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КИРИСИЎ
Ерте дәўирдеги әдебият—Орхон-Енисей жазба естеликдеринен баслап тал XVIII әсирдеги Жийен жыраў творчествосына шекемги дәўирди өз ишине алып, түркий тиллес халықлардын ата-бабаларыньщ өшпес мийрасы болып есапланады.
Ҳәзирги күнге шекем баспадан шыкқан сабақлықлар ҳәм
қосымша әдебиятлар ж үдә кыскартылып жазылғанлығы ушын
студентлерте әдеўир қыйыншылық туўатуғыны өз-өзинен мәлим. Буннан тысқары студентлер бул дәўирдеги естеликлердин түп нускасы менен де, текст үлгилери менен де танысыўы зәрүр,
Хрестоматия усылардыч ҳәммеси есапка алынып жазылды.
Сонын менен бирге ҳәр бир жазба естелик өзинич жазылған
дәўирине қарап берилди.
1. Орхон-Енисей жазба естеликлери (V—VI әсирлер).
2. яОғузнама“. Жазылған жылы еле толық анықланбаған.
(IX—XII әсир аралығы деп шамаланады).
3. Махмуд Кашғарийдиц „Девону луғатит түрк‘ шығармасы (XI әсир).
4. Юсуп Ҳас Хажиб „Кутадғу билиг“ (Бахыгқа баслаўшы
билим) (XI әсир).
5. Ахмед Югнакий .Хибатул ҳакойиқ“ (Ҳақыйқатлар сыйлығы) (ХП-әсир).
6. Кодекус Куманикус (XIII әсир).
7. „Муҳаббатнама“ (XIV әсир).
Хрестоматиянын екинши бөлими қарақалпақ әдебиятыныц
баслаўшылары, шайыр-жыраўлар мийрасын (XIV—XVIII әсирди) өз ишине алады. Бул дәўирде әсиресе XIV—XVI әсирдиц
жыраў-шайырлары Соппаслы Сыпыра жыраў, Асан қайғы,
Жийренше шешен, Доспамбет жыраўдыц творчествосы ноғай,
қязак ҳәм қарақалпақ халқы арасында тендей тарқалған. Ж әне
бул дәўирдин жыраў-шайырлары өзлерин қаракалпақ яки болмаса казақ деп атамастан ноғайлы деп атаған. Буныц бас себеби XV әсирдиц екинши ярымында қазақ та, қарақалпак та
ногайлыдан бөлинип шыққан, Ноғай атамасы менен бөлинип
кеткен үшинши бөлек—Ставрополь крайында жасайды. Соныц
ушын да биз усы күнге шекем қарақалпақ жыраў-шайырларыз
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ньщ, сағасы деп есаплап жүрген жокарыда аты көрсетилгея
сөз шеберлерин ноғайлар да, қазақлар да өз әдебиятларыныц
сағасы деп есаплайды.
Ҳәзирги күнге шекемги изертлеўлерде бул сөз шеберлеринин мийнетлерин фольклор деп атаймыз ба, яки әдебияттыц
ўәкили сыпатында қараймыз ба деген пикирлер бар еди. Бул
әҳмийетля пикир алысыўға тарийхшылар да қатнасып, олар
Соппаслы Сыпыра жыраў, Асан қайғы, Жийренше шешен,
Доспамбет жыраўлар Алтын Орда бирлеспесинин ноғайлы
аўқамында жасаған, негизинен тарийхта болған адамлар екенлигин дәлилледи. Олар өз дәўиринин белгили патшалары Темирлән, Тохтамыс ҳәм басқаларға өз пикирлерин өткере алған
данышпан шайырлар болғанлығы анықланды. Усылайынша
олардын шығармаларынын жазба нусқалары келип жетпеген
болса да, ж еке авторлар мийрасы индивидуал поэзия сыпатында әдебият тарийхынан орын берилди. Булар:
1. Соппаслы Сыпыра жыраў (XIV әсир).
2. Асан қайғы (XV әсир).
3. Жийренше шешен (XV әсир).
4. Доспамбет жыраў (XVI әсир).
5. Мүйтен жыраў (XVII әсир).
6. Авторлары белгисиз болған, ерте тарийхый дәўирлерди сөз егетуғын толғаўлар.
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ТҮРК ТИЛЛЕС ХАЛЫКЛАРДЫЦ ӘДЕБИЙ МИЙРАСЫ
Орта Азия халыкларыньщ мзканлаған жерлеринде VI әсирден баслап түрк кағанаты деп аталған үлкен аўкамнын болғанлығы белгили. Бул аркасы Рус, батысы Визангия, шығысы
Индия, Египет сыяклы ири еллер менен шегараланатуғын үлкен мәмлекет еди. Усы кағанатта ҳәзирги түрк тиллес халықлардын дерлик барлык урыўлары жайласкан. Түрк қағанатында VII әсирде Түркеш кағанлығы, VIII әсирге келип Қарлуқлар, кейин Оғуз ҳәм Кыпшаклардын үстемлиги болып келген.
Кейинирек X—XII әсирлерде карлуқлар менен ягмалар
бириге отырып Караханийлер мәмлекетин дүзеди. Сонынан
Шынғыс хан атланысларынан кейинирек барып, Орта Азияда
түрк тиллес халыклардын өз-ара бөлиниўи басланған. Шынғыс
хан баскыншылығына шекем-ак түрк тиллес халықларында
үлкен мәдений мийрасгын болғанлығы белгили. Бул мәдениятка Орта Азияда жасаўшы барлык түрк тиллес халықлар өз
үлеслерин қоскан. „Түрк тиллес халыклардын әййемги жазба
