды алар жилўа-назы, 
Таза ашылған гүлге мегзер.

Талшыбықтай таўланып, 
Таўыс киби сайланып,
Он тоғыз жаста доланып, 
Ақылдан сасқана мегзер.

Бадам қабақ, жүзинде қал, 
Жолына багыш дүнья-мал, 
Қумар көзли, зүлпи тал-тал, 
Он төрт күнлик айга мегзер.

Жаныц ерир саўлатына, 
Йош берген көцли шадына, 
Гэплескен жетер мурадына, 
Қолы жеткен ҳажга мегзер.

Қарасац қэдди-далына, 
Келбети, сийне-еалына, 
Қанған дийдар-жамалына, 
Қаньш ишкен палға мегзер.



Ҳаллас урған көцли қаста, 
Кецил қосып ярыў-досқа, 
Тоқтар емес таўда-таста,
Қус киби ушқана мегзер.

Яш жигитдур аҳыў-зары, 
Жаньщды алар көз қумары, 
Түссе жүзице дийдары, 
Қэдир сағымына мегзер.

Қағып кетсе көзи шалып, 
Жилўа оты жаныцды алып, 
Бир сөйлескен мийри қанып, 
Шыпалы кэстеге мегзер.

Тартырған нешшеге зары, 
Сүйгенниц тарқар қумары, 
Сийнесиниц қос энары, 
Беҳиш алмасына мегзер.

Яр жолында болып эда, 
Бирнешшени тутып яда, 
Мысал, делбе жигирмада, 
Сақаўатлы байға мегзер.

Бийўафадан яры болса, 
Жолын тосып, күйип-жанса, 
Анасы жибермей қалса, 
Зиндана түшкене мегзер.

Мал байлаған ярын сүймей, 
Қостарым деп көзге илмей, 
Қупияда ойнап-күлмей, 
Минилмеген тайға мегзер.



Келсе бир күн мал байлаған, 
Кеўлин ашып, сорқайнаған, 
Басын тарталмай саўдадан, 
Саллаққа түшкене мегзер.

Қабыл алып, толып-таспай, 
Ықлас пенен аяқ баспай, 
Көйлек шешип кеўлин ашпай, 
Дозаққа түшкене мегзер.

Мал бергени қайыл болса, 
Қолына узатып салса, 
Қэдирданы изде қалса, 
Тахттан түшкене мегзер.

Жасы өтсе жигирмадан, 
Өтпеги қыйын гирядан, 
Жэрдем таппай бийўападан, 
Өмири эрман-шерге мегзер.

Баяғылар хабар алмай, 
Ойнап-күлип, мийри қанбай, 
Ойлаған мақсети болмай, 
Байлаўлы бир қусқа мегзер.

Жасы өтсе жигирма бестен, 
Әрман-шер шығады иштен, 
Бир эрманлы қолға түскен, 
Иси миннет, назға мегзер.

Пэсец тартар кеўли эстен, 
Ҳаўаланган бэлент-пэетен, 
Жигирма төрт, жигирма бесте, 
Нама кескен сазга мегзер.
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Жигирма алты, жигирма жети, 
Туўры қарар саған бети, 
Өсип-өниў-ҳақ нийети,
Қурық басқан ғазға мегзер.

Делбе яцлы тасып-толып, 
Қызыл жүзи гүлдей солып, 
Ул-қызньщ анасы болып,
Хэзан урған гүлге мегзер.

Халықтыц сарына көнип, 
Ислери насырға дөнип,
Үрпек шаш, сары тис болып, 
Жанып сөнген отқа мегзер.

Отыз бес пенен отыз алты, 
Баяғылар ядтан қалды,
«Өлим бергир!»-сөздиц салты, 
Мысал гөне қапқа мегзер.

Халайықлар, пэҳим ет аны, 
Қырқында болды кэйўаны, 
Көбейер ҳазар, гүманы,
Жолдан адасқана мегзер.

Дүньяпараст болып шунақ, 
Жәнжел табар, келсе қонақ, 
Қырық бесте болар қызғаншақ, 
Қызығы қашқана мегзер.

Пэтиўасыз ҳэм умытшақ,
Суў көтермес ол ашыўшақ, 
Еллиде болар мақтаншақ,
Бир дагдан ашқана мегзер.
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Шашы жумақтай ақ болар, 
Адамгершиликтен сап болар, 
Талабы сарсық гэп болар, 
Алды бэлент таўға мегзер.

Бул дүньядан гүдер үзер, 
Болып атқан исти сезер, 
Басын косып шөбире езер, 
Дүньядан қайтқана мегзер.

Ғаррысы менен қас болар, 
Баўыры кара тас болар, 
Күннен-күнге қаллаш болар, 
Жолға сайланғана мегзер.

Өлимнен келгендей хабар, 
Шадлығьщ насырға шабар, 
Аржағы таўсылмас сапар, 
Бул дүнья ялғана мегзер.

Қыялым гезер ҳәр жаққа, 
Бир гезлеспей дэўлет-бакка, 
Сақал-муртым толды аққа, 
Ҳажынияз эрмана мегзер.
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йоқты
Сөзле ҳа, бүлбүл зибаным, 
Екки келүр дүнья йоқты,
Кетер бир күн шийрин жаным, 
Бу сөзимде гүман йоқты.

Жан бир гүлдур, солур олса, 
Әзирайылдан хабар келсэ, 
Жаныц тэниқдин айрылса, 
Андын башқа яман йоқты.

Кимлер ашық болып өтти, 
Кимлер мақсуўдына йетти, 
Қара йер бэршесин йутты, 
Ялған дүнья қойан йоқты.

Өзини билэн қыз-жэўан, 
Ойнап-күлип сүрер дэўран, 
Бэршэ бул дүньяға меҳман, 
Тири йүрэр заман йоқты.

Қыз-йигитлер өзин билэр, 
Ялғаншыда дэўран сүрэр, 
Аман кетмэс, бэри өлүр,
Бу сөзимдэ гүман йоқты.

Мен әйлэсэм бир-бир баян, 
Поний ермиш ошбу жэҳан, 
Искендер Рустэму дэстан,
Ол ҳэм тири йүргэн йоқты.

Дүньяны йығнаған Қарун,
Бир өзи болып сэҳиб дүн,
Аны ҳэм йер йутты бир күн, 
Зиндан дүнья қойан йоқты.
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Ким анадан ялғыз туғса, 
Меҳрибан ғамхор йоқ болса, 
Алған йары йаман болса, 
Андын башқа зыян йоқты.

Йаман олса зүриядьщ, 
Шықмас дүньяда ҳеш адьщ, 
Болмас ҳасла көцил шадьщ, 
Бул сөзимдэ гүман йоқты.

Қашан болса дэўлетициз, 
Кетер иззет-ҳүрметициз, 
Билгил, артар мийнетициз, 
Шындур сөзим, ялан йоқты.

Йигитлер, күлип, шад олық, 
Ушбу сөзге қулақ салыц, 
Мэстиў-хуррам болып күлиц, 
Ҳешьсим мундай болан йоқты.

Өтти Юсип ҳэм Зулэйҳа, 
Ҳүрий-ғилманыў Мэлийкэ, 
Аца ашық болан Ҳэмра,
Бәри тири йүрэн йоқты.

Ақтым дэрьядек жош урып, 
Сөз үстине сөз ашурып, 
Шүкир ҳаққа қол қаўшурып, 
Бу көцлимде эрман йоқты.

Әжиз айтур кешэ-күндиз, 
Асмандадур айы-йулдуз, 
Сэйид Әлий өзи гүл йүз, 
Андын нэрсе қалан йоқты.

Көцлимдэ ғам, дэрди элэм, 
Сөзлэсэм шықар дэмбэдэм, 
Мэца сөздин башқа игэм, 
Ҳсшнэмэрсэ берэн йоқты.
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БӘРШӘ БИРДЕЙ БОЛҒАН ЕМЕС

Бэршэ адам тецдей емес,
Сен қоймағыл йуртқа эбес, 
Биреў ақыл, биреў ғапыл,
Бэршэ бирдей болған емес.

Қудаға хас илми-ғайып,
Сөз айттыц бизге эжайып,
Бенде йоқдур ҳеш айыпсыз,
Бир қудада йоқдур айып.

Сөзиқ найза сипет өтер,
Өз башыца сөзиц жетер,
Қанша өзиц билгиш болсац,
Бир билмеслик неге өтер.

Ол эжелни көрип болмас,
Алдын болжап билип болмас, 
Бэршэ мақлуқ бирдей емес, 
Билмеске ыза берип болмас.

Биреўде бар питкен ақыл, 
Жуқпай кетер сүрткен ақыл, 
Ойдағыны билип болмас, 
Бурынғыдан қалған нақыл.



ӘРМАНИЙ ДҮНЬЯ

Бу дүньяда шады-хоррам болмадым, 
Қалдьщ йүрэгимдэ эрманий дүнья, 
Айшы-ишрэт, заўқы-сапа сүрмэдим, 
Қалдыц йүрэгимдэ эрманий дүнья.

Кийерге сэрпай йоқ, минэргэ ат йоқ, 
Асманға ушарға мендэ қанат йоқ, 
Шырмалып ятарға бир пэрийзат йоқ, 
Йүрэк-бағрым тилдиқ эрманий дүнья.

Мал-дуньяны қуўсам, ол мени күтмәс, 
Биринэ йетсэ дэ, биринэ йетмэс,
Бул дүньяньщ иши өлгэншэ питмэс, 
Қалдьщ йүрэгимдэ, эрманий дүнья.

Бир нешәни алтын таққа миндирип, 
Бирнешэнин, жанған отын сөндирип, 
Лэйли киби ышқы отына күйдирип, 
Мени мэжнүн еттиц, эрманий дүнья.

Мен бир пинҳан жайда мэкэн тутайын, 
Аҳ дарийғ деп, мен де шунда йатайын, 
Зийўар айтар, қайсы бирин айтайын, 
Бир күн гөрге салар, эрманий дүнья.
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ТҮСЕР

Ағалар, ярым тэрийпи,
Зүлпи янағына түсер, 
Сағағына дизсэ мэржан, 
Ошал буғағына түсер.

Бул жэҳэнэ түшмиш лапы, 
Әлпи эдепли, эрканлы, 
Салланғанда сия зүлпи, 
Ярныц қушағына түсер.

Салып тилла билезикти, 
Қашы йай, көзи сүзикти, 
Шығарса алтын жүзикти, 
Қайтып бармағына түсер.

Таққан өцирге моншағы, 
Гэўҳэрленген тулымшағы, 
Алтынлап өрген шашбағы, 
Жүрсе өкшесине түсер.

Сөз жайылар елдэн-елә, 
Сөзлер шығар дилдэн-дилэ, 
Пәрўаз етип гүлдэн-гүлэ, 
Барып путағына түсер.

Сэйил етип шықса салланып, 
Яр қашын қақса таўланып, 
Зийўар айтур күйип-жанып, 
Өз-өзиден отқа түсер.
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БОЗАТАЎЛЫ НӘЗӘЛИМ

Бозатаўлы гүлбинэфша нэзелим,
Әселиц ҳэррени гүлден бездирер, 
Кирпиклериц, сүзип баққан нэзериц, 
Жулдызды жаўратып, түннен бездирер.

Жамалыц бир көрип, кеттим димардан, 
Йүзүмни үгирдим шэмси-қамардан, 
Өзимни бездирип сабыр-қарардан, 
Сабырыў-қарарымды меннен бездирер.

Қумырысқадек қыпша-қыпша беллериц, 
Бармақ толы йүзүк-йүзүк эллериц,
Әсел қатқан сүшүк-сүшүк тиллериц, 
Жыланды жылжытып, иннен бездирер.

Фәлекниц ойыны-Жэйҳун гирдабы,
Бир тэбэссүм етсец көцлимниц табы, 
Ышқы лэшкериниц дэҳшэт сэркабы,
Бул аманат жанды тэннен бездирер.

Писте бурыньщда тилла эребек,
Екки қара көзиқ екки бэладек,
Үргениш йуртунда бегим Төребек, 
Тахтынан тайдырып, елден бездирер.

Көцлим сэдебини бир-бир яздырып, 
Қайта баштан гөне дэртим қоздырып, 
Кэфир көзиц мусулманды азғырып, 
Бийшара Зийўарды диннен бездирер.
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ЙОҚ МЕНИЦ

Қара КӨЗЛИ, шийрин сөзли дилбарым, 
Сендин өзге сэўер ярым йоқ мениц,
Таза гүлистаным, маҳи энўарым, 
Ҳэсиретицнен ҳеш қарарым йоқ мениц.

Сени көрсем, болур мениц көцлим шад, 
Жэҳанньщ ғамийдин болурман азад, 
Нэзакэт бабында қамэтиц шэмшад, 
Сендин өзге үлфиқарым йоқ мениц.

Назлы дилбар, сенсец ўафалы жэнан, 
Ҳүсницниқ рэўишине боларман ҳэйран, 
Шийрин жаным болса йольщда қурбан, 
Сендин өзге сэўер ярым йоқ мениқ.
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ЙОЛ БОЛСУН

Гүлгүн кийип, мэстан басып келэн қыз, 
Хабар бериц, пэрийзадым, йол болсун, 
Жилуэ билэн шийрин жаным алан кыз, 
Хабарьщ бер, пэрийзадым, йол болсун.

Түрицни мэцзэрэм алғур лашына, 
Шэўкет ушын сүрмә шекип қашықа, 
Зэрли руумал, үки тақып башьща, 
Хабарьщ бер, пэрийзадым, йол болсун.

Лэблериц пистэдэй, тишиқ маржанды, 
Көрген ҳэйран, көрмегенге эрманды, 
Ҳэр бир созиқ дэртли қулға дэрманды, 
Хабарыц бер, пэрийзадым, йол болсун.

Қулақына тақып алтын сырғаны, 
Минип кеш алдында йүрмел йорғаны, 
Көрэн болүр ақ йүзиқнин қурбаны, 
Хабарыц бер, пэрийзадым, йол болсун.

Үстиқэ кийгэниц бэшбент-падшайы, 
Таўыс бир көйлэкиц гүлгүн дарайы, 
Белбэўиц түрмэдэн, зерли-қалайы, 
Хабарыц бер, пэрийзадым, йол болсун.

Қәлем қашын, қара козиц сүзилүр,
Ақ сийнэцә тилла ҳэйкел тизилүр, 
Йүзинди көргенде бағрым езилүр, 
Хабарыц бер, пэрийзадым, йол болсун.

Ҳэр сезицде мыц наз етип өлтүрмэ,
Ғусса билән йүрэкимни толтурма.





ГӨЗЗАЛЛАР

Қыя бақып, менин жанымды алып,
Иүз мьщ жилўа билэн шықар гөззаллар, 
Иүрегиме эда болмас от йақып,
Мениц жаным отқа йақар гөззаллар.

Тырнадек отырып, сонадэк йүрген,
Иуз мьщ жилўа менен қабағын керген, 
Шашларына лағлы-мэржан өткерген, 
Мьщ тумен наз билэн бақар гөззаллар.

Қара көзи гэўҳар киби жаўдырап, 
Кийген тоны көрген сайын жалтырап, 
Өцир моншақ, ҳэйкел тақып сылдырап, 
Сүзип қэлем қашын қақар гөззаллар.

Ҳайтта, мерекеде жигит жыйылса, 
Күни-түни бирдей тамаша болса,
Сол заманда қызлар саллана келсе, 
Жаньш ашып, көзин тикер гөззаллар.

Яр сарайы дэўран он төрт яшында, 
Қызлар йүрер ерди дигри-дашында, 
Айтар Зийўар, яр саўдасы башында, 
Айттым сүйгенимнен буны геззаллар.



Көзимэ көринүб, беглэр, бир жанан, 
Шийрин жаным отқа яқты да кетди, 
Ялғаны йоқ, бул сөзимэ сен инан,
Мын, жилўа наз эйлеп, бақты да кетди.

Түн ортада йердим уйқуда ятыб, 
Әдэб-эркан билэн бизни ойғатыб, 
Шийрин-шэкар мецэ сөзлерин қатыб, 
Заман эгләнмэйин шықты да кетди.

Көргэн заман аны бағрымны езиб, 
Олтурдым жанымдын үмийдим үзиб, 
Жаным отқа яқты көзлерин сүзиб, 
Қэлем қашын меца қақты да кетди.

Ойғаныб уйқуўдын көрсэм, бир жэнан, 
Кирпиги оқ киби, қашлары кэман, 
Ақлымны кетүрдим көргэн шул заман, 
Әзиз жаным тэндин шықты да кетти.

Сия-зүлпи рэцли, мысалы қундыз,
Көре алмай йүрген яқыннан ҳэргиз, 
Лэйли, Зуҳра киби ол сэҳибтэмиз, 
Бады-саба усап ести де кетди.

Сия-зүлпи тал-тал, шашлары сүмбил, 
Ашықлардьщ етер көз йашын сел-сел, 
Зарлы Зуҳра, Сэнем киби қыпша бел, 
Бады-саба киби өтти де кетди.

Шэшми-жадыў жэллад, қашлары қэлэм, 
Қойды сийнемизэ йүз мьщ дағ-элэм, 
Наз эйлейүб сүшик тилли ол сэнэм, 
Мецә бир истанат тақты да кетди.

БИР ЖӘНАН
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Сэрэфраз қамәти, сэдэф дэнданлы, 
Башындын аяқы эдэб-эрканлы,
Ол ҲЭМ мениқ киби йүз мьщ эрманлы, 
Көздин қанлы яшын төкти дэ кетди.

Лэйли, Зуҳра, Сэнем яцлығ сүўрети, 
Туўбы ағашына меқзэр қамэти,
Аҳ дегенде шықан ағзыньщ оты,
Он сэккиз мыц элам яқты да кетди.

Иззэт-икрам билән тилэб жэўабы, 
Тэўазығлығ олуб бериб сэламы, 
Ғамзэ билэн бақыб айған кэламы, 
Тамам устиханым яқты да кетди.

Үстине кийгени атлас қамқады, 
Башда түрме, элде пэрец румалы, 
Ашық Зийўар аны көрген заманы, 
Арақ сэйлан етиб ақты да кетди.



ӘЙ, НӘЗӘЛИМЛЕР

Бул дүньяда айшы-ишрэт яқшыды,
Кел, сапа сүрели, эй нэзэлимлер, 
Ашықларға мудам сүҳбэт яқшыды,
Кел, ойнап-күлели, эй нэзэлимлер.

Ашықты өлтирер ярдьщ қыялы, 
Бийҳуш етер татсац лэбиниқ палы,
Ҳэр бир сөзи шийрин киби мазалы,
Кел, сапа сүрели, эй нэзэлимлер.

Қызлар билэн болсац бир қалый жайда, 
Айшы-ишрэт етсец тилла сарайда, 
Тамаша етип бүгин ҳайт билэн тойда, 
Кел, дэўран сүрели, эй нэзэлимлер.

Өцирине ҳэйкел моншақлар таққан, 
Айбаты бултты ҳэм дағларды басқан, 
Зийўар айтар, мисли дэрьядай тасқан, 
Кел, ағзы дуўалы, эй нэзэлимлер.

I I
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БИРПӘРИИ

Зэрбэрағ өрилген тилла шашбағы, 
Ақыл-ҳуўшым алып кетти бир пэрий, 
Талшыбықтай қыпша бели белбағлы, 
Мени ҳайран етип кетти бир пэрий.

Сэйир эйлабан, гезип саатий заман, 
Шаҳсэнем, Лэйлидей жүрип пэраўан, 
Жэм болып турғанда бэрше қыз-жаўан, 
Саллана-саллана кетти шул пэрий.

Келип хошлаштылар көзге яш алып, 
Мен ҳэм турдым ерип, балқып босанып, 
Шэмшади қамэти зерге жасанып,
Мени отқа яқып кетти шул пэрий.

Хошлашып мен қалып, болдым интизар, 
Тэнимдэ қалмады зэррэдек мэдар,
Мен аньщ ышқында болдым хоры-зар, 
Ақлы-ҳуўшым алып кетти шул пэрий.

Тынбас кеше-күндиз көзим гиряны, 
Болыппан мен аныц бағры биряны, 
Жисмимди өртеди дағы, ҳижраны,
Көзде яшым төкип кетти шул пэрий.

Келмес андай дилбар яқты жаҳана, 
Ҳүснини мецзеттим ҳүўри-ғилмана, 
Дишлери мэселлик ҳинжи-мэржана,
Бу заманда йокдур шундай дилбэрий.

Бу елде көрмедим шуньщдек дилбар, 
Кешени ақ йүзи эйлер мүнэўўэр,



Кийген либасыньщ бэри алтын-зер, 
Сия-зүлпи екен мүшки энбэрий.

Йүз элўан доланур қэдцини дүзеп, 
Нэзерлеп кирпигин оқ киби гезеп, 
Лэйли, Зуҳра, Сэнем киби хош эдеп, 
Бағ-эрэмгэ мүнэсипдүр шул пэрий.

Ҳэр КИМ айтур аца ҳэмдэм болсам деп, 
Йолында жанымды пидэ қылсам деп, 
Мүбэрэк жамалын йэне көрсем деп, 
Тақатым қалмады көргеннен берий.



АЙ-ӘЛИП

Ай-элипким, ақ йүзицдур айни алэм энўарий, 
Бе-белиц қыпша дилбар, көзғанац шахла ўэлий, 
Те-тишицдур дана-дана, лэблеринниқ палларый, 
Се-сорып шийрин ләбиқ, қанадурман, эй пэрий, 
Жым-жамальщ көрмегенше, зары-гирян Зийўарий.

Ҳа-ҳая-шэрмим кетипдур тыйғы жэлладьщ билэн, 
Хи-қыялымнан адастым данайы қалыц билэн, 
Дал-даўа дэртимгэ таптым лэптеги пальщ билэн, 
Зал-зеҳним хош етерлер нақшы дэнданыц билэн, 
Ре-раўаж етти мени көксицдеги ҳэйкеллерий.

Зе-зайық болма, пэрий, сен зэрре мендин ақыл ал, 
Сын-сия зүлпиқ тутарга қалмады ҳеш менде ҳал, 
Шын-шараблы лэблерицни мен ишерге биймэлал, 
Сат-сабыр эйлейин, ышқыцда еттим ақлы лал, 
Зат-зайығ болма, пэрийўэш набэлентке мудамий.

Тай-табьщ хош мүлэйим, хош тэкэллум, хош эдеп, 
Зай-залым өцирице мэрўар мунаққашыны безеп, 
Айн-ақылымды алып, элгимдеги қалан сэдеп, 
Ғайн-ғамзэц көксиқе ярашады хуп эжеп,
Ф е-пэреқ румал тур гүл йүзивде гүлшэний.

Қап-капақ қашьщ қақарға қақышын сүмбиллериц, 
Кеп-қара көзлериндур, тыйғы жэўҳар тиллерид, 
Лам-лэбиц шийрин-шекер, мен бағ ара бүлбүллериц, 
Кеше-күндиз тартты мени шыққан көқилден үнлериц, 
Нун-нэфис қамқаны кийген шаҳсуўарым, кел берий.

Ўаў—ўапа ўэдецде бар ма, ҳей, нигарым, бер хабар, 
Ҳе—ҳилалы ҳижрийден ҳэсиреттемен шамыў-сэҳэр,



Лэм-лағлийдек лэбивдин мен ишерге биймэлал, 
Мийм-мүнэсип болыбан ашықлара, берме ҳазар, 
Я-ядьщ а түсер ме мен кибий ҳэмдэмлэрий.

Мен аныц ўаспын язарға элиме алып қэлем, 
Жилўасы жанымды алған ол нигарға көп сэлем, 
Тоты яцлы ҳэйэти, ҳаўазы хош шийрин кэлам, 
Зэр-сия қэлемнен намақыз еттим тамам,
Зайығ олмас деп дэметсе, ҳалалыдан мийнетий.

Бүлбүли гөя болып қондым гүлицниц башына, 
Шунки ярым жеткен екен эйне он төрт яшына, 
Сэрсэбилден суў берилмиш дана-дана шашына, 
Набатты биймаза деп шэккэр қуйыпты ашына, 
Ғуншадек пэрўаз етиптур, берсе жуўап жолдасый.



БЕРИ КЕЛ

Ай-элифдек наз етип, ҳэйкелин таққан, бери кел, 
Бе-буралып наз етип, қыя баққан, бери кел, 
Те-туташып от киби, қыя баққан, бери кел,
Се-сэнэ айтып, тилийдин паллар аққан, бери кел, 
Жим-жанымды өртейип, отларға жаққан, бери кел.

Ҳ а-да ҳалым көргизип тур, тэнде жаным сендедур, 
Хий-қыялыц кимдедур, бэлки қыялыц мендедур, 
Дал-даўа тапмае бул дэртим, дәртиме дэрмандадур, 
Зал-заўқым, қэсте жаным, көцлиме эрмандадур, 
Реҳи-румалын қолға алып, кыя баққан, бери кел.

Зэҳи-зейним кетип, келмекте болдым қашьща, 
Сын-сиядек қашларыц, ҳиыжиў тизилмиш шашьща, 
Шын-шэккэрдек лэблериц, паллар қосылмыш ашыца, 
Сад-сапа сүрмек ушын пэрўанадурман башьща, 
Зад-зар йығлап келдим, пэрўана баққан, бери кел.

Тайы-тақат қалмады көргэн заман басқан изиц, 
Зай-зулым эйлемесин, шийрин кәлам айтқан сөзиқ, 
Айни алэмдек болып, рэўшан киби баққан йүзиқ, 
Ғайн-ғәзеп қылмасын, жэллат киби бақса көзиц, 
Ф е-фана болған жэҳанда, интизарым, бери кел.

Қап-қарарым болмады, қалдым изивде бийхабар, 
Кеп-кэмальща келдиц, пишкен төшиқде қош энар, 
Лам-лағлы ләблериц болдым сүймекке интизар, 
Мийм-мэнийдек бийшара, йығлап изивде зар-зар, 
Нун-набатдек лэблериц балдан қосылмыш, бери кел.