әдебиятын кәлиплестириўде бүгинги өзбек, татар, башкурт,
түркмен, әзербайжан, казак, кырғыз, кэракалпак халыкларынын ата-бабалары белгили дәреж еде үлес. косты"1. „Баска да
түрк тиллес халыклар меьен бир катарда, каракалпак халкы
әййемги улыўма түрк жазба естеликлеринин мийрасхоры болып табылалы**23.
Түрк тиллес халыклардын жазба естеликлерин изертлегенде
биз көбирек көсемимиз Ф. Энгельстин „Биз тарийхка каншама
теренирек үнилсек халыклар арасынлағы айырмашылыктын
соншама жоғалып баратырғанлығын көремиз“:* деген даналык
сөзлери еске түседи. Усы көз-карастан карағанда Орта Азияда
жасаўшы көпшилик түрк тиллес халыклар, ески түркий жазба
естеликлеринин мийрасхоры болып табылады. Олардын ҳәр
бири өз мәдениятынын төркинин излегенде әййемги түрк тилАмир Наджгб. Кнпчакско-сгуяский литературный я:ык Мамлюкского
Египета. (Докторская диссертация) Москва, 1969 г.
2. М. Н. Н^у р м у ҳ а м е д о в . .X IX әсирдин акырыидагы ҳәм XX эсирдеги қаракалпақ әдебияты. „Әмиўдәрья" журналы, 19/2-жыл, № 12, 63-бет.
3. К. М а р к с . Ф. Э н г е л ь с . Сочикенке, Т—1. изд., вторсе. М. 1560 г
стр. 321.
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лес халыкларыньщ ата-бабаларынын өшпес мийрасына нәзер аўдарааы. Бул мийрас Орхон-Енисей жазба есгеликлеринен басланып, Орта Азиядағы халыклаодын өз алдына халық сыпатында қәлиплесиў дәўири—XIV—XV әсирге шекемги дәўирди
өз ишине алады.
ОРХОН-ЕНИСЕЙ ЖАЗБА ЕСТЕЛИКЛЕРИ
XVIII әсирдин екичши ярымында рус саяхатшыларынан
бири Ремезов Монғолстаннын Орхон дәрьясынын бойында белгисиз ҳәриплер менен жазылған қулпы тасларға дус келеди.
Сонынан швед офицери Иоганн Сграленберг ҳам де илимпаз
Массершмидлер бул ҳакқында хабар бергеч. Бирақта, бул д эўирде ҳешким бул ҳәриплерди оқыў мумкиншнлигине ийе бола алмады. XIX әсирдин биринши ярымында „Сибирь хабарлары“ журналында Георгий Спасскийдин „Енисей есгеликлери*
деген мақаласы жәрияланып, бул мақала латын тилинен аўдарылып пүгкил дүньяға мәлим болды. Усыдан кейин Фин илимпазлары бул есгеликлердин атласын бастырып, Фнн филологиясына тийисли болса керек деп ойлаған еди. Арадан көп ўақыт
өтпестен және рус саяхатшысы Н. М. Ядренцев тәрепинен
Монғолстанныч Кошо-Цайдам ўалаягынан ж әае бир белгисиз
жазыўларға ийе болған кулпы таслар табылғлн.
Усыған байланыслы 1890-жылы Фин-Угор илимий жәмийети
ҳәм 1891-жылы Россия Илимлеракадемиясынын академиги В. В.
Р -и лэз б сш л м-'ы [д 1ғы экследн гиалзр ш элкемлесгирилди.
Бул экспедиция материалларында тек текстлерди агласқа түсириўден басқа жуўмак шығара алмады.
Текстлерди еч бирннши мэргеэе Дания илимпазы Вильгелм
Томсен оқыўға миясар болған еди. От ҳәриплердиц бир-бирине
уқсаслығыи анықлай огырып тәцрч „түрк“ деген сөзлерди оқыўға ерисип, әййемги түрк жазыўларыныцестелиги деген жуўмаққа
келген. Бул ж ерде В. В. Радлов 15 ке жақын ҳәриплерди өзлесгирген еди. Соныц ушында ол В. Томсенниц пикирнна сүйене отырып, есгеликтеги жазыўларды толығы менен аўдарып
шықты.
Н. М. Ядргнцәв тәрепинен табылған естеликлер 734-жылы
қайтыс болған түрк қағаны Билке қаған оныц иниси Қулгегин, мәсләҳәтшиси—Тоныкук ҳүрмегине бағышланған.
Орхон-Енисей жазба есгеликлерин үйрениўде В. Томсен,
В. В. Радлов, П. М. Мелирачский, А. Гейкель, Ю. Немет киби рус ҳәм шег ел илимпазтары, сондай-ақ С. Е. Малов,
И. В. Сгеблева сыяқлы совет илимпазларыныц хызмети үлкен.
Орхон-Енисей жазыўлары тийкарынан тарийхый болып, онда түрк халықларыныц бнрлесиўи, Күлте^ин, Билке қаған,
Тоныкук сыяқлы баҳадырлардыц мийнетлери ҳаққында сөз
етиледи.
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1713-жылы түрк қағанлығы карлукларды бойсындырады.
Түрклердин көрнекли сәрдары Күлтегин ҳүкимет басына щ ы ғып, өзинин ағасы Билке қағанды хан тиклеген. Әкеси Тоныкукты кенесши етип тайынлаған. Ал, өзи пүгкил гүрк әскерлеринесәрдарлық еткен. Бул ҳаққында Л. Н. Гумилев өзинин ,Ә ййемги түрклер" деген мийнегинде .Пүткил мәмлекет усы ү щ
адамнын қолында болды“, —деп жазды.
КҮЛТЕГИН

(Киши жазыў)

Текст үлгилери
1. Тәнритег, тәнриде болмыш,
Түрк Билке қаған,
Бу едке олтуртым. ('с /-£ 7)
Сабымын‘туТОги ёситгил,
Улайыў инийигунимГ оғланым.
Бирики оғушым, будунум,
Бирйе-шад апыг беглер
Иырайы-тарқат буйрық беглер
Отуз.
2. Токуз огуз- беглери, будыны,
Бул сабымын едгути есид,
Катығды тынла,
Илгеру-күн тоғсыққа,
Билгеру-күн ортусынрау,
Курығарыу-кун батысына,
Йырғару-тун ортусынару,
Анта игиреки будун көп мана.
Көрур, анга будун-.
3. Көп итдим. Ол амты анығ,
йок турк қаған Өтукен йым,
Олусар илте бун йок.
4. Илгериу-Шантун йазықа теги сүлдим,
Талайқы кичиг тегмедим.
Биргеру-Токуз ерсенке теги сүледим,
Тутртке кичиг тегмедим.
Курығару-йир Байырку ийриқе теги сүледим.
Бунча йирке теги йорыгдым.
Өтукен йымда йиг иди йок
ермес, ил тутысын йир Өтукен,
Иыш ермиш. Бу йирде олурып.5
5. Табғач будун бирле,
түзелтим. Алтун, кумуш,
7
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исигти, қутай бунсыз анча,
бирур табғач будун сабы,
Сучиг, ағысы, йымшақ ермес.
Сучйг сабын, йымшақ ағын,
арып, ырақ будыныг анга,
Йағутыр ермес. Йағу контукда,
Кисире анығ анта өйур ермес. ,

,

;
^

,

, !