Ўаў-ўапасыз дүньяда ўэдецди берип, еттиц дүзип, 
Ҳе-ҳэниўз нешше сени излеп, тапалмадым гезип, 
Лам-элипдек лэблериц, көксиц кош энарын үзип, 
Я-яйдек қашларыц, оқ кирпикиц бағрым езип, 
Мыйық берип, жилўа етип ҳэр яна баққан, бери кел.
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Нисфи-шэб келдим қашыцға, назлы жэнаным, оян, 
Шэм-шыраг ЯҚТЫ М  башыцға, нуўры энўарым, оян, 
Көзлэримниц рэўшаны, ол маҳитабаным, оян, 
Йольщда зар эйлеген, эй, мисли эфғаным, оян,
Мен сениц келдим қашьщға, рэҳим ет, жаным, оян.

Буў сэҳэр бағьща келдим, биймэҳэл йолға түшип, 
Ўэдеме йетсем дейип, гэҳи жүрип, гэҳи ушып, 
Бийхабар сиз ятыпсыз, алтын-гүмис бэнтин шешип, 
Кеўлим истер кирмекти, жәннет киби қойныц ашып, 
Қойма бунша зар етип, көзицди аш, ярым, оян.

Сайыла сүнма элин, асмана питкен ая сен.
Посты лэттэцни сүдрэмэ ўыслат олынмас жая сен, 
Гэр сени сақпан илэ атса ҳаўаға мэйлэтән,
Әҳтимал түшсэқ келип тециз тейинде лайа сен, 
Ашығыц мэттал болып, башыцда тур, ярым, оян.

О



ХАБАРЫН СОРАИЫН ДИЛДАРНЫЦ КИМДИН

Хабарын сорайын дилдарньщ кимдин, 
Бир қуш болуб түшсэм ярньщ торына, 
Булбүл болуб барыб гүлинэ қонуб, 
Әлим ашыб барыб тутсам қолына.

«Аҳ» десэм тутанур мениц ишлэрим, 
Қүдирэт билэн қыйылыбдур қашларьщ, 
Ҳэр яныцда тоққуз өрим сашларыц, 
Сылағанда түшэр ярныц белинэ.

Пэрўаз етсэм келмэс шул ярым мунда, 
Ашық деб шарласам, келмәс ҳэр күндэ, 
Мени йоқлап ол ҳэм шарлайур анда, 
Ашық болуб йүрмэн ярньщ дилинэ.

Назлана, мэстанэ басып йүргэним, 
Қызлар билэн заўқы-сапа сүргэним, 
Бийкар болды ярныц йүзин көргэним, 
Ашық болуб йүрмэн ярньщ өзинэ.

©



Бағ ишинде қызыл гүлдек долашып, 
Сэллана-мэстана келэн сэўдигим,
Әнбар шашы нэзик белэ шоласып, 
Сэллана-сэллана келэн сэўдигим.

Ышқы зимистанын мисли яз етип, 
Йүришин мысалы қуба ғаз етип,
Бир қайрылып ашығына наз етип, 
Арзыў-эрман билэн кетэн сэўдигим.

Таўыс киби жилўа менен бақарсац, 
Ашықлардьщ жүреклерин жақарсақ, 
Тилла ҳэйкел гэрдэниқе тақарсац,
Әл қаўсырып, қушақ ашқан сэўдигим.

Әл қаўсырып, қушақ ашып наз еткен, 
Бэлки беш күн ўисалында шад еткен,
Бир көрмесэ, күйип-жанып зар еткен, 
Бағры кан, натэўан болған сэўдигим.

Ылғал етип барсам сениц елице,
Қыя бақып турсам нэзик белице, 
Отырысып эл салыссам элице,
Руўхымды пәрўаз етэн сэўдигим.

Сийнемди сийнеце койсам бир заман, 
Зәрре ғубар қалмас, көқилде эрман, 
Шийрин жаным болсын жольщда қурбан, 
Дегенде жаныма келэн сэўдигим.

Тац шамалы өлпеқ-өлпец ескенде,
Көцил бэнтин ашып көциллескенде,
Әл салысып, жуўап бергил десем де, 
Бағрымны қан етип баққан сэўдигим.

СӘЎДИГИМ



Пикирим сенсеқ жатсам-турсам, ойласам, 
Бирге ҳайтыў-байрам тойлап шағласам, 
Жүз өбисип, ЭЛ салысып ойнасам,
Сонда ҳайтыў-байрам етэн сэўдигим.

Көз ушынан бир кыялап бақышып, 
Мыйык тартып, қэлем қашыц қақышып, 
Қарацғыда қармаланып тапышып, 
Мақсудымды ҳасыл етэн сэўдигим.

Жулдыз шығып, күн қызарып батанда,
Ғапыл болып түн уйқыда ятанда,
Түсиме енип тақ саз берип атанда, 
Уйқыдан ҳэм бийзар етэн сэўдигим.

Ел жатқанда келип кирсем қойнықа, 
Машғул болып мен алдансам ойныца, 
Қушақласып эл салысып мойньща,
Сонда ҳайтыў-байрам етэн сэўдигим.

Толып-ташып дэрья киби аққанда, 
Қатар-катар алтын түгме таққанда,
Наз эйлейип жилўа билэн баққанда, 
Жанымды жаньща берэн, сэўдигим.

Дил берип дилице, бақсам көзице, 
Машғул болып мен алдансам сөзице, 
Өпишип, элимни салып өзице,
Шунда ҳайтыў-байрам етэн, сэўдигим.

Әли тарқаналы нэзик миянлым, 
Хошпэҳим, хошсүўрэт, писте дэҳанлым, 
Зийўар айтур, сенсец мениц хошгэҳим, 
Сэллана-сэллана гелэн сэўдигим.



ДИЛДАРЫМ

Келүр йол үстиндэ мэстана басыб, 
Сөзлэргэ мэжалым қалмас, дилдарым, 
Иүз мыц ғэмзе билэн көксини ашыб,
Ҳеш адамға ойнаб-күлмэс, дилдарым.

Барыб эрдим сэўер ярныц үйинэ, 
Бүлбүлдек сайраған шийрин тилинэ, 
Ғэмзе билэн бақып айтған сөзинэ, 
Бэдҳасыл нэмэртлер билмэс, дилдарым.

Не эжайыб зэнсец, шийрин-шэкэр дил, 
Бойларыц мүнэсиб, белиц қыпша бел,
Ақ йүзиц, сэўер яр, эфтабдин қызыл, 
Бийфэҳим ҳеш кашан билмэс, дилдарым.

Үстимиздэ заман фэсад болубдур, 
Ақлымныц, ҳуўшымныц бэрин алубдур, 
Мусулман, орысқа жэбир болубдур, 
Нэйлейин, заманым келмес, дилдарым.

Заманымыз йоқдур йигит йүрмэгэ,
Ат миниб, тон кийиб дэўран сүрмэгэ, 
Мендей ғэриблерге тэглим бермэгэ, 
Нэйлейин, ҳеш адам шықмас, дилдарым.



ТҮШТИ

Арзымны ешиткил, Саҳиб-Назарбек, 
Бир ярнық саўдасы башыма түшти, 
Табмадым илажын, шықсам көқилдин, 
Мен сендин сорадым, бу нешик ишти?

Ҳэр КИМ тэрийп етэр арзыўлы ярын, 
Көқлиндэн шықарур ол намус-арын, 
Ага дейиб билдим имди хабарьщ,
Бир ярньщ кыялы башыма түшти.

Бир кеше мен бардым аньщ янына, 
Қарамай от салды мениц жаныма, 
Илажын билмэдим, билдирдим сэца, 
Бир ярныц ҚЫЯЛЫ башыма түшти.



КЕЛДИМ

Ылғал етип узақ йерден йол ашып, 
Кешлетип мэстана алдьща келдим, 
Сениц ышқы отларыца тутанып, 
Лэпте палық, шийрин тилиқе келдим

Қызларныц ишинде сенсец сэрўэри, 
Иүзлериц қырмызы, маҳи-энўари, 
Мен сени сэўмишэм көргеннен бери, 
Ҳэўес эйлеп қэдди-далыца келдим.

Арзыў эйлеп келдим сениқ өзиқэ, 
Қэлем қашық тотыядур көзимэ, 
Интизарман сениц айтар сөзиқэ,
Үмит билэн сениқ жаньща келдим.

Кел, сүҳбет етели бир қалый жайда, 
Рәқиплер туреа да аҳ илэ ўайда, 
Салланып жүрерсеқ тилла сарайда, 
Көцлим сени истэп көрмеге келдим.

О



БИЙУАПА ЯР

Бийўапаны сүйип, қалсацыз дэрдэ, 
Өртер йүрегицни ол бийўапа яр,
Башьщ қошсац қэдириқ билмэс нэмэрдэ, 
Жаныца от салур ол бийўапа яр.

Ҳайтта-тойда жүрсэ кыя бақышып, 
Өциринэ ҳэйкел, түгмэ тақышып,
Қош энары бир-бирине қақышып, 
Иүргенде сыр ашар ол бийўапа яр.

Бир күн таяр болып, күйеўи келип, 
Узатып ҳэм кетсе елине алып,
Бул ярдьщ көқлине йүз эрман салып, 
Иығлай-йығлай кетер ол бийўапа яр.

Нэсип айра түшип сеннен айрылса, 
Ишиц-тысыц яқып, бағрықны тилсе, 
Бирин-бири көрмей эрманда жүрсе, 
Йығлай-йығлай кетер ол бийўапа яр.



Жағалтай елинен келген жанларым, 
Әжекецниқ аҳыў-зары аман ба? 
Бүлбүллер сайраған шэмен бағларым, 
Бағ ишинде қызыл гүллер аман ба?

Арқыратып бедеў минип шапқаным, 
Тазылар жуўыртып, көкмар шапқаным, 
Көзине көз түсип қаслар қаққаным, 
Арғын түскен жанажаным аман ба?

Қыпша белин, ақ жүзлерин қушпаға, 
Ярдьщ қушағында шағлап йошпаға, 
Умтылады пэрўаз етип ушпаға,
Бул жақты жэҳанда Гүлжан аман ба?

Күйгенимнен атын қойдым Гүлжан деп, 
Пидэ болсын яр жолында бул жан деп, 
Түнде аспанда ай, маҳи шолпан деп, 
Жүрген мениц сэўер ярым аман ба?

Ядымда тур яр қойнында жатқаным, 
Палын сорып рэҳэтке батқаным, 
Дүньяньщ лэззетин излеп тапқаным, 
Булжымас, ўэделес ярым аман ба?

Ер жигиттиц жарасығы яр деген, 
Мерекеде керин, «үйге бар» деген, 
«Болып жүрмен саган аҳыў-зар» деген, 
Көцил берген қарыйдарым аман ба?

АМАН БА?



I Г АҲЫ-ЗАРЫМ -  СЕНИЦ ҚАСЫНДА БОЛСАМ
I . Аҳы-зарым-сениқ қасында болсам, 

Ҳүршиди ҳэйкелдек жамальщ көрсем, 
Кеше-күндиз сениц менен бир жүрсем, -  
Деген тилеклерим ҳақтан бар енди.

; Ышқы отына түшкен йигит мэрт болар,
Шеккени күн-түни аҳ-ҳэсирет болар, 
Ашықлық дегениц яман дэрт болар, 
Тэўэккэлди бир аллаға қыл енди.

щ  Көп қайғырсац, көзлерице нэм толар,
Й  Думан басып, жэҳэн жүзи зэц болар,

Қызыл жүзин зағфырандай рэқ болар, 
Сэўэр ярым, мениц фэндим ал енди.

•■V*
Д  Ашықлық ямандур, жүзиц солдырур,
."1 Ышқына төзбеген дэрттен болдырур,
■1;й Сырласпасац, ишиц толып өлтирур,

Биз бенен мудамы сырлас бол енди.

Аҳ, мени ярым деп пэряд эйлеме,
Ж  Берк эйле көцлицди, нэшад эйлеме,
• Л  Яқшыны нийет қыл, яман сөйлеме,

Бул сөзди ядыца яқшы ал енди.

Ғайры менен босқа үлфэт болмағыл, 
Өзице ҳэм маған қайғы салмағыл,

1 Менде башқа яр йоқ, гүман қылмағыл,
I Мен сениц ярыцман, тақиқ, бил енди.

Қосқай дийип бир Алладан тилермен, 
Ышқыц фирақына дайым күйермен,

} Таҳир киби ҳэр қыялға дөнермен,
;* Зийўэрицди ҳайран етпей тур енди.



МУХАЛЛЕС

Бул Хорезм шэҳэрин гездим, тэки паслы бэҳэр,
Қап тағы, гөҳи Балканды гезип, дэрли қарар,
Яркенду, Қаракөлу, Ғыждыўану ҳэм Бухар,
Нурата, тағы ҳэм Самарқанды, гезип Қаршы, Гүзар,
Яр, сениқ қойньщ киби жэннетте бир жай көрмедим.

Дэмбэ-дэм Қоқаны, Шыны, Ҳиндистанды гөзледим, 
Мары, Мэшҳэд, Ғазна, Кани, Исфаҳанды гөзледим, 
Серахс, Баберди, А ну-ол мэканды гөзледим,
Көрмесем баҳа нэсийҳат Бешқаланы гөзледим,
Яр, сениқ қойнық киби жэннетте бир жай көрмедим.

Кирпигиц ништер киби, кашыц кэман, ай көрмедим,
Ай йүзицнен бер зэкат, сендей ғэний бай көрмедим, 
Пикири-ҳижрицнен үмийдим, өзге кубра көрмедим, 
Дилбарлар ишинде сен киби бир ай көрмедим,
Яр, сениц қойныц киби жэннетте бир жай көрмедим.

Ҳэй, яранлар, шад болып, ярға ушырастым бүгин, 
Рэҳметинен гарқ болып ҳәм қайнадым, тастым бүгин, 
Ушырасып көксим ашылып, яр менен сырластым бүгин, 
Көксимди кексине қойьш, қуп кушақластым бүгин,
Яр, сениқ қойньщ киби жэннетте бир жай көрмедим.



ГҮЛЖАН

Гүлжан, болған едиц сүйген жэнаным, 
Енди сол муҳаббат өтти, сэўдигим, 
Орынланбай қалды эҳди-пайманым, 
Ўэғделер ҳэм ялған болды, сэўдигим.

Итибар болмады сиз бенен бизде,
Мени қойып кеттиц дэртли етип изде, 
Ериксиз узатылып хожаға гүзде, 
Сүймесине басты қостьщ, сэўдигим.

Дилбарым деп көцил бердим өзице, 
Ўэфалар қылмадыц айтқан сөзице,
Сен кеткен сон, Ҳажынияздыц өзине, 
Сенид жоғыц жүдэ өтти, сэўдигим.

Не яман дүньяда-айралық яман,
Ярыны алалмай қалған дым яман,
Баяғы жайлаўдан өтсем ҳэр заман, 
Түшэрсэн ядыма мениц, сэўдигим.

Сениц менен бирге жүрген жерлерим, 
Өткенде түседи соған көзлерим,
Көрей десем сонда басқан излерим,
Оны да шац басып қалған, сэўдигим.

Ашықтьщ хошлығы шийрин тил билэ, 
Бүлбүлдин хошлығы қызыл гүл билэ, 
«Сиз ҳәм бизин билэ, биз ҳэм сиз билэ», 
Дийип бизге ўэде берген сэўдигим.

Бир жигиттей бардур дедим бардашым, 
Малым аз, бар ерүр қәўми-қардашым, 
Мал таўып берермен, саў болса башым, - 
Сол сөзим тутпады атац, сэўдигим.



Еле ҳэм болса аҳы-зарым бир өзиц, 
Ядымнан шықпайды шэккэрдек сөзиц, 
Қашан бир көринсе көзиме көзиц,
Сонда қутыларман ғамнан, сэўдигим.

Йэне ҳэм язайын сизге бир мысал, 
Пэрийзадым, бул сөзиме қулақ сал,
Ҳэр бэндеде болур ҳэр түрли аўҳал, 
Көрген аўҳалларды айтай, сэўдигим.

Қыдырып жүр едим Қаўан бойында,
Сени көрсем деген болып ойымда,
Бир аўыл тур екен менин, жолымда,

Қонай деп қайрылып бардым, сэўдигим. 
Бир үйге бардым мен, болай деп меҳман, 
Атны байлап, кирдим үйге шул заман, 
Бир кемпир буйырды: Келиним Гүлжан, 
Үйге отын алып кел,-деп, сәўдигим.

Сол ўақытта еситип сениц атыцды,
Көрер болдым дедим көцил шадымды, 
Ҳақ мияссар стер, еситип дадымды, 
Көрей деп йүзицни турдым, сэўдигим.

Ойладым шул үйде мен сени бар деп,
Ол үй сениц бир жегжатьщ шығар деп, 
Гүлжан деи айтқанға сениц атьщ деи, 
Мениц кеўлим саған кетти, сэўдигим.

Сонда отын алып келди бир қатын,
Бир сэфил аяқ, билмес ҳеш нениц затын, 
Жаца зордаи сөнген жүректиц отыи, 
Қайтадан жандырыи кеттиц, сэўдигим.





о

ДИЛБӘРИМ

Сағынып, сарғайып, жазған хатыцды, 
Жиберген моллацдын алдым, дилбэрим, 
Хаттан оқып Гүлжан деген атыцды, 
Өзицди көргендей болдым, дилбэрим.

Айралықтыц сырын ашты қағазыц,
Өли едим, тирилтти жазған баязьщ, 
Сонная бэҳре алып, шықты ҳаўазым, 
Жисмиме жан кирди йэне, дилбэрим.

Хатьщ келип, қыс күнимди жаз етти, 
Бағрымны жибитип, муцлы саз етти, 
Ышқ отлары бирден жанды, ўаз етти, 
Бэрэкэллэ ақлы-ҳуўшьща, дилбэрим.

Ҳэр қайда болсан да, мениц ярымсац, 
Ҳаққа йығлап танқан интизарымсац, 
Қэсте болсам, даўа болар дэримсец, 
Сеннен басқа ҳеш кимим жоқ, дилбэрим.

Ара дэш болса да, мен дөнмем сендин, 
Шын ашықпан, гүман етпе сен мэндин, 
Арттырып сөз жазба бундан соц шендин, 
Сэндин өзге көцил хош жоқ, дилбэрим.

Қудай қосса, қосылармыз бир заман, 
Соннан басқа ҳәзир бизде жоқ әрман, 
Хатыц болды мениц дәртиме дэрман, 
Кешикпей барарман, сабыр ет, дилбэрим.

Көцлим жэм болмай тур депсец сөзиқде, 
Ол сөзицниц парқын билдим гезинде,

«в». ^  ‘ -



Хат жазып тураман, етпеймен кенде, 
Өзице ӨЗИН тэселле бер, дилбэрим.

Бизге де, сизге де болып тур обал,
Бул сөзиме, пэрийзадым, қулақ сал, 
Бэндениқ басына түсер түрли ҳал,
Ҳэр истиц ақыры болсын, дилбэрим.

Сениц билмей бизиц елге келишиц,
Сапар шыққанымды соцыра билишиц, 
Сен өзицди мэна рәўа көришиц, 
Ашықлыққа дэлалатдур, дилбэрим.

Мениц ушын болма зарыў-сэргиздан, 
Дэртимди қозғамай отыр шадыман, 
Талабымды болып, барсам мен аман, 
Мақсетке жетермиз бир күн, дилбэрим.

Өзим барда бола берди иркиниш,
Пайдасы жоқ, қылған менен өкиниш,
Ҳэр нэрсени ойлай бермей тур тыныш, 
Өлмесем, барарман елге, дилбэрим.

Шадлықта тут, мәрт бол ҳэр иске дайым, 
Мени келмейди деп шегипсец уўайым,
Яр болса бизлерге қэдир Қудайым,
Бир күн шелли болмас ҳэсирет, дилбэрим.

Қайыл қалдым сениц айтқан сөзице,
Аҳ-үҳ пенен дағ салмағыл жүзице,
Ҳэр бир исте мэртликти ал өзице, 
Көрисермиз, хош болып тур, дилбэрим.
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БАРСАЦ БА?

Күйген жүрегимди хандан эйлеме,
Бул тэрки дүньяда, жаным, барсац ба? 
Бул ашық кеўлимди зиндан эйлеме, 
Болмаса саҳрада ярым барсац ба?

Сенсиз мениц аппақ сийнем күл болды, 
Пырағыцда күйдим, тэним күл болды, 
Көзлериме қызыл шецгел гүл болды, 
Бул тэрки дүньяда, жаным, барсац ба?

Пырағыцда аққан мениц көз йашым, 
Көзимниц жасларын сүртпес ғардашым, 
Билсец, ғэрипликке түсти бул башым, 
Бул жанымныц дэмэдары, барсац ба?

Ашықлықтыц қэдирин сен билмесец, 
Жүрек-баўырым күйер, көзге илмесец, 
Қападаман, ярым, күнде келмесец, 
Жанымныц эрамы, ярым, барсац ба?



ҚАЙДАСАЦ?

Ығбал тилеп эўел бастан, 
Қайырхомлық болып жастан, 
Күндей күлип, кеўил қосқан, 
Уэдесин берген, қайдасақ?

Өмир гүлим, кеўил тоғым, 
Жүрегиме салған шоғым, 
Көрмей, сөнбес жанган отым, 
Қэдирданым, сен қайдасац?

Сен ушын гездим дүньяны, 
Зийўардыц болмай паяны, 
Тақат етпей шыбын жаны, 
Жүректиц гилти, қайдасақ?

Шығалмадьщ шуғыл сөзден, 
Ғайып болып кеттиқ көзден, 
Душпан қуўды сизди бизден, 
Кеўлимниц хошы, қайдасац?

Гирян болып ғэрип гезген, 
Орыс, қазақ қалмай бизден, 
Елге келип хабар сезген, 
Интизарым, сен қайдасац?

Ҳэр муқамға атьщ дөнип, 
Лаўлап жанған отық сөнип, 
Қара жерге жемтик болып, 
Дийдарсыз кеткен, қайдасац?

Аллаға сыйынып мэзи, 
Шэриятты бузып қазы, 
Көриспесек, бол ыразы,
Рухы мазарым, қайдасац?





Қара дағньщ уша башы, 
Қарлы болур, қарсыз болур, 
Бир ғош йигит йат еллэрдэ, 
Маллы болур, малсыз болур.

Бэҳэр өтип, келсе язлар, 
Сэлланышар сэрўиназлар, 
Ғацқылдашан қуба ғазлар, 
Көлли болар, көлсиз болур.

Хорезмдэ қалды жайлар, 
Шекэр олдым аҳы-ўайлар, 
Тағ башынан ақан сайлар, 
Селли болур, селсиз болур.

Кэрўанлар кешэр шөллэрдэ, 
Сухсурлар ушар көллэрдэ, 
Бир ғош йигит йат еллердэ, 
Тилли болур, тилсиз болур.

Йат еллердэ ғош йигитлэр, 
Иүрэкинэ салман дэрдлэр, 
Мойны қулаш эрэби атлар, 
Яллы болур, ялсыз болур.

Арзыў-эрман пэлек иши, 
Тынмай ақар көзим яшы,
Иат еллердэ йүрген киши, 
Йоллы болур, йолсыз болур.

Кимэ айтай арзыў-ҳалым, 
Көцлимдэ кеп қыйлы-қалым,
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Өткен өмир-маҳы-салым, 
Белли болур, белсиз болур.

Ғэриб Зийўар күндэ ағлар, 
Иүрэкимдэ шоқдур дағлар, 
Рэцбэрэц ашылған бағлар, 
Гүлли болур, гүлсиз болур.



ЕЛДИ КӨРЕР КҮН БАРМЕКЕН?

Арзыу эйлер КӨЦИЛИМИЗ өз йуртымызға барғалы, 
Ярыў-дослар ҳэм қэдирдан билэн бирге жүргели, 
Роҳим эйле, патшаҳым, елге жеткер сен мени,
Я илаҳим, елимди көрер күнлер бармекен?

Ҳақ эзелде эйлемиш ошбуў йүриш бизге несип, 
Ярыў-достан айрылып, қайғы-думан басқа түсип, 
Бирге жүрген қызыў-жаўан, яран менен көрисип,
Яр билэ ҳэмдэм болып жүрмеге күнлер бармсксн?

Сақлағыл, пэрўардигарым, биз бул ғэрип бэндэни, 
Билменем, меҳман етипсец нешше күн жан тэндэги, 
Малыў-мүлким, ҳэрне барым тапсырдым мен тэциргс, 
Билменем, пәрўардигарым, елди көрер күн бармекен?



ДӘЎРАН БОЛМАДЫ

Сэнемлер қолында тилла саз едим, 
Ҳэўижге келтирер жэнан болмады, 
Туғырда талпынған алғыр баз едим, 
Қэлпе-сэйядларым маман болмады.

Өмир берсе иши-тысы эрманлы,
Не дэркар сүрмесец беш күн дэўранды, 
Шөллерде йүгүргэн аҳыў-жэйранды, 
Сэйяд алған шенли дэўран болмады.

Әлип қэддим далдек болып бүгилди, 
Көзлеримнен қанлы яшым төгилди, 
Жол бойына үйген ҳасыл йүгимди, 
Базарға елткендей кэрўан болмады.

Дэрек йоқ ушырған қуба қушымнан, 
Базарым тарқады ерте пешиннен, 
Кэрўан өткен ўақта мениқ тушымнан, 
Көцил мүлким жолға энжам болмады.

Сырым наш етмедим ҳэргиз ҳеш кимге, 
Ситэмкэр эйледим жанға беш күнде, 
Гүзар дэрбентине қурған көшкимде, 
Дэртимди дэртлесер ҳэмдэм болмады.

Дүнья бир көрсетип Лэйли жамалын, 
Алды кетти пикри-зикри қыялым, 
Қырман таяр ўақта бермей шамалын, 
Шамал берсе, атар қырман болмады.

Бүлбүлди зар етип шэйда гүллэрэ, 
Мэжнүндек айдабэн шөлден-шеллэрэ,



Нэсийбим көп шашып ғайры еллэрә, 
Шөплеп болдым десем, тамам болмады.