Аўдармалар
Тәнридей мәртебели жаралған
Түрк Билке каған.
Мен тахтқа отырдым.
Сөзимди туўел еситинлер!
Пүткил жеткиншегим, балларым,
Бирикчен ордам, халқым,
Он жағымда шәўкетли беклерим,
Сол жағымда тарханлар ҳәм басқалар,
Отыз тоғыз оғуз беклери, халкы,
Бул сөзимдй дыққат пенен тынла!
Терен ойла.
Илгери-күн шығыста,
Он жақта-түсликтеги,
Кейин-күн батыста,
Сол жақта-аркадағы,
Халыклардыц бәри маған карады.
Усылайынша халықты көбейттим. Егерде баяғы кексиз түрк кағаны
Өтукен таўлы, орманлы жерде отырса,
Онда елдиц қайғысы жок болғаны.
Илгери-Шантун жазықлығына
Шекемги жерлерди басып алдым.
Тенизге сәл жетпедим.
Түсликте-Тоғыз ерсенге дейин жаўладым.
Тибетке сәл жетпедим.
Батыста инжу көлин кештим.
Темир дәрўазаға шекемги аралыкты жаўладым.
Байқыры жерине шекем атландым.
Усыншама жерди қолға киргиздим.
Өтукен жериниқ ҳақыйқый ийеси
Ж оқ еди.
Бирақ нағыз ел болатуғын жер,
Усы Өтүкен қойнаўы еди.
Усы ж ерде отырып Табғаш халқы
Менен тәғдирлесгим.
Алтынды, гүмисти, дақылды, жипекти,
Шексиз берип атырған Табғаш халқынын,
Сөзи шийрин, ғэзийнеси бай еди.
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Олар шийрин сөз ҳәм байлығы арқалы,
Узақтағы халықты өзине жақынлатты.
Жақын көшип-қонып жүрип,
Әдепсиз қылықларды үйренди...
Ақыллы кисилерди табғашлар
алдай алған жоқ.
Егер бир киси алданса руўы ҳәтте
Халқы да алданатуғыны турған гәп.
Табғашлардын шийрин сөз, ҳасыл
дүньясына көп алдандын.
Түркий халқы, қырылдын.
Түркий халқы, жоқ болдын.
Түсликте-Шуғай қойнаўы түўе,
Түн жазығына қонысласақ деўши един.
Туркий халкы, жоқ болдын.
Сонда шуғыл адамлар былай инандырып еди .
^Узақта жасасан жаманлық көрерсен*.
Жақынырақ жасасан жақсы сыйлық аласан*
Усылай инандырып еди.
Билимсиз кисилер сол сөзге инанып,
Жақынлап барып, көби Қмрылып қалды.
Егер ол жерге барсан,
Түркий халқы сени әж ел күтеди.
Өтүкен жеринде отырып
Ғәзийнеге кәрўан жибер.
Сонда ҳакынан шығасан.
Өтүкен қойнаўында отырсан,
Мәнги еллигинди сақлайсан.
Онда түркий халқы тоқ еди.
Ашлықты да, тоқлықты да түсинбейсец.
Бир тойсац ашлықты умытып кетесен.
Садалығын ушын алдандын,
.Қағанныц тилин алмадын.
..
Ҳәр жерге көшип қонып,
Әбден албырап шаршадыц.
Қалғанларьщ әбден тарығып,
Өли-тири жлғдайында еди.
ЧәнрШПкарылқағаилықтан
Басыма бахыт кусы қонды.
Қағанлыққа еристим.
Каған болып, жоқ болып баратырған
Халықты бар кылдым.
Тедейди бай еттим.
Хзды көбейттимТ"

‘■Усы сеЗишТиғСждлғаны барма?

Түркий халқы ҳәм онын беклери
буны тынланызлар.
Түркий халқын жыйнап,
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Ел еткенлерди бунда айтқанман.
Жанылып көшкенлерди де бунда айттым.
Барлық айтар сөзимди,
Мәнги таска бастым.
Буған карап билерсизлер
Түркий халкынын ҳәзирги беклери!
Тахтка гириптар беклер,
Сизлер жанылғышсызлар ғой.
Мен мәнги тас...
Табғаш қағаныньщ устасына
Кашаў менен жазғыздым.
Менин тилегимди қайтармады.
Табғаш қағаны өнерли устасын
Ж иберди.
Оларға бөлек мазар салдыртып,
Иши-тысын жазыў менен қаплаггым.
Кеўилдеги сөзимди
(он ок) улларым ҳәм татларға
Шекем билсин д е п ,—
Мәнги тасқа ойып жаздым.
Бурын бул бир адамлар жүретуғын жол болса»
Ҳәзирде адамлар жүретуғын соқпак,
Усы жерге мәнги тасларды қалагып
жаздырдым.
Бул жазыўды жаздырған —
Ағасы-Йоллық тегин.
ч

КҮЛТЕГИН

( Үлкен жазыў)

Текст үлгилери
1. Үзе көк тәнири
Асра йағыз йир қылынтунда,
Екин ара киси оғлы қылынмас.
Киси оғлынта үзе егум апам,
Бумын қаған итеми қаған олурмыш.
Олурыпан түрк будынын илин, торусин» ■
Тута бермис, ити бирмис.
2. Төрт булун көп йағы ермис,
Су сулепен,
Төрт булундақы будынығ,
Көп алмус, көп баз қылмыс.
Башлығығ йукинтурмис,
Тизлигиг сөкурмис.
Илгеру-қадырқан йышқа теги,
Керу-Темир Қапуға теги қантурмыс.

www.ziyouz.com kutubxonasi

3. Екин ара иди оксыз көк түрқ (ити)
Анга олурыр ермис,
Билге каған ермис,
Алп каған ермис.
Буйрыкы йеме билге ермис ериниг,
Алп ермис ериниг.
Беглери йеме будыны йеме туз ермис,
Ану учун илиг анча тутмус еринич,
Илиг тутуп төруг итмис,
Өзинче кергек болмус.
А ўдарм алар.