Менде ўатан болды елатсыз қалған, 
Бағларынан бүлбүл ушып, зағ қонған, 
Зийўар дер, дүньяға келгеним ялған, 
Менде бир бийқайғы заман болмады.



ӨТЕРСЕЦ

Бул дүньяда ашылмаса ықбальщ, 
Эрман билен жылай-жылай өтерсец, 
Бир келмесе абырай алар заманыц, 
Эрман билен бул дүньядан өтерсец.

Қара түн түнерсе қабағын үйип, 
Баўырьщ жанып, азабына иш күйип, 
Қорққаныцнан сэлем берип ийилип, 
Әрман билен қайғыланып өтерсец.

Муратқа ақыры бир күн жетерсец, 
Мақсет билен тынбай талап етерсец, 
Бақ келмесе, жылай-жылай кетерсец, 
Мақсет питпей, эрман билен өтерсец.

Келген бэле жаман елицнен бөлек, 
Мысалы үстине жығылған терек, 
Өмириц болса, бахыт керек, бақ керек, 
Бақ болмаса, эрман билен өтерсец.

Журт сораған патша эдил болмаса, 
Қазы, рэйис туўра саўал алмаса, 
Айтқан ўэде-ықрарында турмаса,
Бул дүньядан эрман билен өтерсец.

Кэпирдиц кэпири болған моллалар, 
Тилиниц ушынан өтирик аллалар, 
Өзини молла деп садақа алар,
Соны көрип, эрман билен өтерсец.

Көп айтыўға қосықты да ҳал керек, 
Ҳэзлик керек, мэслик керек, мал керек,
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Қэтқудаға туўры соқпақ жол керек, 
Жол болмаса, эрман билен өтерсец.

Баярьщ мийнетке ҳақы бермесе, 
Жылағанда көз жасьщды көрмесе, 
Рэҳэтиц аз, мийнетиц көп демесе,
Ҳақы алалмай, эрман билен өтерсец.

Қарацғыда турған жақтыға инкар,
Мен де, жазған, торга түскен бир суцқар, 
Неге болдым бул залымға гүнэкэр, ~
Деп қыйналып эрман билен өтерсец.

Гүнэкэр биз емес, бизден басқалар,
Жол таўып жүре алмас қара қасқалар, 
Мен табалмай жүрмен жардан жасқалар, 
Әрман билен бул дүньядан өтерссц.

Байымбеттиц инсанлыққа саны жоқ, 
Онда ҳүрмет етер аға-ини жоқ,
Оған рэҳмет айтар қэўендери жоқ,
Оны көрип, әрман билен өтерсец.

Халқым билер дэртимди ҳэм өзимди, 
Еситкенлер тьщла айтқан сөзимди, 
Ғэплет жумдырып тур мениц көзимди, 
Әрман билен сен де, Зийўар, өтерсец.

Ким болады мениц пушты-панайым, 
Душпанға Зийўэрди бермс, илаҳым, 
Ашылмаса мениц ығбал-талайым, 
Әрман билен, Зийўэр, сен де өтерсец.
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ҚУБА ҚУШ

Кеттиқ көздэн ғайып болып, 
Келҳа-ҳа, қуў-қуў, қуба қуш, 
Мен гезермен сайыл болып, 
Келҳа-ҳа, қуў-қуў, қуба қуш.

Ушмағыл бадньщ өринэ, 
Шықмағыл дағныц сэринэ, 
Рэҳим ет атныц теринэ, 
Келҳа-ҳа, қуў-қуў, қуба қуш.

Өлсец меннен болғыл ыразы, 
Йоқдур сендек ҳеш бир базы, 
Қалды изицдэ мэллэ тазы, 
Келҳа-ҳа, қуў-қуў, қуба қуш.

Атац-туйғын, енеқ-лашын, 
Қаршыға-жийен қардашыц, 
Келип көргил көзим яшын, 
Келҳа-ҳа, қуў-қуў, қуба қуш.

Енец-туйғын, атақ-суққар, 
Сен көрсе, титирер аўлар, 
Өрдек, ғазыў, сүйлин, зағлар, 
Келҳа-ҳа, қуў-қуў, қуба қуш.

Сен бир қуштыц алғыр базы, 
Йолда қалды мэллэ тазы,
Мен күтэрмэн қышыў-язы, 
Келҳа-ҳа, қуў-қуў, куба қуш.

Сени қуўды шум кара куш, 
Қутылай десец, бир елге түш.



Ел таппасац, бермаған уш, 
Келҳа-ҳа, қуў-қуў, қуба қуш.

Үргилейин мен көзицнен, 
Қанат-қуйрық ҳэм өзицнен, 
Душпаньщ кетти изицнен, 
Келҳа-ҳа, қуў-қуў, қуба қуш.

Сени дейүб Зийўар ағлар, 
Йүрек-бағрын ота дағлар, 
Өлгэншэ истэб сорағлар, 
Келҳа-ҳа, қуў-қуў, куба қуш.
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МӘНИ НӘҒМӘТУЛЛАЖАНДЫН АИЫРДЫЦ

Багры қаттық, намәҳрибан шум фэлэк, 
Мэни Нэғмэтуллажандын айырдьщ, 
Йүзлэри хүршиддек мэнали мэлэк,
Мэни Нэғмэтуллажандын айырдьщ.

Кимсэни хор эйлэб, кимни зар эйлэб, 
Кимсэни ЙОҚ эйлэб, кимни бар эйлэб, 
Рэҳим етмайин, маца қасд-қэҳэр эйлэб, 
Мэни Нэғмэтуллажандын айырдыц.

Нэғмэтулла дейиб болдым дийўана, 
Йүзимни от урыб мысал пэруана,
Азаб киби эйлэб емди баҳана,
Мэни Нэғмэтуллажандын айырдыц.

Заман эглэнмэйин өшсин дийдарыц, 
Йықылсын, емирэнсин көшки-эйўаныц, 
Қапафэләк, йоқдур сэниқ ийманыц,
Мэни Нэғмэтуллажандын айырдыц.

Фэлэк, сендан бирнеше күн сүйиндим, 
Ҳижр отына күйиб, шу күн күйиндим, 
Қапафэлэк, энди сендан түнилдим,
Мэни Нэғмэтуллажандын айырдыц.

Рэҳим эйлэ жаныма Расул, Әнбия, 
Нэғмэтулла дейиб болдым кэмийна, 
Нэйлэйин мэн сэца, ялғаншы дүнья,
Мэни Нэғмэтуллажандын айырдыц.

Қапафэлэк, мэлик хубдур заманы, 
Субҳи-шам башымда қайғыў думаны, 
Нэйлэйин мен сэца, ялғаншы пәний,
Мэни Нэғмэтуллажандын айырдыц.
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хош имди
Қашшақлық дүньяда ҳэрнедин яман, 
Кетер олдым, мэна рухсат бер имди, 
Айланып келгенше болғайсыз аман, 
Меҳрибан мушфықым кэбам, хош имди.

Бақсам, ҳеш нэмэ йоқ солы-сағымда, 
Кэбаб олдым мен пақырлық дағында, 
Эйра түштим яшьщ йеткен шағында, 
Меҳрибан мушфықым, рухсат бер имди.
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Ғапыл олма, яд ет ҳақны субҳи-шам, 
Ҳақнық зикри билэн болғайсац даўам, 
Тил үзре дуғада болғыл элмудам, 
Меҳрибан мушфықым, рухсат бср имди.

Яшын, йетип сениц, өтти заманьщ, 
Йелдек йелип йүкирип етти дэўраныц, 
Мэҳшэр күни йолдаш болсын ийманьщ, 
Ғамхорым атажан, қолыц бер имди.

Кетер болды уғлыц Ҳажыниязы,
Аман болса, барып қайтар шул йазы, 
Бәнэгэ мэўит олсам, болғайсац ыразы, 
Кем кеўилли гедей атам, хош имди.

Сэргиздан йолыны еттим ирада, 
Қудайым йеткергей мақсуд-мурада, 
Уғлыцньщ ҳаққында болып дуғада, 
Меҳрибан мушфықым кэбам, хош имди.

Мыц да бир ырзаман, ата, мен сендин, 
Келурмән, шықмаса жаным бул тэндин,

II

О



Жан барда қаза бар, ырза бол мендин, 
Ғамхорым атажан, қольщ бер имди.

Ҳажынияз айтур, төккил көз яшыц,
Сэниц бел мэдарыц, көцил қуўанышыц, 
Мэўит олсақ, ийманьщ болғай йолдашьщ, 
Ғамхорым атажан, қольщ бер имди.



ҒАМ ЙЕМӘ

Мени кетти дийип көзден яш төкип, 
Бойныц бурып, мэлүл болып ғам йемэ, 
Әлипдек қэддицни йай киби бүкип, 
Бойньщ бурып, Ҳүрзадажан, ғам йемэ.

Мен кетермен алты ай арқаға йайағ, 
Игнимде қоржыным, элгимде тайақ,
Мен кетермен, балам, енди элўидағ, 
Бойныц бурып, Ҳүрзадажан, ғам йемә.

Көзицнен яш төкип, болмағыл мэҳзүн, 
Ғам шекип, ҳалыцны әйлэмэ зэбун,
Сағ олсам, иншалла, келурмэн бир күн, 
Бойныц бурып, Ҳүрзадажан, ғам йемэ.

Мэни кетти дейүб, жаным, ағлама, 
Хунабалар йутып, бағрыц дағлама,
Ерте турып, «ата» дийип йығлама,
Мен келурмэн, Ҳүрзадажан, ғам йемэ.

Ғам-ғуссада олма, пистә дэҳаным,
Лэфзи жандын сүшүк, шийрин зибаным, 
Келурмэн, бар олса тэнде бу жаным, 
Бойныц бурып, Ҳүрзадажан, ғам йемэ.

Иншалла, көрермэн жамалыц келин, 
Йүргәйсэн сағ олын, ойнайып-күлип, 
Мен келурмэн ҳэрне танқаным алып, 
Бойныц бурып, Ҳүрзадажан, ғам йемэ.

Қэддицни бүкмэгил хунаба йутын,
Гүл йүзиц солдырма ҳеш матам тутып.



Келурмэн, өлмэсэм эжелим йетип, 
Бойньщ бурып, Ҳүрзадажан, ғам йемэ.

Йығламағыл, өмириқ болсын зияда, 
Қайғы шекип қан йутмағыл дүньяда, 
Көзицдин яш төкип, қызым Ҳүрзада, 
Бойньщ бурып, мэлүл болып ғам йемэ

Кетер болды атац Ҳажыниязы,
Сағ олсам келурмэн барып шул язы, 
Бэнэгэ мэўит олсам, болғайсац ыразы, 
Бойньщ бурып, Ҳүрзадажан, ғам йемэ.

"й:

€



ҚАЛ ИМДИ

Йығламағыл қара көзге яш алып, 
Жаным үзрэ сэўер қозым, қал имди, 
Мен кетәрмэн дүнья ушын баш алып, 
Зибан үзрэ сөзлер сөзим, қал имди.

Сэргиздан йўртыны қылдым ирада, 
Қудайым еткүргей мақсуд-мурада, 
Ата-анац ҳаққында болып дуғада,
Сэўер қозым, ағламайын қал имди.

Тэўеккэл эйлэйүб қылмышам сапар, 
Үмийдим көп ерүр, тапқайман зэфәр, 
Қудайым сақласа, йоқдур ҳеш қатэр, 
Көрер көзим, ағламайын қал имди.

Мэн кетэрмэн, қозым балам, йығлайып, 
Әлимэ сэўт алып, бағрым дағлайып, 
Атақны өртеме, қозым, ағлайып,
Сөзлер сөзим, ағламайын қал имди.

Сэн ағласақ, қозым, көцлим бузылур, 
Жисмим ота күйип, бағрым езилур, 
Әзиз тэнде шийрин жаным үзилүр, 
Көрпе қозым, ағламайын қал имди.

Қудайым өмирицни қылғай зыяда, 
Хоры-зар етмегэй еки дүньяда,
Мэн кетмишэм узақ йола пияда, 
Нэғмэтулла, ағламайын қал имди.

Алты айлық арқаға кетэрмэн йайағ, 
Игнимде қоржыным, элимде таяқ,



Аллаға тапшырдым, уғлым, элўидағ,
Бел мэдарым, Нэғмәтулла, қал имди.

Сэн ерүрсэн көрер көзим рэўшаны,
Бағы бостанымныц таза гүлшэни, 
Аллаға тапшырдым, уғлым, мен сэни, 
Мэлул олып, ағламайын қал имди.

Көзимниқ рэўшаны, жаным, эй, уғлым, 
Сэргизданны хэҳиш еткен бу көцлим, 
Иншалла, келүрмэн, йетмесе өлим, 
Бойныц бурып, ағламайын қал имди.

Сени тапшырмышам, уғлым, аллаға, 
Тэкийэ қылып, ялбармышам қудаға,
Сэн ушын кетэрмэн мал деп арқаға, 
Жигер-бағрым, ағламайын қал имди.

Хош аман бол, Нэғмэтулла, бир қозым, 
Көцлимниц қуўанышы, жиғерийбэндим, 
Мунда турай десем, йоқдур илажым, 
Қанлар йығлап, ағламайын қал имди.

Кетер сэргиздана Ҳажыниязы,
Аманда болғайсац, көцлим қуўанышы, 
Белимниқ мэдары, башымныц тажы, 
Сәўер қозым, Нэғмэтулла, қал имди.



Бундын кетер болсац имди сэргиздан, 
Алла ярыц олғай, атам, хош имди, 
Көзлеримдин яш орныға ақар қан, 
Меҳрибаным, кэбам атам, хош имди.

Сен кетерсец сэргиздана бел бағлап,
Мен мунда қалурман мудамы ағлап, 
Кеше-күндиз йүрэк-бағрымны дағлап, 
Ғамхорым атажан, кэбам, хош имди.

Сапарьщ оц болып, болғай куда яр,
Әўлия, энбия болғай мэдэдкар,
Не бизде напақа, не либас бар,
Ғамхорым атажан, кэбам, хош имди,

Мен ушын ғам йеме, кэбам, аман бол, 
Ҳэргиз ғам йемегил, сен шадыман бол,
Ҳэр йерде йүрсец де, ата, аман бол,
Кетсен, йолыц болсын, ата, хош имди.

Сен кетерсец, ҳалым не кешер мунда, 
Сағ-саламат олғыл йүрсец ҳэрқанда,
Тез жетискил, йығламағыл сен анда, 
Ғамхорым атажан, кэбам, хош имди.

Йоқдын бизни бар эйлэгэн Қудайым, 
Бизлэрни бэладан сақлағай дайым, 
Дийдарьщны несип еткей илаҳым, 
Ғамхорым атажан, кэбам хош имди.

Қайғы бирлэ кешер угльщ шэб-руузы,
Ғусса бирлэ загнырандек гүл йүзи,

НӘҒМӘТУЛЛАНЫЦ АТАСЫНА АЙТҚАНЫ



Бизлэрни сақлағай Қуданыц өзи, 
Ғамхорым атажан, кэбам, хош имди.

Ҳақтаала болғай сениқ ғамхорьщ, 
Шадлық билэн йегейсец сен нэҳэриц, 
Қуда нэсийб қылғай йэне дийдарыц, 
Ғамхорым атажан, кэбам, хош имди.

Сапарьщ оц болғай ҳэмде йолдашьщ, 
Аллаға тэкийэ қыл ҳэм ет саўальщ, 
Дуғададур Нэғмэтулла бул уғлық, 
Ғамхорым атажан, кэбам, хош имди.

Ө



Хызыр Ильяс олып сениц йолдашьщ, 
Болғай, ата, сэца Алла яр имди,
Қырық шилтэн ғайып ерэн олып йолдашьщ, 
Әўлиялар болғай мэдэдкар имди.

Ҳиммэт қурын буўып белге, хош олып, 
Толып-ташып, дэрья киби жош урып, 
Аман-есен бир-биримизге қошылып, 
Рэқиблэрэ болғай жэҳан тар имди.

Ағламай нэйлейин, кетэн йериц даш,
Сен болмасац, ақар көздин қанлы яш, 
Баш-аяғым ялан йэне өзим яш,
Қудайым сизлэрэ болғай яр имди.

Сағ-сэламат болып йэне өлмесец,
Ыразы ермэн, келип мени көрмесец,
Шул йерден, атажан, эгэр келмесеқ,
Янар йурэкимде мыц яра имди.

Келур-келмэсицни имди өзиц бил,
Көзимдин қанлы яш ақар мисли сел,
Бэнага сен келмесеқ, ата, шул йерден, 
Мунда уғльщ, қызьщ болар хор имди.

Айральщ, атажан, өлимдин яман,
Қудайым сақлағай бәладин аман,
Кетер олсац, атажаным, сэргиздан,
Аманда болғайсац, ата, бар имди.

Көтерилди сениц нэсийбэ дузық,
Нэсийб олғай йэне көрмеклик йүзиц.

ҲҮРЗАДАНЫЦ АТАСЫНА АЙТҚАНЫ



Ҳүрзада нашарьщ-бир ялғыз қызьщ, 
Кеше-күндиз мудам саца зар имди.

Болурман, атажан, қайғы дүньяда, 
Қудайым йеткергей мақсэд-мурада, 
Көзидин яш төкип қызыц Ҳүрзада, 
Күндэ ҳэрман тилэкиқде бар имди.

Ҳүрзада ҳаққыцда дуўада дайым, 
Келурсец, бар олса тэнде бул жанық, 
Дийдарыцны нэсийб еткей қудайым, 
Хош аллаяр, атажаным, бар имди.



СЭЛАМ ДЕГЕЙСӘН

Абдуллажан, сэца атам ушыраса, 
Ҳажынияз сэлам деди дегейсэн,
Көзи Я Ш Л Ы Ғ ,  муқлығ анам ушыраса, 
Уғльщ мэндин сэлам деди дегейсэн.

Уғльщызньщ машаққаты зыяда,
Элинде таяқы, өзи пияда,
Руўзы-шәб элмудам болсун дуўада, 
Уғылыцыз сәлем деди дегейсэн.

Мен кетэрмэн көздин қанлы яш ақьш, 
Дүнья дийип жисмим отлара яқып, 
Дэсмаясыз сэргиздана ылақып,
Меҳрибан атамға сэлам дегейсэн.

Мен кетмишэм йурттын шықып, аҳ урын, 
Қайыл олып, ҳақныц ҳэмирине көнип, 
Ҳүрзадажан келсэ сэца йүкирип,
Атан, мэндин сэлам деди, дегейсэн.

Халыс сэламьшны йеткүр сэн мендин, 
Келурмэн, шийрин жан шықмаса тэндин, 
Нэгмэтулла келип сораса сэндин,
Йол үзирэ атацды көрдим, дегейсэн.

Сағ-сэламэт барсац мундын елимэ, 
Муҳэммэднияз, Ш энияз-еки инимэ, 
Мэндин сэлам дегил молла Еримэ, 
Ҳажынияз сэлам деди, дегейсэн.

Қалпақыйман деди ҳаслы ҳэм задын, 
Сандағлыман деди, сорсақ елатын,



Билэйин деп сорадым сизгэ өз атым, 
Атым Ҳажынияз деди, дегейсэн.

Қашыма бир молла келип қой көзли, 
Мияна ҚЭД, сүшук тилли, нур йүзли, 
Лэбизи қандыў-набат ҳэм шийрин сөзли, 
Мэндин саца сэлам деди, дегейсэн.

Улығ-кишик, ғэрез улығ елимэ,
Ҳэмдэм олып бизии билэн йүрэнэ, 
Ашамайлы-қыят бизни билэнэ, 
Ҳажынияз сэлам деди, дегейсэн.

Мундын аман барсац бизиц эллэра, 
Бизни көрэнлэрә сэлам дегэйсэн, 
Жигэрли йигиткэ, геззал қызлара, 
Қуда ушын сэлам деди, дегэйсэн.

Мен кетэрмэн тэкийэ қылыб кудаға, 
Сэни тапшурмишэм қэдир аллага, 
Хожа, сайид ҳэм машайих, моллага, 
Барсац, мендин сэлам деди, дегэйсэн.

Мендин сэлам дегил елиу-елатына, 
Тэўэққуф етмадим язан хатына, 
Ашамайлы-қыят азаматына,
Көп-көп мендин сэлам деди, дегэйсэн.

Биз мунда саламат кетин барамыз, 
«Сэлам» дегил, көрсэц муцлы анамыз. 
Баян эйлэй сана, сорсан мэканымыз, 
Абас корганында деди, дегэйсэн.



Салман бизни шеккэн меҳнэт я тузы, 
Қудай ушын йеткэр мендэн буу сөзни, 
Нәғмэтулла, Ҳүрзадажан сораса бизни, 
Атац саг-саламат, көрдим, дегэйсэн.

Мендэн сэлам дегил қардаш-туўғана, 
Рэҳим қыл көз ЯШ йүзини йуўғана,
Иол үстидэ барсац Абас қорғана,
Молла Эрмак сэлам деди, дегэйсэн.

Қашыма бир молла келиб кара көзли, 
Мияна қэд, сүшик тил, мүнэўўар йүзли, 
Лэфзи қантдәк, қандалат шийрин сөзли, 
Мендэн саца сэлам деди, дегэйсэн.

Қалнақыман деди, сорасам затын, 
Сандағлыман деди, мениқ елатым, 
Билэй ден сорадым йэнэ өз атын,
Атым Ҳажинияз деди, дегэйсэн.



Мэн кетэрмэн сэргиздана, Абдулла, 
Мэндин сэлам дегил молла Еримэ, 
Эжран эзийм тапқайсац тац лэ, Абдулла, 
Мэндин сэлам дегил молла Еримэ.

Мен кетэрмэн узақ йола қан йутын, 
Қоймасын дуўада мени унытын,
Менин билэн, Абдулла, қолны тутышып, 
Көп-көп сэлам дегил молла Еримэ.

Қудайым етмегей гамым зыяда.
Яд зйлэсин беш ўақ мэни дуўада, 
Қашшақлық дэрдидин кеттим пияда, 
Мэндин сэлам дегил молла Еримэ.

Қудайым өмир берип бизгэ кэмалын, 
Тилэрмэн кудадын аньщ уисалын, 
Кетдим бир көре алмай гүлдек жамалын, 
Көн-көн сэлам дегил молла Еримэ.

Кеттим бир коре алмай мүбэрэк йүзин, 
Көзге сүрмэ қылсам пайыньщ тозын, 
Қарыздарман, ишип-йедим кен дузын, 
Көп-көн сэлам дегил молла Еримэ,

Мэн кетэрмэн узақ йолға йол йүрип, 
Сийнэмни чэк етип, йүз мыц аҳ урып, 
Әрмандаман, кетэ алмадым бир көрип, 
Коп-көп сэлам дегил молла Еримэ.

Әрмандаман, кетэ алмадым ушырашып, 
Көзимдин яш төкип аца хошлагиьш,

МОЛЛА ЕРИМӘ



Аллаяр деп кайырлашып, хошлашьш, 
Көп-кеп солем дегил молла Еримэ,

Ҳажынияз кетти көздин яш төкип, 
Элипдек ҚЭДДИНИ яй киби бүкип, 
Ғамий-ҳижран билон бағрьшы сөкип, 
Көп-көп сәлам дегил молла Еримэ.



БИЛМЕДИМ

Кеттим елден, көп күн болды, яранлар, 
Ата-ана хабарыны билмедим,
Жат жердемен, бес жыл болды, яранлар, 
Ата-ана дийдарыны көрмедим.

Хабар Ж ОҚ елимнен, адам келмейди.
Не ҳалда екеним ҳешким билмейди, 
Шақалақлап қатарларым күлмейди.
Не бир ҳалат болғаныны билмедим.

Елимизде не бир ғошшақ нар қалды, 
Шадлық емес, қайғы-ҳэсирет, зар қалды, 
Келер ме деп ашық дилбар яр қалды, 
Аныц хабарыны ҳешбир билмедим.

Эй, Зийуар, СӨЗИЦНИ қойғыл қысқартып, 
Аҳ урып, жат елде қайғылар етип, 
Көрермиз бе, көрмеймиз бе биз қайтып, 
Шул ишлерниц илажыны билмедим.



КӨК ШОЛАҚ ИЙТКЕ

Есигимде жатып үрген, 
Жуўынды ишип дэўран сүрген, 
Дүнья-малдан артық көрген, 
Шонтық ийтим, аманда бол,

Бөгенекке қонар ғарға,
Арысы жоқ жаман арба, 
Тэғдирге илажьщ бар ма, 
Шонтық ийтим, аманда бол.

ПАЗЫЛБЕК

Пазылбектиц атасы йоқ, 
Мендин башқа панасы йоқ, 
Ғамхор болар енеси йоқ, 
Пазылды саған тапсырдым.

Пазылбек ишсе, бер набат, 
Ишкизгил қантыў, қандалат, 
Руҳым болсын саца шад, 
Пазылды саған тапсырдым.



НУРҒАЛЫЙҒА

Бу сэлэмни язмышам ол Нурғалый ашнамызға, 
Бир неше сүҳбэт ушын Изимбетин берсин бизгэ, 
Жақсы тыцлап ҳэм қулағы салынар ошбу сөзгэ, 
Иоқса алып қашпағыма шубҳа йоқ келур гүзгэ, 
Сабыр етип тақат қылара мендэ мэдет қалмады.



ЮМОР-САШРАЛЫК I 
КОСЫК/1АР



яқшыды
Бирге отырған, эй, йигитлер, 
Ацырғаннан сөз яқшыды. 
Дегишмэ айтыц ҳэр қызға, 
Хош йигиткэ қыз яқшыды.

Саўық, мэжилис, мерекеден, 
Нама шерткен саз яқшыдур, 
Лэўҳил махпуз ўэл кэламий, 
Қуран алланыц кәламий,
Ҳэр қызға ҳэзил айтмақ, 
Дегишмениц йоқ элэмий.

Ушар өрдек билэн ғазлар,
Қуп яқшыдур сүҳбэт, сазлар, 
Ацырғаннан, қатар қызлар, 
Сизиў-бизгэ сөз яқшыдур.

Бийлэр кецес сорар ханнан,
Сөз соралы қыз-жаўаннан, 
Қатар қызлар, аиырғаннан, 
Дегишме айтқан көп яқшыдур.

Йигит қумар шай ишмэгэ,
Қыз ушын жаннан кешмэгэ, 
Қулақ сальщ, қатар қызлар, 
Сөзим болур дегишмэгэ.
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ДҮЙСЕН ҚАНДЕКЛИ

Алсац нэсийҳатым, тутсац сөзимди, 
Өлтир көк ийтицди, Дүйсен қандекли, 
Ақыр бир абырайсыз етер өзивди,
Өлтир көк ийтицди, Дүйсен қандекли.

Ийт уғырлық қылмас, бежерсец баштан, 
Күнде бир тойдырсац қарныны аштан, 
Кимсэни айырар сыпыра-шанаштан, 
Өлтир көк ийтинди, Дүйсен қандекли.

Бул ийт уғырлық қылар яқын-йырақтан, 
Кимди айырар майдан, кимди-торақтан, 
Айырылып көшерсен Күлкихожақтан, 
Өлтир көк ийтицди, Дүйсен қандекли.

Ҳэр қэдем атқанда таўшан алса ҳэм, 
Атасы арабтан туўра келсе ҳэм,
Әкеиниц көзини көрип қалса ҳэм,
Өлтир көк ийтицди, Дүйсен қандекли.

Сүриўли қойыц жок, я пада малыц, 
Сонда ҳэм мурныцда бир қап шамалыц, 
Әлҳасыл, өзице қалар обалыц,
Сол ийтицди өлтирмесец қандекли.

Бул ийтицниц пайдасынан кешпесец,
Я айырылып, елден аўлақ көшпесец, 
Жегип күшин, сүтин саўып ишпесец, 
Өлтир көк ийтицди, Дүйсен қандекли.



ҚЫЗЛАРЫКИМ...

Қызларыким ҳайты-байрамда минэрлэр ат үстигэ, 
Йигит илэ ат шападур тағ-төпэниц үстигэ,
Хуки, қарсақы киби, салсац қулағьщ сэстигэ, 
Башыда бир шаршы руўмал, ойыр аларлар дәстигэ, 
Белине жүн жип буўып, шот-кетпен лар дэстигэ.

ҚЫЗЛАРЫ ЖҮК АЛДЫНДА...

Қызлары жүк алдында тэнҳа жатарлар уйқылайып, 
Нэўжаўаны келип аца, ҳэзил етерлер бақлайып, 
Малы берген ышқыны қоя билмес сақлайып,
Яры келип зар етерлср, бэкорэтин йоқлайып.

ҚУП КӘКИР

Қуп кэкир, ҳэр ян сокир, гүпшек-көшерди майлап ал, 
Сийсери жылытпа ишип, бел-балталарды сайлап ал, 
Қой тери постын кийип, белицди мэкком байлап ал, 
Шайды қой, пэтирди қой, қолыца айры, арқан ал,
Сен барғаннан титиресин, гүллон тоғайға қайғы сал.



АЛА ҚУС

Аспанда жүр ала-ала көринип,
Жерге түссе қуйрығынан сүринип, 
Балақ жүни тепкиринен түрилип, 
Тарландек титиренер бизин, ала қус.

Ала қустыц бир минези артықты, 
Байбосынньщ бир таўыгын тартыпты, 
Ел болып қэҳринен аньщ қорқыпты, 
Ала қус емесдур, бул бир бэлэ қус.

Ала қустыц бүркит киби тырнағы, 
Ҳасла жаздырьшмас, урса қармағы, 
Елге аўыр түссе керек салмағы, 
Соныцдай биймаза бизиц ала қус.

Ала қус тэрийпи журтқа жайылды, 
Қораз-таўык-бэри жиннен айрылды, 
Алған аўы мерекеде сойылды, 
Соньщдай зэбердес бизиц ала қус.



Я сендин шэўжели, бақанлы қалды,
Я  сендин кэтқуда сақаллы қалды,
Я сендин қатынлы, токаллы қалды, 
Еки көзиц қанға толды, Айзада.

Жигитлер жүреди кейницде шалқьш, 
Үгиттен шықпасац танадай балқып, 
Бетиц сепкилленип, қурсағьщ қалқып, 
Бир күн өкинерсец өзиц, Айзада.

АИЗАДАҒА

ҚОРАЗ КЕМПИРГЕ

Кемпир болса ҳэм қылтыцлап қыздай, 
Не бир сөзлери бар ап-ашшы дуздай, 
Жылдан-жылға өнср ашып баратыр, 
Бурынғы ислеген гүнасы аздай.

Әлле қашан өлип байы Қораздыц, 
Қайта туўған күни-айы Қораздьщ, 
Талабы шуғыллық, ҳөнери зина, 
Алдында дозақдур жайы Қораздыц.

. }



ҮЗИЛДИККЕ

Атасы Сайымбет, қызы Үзилдик, 
Алдында хызметкер қыздай сүзилдик, 
Бир лэўент қыз екен, соқыра биз билдик, 
Бизиқ аты-жолымызды билмеди.

Бул дүньяға кимсе келип, ким кетер, 
Лэўентлиги Өте қыздан бес бетср, 
Сөйлегенде тикке-тикке сөз қатар,
Атасы мектепке берген емести.

НӘБИИРАҒА

Қэлменбайдыц қызы молла Нэбийра, 
Дуўтарға таққандай жипек тар бсрсин, 
Шайыў-темекиси, қантыў-набаты, 
Қурбан-ҳайттьщ алымына зор берсин.

-

КӨРИНДИ

Шүкир ҳақнық дэргайына, 
Тециз көринди,көринди, 
Астымдағы арық ябым, 
Семиз көринди, көринди.

Қасымдағы еки уғры, 
Доцыз көринди, көринди...



ОЧЕРК-КОСЫК4АР
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КӨРИЦ

Молла Зийўар той-тамаша кылай деп, 
Сэрэнжәм шайысын тутышын көриқ,
Мурат етип, журт жэбдисин йығай деп, 
Ойыншы-сазенде йығышын көриц.

Бир күни эзм етип, Қоцыратқа барып, 
Қантыў-набат жэне тахта чай алып,
Қоцырат яраныны тойға шақырып, 
Тирийекиў-қашқашны алышын көриц.

Атыны миниўбан эйлейип ылғал,
Келди Қэллибектиц үйине пинҳал,
Кеўлинде Зийўардьщ болмай қыйлы-қал, 
Ялғыздыц ол үйде ятышын көриц.

Кирпиги төкилип, мурны иймейип,
«Күйеў, мениц сарпай пулым бер» дейип,
Сол қыздьщ сэўкеле, либасын кийип, 
Бэдҳасыл ғырнақтьщ келишин көриц.

Ҳэммеси жэм болып келип қаладан,
Қызын излеп таппай майдан арадан, 
Ақырында дөҳмет пенен жаладан,
Келип күйеўини тутышын көриц.

Молла Зийўар билэн молла Мэдемин,
Бири қызын истэп, бири ҳэм зэнин, 
Тутақлашып бул еккиси бир-бирин,
Ўэйисбай алдына барышын көриц.

-  Ант мендин, жан мендин, гүўа ҳэм мендин, 
Үмийдим көп ерүр, бай аға, сендин,
Алған пулыц ҳалал ана сүтийдин, -  
Дебан көз яшыны төкишин көриц.



ж 

к# 

' '

Қутлымурат Ўойисбайға дад етип, 
Болған ҳэдийсени бир-бир нақыл етип, 
Сөзин мақул етип, бир-бир тьщлатып, 
Ялганды ялгандын айтышын көриц.

«Жэбири-ситом бул Зийуардан жетти» дсп, 
«Тезэ билмэй ҚЫ ЗЫ М  сууга кетти» деп, 
«Өлтирдим деп өзи ықырар етти» деп, 
Ялгандын ҚЭСЭМЯД етишип көриц.

Асылмай, буўылмай, йоқса өлинмэй, 
Өлики, тирики аныц билинмэй,
Адамзат көзинэ ҳасла көринмэй,
Қуда ҳәмири билэн кетишин көриц.

Қазы Халмураты, ақырзаманы,
Башыйдын ҳуш кетти, қурып дэрманы, 
«Қай тэрепте бий ағаныц мийзамы?» 
Сыбырлап Қошқардан еорышын көриц.

Көрсетсе, тьщламас мэжази эждат, 
Гүмансыз, ийманы жокдур, бийшафқат, 
Ҳүкимни шэрҳлеп қазы Халмурат, 
Мустафа шэриятын бузышын көрин.

Ялғаны йоқ ерүр, ырасдур сөзи,
Қарадур дүньяда рэқибниц йүзи,
Бир кеше ишинде бэдбахныц қызы,
Худа ҳэмири билэн кетишин көриц.

Шақырып жэм етии аға ҳэм иниц,
Худаны умытып, жутубап динин,
Қызыньщ дағўасын молла Мэдемин, 
Қутлымурат бийге сатышын көриц.



Худаньщ қүдиретин көриц, дец-душлар, 
1̂  Хошпэҳим, идрэкли, сэҳиб дилкэшлэр,

Сэдир болып көцилдеги йоқ ишлэр,
Бу капафэлекниц гэрдишин көриц.

Қаллыбек, Қарақул-екки иниси, 
Аннақул, Аймурза, Сүйин орысы, 
Ялғаннан ант ишип йигит-ғаррысы, 
Наҳақтан қырық тилла алышын көриц.

Қырық тилланы өзбек бийи алды деп, 
Өзлери ант ишип, куры қалдық деп,
Бир йазда үш уғлы бирден өлди дсп, 
Душманныц шор тартып күлишин көриц < г

Аға беглср, пэҳим эйлесец сен буны,
Заман эгленмэйин болдым зэбиўни, |
Ҳақ ол қэтқуданыц қызыньщ қуны,
Базурдын қырық тилла болышын көриц.

Зыяд етсин өмирин буныц бир Худа,
Өлгенде ийманын эйлесин ата,
Әдалатлық билэн енди бий аға,
Қайта шэриятқа косышын көриц.

Буў иш йүрер дийип Худа пэрманы,
Дүнья ҳэзин көрип, сүрип дэўраны,
Қырмызы тон кийип, минип йорғаны, ’ ^
Зийўарньщ беглердэк йүришин көриц.



ЯРАНЛАР

Үйден шықтық шэҳри Хийўа эзм етип, 
Қоцырат қаласына бардық, яранлар, 
Қэлмен келди базар жайда еситип, 
Дэрья арқасына өттик, яранлар.

Қэлмен, Жэлмен бизге қарамай кетип, 
Жаман ябы билән дарғадан өтип, 
Дэрьяньщ лэбинде изинен жетип,
Үш күн жолдас болдық бирге, яранлар.

Үшеўимиз соншама жоллардан өтип, 
Намазшам ўақтында Өгизге жетип, 
Бэримиз ойласып, бир қыял етип, 
Баймақпы елине бардық, яранлар.

Хожанияз қайқыньщ үйин сорағлап, 
Ақбаўлы бир үйге тарттық қараўлап, 
Ҳэр ким өз атыны арбаға бағлап,
Үйге таман қэдем урдық, яранлар.

Үйден шығып ҳеш ким хабар алмады, 
«Сизлер кимсиз?» деген саўал болмады, 
Енди турарлықтай тақат қалмады, 
Ишкериге кирип бардық, яранлар.

Ол үйде бар екен бир еки жэнан, 
Кирпиги оқ киби, қашлары кэман, 
Кийген кийимлери мисли зағпыран, 
Қозғалып орнынан турды, яранлар.

Бизлерге наз етип, қашыны қақып, 
Дүмшеге суў қуйып, отыны яқып, 
Әдеп-икрам билэн отырды бақып, 
Ғуншадек ашылып күлди, яранлар.



-  Жигитлер, айып етпец, урыўьщыз кимдур? 
Агацыз КИМ эрур, бийициз кимдур?
Рэйис ҲЭМ қазьщыз, мүфтициз кимдур? -  
Дейип бизден саўал сорды, яранлар.

-  Урыуымыз сорасац, сандаўлы-қоцырат, 
Ағамыз Әўезбий, қэтқуда Самурат, 
Рэйисимиз Тоққыздур, қазыйул ҳажат, -  
Дийип оған жуўап бердик, яранлар.

Атқа от болмады, меҳмана-зийнет,
Ол үйде болмады бизге ҳеш ҳүрмет, 
Улық-киши, бизден пэндиў-нэсийҳат, 
Баймақлы елине конбац, яранлар.

Тац азаннан ҳэмме атқа ер койып,
Мэзи асқатықсыз гөжеге тойып,
Зэбд етип атларды қамшылап сойып, 
Қарабайлыға да жеттик, яранлар.

Алыстан көринди бир еки қара,
Изинен жетистик шабыса бара,
Сорасып қарасақ, кенегес бийшара,
Қойшы екен, барып билдик, яранлар.

Үйинде бар екен бир еки қызы,
Бири қызыл гүлдур, бири қырмызы,
Бу кеше Қэлменниц айы-жулдызы,
Қэлмен аны көрип янды, яранлар.

Шул күн атқа өз мэйлинше жем берип, 
Сүйлинли палаўды жедик дем берип, 
Шады-қоррам болып, атты мецгерип,
Хийўа шэҳэрине кеттик, яранлар.



ШЫҚТЫ ЖАН

Көп сэлем мендин бирадар, ашнайыў, дүў жэҳан, 
Шиддэти рузый жудалықдур, қыямэтдин яман,
Алты сан алашны гездим, тапмадым намыў-нышан, 
Иншаалла, гүзге елге барарман, болсам аман,
Аҳ, дэрийға, ўаҳ, дэрийғ, мьщ саны эрман шықты жан.

Тэкийэ эйлеп ол халықыў-эламды мен еттим сапар, 
Тапмадым мэҳбубымны, гезип жэҳанны ҳеш хабар, 
Шарқ урып гезип жэҳанны, жутыўбан қаныў-зэҳэр, 
Көзимэ уйқы алмайын, зар ағлабэм шамыў-сэҳэр,
Аҳ, дэрийға, ўаҳ, дэрийғ, мыц саны эрман шықты жан.

Назарыў-Шүренни гездим, ҳэм жэне Қаракесек, 
Ожрайыў-Кетени гездим, халық ара болдым өсек, 
Гездим ол ноғай, орысты, ҳэмдағы Қыпшақ, Естек, 
Билмэдим ҳасла хабар, кимдин сорағлап жекме-жек, 
Аҳ, дорийға, ўаҳ, дэрийғ, мын саны эрман шықты жан.

Жақайым, Жекейни гездим, қырғызыў-уўак билэн, 
Шылжыўыт, Шүйитин гездим, хэм Тилеўкабақ билон, 
Бир неше күн ҳэмра болдым лағнэтий саяқ билэн, 
Гезлесип мен үлфэт олдым бир пара қазақ билэн,
Аҳ, дэрийға, ўаҳ, дэрийғ, мыц саны эрман шықты жан.

Мен аралап көрмишэм Байбахты улы Қадыр сыйык, 
Бул қазаққа хан болып өткен екен Султан шыйық,
Улуғ Ойыл, Кишик Ойыл, Қобда, Елек, гездим Жайық, 
Қалды мендин гезбеген ец арқада Қулан кийик,
Аҳ, дэрийға, ўаҳ, дэрийғ, мыц саны эрман шықты жан.

Есентемир бэрше урығын гезер ердим аралап,
Мени көрип қуўалады беш угры атын сабалап,



Атны ушлап туттылар, найза, қылышқа жаралап, 
Қыяметлик ДОС оғынды, қушақласып жол сорағлап, 
Аҳ, дорийға, ўаҳ, дэрийғ, мын, саны эрман шықты жан.

Дэрбэдэр болып гезибан бул алашта нешше ай, 
Тапмадым ҳеш бир хабар, кимдин сорасац-назнай, 
Қалмады ҳеш бир алаш, мен гезмеген мэгэр адай,
Бул фэлэкниц гәрдишийдин башымда бардур аҳ-ўай, 
Аҳ, дорийға, ўаҳ, дэрийғ, мьщ саны эрман шықты жан.

Көрдим ол Арыслан султанны-гүллэн қазақныц ағасы, 
Мыс-қола, жезден қуйылмыш еркэн атыныц тағасы, 
Көйлеки қулпылы шыт, кундыз тоныныц жағасы, 
Хуп-эжеп намаз оқырлар қатыны, бала-шағасы,
Аҳ, дэрийға, ўаҳ, дэрийғ, мын; саны эрман шықты жан.

Гездим ол ногай, орысны, ҳэм Орынбор қаласын, 
Кеше-күндиз зар етип, эйлеп қудаға наласын,
Әлиме алып ўарақны, сияхдан ҳэм хамасын,
Хат қылып битдим қағазға буў муҳаммес намасын,
Аҳ, дэрийға, ўаҳ, дэрийғ, мыц саны эрман шықты жан.

Молла Ерим, сен оқығыл ашынки Зийўар дэнтерин,
Тапмадым ҳасла хабар, гезип жэҳанныц кишўарин, 
Ақылы-ҳуўшым кетти излеп ол залымньщ духтарын, 
Гезип ол йерниц йүзин, минип алашнын, атларын,
Аҳ, дэрийға, ўаҳ, дэрийғ, мыц саны эрман шықты жан.

Бу қазақныц йокдур ханы, муфтий, рэйис, қазысы, 
Лэҳзе саат қарары жоқ гүз, қысы, бэҳәр, жазысы, 
Өзини суўпы тутар, ҳарамы ишин-жеп бағзысы, 
Қазан-аяқ, табағын аралан жүрср тазысы,
Аҳ, дэрийға, ўаҳ, дэрийғ, мыц саны эрман шықты жан.
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Бар екен бир арыуы, аты оньщ Айша ерүр,
Қулшық ойда көрдим аны, беллери қыпша ерүр,
Йол азабын көп көрипмэн, ҳэр саатым күншэ ерур,
Ҳэр күним айша ерүр, ҳэр бир айым йылша ерүр,
Аҳ, дэрийға, ўаҳ, дэрийғ, мық саны эрман шықты жан.

Бэндедурман, ыразыман қэдир қуданьщ ҳэмирине, 
Қабылыў-қайыл ерүрмен шум пэлекниц жэбирине, 
Сағ-саламат барсам елге, гүз өтип, жаз-бэҳэрине, 
Көрмэнэм қайтьш бу журтты, барсам Хорезм шэҳрине, 
Аҳ, дэрийға, ўаҳ, дэрийғ, мыц саны эрман шықты жан.

Молла Зийўар аҳ шекер, эйлеп кудаға аҳы-зар,
Бул жэҳанды зиндан етти бизге ол пэрўардигар, 
Жатқаным Алласүгир үйи, руўы эждар,
Бул саламымды елиме жеткеринлер зинҳар,
Аҳ, дэрийға, ўаҳ, дэрийғ, мыц саны эрман шықты жан.



АИТЫСЛАР



ӘЖИНИЯЗ БЕНЕН ҚЫЗ АЙТЫСЫ

Ә ж и н и я з:
-  Айтаман айт дегенде қыз элўаны, 
Жигиттиц топқа түсер ец палўаны,
Көрген соц тақат етип туралмадым, 
Төсицде еки бирдей қос алманы.

Қ ы з:
-  Ҳаў, жигит, бар ма жиниц, саў ма дениц? 
Солмеди бойымдағы тапқан миниц? 
Кисиге рухсатсыз қол саласац,
Сорасац «жол ҳақы» деп, жоқ па тилиц?

Ә ж и н и я з:
-  Шырайьщ жылтырайды, күлимлейди, 
«Өзимде жоқ ғой сирэ миним»,-дейди, 
Қойныца рухсатсыз суқсақдағы,
Қолыма қатты-қутты илинбейди.



ӘЖИНИЯЗ БЕНЕН ҚЫЗ МЕЦЕШТИЦ АЙТЫСЫ

-  Өлецди айталмайды ҳешким мендей,
Мен айтаман өлецди кеменгердей,
Сақлап қойып кара өлен, ырыс бола ма,
Айт дегенде өлецди қоя бермей.

Өлецди меннен басқа өлецшилер,
Айталмас айт дегенде ҳеш кидирмей,
Көп ишинде өлецди мен айтаман, 
Албырамай, жацылмай, ҳеш мүдирмей.

Ер киси еки талай жыр болғанда,
Болмайды мениц менен ким тецелтай,
Бул жерден турын кетсек, қызығы жоқ, 
Сенлерге бес-алты аўыз айтып бермей, 
Өлецди ашыўлансам жен қоярман,
Жаз бағын, гүзгн сойған семиз сурдай.

Хожеке, айтып өлец ҳарыдыц ба?
Болмаса жасын, жетин қарыдьщ ба? 
Қызыман Байтурсынньщ, атым Мецеш, 
Хожеке, эли мени таныдыц ба?

Ә ж и н и я з :  - Мен өзим өлец айтып ҳарымадым,
Аўыльща, бир эрманым, дарымадым, 
Қазақта Мецеш те көн, Дэмеш те көп, 
Бурыннан көрмеген соц танымадым.

М е ц е ш: -  Хожеке, былтыр мени көрмедиц бе?,
Мениц Мецеш екенимди билмедиц бе?, 
Қайтканда Арал жактан бир баламен, 
Үстиме суў басында келмедиц бе?

Ә ж и н и я з :  - Жүзиц ысьщ көринер бир көргендей, 
Айтысып күни-түни бир жүргендей, 
Былтырғы суў басында жалацаш кыз, 
Сенбедин, сынық өркеш ғарры ингендей.



-  Астыма минген атым сур қарагер, 
Сорғалап сур қарадан ағады тер, 
Моллалар көрисиўди суннет дейди, 
Хожеке, көрисейик, қольщды бер.

Ә ж и н и я з ;  -  Көриссец, экел қольщ, аў, қыз бала, 
Жасыцды узақ қылсын Аллатаала, 
Былтырғы суў басында Мецеш болсац, 
Жүрсеқ бе аман-есен сен бийшара?

М е ц е ш: -  Мен жүрмен аман-есен, ойнап-күлип,
Той болса, өлец айтып дәўран сүрип, 
Аман барып, есен-саў келдициз бе, 
Атац-атац, ағайин, журтыц көрип?

Ә ж и н и я з :  - Мен келдим ағайин, журтым көрип,
Атам менен анама сэлем берип,
Не қыларын өзиц бил, қыз ақ Мецеш, 
Қолыца бир ақ суцқар келди қонып.

М е ц е ш: -  Үстице кийген тоныц қызыл болсын, 
Хожеке, өмир жасьщ узын болсын,
Енди сеннен жол болсын сөз сурайық, 
Келипсен тойханаға, жольщ болсын.

Ә ж и н и я з :  -  Еситтим сизди алаштан бал қымбат деп, 
Мен келдим бир көриўге қандай зат деп, 
Қоймады ҳеш еркиме мырза Қожбан, 
Тусында ақ Мецештин өлец айт деп.

М е ц е ш: -  Мен өзим қызыл тилге журттан озған, 
Келдиц бе жецемен деп мени, жазған? 
Жатып калған жериқнсн сүйрслеклеп, 
Айтыс деп алып келди ме мырза Қожбан?

Ә ж и н и я з ;  -  Айтыс деп алып келди мырза Қожбан, 
Мен де сендей қыз көрсем арқам қозған, 
Болғанда сэҳэр ўақта қызығын көр, 
Тосацлығым бар мениц, еле қызбан.



М е ц е ш: -  Өлецге сен де озсац, мен де озган, 
Көргенде өлецшини арқам қозған,
Көсилип жолым үйде жата бермей,
Келдиц бе жецермен деп мени, жазған?

Ә ж и н и я з: -  Сен де озсац өлецде, мен де озған, 
Көргенде өленшини арқам қозған,
Қалай айтсақ олай айт, қыз ақ Мецеш, 
Шайтаным сескенбейди сендей қыздан.

М е ц е ш: -  Өлецге сен де озсақ, мен де озған, 
Көргенде өлецшини, арқам қозған, 
Айтыссац, жазығы жоқ, мен жецермен, 
Киси жоқ киши жүзде өлецге озған.

Ә ж и н и я з ;  - Өлецге сен де озсац, мен де озған,
Ацлап шап байталыцды, жығылар, жазған, 
Байталыцныц борбайына қамшылама,
Ҳеш жерде бар ма байтал аттан озған?

М е ц е ш: -  Байталым ҳэр бир аттан озып жүргсн, 
Қазақта ат жоқ буныц шацына ерген, 
Байталым жүйриклиги журтқа мэлим,
Ҳэр тойда бас бәйгиге келин жүрген.

Ә ж и н и я з :  -  Ақ Мецеш, бүгин тац ас, енди жатпа, 
Жатағойсац, байтальщ болар қатпа,
Байтал шаўып бэйги алмас деген сөз бар, 
Ат пен шаўын байталыц тыртацлатпа.

М е ц е ш: -  Байталым ҳэр бир аттан озып жүрген,
Мал көрмес бул байталды атқа берген, 
Байталым ҳәр бир аттан озып еди, 
Айтта-тойда қазақтан сыншы көрген.

Ә ж и н и я з :  -  Байталыц, айтыўыцнан, жүйрик байтал, 
Бизде бар гүрец айғыр, шым қара жал, 
Байталдыц қуйрық жалын күзеп алып, 
Арғымақ айғыр сал да, баласын ал.



М е ц е ш; -  Жазгытурда мэс больга агар Жайық,
Орыслар ол Жайыққа салар қайық,
Истесец қайым өлец, қайрыларсад,
Хожеке, жөн өлецди айтысайық,

Ә ж и н и я з :  - Мен өзим өлец баслап айталмайман,
Өлецди биреў айтса, қайталмайман,
Жөн өлецди қыйын айт, қой, қайым айт,
Ақ Мецеш қыз, изицнен мен қалмайман.