,

Бийикте көк тәнири,
Төменде кара жер жаралған.
ЕкеўйнТгн арасында,
Адам баласы жаралған.
Адам баласы үстинен,
Бабам Бумын каған, исгеми каған,
Кағанлық еткен.
Отырып, түркий халкынын ел журтын,
Бирлестирген, ийелик еткен.
Төрт жағынын бәри душпан екен.
Ләшкерлери менен атланып,
Төрт тәрептеги халыкты,
Бириктирген. Басын енкейткен.
Дизесин бүктирген,
Шығысы-Қәдирқан койнаўы,
Батысы-Темир дәрўазаға дейинги,
Ж ерлерди жайлаған.
Еки аралықта ийесиз ызғып,
Жүрген түрклерди,
Усылайынша конысластырған екен.
Данышпан Қағанлар екен,
Алп кағанлар екен.
Басшылары билимли болған екен.
Күшли болған екен.
Беклери де, халқы да исенимли екен.
Сол ушын да елин узак бийлеген екен.
Елди жыйнап зан шығарған.
Соқынан—өзлери қаза тапқан.
Калын ел жылап сықлаған:
Әўели күн шығыстан,
Бекли шөлинин ели,
Табғаш, тибет, авар, рум,
Кырғызлар, үш курықанлар,
Отыз татар, кытай, татабылар—
Усыншама халык келип,
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жылап сықлады.
Усындай сыйлы кағанлар еди,
Сонынан инилери қаған болды.
Уллары да қаған болды.
Иниси ағасындай болмады.
Баласы әкесиндей болмады.
Билимсиз қағанлар отырған екен.
Жалтақ қағанлар отырған екен.
Ҳәмиршилери д е билимсиз екен.
Жалтақ болған екен.
Бек пенен халықтын келиспеўшилигинен,
Табғаш халқынын алдаўына исенди.
Аға-ининин даўласканынан,
Бек пенен халықтын жаўласқанынан.
Түркий халқы ел болмады.
Кағанлығынан айрылды.
Беги, пухарасы бәри, Табғаш
Халқына кул болды.
Пәк қызлары гүн болды.
Түркий беклери түркий атын жоғалтып,
Табғаш беклеринин Табғаш
атын тутынып,
Табғаш кағанына бағынды.
Елиў жыл исин*күшин берди.
Олар илгери Күншығыста Бөкли
Қағанына дейин шапканларды,
Батыста Темир дәрўазаға шекем шапқанларды,
Барлығын Табғаш кағанына,
Журт аўдарып жиберди.
:
Барлық түркий халқы былай дести:
,Ели қалын халық едим,
Елим қайда?
Ел журтымды кайдан излермен?
Қағанлы халык едим,
Қағаным қайда?
Қандай қағанға күш куўатымды
берермен?—дести.
Усындай себептен табғаш халқына жаў болды.
Қарсыласып, қолынан ҳеш нәрсе келмей,
Кайтадан бағынды.
Бүйтип душпанға күш-қуўатын бергеннен көре,
түркий халқы: *
„Қырылып жоқ болайық"—дести.
Сөйтип, әжелге белин байлай баслады.
Көктеги түрк тәнрим, қәсийетли
жер суўы, былай депти:
„Түркий халқы жойылмасын.
Қайтадан ел болсын11—деди.
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Әкем Елтерис кағанды,
Шешем Елбилге катынды,
Тәнри төбесине услап,
Жоқары көтерген еди,
Әкем каған он жети жигитин,
изине ертип,
Шетте жүргенлерди излепти.
Қаладағылар таўға шығып,
Таўдағылар жерге түсип,
Жыйналып, жетпис батыр жигит
болыпты.
Тәнри куўат бергеннен сон,
Әкем қағаннын әскери,
Жаўға бөридей атылды.
Жаўларды қойдай баўызлады.
Онға, солға атланып, елди жыйнап,
Әскери жети ж үз жигит болыпты.
Жети ж үз жигит,
Елсиз, қағансыз,
Гүн ҳәм қул болып,
Түркий атынан айрылған халықты,
Ата-бабасыньщ мәканына,
Қайтадан алып келди.
Ел арасында, „төлис", „тардуш“,
,ж абғы “, ишад“ ҳәм басқа,
Мәнсап ийелери сайланды.
Он жағында Табғаш халкы жаў еди.
Сол жағында: „Баз қаған“, „тоғыз о ғуз“
халқы жаў еди.
Қырғыз, курықан, отыз татар,
Қытай, Татабы-бәри де жаў еди.
Әкем қаған усылайынша...
Қырық жети ирет атланды.
Жигирма ирет айқасты.
Тәнири жарылқағанлықтан,
Елди ел етти.
Кағанлығын нығайтты.
Жаўын женди.
Дизесин бүктирди,
Басын енкейтти.
Әкем қаған усылайынша ел-журт
сорап дүньядан өтти.
Әкем қағаннын басына,
Биз қағаннын балбалы1 (мүсини) қойылды.
1 Ески түрки кәўимлеркнғн әдети бсйыиша елген кисивин басына
оныц тиришиликте жаўласып елген адам ьньқ тастан жасэлған мүсини
қойылатуғын болған.