М е ц е ш; -  Аўылымньщ ақсақалы Қасым, Тасым, 
Бизлерди сурап барса тец қурдасым, 
Келбетиц хантөредей келисипти,
Жыльщды айт, Ҳажеке, неде жасыц?

Ә ж и н и я з ;  -  Той болса қызыл тонды кийермисец,
Отына ашықлықтьщ күйермисец,
Жылым қой, жасым қырықта, қыз ай Мецеш, 
Сен маған жасым сурап тийемисец?

М е ц е ш: -  Ҳажеке, жасыц қырьщта, жыльщ қойды, 
Дүньяньщ кызығы тек айт бен тойды,
Мен саған тийер едим шыным менен, 
Биреўге эке-шешем берип қойды.

Ә ж и н и я з; -  Не қылсын бермей сени, мал болмаса, 
Ишпеге айран, жемеге нан болмаса,
Ҳаўа анадан қалған жол, нетер дейсец, 
Күйеўиц алпые жасар шал болмаса?

М е ц е ш :  -  Сур қара суў ишеди, жем бермеймен, 
Минемен қысы-жазы, дем бермеймен,
Шал десец де бу Бекиш өзиме жас,
Мен өзим бозбаладан кем кермеймен.

Ә ж и н и я з ;  -  Ақ Мецеш, мынаў турған ярыцдағы-ай, 
Асылған қэтебинде нарьщдағы-ай,
Олай демей, ақ Мецеш, не дейсен, сен?



Шал да болса, езицниц барьщдағы-ай, 
Ылайық ақбоз үйге бала екенсец,
Өлгени күйеўицниц -  сорьщдағы-ай, 
Сени алған мынаў турған Бекиш болса, 
Түнде байыц, күндиз бир қулыцдағы-ай, 
Шал да болса, бэри бир, қутлы болсын, 
Бир есаптан өзицниц қульщдағы-ай.

-  Ҳажеке, келмегейди керилшегиц,
Боз үйде усламасын ериншегиц,
Усы жерде сеннен бир сөз сорайын, 
Елицде бар ма сениц келиншегиц?

Ә ж и н и я з :  - Жыйылып тамам Тама табынша жоқ,
Мыцсан сэрдар орыстьщ ханынша жоқ, 
Үйимде қатыным бар айдан арыў, 
Қазақтыц он қызы бир санынша жоқ.

М е ц е ш: -  Елицнен сен қазаққа не деп келдиц?
Жоқарыдан, төменнен не гэп билдиц? 
Обалы мойыныца жецешемнин;,
Оны таслап, казаққа не деп келдиқ?

Ә ж и н и я з :  -  Елимнен мен қазаққа мал деп келдим, 
Жоқарыдан, төменнен ҳэр гэп билдим, 
Өзициздей үлкен-үлкен мырза қыздан, 
Елтири сеқсеқ алайын мен деп келдим.

М е ц е ш: -  Елтири жоқ, бар саған, алсац, шобыт, 
Елтиреге қазақтыц өзи де жут,
Аман барсац, балаца тон қыларсац, 
Берейин тери-терсек, тилесеқ, мут.

Ә ж и н и я з :  -  Алайын мен терицди, сен берсец мут, 
Бермесец, кетеримде қалар умыт, 
Бермеген сорағанда елтирицди,
Берерсен келсе орыс, ноғай, уцғыт.
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-  Ҳажеке, қайт елиқе, жыйнасац мал, 

Қайтпасан,, жецешеме болар обал,
Орысқа бар елтирим, өзине жоқ,
Ишице пышақ ур да, жарыла қал.

Мэмбет төре бас болып келеди қол, 
Көплиги қолдьщ жүрсе, қазылар жол, 
Мецешим, қоц етицди аяйын ба,
Маған десец, орыстыц қатыны бол.

-  Айтысып мениц менен, тиреўиц ким? 
Жығылсац көп ишинде, сүйеўиц ким? 
Қалпақпысац, сартпысац, өзбекписец? 
Әкец қойған аты ким, сүйегиц ким?

Бир алладан басқа жоқ сыйыныўым, 
Қудайым сүрнитпесин, бир тилеўим, 
Әкемниц қойған аты Ҳажынияз,
Руўым қарақалпақ, сол сүйегим.

-  Қалпақ болсац, жанымсац, жат болмасац, 
Сақалыца ақ енген қарт болмасац,
Қольщ жайып бизлерден бир тилерсец, 
Усы күни, Ҳажеке, қарт болмасац.

Ә ж и н и я з: -  Мен тилермен еле де, сен бермессец, 
Бизлерди мүсэпир деп көзге илмессец, 
Мен де бир аса журттьщ адамы едим,
Ақ Мецеш, қэдиримди сен билмессец.

М е ц е ш: ~ Сен маған кел дедиц де, келмедим бе?
Еле мен қэдирицди билмедим бе? 
Ҳажеке, еле меннен не тиледиц,
Мен саған, тиледиц де, бермедим бе?

Ә ж и н и я з :  — Астыма минген атым сур қаражал, 
Көкирегиме бир бөлек кирди қыял,
Өзиц айттьщ күн бурын, «сен тиле» деп, 
Ақ Мецеш, ал, тиледим, қойныца ал,
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М е ц с ш; -  Астыма минген атым сур қарагер, 
Сорғалап сур қарадан ағады тер,
Ҳажеке, ацлап сөйле көп ишинде,
Еситсе, Бекиш сениц етицди жер,

Ә ж и н и я з :  -  Бойына қара суўдьщ питер қайық,
Шал Бекиш алған екен сениц айыц, 
Бекиштен сен қорқсац да, мен қорқпайман, 
Минермен бир байталдыц сурап майын.

М е ц е ш: -  Питиссе түркпен-адай усы быйыл,
Гүз больш салқын түссе, атланар қол, 
Талақтай жабысып бир айырылмайсақ, 
Қойным түгил, мойнымнан садаға бол.

Ә ж и н и я з :  -  Өлецге мен де жетик, сен де жетик,
Айтсацшы, жетик болсақ, мундай етип, 
Ерегиссем, экеце малым берип,
Ақ Мецеш, сени аларман қатын етип,
Ақ Мецеш, ойлаймысақ, алған байыц,
Ақ сақал, көзи қызыл, тиси кетик,
Сөз өзице келерин билмейсен, бе?
Мен садагац боларман сеннен қэйтип?

М е қ е ш: -  Ҳажеке, ашыўланба ойыныма,
Ашыўлан гүнам қойып мойыныма, 
Көцлиц соғар, қолыцнан ҳеш ис келмес, 
Болмаса, алар едим қойыныма.

Ә ж и н и я з :  -  Алар болсац ал, М е ц е ш, қойыныца,
Мен салайын қолымды мойыныца, 
Көрмеген ислерицди көрсетейин,
Сен мениц шыдай алсац ойыныма.

М е ц е ш: — Шыдамас жигит мениц булғаўыма,
Ҳеш бирин тецгермеймен шылғаўыма, 
Жаз байлап, гүз жиберген кер гүрецдей, 
Сескенбеспен бир түнги ырғаўьща.



Ә ж и н и я з: -  Жақканы бизиц елдиц жыцгыл отын,
Өзге отындай жыцғылда жоқты түтин, 
Көрейин бардасыцды, қыз ақ Мецеш, 
Қойыныца алшы мени бир ғана түн.

М е н е ш: -  Аўылға бар десем де, баралмассац,
Барсац да, үй сыртына келалмассац, 
Ҳажеке, тойханада мақтансац да,
Барғанда қойыныма киралмассац.

Ә ж и н и я з :  -  Елимде айтта-тойда жүриўши едим,
Қызлар менен ҳэм ойнап күлиўши едим, 
Қалай айтсац олай айт, қыз ақ Мецеш, 
Елимде сендей қызға барыўшы едим.

М е ц е ш ;  -  Не татлы бул дүньяда, татлы екен туз, 
Биледи Мецеш дссе, киши, уллы жүз, 
Хожеке, сеннен мен бир сөз сурайын, 
Бизлердей бар ма елицде эдеми қыз?

Ә ж и н и я з; -  Ақ Медеш, қыз ишинде сен көз ойнақ,
Көрмеген сулыў қызлар Астырт-Ойда-ақ, 
Көрмеген еулыў қызлар бизин елде,
Ҳеш кайсысыньщ бети шубар, емес сойлақ, 
Қазақта ақсақ, шойнақ көп бола ма? 
Бир-еки, үшин көрдим усы тойда-ақ, 
Несийбец больш барағойсац бизиц журтқа, 
Астьща атан түйе минип жайдақ,
Малсыз, пулсыз мени ал десецдағы,
Алса алар тоқаллыққа, алмас бойдақ.

М е ц е ш: -  Ертец тура азаннан ел көшеди,
Көшкен күни адамньщ көцли өседи, 
Ҳажеке, сеннен мен бир сөз сурайын, 
Қызларьщыз не жейди, не ишеди?

Ә ж и н и я з :  - Жегени майлы палаў, ишкени шай,
Шай ишип, палаў жесе, кеўили жай,
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Қолында шыны кесе, шыны шайнек,
Ишеди қантлы шайды қара суудай,
Басында жипек түрме, шайы жегде,
Қызлары бизиц елдиц, мине, сондай,
Қызлары бизиц елдиц ана қуўдай,
Қазаққа былтыр келдим, быйыл келдим,
Мен еле кергеним жоқ қызды ондай.

М е ц е ш: -  Көшкенде қызларыцыз не минеди?
Айтта-тойда қызларьщ не кийеди?
Қарақалпақ деген де журт болып па?
Дегенин қарақалнақ немене еди?

Э ж и н и я з :  - Көшкенде көлецкели бар күймеси,
Көйлеги дарайыдан, он түймеси,
Шылдыры, өнир моншак бар жэнеси,
Билезик, жузик, сырға, көн немеси, ^
Бели кылдай, өниринде ҳэр түймеси, @
Тастан қатты төсинде қое мэммеси, &
Кийинип ҳайтлап шықса оны-беси, ®
Ҳеш айланбай кетпейди көрген киси, ^
Көринер ишкен асы тамағынан, @
Сен түгил, ҳүрлер менен барды бэси, ®
Арқадан бирли-жарым қазақ барса,
Бир көргеннен қалады аўып ееи.

М е ц е ш: -  Қосылса еки жақсы, балдай болар,
Биреўи тэн, биреўи жандай болар,
Ҳажеке, сеннен мен бир еөз сурайын, Ө
Жигити сизиц елдин қандай болар? ®

0
Ә ж и н и я з :  -  Жигити бизин елдиц болар ғошшак, ©

Белинде тиллэ кэмар, алтын пышақ, ®
Жигити бизиц елдиц, мине, сондай, ®
Пашшайы сымлы балағы жинек шашақ, @
Мингени арғымақ ат, мойны қуўдай ®
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Үстинде ақ баслы ер, басы шошақ,
Басында алтын жүўен, қос сийнемент, 
Көйлекшесинин, шашағы қушақ-қушақ, 
Өткерген қуйрығына алтын ғубба,
Жалы менен кекилинде маржан моншақ, 
«Қарақалпақ халық па?» деп шалжақлайсац, 
Журттан озған экец сениц бай ма сонша-ақ? 
Үстицде бир тоқтылық кийимиц жоқ, 
Жайыц жоқ мақтанғандай, ҳалыц да шақ,
Ақ Мецеш, ҳайтты да қой, тойды да қой, 
Үйицде усла да отыр қазан-ошақ. 
Қарақалпақ қазақ пенен тенбе-тец журт, 
Көрмей-билмей сыртынан қылма мазақ, 
Қап-дорбацныц жыртығын тигип отыр, 
Қолыца алып кетик қазан нышақ.

М е ц е ш: -  Астырттан қалпақ келер жетеленген,
Ҳэр үйден пэтия берип нан тиленген, 
Ҳажеке, елин сениц мырза болса,
Келеди қалнақ неге тентиреген?

Ә ж и н и я з :  -  Жаз болса тамам табын шабады шөп,
Суў ишип, суўсынына қара нан жен,
Ҳэр елдиц ондай ашы болмаймекен?
Аш қазақ бизин елде оннан да көп.

М е ц е ш: -  Астыма минген атым шубар шолақ,
Қалы бар саўрысында жолақ-жолақ,
Қазаққа тоқаллықа қызын берип,
Шарад не мақтанғандай, қалнақ-шунақ?

Ә ж и н и я з :  -  Ақ Мецеш, дэўрениц сүр ойнан-күлип,
Бул дэўран өтер сеннен аттай желип,
Қоян жылы қазақлар жутағанда,
Астыртқа арқаланын барды бүлип,
Күн көрди қазақлардыц кэтқудасы,
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Аўзы түкли қулларға қызын берип,
Сонда өзицдей қызды алдық тоқаллыққа, 
Қальщына бир көйлеклик бояқ берип.
Ат минип күн көрип жүр күйеўинен,
Еле де қатнасып жүр барып-келип,
Бул заман келме гезек сондай заман, 
Айтасац оныц несин салық кылып.

М е ц е ш: -  Ҳажеке, сен де ойнап дэўраньщ сүр, 
Қазаққа келген қалпақ қатынын көр, 
Ийтлердей күшиклеген шубырысып, 
Ертип ол балаларын не қылып жүр?

Ә ж и н и я з :  -  Лқ Мецеш, апаларыц жүргендағы,
Баласы жылап қалмай ергендағы,
Әкеси бир бояққа берген апац,
Төркинлеп төркинине келгендағы.

М е ц е ш: — Мен өзим өлец айттым он жасымнан, 
Атандым ақын Менеш жас басымнан, 
Өзимниқ усы тойда күйеўим бар, 
Қарақалпақ, тезирек кет касымнан.

Ә ж и н и я з :  -  Қарағай, қайыц ағаш терек емес,
Елице сыбай қондым, ерек емес,
Тусықа қызбекен деп келип едим,
Маған да сендей қатын керек емес.

М е ц е ш: -  Қазаққа быйыл келдин, былтыр келдин, 
Қатыньщ, балақ таслап, не деп келдиц? 
Аўзьщ жап, ацлап сөйле, қарақалпақ, 
Мениқ қатын екенимди қайдан билдин?

Ә ж и н и я з :  -  Қазаққа былтыр келип жаттымдағы, 
Несип еткен дузларды таттымдағы, 
Келеди неге ашыўыц, қыз ақ Мецеш? 
Билмесем де қатын деп айттымдағы.



М е қ е ш: -  Ҳажеке, былтыр жатсац, быйыл да жат, 
Ерк өзицде, еринсеқ, елице қайт,
Ишинде КӨП адамныц қатын дедиц,
Мени қатын дегенициц себебин айт.

Э ж и н и я з :  -  Айтайын мен себебин, муцлы М е н, е ш, 
Ақсақал алпыс жасар байыц Бекиш, 
Алпыс жасар киси менен бирге жатсац, 
Қоя ма катын қылмай тириде ҳеш.

М е ц с ш: -  Ҳажеке, изиндемен, сен кетпесец, 
Қурысын Мецеш атым, үдетпесем, 
Қатынлығым мойныма қоялмассац, 
Қалпақтан еки молла гүўа етпесец.

Э ж и н и я з ;  -  Бир байлаў сөз айтайын, шешесец бе?, 
Шеше алмасац, бул тойдан кешесец бе? 
Ақ Мецеш, мениц кеўлим инандырсац, 
Қызбан деп сен бир антты ишесец бе?

М е ц е ш ;  — Мен өзим байлаў сөзди шеше алмайман, 
Шешпесем де бул тойдан кеше алмайман, 
Ҳақ та болсац, ант ишпе деген сөз бар, 
Көп ишинде мен антты ише алмайман.

Э ж и н и я з ;  -  Шабылып жүйрик пенен талдыцдағы, 
Майрылын аяғыцнан қалдыцдағы,
Ҳақ болын усы жерде ант ишпесец, 
Мойныца қатынлығыц алдыцдағы.
Ақ Мецеш, айт, өлециц қойғаныц ба? 
Айтпаға өлец танпай қалғаныц ба? 
Журттан озған жүйрик ден еситиўши-ем, 
Таўысын шабысыцды қойғаныц ба?
Ак Мецеш, былтырғыны көрмедиц бе? 
Бағана мен жецермен демедиц бе?, 
Айтысын мениц менен бэс келмесиц, 
Былтыр-ақ суў басында билмедиц бе?



-  Төсек сал, үйге барып сен ғэнийбет, 
Ҳажекеқ атланғанша тэрбия ет,
Болмаса қатты қыстаў исиц сениц,
Ҳажеке, үйге барып түсленип кет.

Э ж и н и я з :  -  Ақ Мецеш, тусленбеймен, қондырмасац, 
Қонарман, көрпе жаўып тоцдырмасац, 
Қуры көрпе жабады екен деп куўанбайман, 
Қоналқама бир қозы сойдырмасақ.

М е ц е ш: -  Ҳажеке, кстсец қайтып келмеймисец, 
Бизлерде қозы жоғын билмеймисец, 
Семизлиги қойда жоқ, қошқардан туў, 
Саўлық сойсам, Ҳажеке, жемеймисец?

Ә ж и н и я з :  -  Кел десец, келмей, Мецеш, не қылайын, 
Тойдағы айтқан сөзиц сағынайын, 
Жемеймен деп нетейин, асқа, тақсыр, 
Сөйтсе де саўлық деген аты жаман.

М е ц е ш: -  Қылмады екеўимизди қудай қосақ,
Қушакласып бир үйде тамыр болсақ, 
Ҳажеке, саўлық сойсам, сойдырмайсақ, 
Жеймисец сойсам енди питеў тусақ?

^  Ә ж и н и я з : - Т у с а ғ ь щ  мениц ушын сой демеймен,
®  Өзиц сойсац, ақ Мецеш, қой демеймен,
©  Алдыцда қозыларыц болып турып,
®  Тусағықды, ақ Мецеш, мен жемеймен.

М е ц е ш: -  Мал тапсац, кирей сал да, Бухарға бар, 
Муцаймас, кирей салсац бир туўған нар, 
Ҳажеке, қозы жесеқ, мен сояйын,
Сарқ болған сары буўдан бир козым бар.

Ә ж и н и я з :  -  Мен көрейин деп келдим ақ жүзицди, 
Үмит үздим еситип мен сөзиқди,
Ат терлетип мен сени сорап келдим, 
Мени десеқ сой, Меқеш, саў қозьщды.
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М е ц е ш: -  Ҳажеке, ет жемейсец, кеўилиц ток, 
Соятуғын енди саған саў қозым жоқ,
Бир қабырға кенже туўған бир қозым бар, 
Сүйеги қатып, семирип, ержеткен жоқ.

Ә ж и н и я з :  -  Семирип ер жетипти қозьщ сениц,
Көрмей ме ержеткенин көзиц сениц, 
Төсине ол қозыньщ қол толғандай, 
Соймайсац қыйналғаннан өзиц сениқ.

М е ц е ш: -  Бул қозыны сой деме, мени десец,
Сен жерсец бул қозыны, қайтып келсеқ, 
Алдында саўлық етине бир тойып ал, 
Ушынарсақ қозы етин бирден жесеқ.

Ә ж и н и я з :  -  Ақ Мецеш, мал сеники, қалай айтсац,
Келмеймен ҳеш айланып, буннан қайтсам, 
Ушынсам, үш күн жатып жазыларман, 
Өзицдей жасы қайтқанға ушықлатсам.

М е ц е ш: -  Гүз болып мийзан түссе, қайтар кийик, 
Мергенлер кийик аўлар шоқай кийип, 
Ҳажеке, саў қозымды тыпырлатып, 
Соярман нетип саған көзим қыйып?

Ә ж и н и я з :  -Г ү з  болып мийзан түссе, қайтар кийик, 
Мергенлер кийик аўлар шоқай кийип, 
Өзиц сой да, Ҳажекецниқ пэтиясын ал, 
Болмаса, жеп кетермен урлап сойып.

М е ц е ш: -  Ҳажеке, көптен тилиц сынды сениц, 
Нэзерим бул қозыма сицди сениқ,
Қозым сойып, пэтияцды мен алайын, 
Нэзериц қайт болмасын енди сениц.

Ә ж и н и я з :  -  Кем емес қызыл тилге Шернияздан, 
Сөзице ашық болдым ала жаздан, 
Алтыннан айдары бар ул табарсац,
Қозыц сойып, пэтия алсақ Ҳажынияздан.



М е ц е ш: -  Сояман қозым сени, ырзалық бер,
Ҳажекец көп жегенде, бир саныц жер, 
Жаны қудай жолына, ети саған,
Қолым жайдым, Ҳажеке, пэтияцды бер.

Э ж и н и я з ;  -  Ақ Мецеш, толғатқаньщ егиз болсын,
Тапқаньщныц бири ул, бири қыз болсын, 
Қойдай қозылап, қояндай егиз-егизден, 
Төрт жылда туўған балац сегиз болсын.

Он жылда отыцныц басы улға толсын, 
Алганыц Бекиш пенен қоса агарып, 
Дэўлетин, жылдан, Мецеш, жылға толсын, 
Өзицниц өмир жасыц узын болсын...





ДЕМИШЛЕР

Әўелҳа дүньяға келди бэнижан,
Елли мьщ жылдан соц пэний демишлер, 
Инси-жинси, жанлы-жансыз бар инсан, 
Адам-кэрўан, дүнья-сэрўан демишлер.

Қүдирети күшлидур не қылса субҳан, 
Көптен соц жаратты топырақтан инсан, 
Кими кэпир болды, кими мусылман, 
Бэршениц атасы Адам демишлер.

Мүнэз^әр яратты ай менен күнди, 
Руўзы-шэб дийерлер күн менен түнди, 
Таўкы лэнет шайтан мойнына минди, 
Аньщ аты Иблис шайтан демишлер.

Дэргаҳьшан қуўды жырақ, даш болды, 
Ҳактыд ҳэмири билен бу не иш болды, 
Адам менен шайтан еонда қас болды,
Сол себептен бизге душман демишлер.

Абыл, Қабыл дөреп Адам, Ҳаўадан, 
Нуўҳы, Нэбий, Шийиш кешти дүньядан, 
Билмем, нешше мыц жыл кешти арадан, 
Бул дүнья бир пэний заман демишлер.

Қарун көзи дүнья-малдан тоймады, 
Луқман ҳэким мьщ жылғаша өлмеди, 
Сонша өмир бир зэрреше болмады,
Соцы бу дүньяныц эрман демишлер...

Бу жэҳанға бина болған төрт хаттаб, 
Қуръан, Таўрат, Забхур, Инжил доўир хаб,



Инсанларға қуда берсин деп инсап, 
Шэриятқа хызмет еткен демишлер.

Мусылманлар тутып қуръан тэғбирин, 
Мухаммед үммети қуда бирлигин, 
Шуньщ билен жууып кеуилдиц кирин, 
Ҳақ ҳэмирин машғул еткен демишлер.

Гэп айтсам келеди сөзлер дэмбе-дэм, 
Көпдур алғанларым ҳаяттан илҳам, 
Әлий ибн Әбиў Тэлиб Шэрияр ҳом, 
Диндарлықтан шейит кеткен демишлер.

Нешше эсир өтип кеткен арадан, 
Әўладлары туранларға тараған,
Алтьш Орда ҳэжетине жараған,
Дин муеьшман күн кеширген демишлер.

Инеаният болеац қуданыц қулы, 
Әўладлары Муҳаммедтиц үммети, 
Мунэеибли болмак шэриятньщ доеты, 
Пэнийликке садық болмақ демишлер.

Дин Муҳаммед пайғамбарлар өткенди, 
Төрт шэрияр оған хызмет еткенди, 
Налыш етип бу дүньядан өткенди, 
Руўзы-шэб поний дүнья демишлер.

Кеширереиз еөздин болеа хатаеы, 
Әбиўбэкир Мухаммед қэйин атаеы, 
Биринши шэрияр хэм халифаеы, 
Дуғрылық жольшы тутқан демишлер.



о

Омар, Осман, төртинши Шэрияр Элий, 
Терт шэрияр дер олардьщ жэмий, 
Ҳасан-Ҳүсен эўладлары Сейид Элий, 
Мусылманға шекис болған демишлер.

Айта берсец көпдур ҳаят түрлери, 
Фатима дер бийпатпаньщ пирлери, 
Бэршемиз бир Муҳаммед үмметлери, 
Ҳаслы нешше мыц жыл урпақ демишлер.

Ҳәр урпақтан муҳэжирлер көи келип, 
Суўдыр сөзли пасық жэҳэдке тольш, 
Бийлер инсапсыз жалатай болып,
Елге мүшкил ислер түсти демишлер.

Большты бир жьшы исырапыл даўыл, 
Ордаеы бузылып бирликли қаўыл,
Көп көшке ушыраи бир иешше аўыл, 
Муеылманға иосып кеткен демишлер.

Бир нешше жыл өтип кеткен арадан, 
Түркистаннан қарақалпақ тараған,
Дин Хорезм ҳэжетине жараған,
Урпағы бир, қэўми-ғардаш демишлер.

Айта берсем бу ҳаятны атма-ат, 
Хорезмли дияр мацғытлы қыят,
Нэзериме бина болды бул ҳаят,
Хат етии Зийўарыц язды демишлер.

Мацғыттьщ кеи болур мэнзил ханаеы, 
Ата теги бир эўладтын, баласы,
Қоцырат ден ат қойған қэйин атасы,
Сап көтерин енши алыеқан демишлер.



Қазақ, қырғыз, тэжик, түркмен даламыз, 
Өзбек, мацғыт, қытай-қоцырат сағамыз, 
Бир жағадан бас шығарып барамыз, 
Мусылманныц әўладлары демишлер.

Мацғытлы Қоцыратбек, Қытайбек аты, 
Қолдаўлы, ашамайлы, мүйтен, қыяты, 
Қыпшақ, кенегес, бэршэ зүрияды,
Он төрт ықлым қарақалпақ демишлер.

Арамыздан неше дэўир жыл өткен, 
Қарақалпақ саны сан мьщға жеткен, 
Инсапсыз залымлар ўас-ўайран еткен,
Елди аямастан қырған демишлер.

Жайхун, Сайхун-еки дэрья сағасы,
Қан мэкандур қарақалпақ даласы,
Өзбек, қазақ, қарақалпақ баласы, 
Әнжимлесип мэкан еткен демишлер.

Жэҳанға ҳаятдур Хорезм аты,
Өзбек, қарақалпақ, мацғыт елаты,
Мьщ жылға барабар Хийўа шэўкети, 
Қэўми-ғардаш, түркмен сырлас демишлер.

Мақтымқулы, Мир Алишер Наўайы, 
Туран, Түркистан, Хорезм жайы,
Халқы ушын хызмет еткен удайы, 
Ҳэзирети инсанлар гешти демишлер.

Хорезм дер мусьшманньщ панаеы, 
Күн-күннен өсер сезим-санасы,
Мыц еки жүз жигирма жыл сэнеси,
Бу ҳаятны Зийўар жазған демишлер.



Ғардашымыз эл Хорезм елаты,
Инсанға саядур оньщ қанаты,
Хийўалыға мэлим Ҳажынияз аты,
Тэлим алған елим мениц демишлер.

Жайхунды жагалап мацғыт еллери,
Ата мэкан қарақалпақ жерлери,
Хан тэрептен қоршаўланып беллери, 
Дэрья гүзарына көшкен демишлер.

Инсан болсац ялған гэпни сөзлеме, 
Таҳқиқын айт, нәпсиқаўлық гөзлеме, 
Рэҳимсиз исти ҳэргиз гөзлеме,
Ҳаслымыз бир инсаният демишлер.

Бирликли ис тиришиликтиц ураны, 
Шуғыл сөзлер бузақыньщ қуралы, 
Татыўлық ДОС инсаният нышаны, 
Нэсийҳаты пайғамбардыц демишлер.

Жаман сөздин ақыры опат кслтирер, 
Инсанды эзэзүл шайтан әлтирер,
Ғаўғалы ис бир күн басыца жетер, 
Нэмэртлерден аўлақ қашқыл демишлер.

Пазыйлетиқ болсьш инсанлық сенде, 
Әдеп-икрамлылыққа болсацыз бенде, 
Тэкэббирлик тутма бу эзиз тэнде, 
Жақсылыққа кеўил бөлгил демишлер.

Инсанға тилеқиз эўел денсаўлық, 
Дүньяныц тэшўиши инсанға бағлық, 
Жасартыў, көркейтиў, болмак кемтарлық, 
Өзицниц пығлыца бағлы демишлер.



Бул ҳаятны яздым елге хат етип, 
Қарақалпақ эўладларын яд етип, 
Бэше ғардашларны ықтықат етип, 
Ҳикаятым тамам болды демишлер
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Кетер болдық енди бизлер баш алып,
Хош аман бол, бизден қалдьщ, Бозатаў, 
Хошлашалы кара көзге яш алып,
Хош аман бол, бизден қалдьщ, Бозатаў.

Жер ҲЭМ ел билэндур, ел ҳэм жер билэн, 
Жерсиз елдиц күни дэрбедэр билэн,
Өмир ӨТТИ жүректеги шер билэн,
Қэдириц сениц бизге етти, Бозатаў.

Жоқ едим, бар болдым, кэмала келдим, 
Минип эреби атлар, дэуранлар сүрдим, 
Наньщды КӨП жедим, рэҳэтиц кердим,
Хош аман бол, бизден қалдьщ, Бозатау.

Нешше ўақ жақсыға ҳэмсүҳбет болдым, 
Шады-қуррам болып, ойнадым, күлдим, 
Душпанлар жэбирийдин кетермен болдым, 
Хош аман бол, бизден қалдыц, Бозатаў.

Сен баг един, бүлбүл ушты, зағ қалды, 
Пүткил денем жанды, иште дэрт қалды, 
Қыйсық Порқан атаў, сени жаў алды,
Хош аман бол, бизден қалдыц, Бозатаў.

Кимсениц анасы, кимниц эммеси, 
Кимсениц агасы, кимниц иниси,
Кимсениц ҚЫЗ, у г л ы ,  кимниц сицлиси, 
Этрек, Гүрген, Хажар асты, Бозатаў.

Кимсениц ҚЫЗ у г л ы ,  а р з ы ў л ы  я р ы ,

Кимниц қашы қара, көзи хунқары,
Әсир олуб, телмиришиб ҳэр сары,
Йыглаб ат алдында түшти, Бозатаў.



Атадан айырылды ғулфақлы уғлан, 
Сатылды, ҳүр башын эйледи гулам, 
Кимлер Ирақ кетти, кимлер кетти Шам, 
Кимселер Гүрд, Теҳран түшти, Бозатаў.

Кимсениц қардашы, уғыл ҳэм қызы, 
Тутылды күн билэн айыў-йулдызы, 
Ҳэрир атлас кийген кимниц ялғызы, 
Залымлар элгинс түшти, Бозатаў.

Қара көз, қыпша бел қыз билон жаўан, 
Йүзлери гүл киби, көзлери мэстан, 
Қуда ҳэмири билэн бардылар Балқан, 
Дэўлет қушы ссндин ушты, Бозатаў.

Кирпиги оқ аныц, қашлары кэман, 
Иүзлери қырмызы, хүршийди табан, 
Лэйли, Зүлейҳадай не гөззал жанан, 
Әсир болып қолға түшти, Бозатаў.

Сэҳэр ўақта тоб ҳэм дүпен атылды, 
Бенде болуб түштим, қолым шатылды, 
Пэрийдек қыз шоры болуб сатылды, 
Кэнийзлик башына түшти, Бозатаў.

Қала бузуб, түркмен бағрым дағлады, 
Кимсени дүпенлсп, кимди бағлады, 
Сенде көп мусулман уғлы йығлады,
Енди берекетиц қашты, Бозатаў.

Кимсе шэҳид болды, жандын айырылды, 
Кимсе гэда болды, малдын айырылды, 
Кимсе көзи хунқарынан айырылды, 
Басыца кыямат түшти, Бозатаў.



Тэғдийр Алланики, себеп Қоцыраттан, 
Бийрэҳим Сейилхан деген елаттан,
Айра түштиц ашамайлы, қыяттан, 
Елатсыз, жайлаўсыз қалдыц, Бозатаў.

Ер йигит башына мүшкил иш түшти, 
Йүрек-бағрым ғамньщ отына пишти, 
Елатыц үстицнен серпилип көшти,
Хош аман бол, бизден қалдыц, Бозатаў.

Көзим яшлы, мен кетэрмэн, шарам йоқ, 
Бир Қудадан басқа пушты-панам йоқ, 
Ҳэмме кетти, сенде турар адам йоқ,
Хош аман бол, бизден қалдьщ, Бозатаў.

Қала басы болдын сен молла Пирим, 
Өзиц тэлип-илим, коцлицде кириц, 
Қоцырат балаиды алса, ол ҳэм өз бириц, 
Хош аман бол, бизден қалдыц, Бозатаў.

Зийўарьщ хошласар қэдирицни билин, 
Көзини яшартьш, бағрьшы тилин,
Аман болса, ҳал сорасар бир келип,
Хош аман бол, бизден қалдыц, Бозатаў.



сөзлик

лгя.трь\—аўырльщ өлшеми, цадацтыц (409,5 гр) алтыдан бир бөлегине 
тец (68,25 гр)

ятля^сапасы, пазыйлети ҳәм т.б. жагынан ец жоқары, артықмаш
ағлаў-7. көзден жас төгиў, жылаў; 2. қыйналыў, зар әйлеў
ада (әда)-7. ис-ҳэрекет, ўақыя-ҳәдийсетщ ақыры, соцы, орынланыўы;

2. тәшўиш, дәрт себепли ҳалдан тайыў, тамам болыў 
ацяп-Кишы жузди жайлаган қазақтьщ үлкен урыўларътыц бири 
айры-от-шөпти көтериў, жайыў, топлаўушын арналган цурал, жаба 

-мудамы рэҳэтли турмыста жасаў кәйпи-сапа сүриў, 
ойнап-күлип, кеўилли күн кешириў 

ақбаўлы \ » - а ц  отаў 
ақ пышақлы-хокнйгн ҳәмеп алган
ақраб-7. Он еки жулдыздыц бири. 2. Шамсия жыл есабында сегизин- 

ши айдыц арабша аты (22-октябрь-21-ноябрь күнлерине туўра ке- 
леди)

ақы р-7. Бир нәрсент{ соцгы шегарасы, ец кейинги бөлеги, соцы. 
2. Даўамлы нәрселердиц соцгы бөлеги, жуўмагы. 3. Ис-ҳәрекет, 
ўақыя-ҳәдийселер ҳәм т.б. дьщ соцы, ацыргы мәўрити. 4. Ақыбет, 
иәтийже, жуўмац. 

акырет-шагилм болыў о дүнья, соцгы күн, цыямет күни 
алаш -7. улыўма қазақ руўларынын ески атамасы. 2. Пүткил қазақ 

халқы. 3. Халық, аламан. 4. Қазақ руўларыныц жаўыпгерликураны. 
5. Өзге руў, цәўимтщ адамы, бийгана, жат киси 

алғаны-текстте; ҳаял, қостар, жупты
алиф (алип, әлиф)-ораб әлипбесшшц биринши ҳәриби ҳәм онъщ аты. 
алиф (элиф) к,эа—қәдди-цәўмети келискен, узът, тик бойлы, 

сәрўщэўмет, гөззал, шырайлы 
амянат—исенимлилик; туўрылыц, ҳадалльщ; сақлаў ушын берилген 

нәрсе; саўга; мийрас 
арлз—мақулламаў, терис қараў: биреўди айыплап, өкпелеп сөйлеспеў, 

наразыльщ ҳалаты 
арақ-/яер, пуўланыў. (Арақ сэйлан-шып-шып тер ағыўы  ̂
арасат—7. Қыяметте жәми ада}мзаттыц тирилип топланатугын



майданы, мэҳшер майданы. 2. Қыямет, ақырет. 3. Шаўқым-сүрен, 
топалац, қыргын; 4. екиленыў, албыраў 

арасатшыл-.менжен, өзимшил, жэнжелпаз, даўкеш 
яргы мак-ҳасы л нәсилли ат
цтргыў -кеўилдеги тилек, мақсет, жақсы. үмит, умтылыс 
ащыў-этрмйн-мурат-мақсет, әрман, тилек, үмит 
арзыўлы-«:о«отен әрман етнлген, ынтыгып күтилген, қымбатлы, 

қәдирдан
аү>зыў-\ал-ҳал-жагдай, аўҳал, жай-жагдай
ариф-млгш менен мәнаўий жетыкликке ерискеи шахс, билымдан, дана, 
арыў-гөззал, сулыў, сымбатлы 
асал (әсел, әсәл)-пал
Астырт-ойдагы, төмендеги ел, ягный Үстирт сөзиниц антонимы 
ата қылыў (ата әйлеў)—м//ал/ етнў, багыш етиў, саўгага бериў 
атан 'туме—пиштирилген түйе 
ат салмақлы, беллн, атаклы
а ў а м -/. аламан, халайыц, қара пуқара. 2. Оқымаган, саўатсыз 
Афлатун (Әфлатун)-/7лоото;/ (әнйемги грек философы) 
афтаб (әфтаб) —У. цуяш, күн; 2. қуяш нуры, қуяш ыссылыгы; 3. қуяш ну- 

ры түсип турган, цуяш ысытып турган жер. 4. жақты бериўши, 
жацалық киргизиўши, озгертиўиш. (Арқасын қуяш кағыў-жарыққа, 
пәраўанлыща шыгыў; исн жүрисип кетиў) 

яхы ў-кийик

э5ес-бийҳуўда, пайдасыз, жарамас ис
әглениў—еглениў
әгним де-
әдаб-әркәнлы-А:р'отә әдепли 
эдеми-сулыў, гоззал 
эжцац -  ата-бабалар, бабалар
эжеп-тац, та1( қалдырыўшы, тәсийин, ҳайран етиўши (ҳалы- 

әжеп-ҳайран қалдырыўшы жағдай) 
эжт-бийшара, ҳәлсиз, әззи, күшсиз, хоры-зар 
әжран-әзийм —берекеот тапқайсац 
Әзирайыл-диний уғым: жан алыўшы периште 
әзм ~/. нгшет, мақсет, қарар; 2. барыў атланыў жөнеў



з л —цол
әлей-^а-ял
элўян-түрли-түрли, рә}фэрец 
әлўидағ-хош  бол
әл ҳ а сы л -1. кулласы-кәлал^, қысқасы, әлқысса; 2. жақсы, ҳасыл 
эмме—әкеси менен туўысцан, ягный оиыц апасы яки қарыидасы 
эм ўял—жеке шахсқа тийисли мал-мүлк, мал-дүнья, байлық 
әнбар-хош  тшсли
эн5ия — (арабша «пайгамбар» сөзиниц көллик формасы) пайгамбарлар, 

эўлийелер
әнж ам -7. үй-руўзыгершилик буйьшлары, әсбаплары; 2. ҳәр қандай 

тараўдыц өзине тән нәрселери, керек-жарацлары, цурал-әсбаплары 
Әрэсту—Аристотель, эййемги Грегшяныц уллы ойшылы 
эребек—бурынлары ҳаял-қызлардьщ безениўушын муриъта тагатугын, 

алтыннан, гүмистен исленген буйым 
әреби-шыгысы араблардан, Арабстаннан 
әрўана-сауьш түйе 
әсел (эсәл)-бал
жир-тутқын, бенде; дилгир, шайда
әсбек {эспек)-қэҳәт, кем, жеткиликсиз, тамтарыс
Әтрек—дәрья аты
әфған—налыш, пэряд, гам-қайгы, ҳәсирет
әфруз— созлерде екиииш компонентўазыйпасында келип, жарық, 

жақты бериўши, рәўгиан, абат етиўши мәнилергт ацлатады 
әҳтимал-егер де, итимал

Б
бағы әрәм -дин. жәннет багы; жүдә коркем, әжайып баг 
Ъ&¥ллў-байлаў, шандыў
бағрын сөкиў (бағрини сөк»ў)-кеўли қайгы-гамга толыў жапа шегиў 
бағыш-бм/1 нәрсениц жолына арнаў, саўга етиў, нийетлеў, сарплаў 
Ъяд-шамал, жел 
бады-саба-та/^ самалы 
бажы-хираж—балс л;эм жер салыгы 
баз~ақ аўлаўға уйретилген қус (лашын, қаршыға) 
бязур-қыйыншылық пенен, зорга дегенде, зордан 
Ьяцыл-сықмар, қызганшақ, қытымыр, ашкөз, сарац



Балкян-Түркм еи 11станны1( батыс тәреттдеги таў аты 
байбзтше-баг/ баласы 
бақыш—нәзе/)
5ял—қаиат
бэннжян—адам, адамзат эўлады 
бар эилеў-ж аратыў
^итрлаш-сабыр-тацат, шыдоим бериў қуўаты, ерк-ьщырар 
^армяк,-барыў
батын-мш/сг/ дүнья, кеўил, қыял, руўх 
5а\аня-ти11карсыз, жалган себеп 
башартпаў-бос бермеў, тыцламаў 
Бэц-жаман, жарамас
бәдбах (бәдбахт)-/. бахытсыз, бахтықара, жалшымагал; 2. «жара

мас, ақмац» мәнисиндеги бақырыс-сөгис 
бәдхасыл-/яегм пәс, жарамас 
бэш йа-нурлы, пэк, жүзинен нур шашып турган 
бәкәрәт—иәклмк, қызлық 
Ъэнэгэ—пюсаттаи, күтилмегенде, бирден 
бәнде (^^па^)-тутқын, эсир 
Ъетэнмэ-к;уўанба. исенбе, арца сүйеме
безенлеў —тынышсызланыў, бштақат болыў, шоршыў, шаггшыў 
бейле ф ө н л э )-бупдай, усыпдай 
биздин-бг/зден 
бийгәна-э/ш/я, өзге
Ъаглят-жоқары, артық дәрежеде, огада, өте, жүдә 
биймағрур куллыў-ақылдан адастырыў, кемтар, сыпайы қылыў 
бийопа-оласыз, турақсыз, ўәдесинде турмайтугът 
бийҳақ -наҳақ
бийҳисап—есапсыз, сан-санақсыз
бийшафқат—тимгфгшсмз, рейимсиз, биреўге ашынбайтугын, аямай- 

тугын
бирадар- /. агаяки ини; 2. бир-бирьте жақын шахс, ҳәмдам, дос, агайин 
бир зәрре-лсуЭә аз, азгана, огада кем 
бирнемэрсе-бг(р иәрсе 
бир пара—гейиаро
бшрян-жүдә цайгылы, гам-тэшўишли, ҳәсиретли 
Ьнс.я'р—кэп мугдарда, жүдә көп, шексиз



бияз-гайры нагыс
бозбала—ендг̂  гана күшине толып киятырган бала, өспырим 
Ьояк.—боялган (рецли) гезлеме (без ҳәм т.б.)
Ъөўек—1̂ амырдыц ииате мэйек, гөш, цабац салынып писирилген тагам. 
Ъуўллп-цоспақ жылцы
булбүлгөя-67лбул киби сөйлеўши, жырлаушы

гэр-егер
гэрщ-гам-қайгы, тәшўиш 
гәрдән- 7Мог;ын
тэраиш-тәгдир, қысыўмет, пешаиа
гәҳи-бязыда, биресе
гәда {тт^Ў^)~кә^чбагал, жарлы
теўрек-шөлде өсетугын, бтшклыгп ярым метрдей, цуўрай тәризлк, 

басы үпелекли, дәнли өсимлик 
гизлеў (гизнеў)-/у;иы.я, сыр сацлаў, асырап-абайлаў, буйынтыклаў 
ги р д а б - 1/г//1гш, қурдым
гнря-гам-қайғы, қыйналыў себеши даўыслап көз жас төгиў 
гпрян-ещ /реп, бозлап жылаў, көз жасы 
төцек-ацқаў, сада, пэмсыз
төже—жүўериден, сөктен, гүршитен таярланган сутлц тагам 
төже̂ к -цоянныц баласы
Гөҳиқаф (Қ ап)-7. әпсанаўый таў аты; анызларда айтылыўытиа, бул 

таў жердыц сыртын коршап турган-мыш; 2. Кавказ таўлары; 3. 
Суйшурық қустыц (аща) жасайтугын жери 

гүлаўы-ж умсақ, жука былгары-
г ү за р -/. жол; 2. дәрьядан қайыцлар өтетугын жер, кешиў 
гүлбинәфша—гулдей шырайлы, иәзик, гөззал 
гүлгүн-7. қызыл, қырмызы, қызгыи.1; 2. гөззал, шырагЪы 
тҳлшэп—гүлзар, шәмензар
гүпш ек-арбо дегершигиииц орайында кегейлер цадалгаи ҳәм көшер 

орнатылатугын тесигы бар орта бөлеги.

гаШ лў-қәҳәрли, ашыўшац
гяиры-бийтаныс, жат, бийгана, өзге, баска



гэлп^^—жецген, үстин келгеи, жецимпаз 
ғам—қайгы-ҳәспрегп
ғамий \иж ўяп-айралъщ цайгысы, жудальщ ҳәсирети 
гаш-тусс.л-гам-қайгы
ғамзә {гэтг9)—жилўа-}шз, жилўа менел көз сүзиў, цыя багыў 
ғапыл (гл^ы л)-гәплет т е қалган, ҳеш нәрседен бийхабар 
ғардаш {к,ящ&ш)-бир-6ирине жүдә жацын, дос, ашна-агайин 
ғарқболы ў-7. суўга батыў; 2. бирер нәрсеге мыйлыгынан батыў 
гяўга-жэц—шаўқым., жәнжел 
гэлег-қәт е, надурыс 
ғәний-бам, дәўлетли, м.ал-мүлкли
ғэннймег-қандай да бир исти орыплаўушын жаратылган цолаў пур- 

сат, қысқа ўаҳыт 
ғәним (ғәнийм)~душйо/<, жаў, царсылас 
губар—тынышсызлъщ, гаўга, қайгы, цапалык;
ғубЪа—аттыц цуйрьшыныц астынан өткерип, ерге бекитилетугып 

артщы тартпа, айыл 
ғулам—
ғулман — бейиштеги хызметкер жигит 
ғулфак (гулпак)-айдар. тулым 
ғурт (г\рт)-қасқыр (бөри) 
гусса-гам-қайгы
гынЪат-биреўди кемсиптп, айыплап, жаманлап сөйлеў, өсек-өгпирик, 

жала-дөҳмет 
ғыряац-ҳаял-қызлардьщ шорысы

д
дем -бир дем алганшелли пурсат, пайыт, мәўрит 
дағ-7 . таў; 2. мүсгшбет, қайгы-ҳәсирет 
цағлаў-қайгыга, ҳәсиретке дуўшар етиў 
д,атўа~ даўа, арза, шагым 
ц.ал-~аўызеки яки жазба арза, шагым 
Лайым—бәрқулла, ҳәрдайым
дал—/. тик, тикке, ийылмегеи, бүгылмеген; 2. нақ, цац, атщ; 3. араб 

әлипбесиндеги «д» ҳәрибитщ аты 
цана—гөззаллар жүзиндеги цал (данайы қал)
1Щ)аЎ1Ы—мөреленген жол-жол жгтектен тоцылган енлы, жуца гезле- 

ме ҳәм ониан тигилген ктшм-кеишек



дарға-кел^ешм; дәръя еки жагысы арасында қаиьщ пенен адам 
тасыўшы 

Л,лш-узак;, алыс
дәм-бәдәм-демде, тез-тез, ҳәр демде 
дәндан-/ямс
лэрбэцэр-мүтәж ликсебепли есикпе-есикҳацлап жүриўши; (ўазыгтага 

бола яки ел гезиў мақсети менен) жат еллерде мүсәпирликте 
жүрген, сергиздан 

дәрдели-/^айгылы, муцлы 
дәрди-фирақ-;^мэяуан цәстелиги, айралъщ
дәсмая-7. саўда-сатьщта айлаидыратугын ҳәм оныц негизинде пай- 

да көршетугын баслангыш қаржы; 2. мацлайына тткен бары-жоқ 
нэрсе 

ц^зст-қол 
дәҳан-аўыз
цетши^э-ҳәзил-дәлкек, ойын-күлки 
Л,г^2М-дэптер, топлам, гәззеллер топлалш 
дәрья лэби—дәрья ҳыргагы, жагасы, шети 
а.э\.шэт-цатты қорқынышлы, қэўип-цәтерли 
Л.йтў^-дөгерек, этирап (дигри-даш-төрт тэреа, дөгерек-даш) 
делбе-/. ақылдан азган, дийўана, жинли; 2. Бир иәрсеге, биреўге ҳәдден 

тысқары берилгеи, шайда; 3. асаў, «қутыргаи», жылаўланбаган 
а.илгнр—ренжиген, азарланган, цапаланган, гамгүн 
дилдар-7. гөззал, сүгткли яр; 2. кеўилди өзине тартыўшы, жагымлы, 

мийрибан
дилжәм-кеўлм орнына түсиў, тынышланыў, арқайынльщ 
цилкэш —кеўилди өзине тартатугын, заўьщ, лаззет беретугыи, 

сүйикли, адамныц кеўлин шадландыратугын 
диш -/имс
додақ -1. ерин, ләп; 2. аўыз, тил 
ц,ойнлк.-аттыц туягы
а.о^ы'р-малдыц терисинен исленген, көп өримли жуўан қамшы
аолаш ы ў-оралы ў ьиырмалыў
яугры -т уўры
духтар-/^ыз
дүмше-7. суў қайнатыўга арналган, услагышсыз, сүмексиз, гүзеге 

усаган кишкене ыдыс; 2. шала саўат 
лүпен-мылтьщ



Е
еглениў {этлг\тў)-иркилиў, гидириў, тоцтаў 
едиренлеў-ала//лаз'. елецлеў, көзи алақлаў 
елтири сецсен-??озы териси 
елтиў -апарыў 
ерцим-едыл!
Естек-Баищурт

Ж
жазған -  бийшара 
жазғытур-ероте бәҳэр
ж&лыў—сырлы, сыйқырлы, интизар етиўши 
жай кылыў—орнына цойыў, беж:ериў 

дизениц тики тәрепи, тақым 
жасьщ—сылбыр, натьщ, ынжьщ 
жәбди-халайы;^, көпшилик
жәбири-ситәм-;^әддек тысцары жәбир, зулымлъщ, азап 
жэйран-ктшк, қара цуйрық.
'ЖэV^%уп-Ә^^^иўдәрьяныц ески атамасы 
жәм Ъолыў-топланыў, жыйиалыў, биригиў 
жәннет рәўақы“ Жэннет сарайы
жәннети ризўан—д/сәнне/и багы; сегиз бейтитиц бири, разыльщ ҳәм 

кеўлихошльщ жәннети 
жез-мыс, қалайы, бронза араласпасынан таярланган металл 
женеше-эл:е?/ге
жети пушты (йетти пушты)-жеотм әўлад, әждад 
жпсм-тән, дене, геўде
жош уры ў-қат т ы  толцынланыў, мәўыжлениў; толып-тасыў, цайнаў 
жумақ-иах/яа
жушлэ-ҳәмме, пүткш, түўел, бэрше

зяг-цузгын
загп ы р ан -7 . тоқ сары гүлли хош ийисли өсимлик; сары рец; 2. зардап, 

қайгы-гам 
зяныЪ-жупты, ҳаял



зайы ғ-зоя
зат—7. нэсил, әўлад, ата тек; 2. цаидай да бир пазыйлети менен ажы- 

ралып турыўшы, эзыз инсаи: 3. улыўма, ҳәр қаидай адам 
ъ&ўк,ы-слпа.-ўақтыхошлық, шадлық, мәслик 
зәбд етиў-текстте: атларды жылаўлаў 
зәбердес— қудиретли, шащаи
зәбун Ъолыў-жецилиў, заўалга жүз тутыў; аўҳалы аўырласыў, жа- 

ман аўҳалга түсиў 
гэн-ҳаял
зәц-текстте: қайғы-ғам , азап
зәр бәр ағ-1. тилларецли ж уқаметалл; 2. зер қосып тоқылган гезлеме, 

усыыдай гезле]иедеп тигилген кгпшм 
'лэрц.елк—гәзепли, ашыўлы 
з ә р р ә - жүдә аз, кем 
зәфәр-элге/умс
зәхәр-заққым—зә:1(:эр(3ег7 ашшы, турмысты уўлайтугын, азапқа 

айландыратугын нәрсе, ҳалат, жагдай 
гэ\мэт-азап-уқыбет, қыйыншылық 
зибяи-т ил
зикир—ОАИьгн тилге алыў, ядлаў, еске түсириў
зимистан-1. цыс паслы; 2. қап-қарацгы, түнек; 3. нәмәлим, царацгы 

нәрсе, белгисизлик 
зина-7. иекесиз жынысый байланыста болыў, гарлъщ; 2. гүна, айып 
зинҳар-;\?осла, сирә, пүткиллей 
г \р н я я —перзент

И
иярэкли-ақы ллы , ацлы, түсымпаз 
иззэт-ҳүрмет-ытпбар, абырай 
иззәт-икрам -ж '0/̂ арьг дәрежедеги ҳүрмет-иззет 
ийбалы-әдеилм, икрамлы, ктиипейил, түсимпаз
ийман-7. Аллага исеиим; кеўилдеги исеним ҳәм тилде ықырар болыў;

2. улыўма, исеиим 
иймандын глйўы -иймансы з  
нлэ-менеп (бенен, пенен)
нлмп-гайып-ж асырын, сырлы нәрселерди билиў, келешектен хабар 

бериў илнми



илми-қал—(Зм//, шәрият ҳәм ацыл бараўар цылмайтугыи затлар 
ҳащылдагы илг/м

ш лмп-хял-Алла менен бендесинщ арасыидагы жагдайыиьщ сыр- 
ларын үйрениў илими, ышцы илими, мистика. «Илми-ҳал» менеи 
«иллш-қал» арасында бир пегпзги тапаўыт (қарама-қарсылық) 
бар. «Илми-ҳал» тэлийматы Аллаиы таиыў ҳәм огаи бирлесиў 
сөйлесиў арқалы е^чес, ал жүдә күшлы сезим-туйгы, экзальтття 
ҳәм оган шын жүректеп берилиў нәтийжесииде мүмкин болады, 
деп түсиндиреди. Лекип «илми-қал» Аллапы ҳақыйцый тапыў ацыл 
арқалы жүзеге келеди, деп үйретедг!, ал нәтийжесинде Алла менен 
тиллесиўге де болады, деп түсиндиреди. 

нм лн-еиди
т ш ўънщ -емирениў, ыитыгыў, сүйсгатў 
инген-лшя, ургашы түйе
иншалла-/. қуда цәлесе. 2. жақсы птлек билдириў ушыи қолла- 

нылатугыи ҳәм қудайым, илаҳым кыби мэнислерде келетугыи дуўа 
ибарасы 

нряля-ықтыяр, қәлеў, ьщлас 
истанат-ямьш, жаманат

И
няпяғ-ж аяу
н я к м я к -ж а гы ў
нак.шы—жақсы
йат ел-ж ат  ел
няш -ж ас
йәне (йәнә)-ж эне
йексан-жексеп
ййл—жел
\\гм-ж ем
йердим (ердим, эрдим)-ес)гш
пеппм—эюет им
йетиў ( йгтмгк)-жетпў
неў-ж еў
йигит (йикит)—ж:г/гг/»7 
й и ра қ -  жырац 
ыок,-жоқ



- -  . .  ‘ Л ,

йокса-болмаса, ямаса
йол соргыл-текстте; дурыс жол тут
йорға—э/сорга
щ ллы г-ж улды з
щ щ -ж у р т
иутшлк,-жутыу
йуўтак,-жуўыў
йуўырыш (йүгүриў, П\ку11̂ щ )-ж ууы ры у
нҳтэн-жүўен
Щ-1-ЖүЗ
щ к -ж ү к
йүк ш екиў—э/сул' тасыў 
щ ў^к-ж ү р ек
йүриш елпў-барыў, жүриў, атланыў
йығламақ-дсыля_ў
й ы ғы ш —жыйыў топлаў
йықылыў-лсыгылыў
йъ\тра.к-жырац

К
К әәба-7. мусылманлардыц Мэккедеги зияратлайтугын, сыйынатувын 

муцаддес орны; 2. Адамды ямаса жерди Кәәбага тецейди; ец 
муцэддес, әзиз нәрсеге байланыслы цолланады. 

кәлам-сөз, сөйлеў
кэыаы-оқжай; кәманга усап ттлген, қайрылма (цас, цэдди-цәўмет 

ҳэм т.б. байланыслы) 
кэтитр-тогалы белбаў
кәмарьщнан енбегенше-өзм;^нен туўылмаганиш 
кәмийна—йәс, төмен, арзымайтугын, пақыр-бийшара 
кән—л/ол, коп
кәниз (кэннзек)~хызметиш ҳаял, шоры
кэщ лны -ж асы  уллы, көпти көрген, көп нәрсе билетугын ҳаял 
кәрам ул кәтиб-айал/ны;; еки ттинде отырып, оныц гүна яки саўап 

ислерин жазып есаща алатугын еки периште. Оц тшиндегиси 
саўапты, шеп ийниндегиси гүнаны есапқа алып турар емыш. 

кеменгер-атиаг/^лы, белгили 
керилшек-ашыў, ыза

1 _ л .



кәрки—бегемот 
килп-рмгў-тоцтамаў, иркилмеў 
хийлә—/сел, артыц 
кишти (кешти)-^аг(ы?^, кеме 
кншўл}^-ўәлаят, үлке, мәмлекет 
көзгү-огша
көзи сүш к-ж илўа менен қыя бащан, цумар козли 
к ө з л э щ б - қыдырып, излеп, жоқлап, күтип
көзлери м'^стан-ақылдап аздыратугьт дәрежеде гөззал, шырайлы, 

қумар көз
көйлекше—йгг/яалосьша шашаҳ өткергт, нагьгсланган жецил жабыў
кубра-улкен, бийик, салаўатлы
күзеў-цырқыў, жүн цырқыў
Күлкихожақ-аўыл атамасы
күмүш-гул/г/с

Қ
қаза-әэ/сел, өлим
қазый ул хяжят-талапларды орынлаўшы, мүтэж пәрсени бериўшп 

(Алланыц эпитети) 
кайгы-гуссл-гам-қайгы  
к.лйы'рляшыу-хошласыў 
қаләм к,аш—к;әлем қас
қаллаш -7. ҳеш нәрсеси жоқ, бир жерде қарар таппаган, гезенде; 2.

ҳийлекер, жуўҳа 
қалый ж а й -/. кимсесиз, бос жер; 2. шет, қупыя, аўлак, жер 
қамәти рәғна-келбе/им, бой-сыны келискеп, гөззал, сулыў 
қамәти шэмшлц—к;эдди-қәў^\Iети, бой-сыны тык, келискеи 
қамәти сәрәфраз~.1(:}77Л/ет-1/шм5а/7га ылайық келбет, сән-сымбат 
қапафәлек-/яэгдмр, цысыўмет 
қаразбан-днггфтианшы, қаразшы 
қардаш (ғярдаш)-туўыа^аи, агайин, тамыр 
қарсақы-шол түлкиси 
кдср—салтанатлы сарай
Қарун—эпсанйгўмй байдыц аты. Дитш рэўиятларга коре, ол Муўса 

Пайгамбардьщ атасы менен туўысқаи адамныц улы болып, жүдә 
көп байлыққа ийе екен. Пекин ол огада қызгалгиақҳәм сықмар болып-



ты. Қәўим басшылары огаи цәўимлеслериие көмек бериў туўралы 
қанша нәсийҳат етсе де, ол қулақ аспапты. Муўса пайгамбар оннаи 
зэкат бериўди талап етипти. Бирақ Қарун мойын таўлап, зәкат 
бермейди, керистш/е ол Муўсага доҳмет етип, оны зина еткеилик- 
те айыплапты, лекин оныц доҳмети тезде паш болыпты ҳәм Муўса 
оиы нәлетлеп, терис пәтия бергтти. Нәтийжеде жер жарылып, 
Қарунды пүткил байлыгы мепен жутыпты ҳәм о дүньяда Қарун 
менен оныц яранлары дозақ отында жандырылгаи, деп айтысады 
рәўийлер. 

қатпа-мш қаталаў кесели 
қатун-/^я»7ьг//, ҳаял
қол қаўшурыў—7. қолды бир-бирине қосып, квкирекке қойып турыў; 2.

қудайга қулшыльщ қылыў 
к.яшк.^ш~ көюшр
кашшақ-дл:}'^)^ кәмбагал, пақыр, тақыр гедеп
кяшьщта-қасьща
қәдди д а л—қәдди тип-тик
кәлем қаш -онш я тшлмеген, қап-қара шырайлы қас
калпе-^д^с үйретиўиш; текстте; тәрбияшы, устаз
қәпес-7. қус яки ҳайўалларды сақлаў ушьт ариаўлы темир тор, жай;

2. Қәпеске уқсас затты, ҳалатты билдиреди 
қәсәмяд-ш/ш тииў
қолы шатылыў~/^олы байлаиыў, бенде, тутқыи болыў
қон ет-текстте: тольщ, семиз деие
корэк—азъщ, аўқат
қоша бал ~/ўос қанат
қуба-я?^, ақшыл
қулпылы шы т-рецли, гүлли шыт 
қызбан--/ўы5ба()ыд/

л

л?1гл\л»—цырл1ызы, қызылрецлп қымбат баҳалы тас, қызыл яқут
л ағнәти й — нәлетий
лажәрем—әлбе/ише, созсиз, гүмансыз
ляй-ы лай, баттщ
ляс-ж ипек гезлеме
ләф з-сш , кәлийма, тил; ўэде, аит, ьщырар, лебиз

<с



лаш —0ЛМ дене
ләйлу-нәҳар-куни-отунм, кеше-кундиз 
лэц-ш олац, ақсақ
ләўҳил махфуз-гөл аспанныц ец жоцаргы кабатыпдагы тирушилик 

сырлары, инсанлардьщ тэгдиры жазылгаи тахта 
лэхзе-коздп ашып-жумгатиеллпуақыт.
Луқман Х,эким~әпсанаўш1 тәўип

м
м ақсу ўд -мацсет  
^лллы-^мўйл—мал-дүньялар 
малын ()й'ртетл~цалыцлыц 
матам -аз(7, цатты цайгы, тәшўти 
матаўлы -  байлаўлы 
мат ет\\ў-жегп1ў  
мятфуЪ-ашьщ; сүгшкли киси 
маҳбуба-.срЎмклг/ жэиан
маҳи эщ иў-рәўш ан иур ишшыўшы ай (гоззаллар тецеўц) 

жарқыраган ай, гөззал яр 
м я\м -сал-ай-ж ы л  
маҳи т олпан—айшолпан 
мяш айих—даныитан 
мэгэр- тек, жалгыз 
мәцар-күш-қуўат, тирек, сүйетпи 
мәжал-л(э,жйгр, күш-қуўат, дицке 
мэн-~шарап
м ш лэгш -м ейлит ие, бар күиш менен, пәтли 
^\9щс-ү^упппс^|злик, қапалық, түсшилик 
мәккәм ~ беккем
м әләк - 7. перыште. 2. гөззал ҳаял, пэзәлим 
мәлик-яяотша, ҳүкимдар 
м эл\л-гам гы н, қапа 
мәнзәрәм ~^\^егзетт^IМ 
мә\нэт—мт 1нет, зәҳмет 
мәрўар-дур, ҳгтжи
мәўәиәт {мяунш)-тиришилик ушын керекли нәрселер, азық-аўқат, 

напаҳа, тәмийнат

I I



мэўит-өлим, эжел
мэ\3'{тл-муцлы, цапа
мәхрем-сырлас, дос, таныс-билис
мэхшэр-қыяметте өлгеп адамлар тирилип, топланатугын ҳәм сораў 

цылынатугын күп 
метер—хон ҳәмелдары 
мийзам-/?ам 
мияна қәд-оротйг бойлы
мунаққаш-нагыслангш/, зийпетлеигеи, пагыслы
тунллг-бундай
мундын-б^ннйгн
мурғызар-қуска бай
Мустафа—Л^.үалшеЭ с.ә.с сыпаты
щш^ы\^-^чәрҳаматлы, мтшрбан, шийрин сөзли, рэҳимлы 
м^Ъэрж-муқэддес, эзиз 
м үдирмеў -  кркилмеў
мүкәммәл-^^э^? тәреплеме толық, кемишлиги жоқ, жетик 
мүнәўўәр-ну^? шашып турыўшы, нурга толы, рәўшан, жарқын 
М ҳшмў-М экпр-марҳумлардан қәбирде дәслепки сораў алыўшы ҳәм 

жазалаўшы периштелер 
мүршиди мукэммэл-ж егпик пыр, устаз
муфти(й)-шарг/лт нызамларын талқылаўшы, шәрият ҳәм ҳуқық 

мәселелери бойынша ҳүким шыгарыўшы улама 
мүшки әнбәр-хош  ийисли

н
набәлент-отөўиен, пэс минезли адам
назнай {рус)—билме1шен
найза снпйт-найзадай
наққаш-ндгьгс салыўшы, безеўши уста
нақшы я.эи]хан-маржандай дизилген птслер
нақыш-нагыс, көрк, зийнет
нала—ҳәсирет, пәряд, жалбарыў, өтииишти билдиретугын муцлы 

даўыс
нама—текстте: жазыў, хат 
намазхан-нал^йгзын цаза қылмай оцыйтугып



намазшам ўақты -кун батып, қарацгы түсе баспаган пайыт, цас 
царая баслаган ўацыт 

намыў-нышан-(3ерек, из, белги, ат
насырға шяЪыў-цырын кетиў, жаман ақыбетке альт келиў 
наҳақ—надзуыс, әдалатсыз, нызамсыз
аэзя-кэт—жүрис-турыс, ҳәрекет ҳәм цыльщлардагы нәзиклик, гөззал- 

лъщ, әдеп-икрамлылъщ 
нэъэлнм-цэдди-цәўмети келискен, гоззал, жагымлы, сүйкимли, мүла- 

йым, ийбели 
нәзик миянлы~/^ыишйг белли 
ншл&ж-илажсыз, мәжбүрий, ишрасыз
накэс-ҳүждансыз, пәс, ацмац, арсыз, жарамас, ар-намыссыз, уятсыз
пэмляп-ашъщ, рәўшан
намәхрәм-жйг/и, бийгана
намәхрибан-л/нм/11шсм5
натәўан—̂(:әлс1/з, бийшара, әззи
нәмәк-дуз
нәмәрсе-нәрсе
нэпс-жеў-иишўге, мал-дүньяш берилиў 
нэфнс-гөззал, нәзик, жагымлы, сулыў, шырайлы 
нәҳар-7. күидиз; 2. аўцат, тагам 
нәхий-мүқкир-/^йрлма-қарсы
нәшад-норазьг, қапа, гамлы, бахытсыз, кейпи бузыц 
штмэт-сый-саўга, ырысцы-несийбе
иокта-ат-көликти байлаў, жетелеў, айдаўушын басына салынатугын 

әбзел
нүктәдан-А/әселенм// түп мәнисин, нәзик, лшйда-шүйде тэреплерин 

жацсы билетугын, өткир пикирлеўиш, шешен 
нисфи шэЪ-ярым ацшам, түн ортасы

О
оълп-озган
оиғатмақ-оядаыу 
ол&н-болгаи
олтурмақ {отурмлк)-отырыў 
олуЪ-болып



олуү>-болар  
ота- отца
ошбуў (о т  бу)-усы , усындай

ө
Өгиз-аўыл аты 
тщ\>—көкырек
өнир ^ю пш лц—түрли ҳасыл таслар менен эшекөйленген, гүмистен ис- 

леиген, мойынга тағмтугын ҳалца 
өр-жоқары, бастәреп 
ВўЦйк—үйрек  
өртәнмәк-өротенггр 
отән-о/лкен

п
пйтл-аяц
п лт а 5 л-а ящ а  оралатугын мата, шылгаў 
пайынын тозы-басқан изи 
пайыў-пәстинде-ая;^ астында, хызметте 
пақша-иокса
палид-7. жүдә кир, ьтлас; 2. аса кеткен жарамас, жеркетаили, жа- 

ман
паянлы щшуЯ - соцы қайырлы дүнья
пәний дунья-отез өтип кететугыи, откпнши, амаиат дүнья 
пәряд (фәряд)-қйгттьг қапалықта, азатпа өзин туталмай, өкиргт 

жылаў, дад салыў, дадлаў 
пэўўай—цызыгыўшыльщ, дыщат-итибар
пәрўана-/. жалын жақтысы яки шырац әтирапътда айланып 

ушыўъиы түнги гүбелек; 2. мийрибан, гамхор 
пярўаўлигар- барлықты жаратыўшы, алла, қудай 
пэрхгзкэр—өмир лэззетлерипен, айшы-тиреттеи өзин тыйыўшы 
пәҳим эйлеў—пикир жүритиў, ойланыў, түсиниў 
пинҳан (пинҳал)—э/сйгсьгрьгн, көзге көринбестен, қупыя 
питеў тусяк,-еки жасар қозы 
пиш кэн-пискен
пота—белге бир неше мәрте айландырып оралатугын узын белбаў



посты-ләттә-усдамке кийген ктпш (унамсыз мәнисте) 
пушты-пана-е/^ исенимли қоргаўшьг, қәўендер 
пығыл—иемыл, минез-қулқ, әдет, цыльщ

рэхм-ж атыр
рәқиб—(3_ушиак, жаў, қарсылас
рэўиш~ис-ҳәрекет, жүрис-турыстыц өзиие тән өзгешелиги 
ризўян-сегиз бейиштиц биры, ыразылы)^ ҳәм кеўлихошльщ жәннети 
риш ўә-иара
ручшар-турмыс, шацарац 
щўш-ш эЬ-кеш е-күндиз, күни-түни

сағ-7 . саў, аман-есен; 2. оц, оц тәреп 
сағақ-текстте: ийек асты, мойын 
сағры-соўы/)
сайыл-имяЭа гезиўши, себил
сағы сыныў-иадаи, күши цайтыў, ыси шепке кетиў
сәлат~нйГ7маз
саца—сагйгн
сапа -ўацтыхошлыц етиў, кеўил көтериў
ся р а -таза, сапалы, ец жацсы, сайланган
сарсық тэп-пасъщ, өсек, сасьщгәп
саўлық-7. аманлық-есенлик; 2. үш жастан өткен қой
сиўо,ак.-бармак,
саўық-^сэзлн/с, ойын-күлки
саш -шаш
сяш ыў-ш аш ыў
сяяк.—ҳдр жерде қацгырып жүриўши, жаман жолларга түскен, әдеби 

бузъщ
сәдәф дәнданлы —маржам тисли 
сәдир Ъолыў-ж үз бериў, болыў 
сәйлан~сел, нөсер жамгыр, дүбелей 
сшял~ацшы, аўшы 
сжп\>-секир 
сэмж —бальщ



сәна—лм/^отаў, тәрип 
сәнә (сәна)—саган 
сәндин-сеннен
сэўшж эм—таярлъщ көриў, топлаў, жыйнаў 
сэрэфря'г—ҳүрмет-итибарга ылайьщ, мәртебели, ]\шк^танышлы 
сәргиздан йурты-лсяи?, өзге, узақжурт
сәркаб (саркаб)-Т^ басурыўшы, бас жарыўшы; 2) цала әтирапындагы 

бәлент топырац үйшни, төбешик.
Сэ]>сэбил-~ждннеттеги булац аты
сәрўан-У. кәрўанбасы, түйекеш; 2. жолбасшы, баслаўшы, баслық, 

ҳүкимдар
сәрўи-7. қысы-жазы көк-көмбек болып жаснап туратуеын ийне 

жапырақлы гөззал, дүзиў терек 
сәс-сес, даўыс
сәҳиб ^^\'а~^\^ал-дүнъя, байльщ ийеси 
сәҳиптәмиз—змм/̂ е/с, ацыл-парасатлы 
сийсерн—батпаннъщ төрттен үш бөлегы (16,5 кг) 
ситәмкәр—7. жәбир-зулымльщетиўшг!, езыўиш, залым; 2. жшўа-назы, 

көзин сүзиўи менен күйдириўши жанан 
сия з \лп -қ а р а  ишш
сияхдан—сыя қуйып цоятугын ыдыс, дәўет 
солы-сағ-о/^лы-сол 
сона~жабайы цораз үйрек
сорағлаў-сораи-со/7аи излеў, сорасгпырыў, дәреклестириў 
сөз қаты ў-сөз айтыў, сөйлеў 
сөзләў—сөмлез'
сөз сарасы-сө5дм;/ еч жақсысы 
сөкит-торацгылга уқсас агаш, ақтал 
суЬ\ли-Алла, Тәцири 
субҳи шам-ертели-кеш, күни-түни 
суд әйлемес-иамйа бермес 
сулб-нәсг/л, туцым 
сухсур—өрдектиц бир түри 
сүдрәмә -  сум/?ел(е 
с\т-\к~жагымлы, шийрин, мазалы 
с\нэк-сүйек  
с\илиҮ1—цыргаўыл



сүлгүн-суилмн
сүнний (хаксүнний)-л<>^сылл/ян
с\нмэ-т ут па, узатпа
с\ннет-қарыз ҳәм парыз
с\рм э—қас, киртклер ушын пардоз бояўы
сүтнлмек-шыйратылып өсетугын собьщлы өсимлик
сыбай—қатар, қоцсылас, ыргелес
сырдаш-сьфляс

таам-сгс, тагам
таат-пбялаг-сыйыныў, табыиыў, боысыныў, қудайга қулшыльщ етиў 
таб-7 . адам организмгтиц жагдайы, денсаўлық; 2. дийдиге жетиў, 

жетиклик жагдайы, дәрежеси; 3. тилек, мейил, хошамет; 4. шы- 
дам, тақат 

такийә эалеў-исениў, сыйыныў, сүйепиў 
таққас етиў—салыстырыў, тецеў 
тахқиқ-д^крыс, ҳацыйцат, шыи, тақыйъщ 
талақтай жабысыў-қыр соцыиан қалмаў 
талш ы бы қтай-ж удә жицишке
там ам -7. ацыры, соцы, паяны; 2. пүтинлей, пүткил, барлыгы, ҳәммеси 
тан л э —тацда, азанда
тасаддық қылыў-содйг;^сг, қурбанлық берыў
таўқы ләнет-7. жаза сыпатында гүнакардыц мойнына кийгизип, 

қулпырып қоятугып мойыитырық; 2. басқа түскен аўыр тәшўиш, 
дәрдесерлик

тәўсиф-7. сыпат, сыпатлар; 2. сыпат-белгилердиц тәрип баяпы, 
сүўретлемеси 

таўшян-қоян 
тэғлнгл-тәлим, билгш 
гәки паслы 5э\эр-бәҳәрге шекем 
тәлип-илим-млгшге цуштар, илимге қызыгыўшы 
тән -7 . тар, тыгыз, аз, кем; 2. цутылыў, шешиў яки гиеишмин, даўасын 

табыў жүдә аўыр, мүшкил жагдай 
тәўазығ-өзг/« әдеп пеиен тутыў, ке.мтарлық 
тешп—тийи, түби, асты 
тсци-ду ш-қатар-қурбы

I
'§
>



тири ^ я н ъ т -тирилей жогалгап, бийдэрек кеткен
тоб—топ, зецбирек
төбеләш -» 1өбелес
т е п ә -т в б е
тутақлашмақ-7игү/9отел-лесг/_р, дизилисиў
туўбы ағаш-У. жәннетте осетугын терек; 2. келисикли, узын бой- 

сын, гөззал, шырайлы цәдды-цәўмет 
тыйғы жәўҳар тыл-гәўҳардьщ тыйыгындай өткпр тпл

У , Ү , Ў
умман—дэрья, тециз, океан
устухан - 1. сүйек; 2. адам денеси, сай-сүйегн
ушбу (ошбу)-усы
\т а^иў-буры ў
\т]^эт\ў-үйрениў
үзрә-ле/(ен
үлпет (үлфәт)-Эос-я/>я;/, таныс-билис, сәўбетлес
үлфиқар-^^еўмллес, кеўли жақын
\м н р -о м и р
ҳммэт-пайгамбар жолынан барыўшы
үргилнў-шаг/дасы болыў, э/сүдэ жақтырыў, лпптрман болыў 
үрд -үрдис
ҳипяп-ж гт ек гезлемениц бир түри
ўарақ-/^йггаз
ў я с п ы - тәрнйпн, сыпаты
ўафа (ўапа, о п ^-яр га , досларга, жацын адамларга садықлық; ўәде- 

ьщырарында турыў, сөзинде турыў 
ўисал—сүйген ярга жетисиў, яр мене}1 ушырасыў 
ўыслш -ж ет псиў, байланысыў, ушырасыў 
ўэ-ҳәм
ўэж-зат, буйым, нәрсе-қара

Ф
ф әләк-тәғди р , кысмет, пешана 

үгит-нәсийҳат 
фэсэц—бузық, жаман, сум, жарамас
фытн-щатты қапа болып, қайгырып жылаў нала, пәряд 
фирақ-У. айралық, ҳижран азабы; 2. ынжықлық, еркелик, назлаиыў



хәзан ур ы ў~/. гүз; жапырақ. тогилиўи; 2. азап-уқыбеттен майрылыў, 
ада болыў, қырылыў 

хайры-ихсан—қайыр-садақа, қа^Iырқо^Vлық 
халыс-бтш иннет, шын жүректеи 
\ямл~қәлел1 
хас-т әи
хэхпш -тилек, қәлеў, штимас, өтитпи 
хошгәҳ-ке^г^л хошы, қуўаиышы 
хош тәқәллум-шг/йрмн созли 
хошпэхнм-ақыллы, зейшнли 
хошсүўрет-гөззал, шырайлы 
хош \рен-ш ырайлы, гоззал, сулыў 
хошҳал-кеўлм тоц, шад, мэс 
хублар-7. гөззаллар; 2. жақсылар
хуб билән нәху5-шыраўлы ҳәм шырайсыз, көримлиҳәм коримспз 
хулласы кэллм-гәпт иц тоқетери, жуўмагы, бәнтбасары, қысқаша 

айпщаида 
хунаба-қанлы коз жасы 
хун чекиб—азаплапып, езилип
хунқар (қуққар)-7. мирпўбетли; 2. ҳүкимдар, султан 
хуп (хуб)-гөззал, шырайлы, жақсы, жүдо, оғада
хуршийди тябан-жарқын нур ишшыўшы, парлац қуяш; ярдыц гөззал 

келбетине ишара 
хук-доцы з

X

ҳая-шәрм-ар-нал/ьгс, уят, эдеп-ыкрамлылық, кемтарльщ, жаман ил- 
летлерден өзин тыйыў 

х^якэт-көрииис, сүўрет. түр, форма 
хәйел-^аял
ҳәйкел (ҳәйкәл)— I. бой, сын-сымбат, тән, геўде; 2. адам яки ҳайўан 

геўдестпщ ггтс, тас, металл, агаш ҳәм т.б. цатты материаллар- 
дан жонып, ойып жасалган сүўрети; 3. ҳаял-цызлардыц мойынга 
асып, кокирекке таслап қоятугып алтын яки гүлшстеи жасалган 
буйымы



\^ л е н -ҳ а я л  
ҳәмдағЫ“ /̂сане тагы 
ҳәмсуҳбет“ сәубе/??лес 
ҳәнуз-елг
ҳәр с^^ўы-ҳәр тәрепке 
Х^рир—жуқа жипек гезлеме, атлас, шайы 
х.есапсыз-есапсыз, сан-санаксыз 
ҳеш яя^ш^-ҳегипәрсе

айралъщ, жудальщ 
х п л ^ л —жаца туўган ай
Х1лы^ш-жацсылыц, ийгиликрәмзи есапланотагын эпсанаўий цус аты, 

бахыт кусы, дэўлет цусы 
хцмш^т—жацсылыц етыў, жэрдемлесыў, ийгиликли ис, адамгершилик 
ҳ и ссә-есе  
ҳөккиз~өгг-/з
ҳүрий-ғилм ан (ҳүр илә гилмаи)~-жәниеттегы периштелер ҳэ]н хыз- 

меткер жыгитлер 
Х\сн-ж агымлы, өзкне тартыўшы түс шырай, келбет, көрк, эюамал

ч, ш
Сийнәмни чәк етип-ба^ьфьш  (кеўлим) пара-пара болып, цайгы- 

гамнан, азаптан езилип, агиыщ болып, иитг^зар болып 
шай көүтў-мат^ул көриў, қызывыў, ^уәўес еткў 
ШV^^л^лпъ\ў—таярлаиыў, ынтыгыў
шайтан ш^р]^п-шайтаиныц азгырыўы, жамаилыгы, жаўызлыгы 
шайтаны сгск^п^^у-цорцпаў, тартыибаў 
ш ам си-қам ар “ ш-ш/  
шамыў-сәҳәр“ ертелы-кеги, күны-түни
ш^^шш-терыден жасалгаи, азъщ-аўцат сацлаўга арналган ыдыс 
шар Т‘̂ ў^п-т өрт  тэрел, тумлы-тус
тщ^^-цыйытиылыцтая, қыйын жагдаидаи цутылыў жолы, илаэ1с 
шарлаў-шгше, қосына шақырыў 
ш ш 'лш ы у—алжасыў, қәтелесиў 
ш аҳди-ш әкәр-огада гигшргт, татлы, мазалы
шаҳла ў^лпй-ж аўдырагаи, жанары жанып туратугын, гоззал цара 

көз
ш аҳсуўар-7. шебер шабандоз; 2. нәзәлим, сүйиклияр, жэиан



т^Ь-түн
т^^^\-ўуў'^~кеше-күндиз, күпи-түии
шәмшады к,-г1м^1:-цэдди-цэўмелп1 типпе-тик, келискел, 

гөззал 
шәрим—уят, намыс 
ш әҳри-әзим-е// үлкея, уллы шәҳәр
шәшми-жадыў-жәллад-сыГ//^ь/рль/, жан алыўшы көзлер 

ерэк:үрек, батыр, гайратлы, мәрт 
шубҳа-гу.мш/
туи2^^^—цулацсъ^з, кесикцулақ
шүкир-сәна—шу/сг/рлгу/с, цанаат, миинетдарльщ
шыт^К-избе-ыз, бг^р-бырше тутастырылгаи иагыс бөлектелери

э, ю ,я
эмирәнсин-ө;?/?7енсг/н
юик,'а.~жуқа
ю^^лт-жүрыс
ягәна-^мсалгьгз
Я¥Ъ\1^~жаўыр
Я¥ыт~э1саўын
^к м у  -ж агыў
нкт ы -лсацт ы
^К'ьт-Ў1Ы'р^К-жақыи-жырац
ял-ж а л
яланш ы -жалганшы  
ялған {ялан)-ж алган  
яман-ж аман  
яник,—жаиақ
яры-зийба-:>/с7дә гөззал, сымбаты келискеи яр
яўлы ү—жаўлыц
яхплыг-ж аслъщ

С өзликти дүзген: А. А льниязов



АЖИНИЁЗ ҚЎСИБОЙ ЎҒЛИ
Ажиниёз Қўсибой ўғли (адабий тахаллуси-Зийўар) 1824 йили 

Орол денгизининг жанубий соҳилида, Амударё этакларида, ашамай- 
ли ва ҚИЯТ уруғлари истиқомат қиладиган «Қамиш бўғот» овули- 
да таваллуд топган. Ажиниёзнинг отаси Қўсибой, буваси Болтабек, 
катта буваси О қж игит-ўз замонасининг жасур ва мард ўғлонлари 
бўлган. Унинг онаси Назира ҳам сўзга уста ва дилбар аёл бўлган.

Ажиниёз ёшлигидан билим ва илмга ишқивоз бўлган. Дастлаб у 
Хўжамурод эшон мадрасасида, сўнгра, онасининг вафотидан кейин, 
ўзининг тоғаси-Элмурод охун мадрасасида тарбияланади. Бўлажак 
шоир мадрасада ўқиш билан бир қаторда кутубхонадаги айрим 
китобларни кўчириш билан ҳам шуғулланади ва шу боис машҳур ко- 
тиб сифатида элга танилади. Айтишадики, ўн олти ёшидаёқ у Али
шер Навоий девонидан айрим парчаларни кўчириб ёзган.

Ажиниёз ўқишни Хивада давом эттиради. Бу азим шаҳарда у 
дастлаб ўзигача машҳур туркман мумтоз шоири Махтумкули таълим 
олган Шерғози мадрасаси, сўнгра Қутлимурод иноқ мадрасаси тала- 
баси бўлади. Ҳозирда шу мадрасага кираверишда: «Бу ерда 1840-1844 
йилларда қорақалпоқ адабиёти мумтоз шоири Ажиниёз Қўсибой ўғли 
ўқиган» деган ёзувлар битилган.

Қутлимурод иноқ мадрасасида диний таълимотлардан ташқари 
Навоий, Ҳофизий, Саадий ва Физулий каби Шарқ мудмтоз шоирлари 
ижоди хам ўрганилган. Ажиниёз бу донг таратган бадиий сўз уста- 
ларининг асарларини такрор-такрор мутолаа қилган. Бу интилишлар 
кейинчалик шоирнинг эркин фикрли шеърларида ўз аксини топган.

Қутлимурод иноқ мадрасасини тугатгандан сўнг Ажиниёз жона- 
жон овулига қайтиб келади, аммо кўп ўтмай қозоқ ўлкаларига жўнаб 
кетади ва бир йилдан кейин қайтиб келиб, ашамайли уруғидан Ҳамра 
имли кизга уйланади ва ораларида учта ўғил ва битта қиз туғилади. 
Шоирнинг авлодлари бугунги кунда Қўнғирот, Қонликўл, Шуманой 
туманларида ва Нукус шаҳрида яшайдилар.

Хоразм воҳасида яшайдиган халқлар тарихидаги йирик тарихий 
воқеалардан бири -1858-1859 йиллардаги Қўнғирот қўзғолони Ажи
ниёз шеъриятига катта таъсир кўрсатади. У оташин ватанпарвар ва 
билимдон инсон сифатида ушбу вокеага бепарво қараб тура олмайди 
ва унда фаол иштирок этади. Кейинчалик уни қўзғолон етакчилари- 
нинг бири сифатида Хива ҳукмдорлари туркман ерларига бадарға



қилади. Сургун йиллари шоирнинг адабий фаолияти учун самарали 
бўлади. Бу йилларда у талабалик давридаёқ ўзи ўқиган Махтумқули 
шеъриятидан кўплаб асарларни қорақалпоқ тилига таржима қилади.

Орадан уч йил ўтиб Ажиниёз Ватанига қайтади, лекин бу ерда 
у яна ҳамалдорлар таъқибига учрайди. Шу боис шоир яна бепаён 
қозоқ далаларига жўнаб кетади. Айтишларича, бу Ажиниёзнинг ўзга 
ўлкаларга учинчи сафари бўлган.

Шу ерда таъкидлаб ўтадиган эътиборли бир ҳолат шундан ибо- 
ратки, Ажиниёз шоир ўзга ўлкаларда бўлган пайтларида Троицк 
шаҳридаги (ҳозирги Россиянинг Челябинск вилояти), академик Бар
тольд «ўз халқининг маънавий қироли» дея баҳо берган Зайнул- 
ла эшон Расулев (Зайнулла бин Хабибулла бин Расуль) асос сол
гав машҳур «Расулия» мадрасасида ҳам бўлган деган маълумотлар 
мавжуд. Бу тўғрисида Урал давлат ветеринария академияси тарих 
ва фалсафа кафедраси доценти, ўлкашунос Рауф Назипович Гиза
туллин ўз интервьюсида, шунингдек, филология фанлари доктори, 
Бошқирдстон давлат университети профессори Гиният Кунафин 2008  
йили Уфа шаҳрида ўтказилган «Зайнулла Расулев-м аш ҳур  бошқирд 
мутафаккир-файласуфи, мусулмон дунёсининг атоқли теологи ва пе- 
дагог-маърифатчиси» мавзусидаги халқаро конференциядаги баёна- 
тида таъкидлаб ўтади (бу материаллар Интернетда \у\у\ү.Ьа5ЫпҒогт. 
га; \ү\у\ул51ат15етуа.сот/ сайтларида жойлаштирилган). Албатта, бу 
фикрлар ажиниёзшунослар учун улуғ шоирнинг ҳаёти ва ижодиёти- 
ни яна да чукурроқ ўрганишга турки бўлиши сўзсиз.

Айнан шу даврда- 1864 йили шоир х,аётида мухим воқеа юз бе- 
ради; Ажиниёз қозоқларнинг оқин (шоира) қизи Менгеш билан шеъ- 
рий маҳорат бўйи>4а мусобақада (айтишув) иштирок этади ва галабага 
эришади. Шу даврларда халқ оғзаки ижодиётининг бошқа жанрла- 
рига нисбатан, қорақалпоқ ва қозок халкларида айтишув жанри кенг 
таркалган ва алоҳида аҳамият касб этган. Ҳатто, ушбу мусобақа мат- 
ни 1878 йили «Туркистон вилояти» газетасида чоп этилган.

Ажиниёзнинг айтишувда гаиирган сўзларидан унинг ёшини ҳам 
аниқлаш имкони мавжуд. Шу пайтда шоир қирқ ёшда бўлган;

Тўй бўлса қизил тўнни киярмисиз?
Ишцнинг олов кўйлагида янармисиз?
Йилим цўй, яшим қирцда, қиз ой Менгеш,
Яшим сўраб, сиз менга тегармисиз?



Ўзга ўлкаларда дарбадарлик йиллари Ажиниёз шеъриятининг 
юксалишига маълум даражада таъсир кўрсатган. Бу даврда шоир 
ўзининг «Элларим бордир», «Бормикин?», «Бордир», «Менгзар», 
«Айрилса, «Хайрлашув» ва б. каби машҳур шеърларини яратган.

Ажиниёз жонажон ўлкасига қайтиб келгандан сўнг «Бўзатов», 
«Қамиш бўғот», «Етим ўзак» овулларида камбағал оилалар болалари 
учун мактаблар ташкил қилади ва ўзи болаларга хат-савод ўргатади. 
Бундан ташқари, умрининг охиригача (у 1878 йили вафот этган) шеъ- 
рият бўстонида фаол ижод қилган.

Ажиниёз ижодиётини ўрганиш XX асрнинг 30-йилларида бош- 
ланади. Илк тадкиқотчилар сафида филодог-олимлар Н.Давқораев, 
Қ.Аимбетов, О.Кожуровлар бўлган. XX асрнинг 50-йилларида 
тадкиқотчилар Қ.Аимбетов, И.Сагитов, Қ.Бердимуратов, С.Ахметов, 
Б.Исмайлов ва бошқалар Ажиниёз ижодининг янги қирраларини 
очишга муваффак бўлдилар.

Ажиниёз асарлари бугунги кунгача бир неча марта қорақалпоқ, 
ўзбек, туркман ва рус тилларида чоп этилган.

Кейинги даврларда янгидан топилган шеърий қўлёзмалар 
тадқиқотчилар учун Ажиниёз ижодиёти бўйича қатор янги илмий 
ишларни яратишга асос бўлди. Айниқса, мустақиллик йилларида улуғ 
шоирнинг меросини ҳар томонлама ўрганиш ишлари қайта жонланди. 
Президентимиз И.Каримов таъкидлаганидек, истиқлол миллий мада- 
ният ва маьнавиятнинг қарор топишига, қоракалпоқ халқининг мум- 
тоз шоирлари Бердақ, Ажиниёз боболар ижодий меросининг тўла ти- 
кланишига, азиз хотираларининг улуғланишига йўд очиб берди.

Бу даврда Ажиниёз ижодиётининг ўзига хос хусусиятлари ва 
аҳамиятига бағишлаб таниқли олимлар-академиклар Ҳ.Ҳамидов, 
Ж.Бозорбоев, филология фанлари докторлари Қ.Бойниёзов, Қ.Жарим- 
бетов, К.Қурамбоев, А.Пахратдинов, А.Муртазаев, К.Мамбетов, 
фан номзодлари А.Каримов, А.Пирназаров, Қ.Мамбетназаров, 
Б.Қалимбетов, И.Утеўлиев, Б.Генжемуратов, Г.Даулетова, Қ.Смамутов 
ва б. томонидан кўплаб илмий мақолалар ва китоблар чоп килинди.

Ажиниёз ижодиётини халқимиз тарихи билан қиёслаб 
ўрганиш масалалари академик С.Камалов, шунингдек, Б.Исмайлов 
мақолаларида акс эттирилган. Ажиниёз нафақат халқ қўзғолони етак- 
чиларидан бири, балки «Бўзатов фожеаси»нинг бевосита иштирокчи- 
си ҳам бўлган. Бу даҳшатли воқеалар чандиқ қолдирган оғир жароҳат 
каби корақалпоқ халки тарихида ва хотирасида чуқур из қолдирган.



Ватандошлари бошдан кечирган оғир мусибатлар Ажиниёзнинг 
машҳур «Бўзатов» асарига асос бўлган.

Ниҳоятда чукур илм ва билим, юксак маданият ва маънавият 
соҳиби бўлган Ажиниёз, Шарқ поэзияси анъаналарига суянган ҳолда, 
корақалпоқ шеъриятини фалсафий жиҳатдан бойитган, мисраларга 
серҳашам, ғаройиб, рангбаранг бадиий шакл бағишлаган, қорақалпоқ 
ёзма адабиётини янги, илгари кўрилмаган босқичга кўтарган 
серқирра талант эгасидир. Унинг асарлари тўлалигича XIX аср 
қорақалпоқ поэзиясининг гултожи ҳисобланади. Шоир шеърларининг 
ҳар бири чуқур лиризм билан қондирилган, инсоннинг ички ҳис- 
туйғуларини тўлкинлантириб юборадиган қудратга эга бўлиб, улар- 
нинг ҳар биридан ўқувчи руҳий мадад олади, илҳомланади. Машҳур 
шоиримиз, Ўзбекистон Қаҳрамони Иброҳим Юсупов;

Куйлагил Ажиниёз қўшщларидан!
Иигласии ёр ишқида багри куйганлар,
Дод солсин эл-юртидан айра тушганлар,
Куйлагил Ажиниёз қўишқларидан!

Қўшиқ дарё-дарё нур бўлиб оқсин,
Ишцсиз дилларда иищ олови ёқсин,
Қиз йигитга юз лтнг ноз ила боқсин,
Куйлагил Ажиниёз қўипщларидаи!

Юлдузларпи ерга боқтирмоқ бўлсанг,
Емон шоирларни уялтмоқ бўлсанг,
Гарчи мени қайта тирилтмоқ бўлсанг,
Куйлагил Ажиниёз қўшицларидан!

деб юкори баҳо бергани каби, Ажиниёз шеърлари қудратли маънавий 
кучга эга. Уларни қадрлаш, асраб-авайлаш, авлоддан авлодга етказиб 
бериш эса бизнинг учун ҳам қарз, қам фарз ҳисобланади.
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АЖИНИЯЗ КОСЫБЛЙ УЛЫ
Ажинияз Косыбай улы (литературный псевдоним Зийуар) ро

дился в 1824 году на южном побережье Аральского моря -  у самого 
устья реки Амударьи в ауле «Камыс богет» (территория нынешнего 
Муйнакского района), где проживали выходцы из каракалпакских ро
дов ашамайлы и кыят. Отец Ажинияза Косыбай, дед Балтабек, прадед 
Акжигит были храбрыми и отважными людьми своего времени. Его 
мать Назира была красноречивой и очаровательной женщиной.

С юных лет Ажинияз проявлял интерес к знаниям и учебе. Сна
чала он обучался в медресе Хожамурата ишана, затем, после смерти 
матери, -  в медресе своего дяди Елмурата ахуна. Наряду с учёбой в 
медресе, будущий поэт занимался переписыванием книг и благодаря 
этому стал знатным человеком. Ещё в 16-летнем возрасте им были 
переписаны отде.пьные произведения Алишера Навои.

Продолжил учебу Ажинияз в Хиве. В этом древнейшем городе 
Хорезма он сначала посещает медресе Шергазы, где до него учился 
туркменский поэт-классик М ахтумкули, затем -  медресе Кутлымура- 
та-инака. Ныне у входа в это медресе можно увидеть надпись: «Здесь 
в 1840-1844 годах учился поэт-классик каракалпакской литературы 
Ажинияз Косыбай улы».

В медресе Кутлымурата-инака, помимо религиозных учений, из
учалось и творчество восточных ноэтов-классиков, таких как Навои, 
Хафиз, Саади, Физули. Ажинияз с большим интересом перечитывал 
произведения этих признанных мастеров слова, что в дальнейшем от
разилось на вольнодумной лирике каракалпакского поэта.

После окончания медресе Кутлымурата-инака Ажинияз вернул
ся в родной аул, но вскоре уехал в казахские земли, где он пробыл в 
течение одного года. Возвратившись домой, женился на девушке по 
имени Хамра из рода ашамайлы, а позднее у них появятся три сына и 
одна дочь. Потомки поэта в настоящее время проживают в Кунград- 
ском, Канлыкульском, Шуманайском районах и в городе Нукусе.

Кунградское восстание 1858-1859 годов, ставшее одним из круп
ных исторических событий в жизни народов, населявших Хорезм
ский оазис, оказало большое влияние на поэтическую натуру Ажи
нияза, Будучи горячим патриотом и образованным человеком, он не 
смог остаться равнодушным к этому событию и принял в нём актив
ное участие. Впоследствии его как одного из предводителей восста



ния хивинские власти сошлют в туркменские земли. Период ссылки 
станет плодотворным для литературной деятельности Ажинияза. За 
это время поэт переведёт на каракалпакский язык многие стихотворе
ния М ахтумкули, с творчеством которого он уже имел возможность 
познакомиться в годы учёбы в хивинском медресе.

Спустя три года Ажинияз возвращается на родину, где подверга
ется преследованию властей. В связи с этим он снова уезжает в ка
захские края. Считается, что это третья по счёту поездка Ажинияза в 
Казахстан.

Здесь следует отметить один интересный момент, который заклю
чается в том, что, по некоторым сведениям, поэт Ажинияз, будучи в 
чужих краях, некоторое время находился в знаменитом медресе «Ра- 
сулия» ( г. Троицк Челябинской области России), основанного Зай- 
нуллой пшаном Расулевым (Зайнулла бин Хабибулла бин Расуль), ко
торого академик Бартольд называл «духовным королем своего наро
да». Такие данные содержатся в интервью доцента кафедры истории 
и философии Уральской государственной ветеринарной академии, 
краеведа Гизатуллина Науфа Назиповича и докладе доктора филоло
гических наук, профессора Башкирского государственного универси
тета Кунафина Гинията, сделанного на международной конференции 
«Зайнулла Расулев -  выдающийся башкирский мыслитель-философ, 
теолог и педагог-просветитель мусульманского мира», состоявшейся 
в 2008 г. в г. Уфе. (материалы размешены на сайтах Интернета: 
ЬаяЫп&гт.ги; \у\у\у.151ат18етуа.сот/). Безусловно, такого рода дан
ные служат толчком для более глубокого и всестороннего изучения 
жизни и творчества великого поэта.

Именно в этот период -  в 1864 году -  в жизни поэта происходит 
примечательное событие: Ажинияз участвует в айтысе -  состязании 
по поэтическому мастерству, соперницей в котором ему станет из
вестная казахская поэтесса Кыз-Менеш. По сравнению с другими 
традиционными жанрами устного поэтического творчества тех лет 
айтыс пользовался у каракалпакского и казахского народов особой 
популярностью. В 1878 году в ташкентской газете «Туркистан уалая- 
ты» о нём даже публикуют материал.

Из строк, написанных Ажиниязом по случаю айтыса, становится 
известным возраст поэта -  в то время ему было сорок лет:



I I

Когда ты свадебный красный чапст наденешь,
Сгорать будем оба в огне любви.
Родился на свет в год овцы я, Кыз-Менеш.
Не смотри, что мне сорок, за меня выходи!

Годы скитания Ажинияза по чужим краям совпали с расцветом 
его поэтического творчества. В эту пору он создал большое количество 
своих известных стихотворений, таких как «Есть мой народ», «Есть 
ли?», «Есть же», «Похож», «Если разлучиться», «Прощание» и др.

Вернувшись в родные края, Ажинияз открыл в аулах «Бозатау», 
«Камыс богет», «Жетим озек» школы для детей бедняков, где сам 
учил их грамоте. Помимо этого, до конца своей жизни -  поэта не ста
ло в 1878 году -  он продолжал писать стихи.

Изучение творчества Ажинияза начинается в 30-е годы XX сто
летия. К числу первых исследователей относятся учёные-филологи 
К. Аимбетов, О.Кожуров и Н.Давкараев. В 50-е годы исследователи 
К.Аимбетов, И.Сагитов, К.Бердимуратов, С. Ахметов, Б.Исмаилов и 
другие открывают новые страницы в творчестве Ажинияза.

Произведения Ажинияза к настояшему времени были изданы не
сколько раз на каракалпакском, узбекском, туркменском и русском 
языках.

Открытие в дальнейшем множества доселе неизвестных поэти
ческих рукописей Ажинияза позволяло исследователям создать ряд 
новых научных трудов по творчеству поэта. За годы независимости 
с новой силой возобновились работы по всестороннему изучению на
следия поэта. Как отметил Президент И.Каримов, независимость от
крыла дорогу установлению национальной культуры и духовности, 
полному восстановлению творческого наследия поэтов-классиков ка
ракалпакского народа Бердаха, Ажинияза и увековечению их доброй 
памяти.

В этот период было опубликовано множество научных статей 
и книг, посвященных особенностям и значению творчества Ажи
нияза. К числу таких относятся работы академиков X.Хамидова, 
Ж.Базарбаева, докторов наук К.Байниязова, К.Жаримбетова, 
К.Курамбаева, А.Пахратдинова, А.Муртазаева, К.Мамбетова, кан
дидатов наук А.Каримова, А.Пирназарова, К.Мамбетназарова, 
Б.Каалимбетова, И.Утеулиева, Б.Генжемуратова, Г.Даулетовой, 
Г.Карлыбаевой, К.Смамутова и др.



Сопоставление творчества Ажинияза с историей народа на
шло свое отражение в статьях академика С.Камалова, а также 
Б.Исмаилова. Ажинияз был не только одним из предводителей на
родного восстания, но и непосредственным участником «Бозатауской 
трагедии», которая подобно глубокой ране зарубцевалась и оставила 
след в истории и сознании каракалпакского народа. Тяжёлые испыта
ния, пережитые соотечественниками, породили известное стихотво
рение Ажинияза «Бозатау».

Человек незаурядного образования и культуры, Ажинияз, опира
ясь на традиции восточной поэзии, наделил каракалпакский с т и х -  
косык -  элементами философской лирики, придал ему причудливую, 
многокрасочную художественную форму, своим несравненным та
лантом поднял каракалпакскую письменную литературу на новый, 
невиданный ранее ступень. В целом его произведения являются вер
шиной каракалпакской поэзии XIX века. Любое стихотворение поэта 
пронизано глубоким лиризмом, имеет такую силу и мощь, которые 
придают каждому читателю сильное вдохновение, духовную силу.

Высоко ценил творчество Ажинияза народный поэт. Герой Узбе
кистана Ибрайым Юсупов, который писал:

Если хочешь взоры звезд обратить,
Неряшливых поэтов пристыдить,
Если хочешь меня оживить,
Спой мне песни Ажинияза

И бережное отношение к такому великому наследию, сохране
ние его во имя будущих поколений являются долгом и обязанностью 
каждого из нас.
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