1а
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Онық елинин үстинен,
Ағам қаған болды.
Ағам қаған болып,
Түркий халқын көркейтти.
Гедейди бай етти.
Азды көбейтти.
Ағам қаған болғанда,
Өзим тардуш халқына „шад“ (бий) болдым.
Ағам қаған менен бирге атланып Шығыста,
Жасыл кәлине,
Шантун жазығына дейинги,
Батысга-Темир дәрўазаға шекемги
Жерлерди қолға киргиздик.
Көгменнен асып,
Қырғыз жерине шекем барып жетгик.
Бас аяғы жигирма бес ирет атландық.
Он үш ирет қарсыластық.
Елин ецкейтип,
Қағанлығын қансыраттық.
Дизесин бүктирдик.
Түркеш ханы-түрк,
Өз халқымнан еди.
Әдалатсызлығы, бизге еткен,
Жаўызлығы ушын, қағаны өлди.
Кәтқуда беклери де қайтыс болды.
Он оқ халқы азап көрди.
Атамыз, бабамыз қураған,
Ж ер—суў ийесиз болмасын деп,
Азларды1 халық етип қурадық.
Оларға Барыс бек болды.
Қаған атағын оған биз бердик.
Қаған қызы болған қарындасымды бердик.
Қағаны өлип, халқы гүц, қул болып,
Калған еди.
Елдиц жер суўы ийесиз қалмасын дедик.
Аз, кырғыз халқын жыйнап,
Әдеўир урыстық,
Елин және қайгып бердик.
Илгери Қадырқан жазықлығынан өтип,
Халықгы усыншама көбейттик.
Соц Кену тарманға шекем түрк халқын
қондырдық.
Ол ўақытлары кул-қуллы болған еди,
Гүц-гүцли болған еди.
Иниси ағасын билмес еди.
'Аз-^-халыктыц аты,
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Улы әкесин танымас еди.
Биз ийелик еткен журт усындай еди.
Түрки О ғуз беклери халықты
тынланызләр!
Аспаннан тәнри баспаса,
Төменде жер айрылмаса,
Түрк халқы ет-журтықды,
ким хорлайды?
Түрки халқынын атақ данқы,
Өшпесин деп,
Мени қаған етип отырғызған еди,
Иши аш.
Сырты тонсыз
Бийшара, мусапир халықты басқардым,
Иним Күлтегин екеўмиз ойластық.
Әкемиз, ағамыз қураған халықтын,
Аты, данқы өшпесин деп,
Түрки халқы ушын,
Түнде уйықламадым.
Күндиз отырмадым.
Иним Күлтегин,
Еки шад (бий) менен бирге,
Өлип-тирилип улғайттым.
Бириккен халықты татыўластырдым.
•Өзим қаған болып турғанда,
Ж ер, сайда ызғыған халық,
Олип житип,
Ж айў—жалпы жыйналды.
Оөйтип тәнри жарылқады.
Бахтым ашылып,
Сәги түскенликтен,
Өлимши халыкты тирилттим,
Жаланаш халықты тонлы,
Гедей халықты бай қылдым.
Аз халықты көп қылдым.
Татыў елге жақсылық қылдым,
. Төрт тәрептеги халықты,
Бирлестирип, татыў кылдым.
Бәри маған бағынды.
Әкем қаған өлгенде,
Иним Күлтегин жети жаста қалды.
Он жаста Умай атақлы,
шешемниқ қолында,
Күлтегин ер атанған едй.
Он алты жасқа келгенде,
Ағам қағаннын ел-журтын,
Сонша молайттьп
'
Алгы губ, соғдақларға қарсы атлачдық.
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Оларды қыйраттык. Табғаш,
Оқ тутуктьщ бес мық әскери келдн,
Урыстық.
Күлтегин жаўға жаяў атланды.
Одтутукты белгили көсемлери
менен бирге қолға түсирди.
Жарақлыларын қағанға еншйге берди.
Ол әскерди сонда қыйраттық.
Жыйырма бир жасқа келгенде,
Чага Сенунменен айқастық.
Тадықы Чурдын боз атын минип шапты.
Ол ат сонда өлди.
Екиншиде Ышбар Ямтардық боз
атын минип шапты.
Ол ат сонда өлди.
Үшиншиде йегин Силикбектин
Ерглеўли торы атын минип шапты,
Ол ат сонда өлди.
Онын жарағы, саўытына
Ж үзден артық найза тийди.
Күлтегин Азман агын минип,
Саўашқа умтылды.
Алты жигитин шанышты,
Жетинши жигитин қылышлады.
Екинши ирет Күлшагақта.
Едизлер менеи шайқастық.
Күлтегин Аз тулпарын минип,
Шабулға умтылып,
Бир жигитин шанышты,
Тоғыз жигитин жаралады.
Едиз халқы сонда қырылды.
Үшинши ирет Болболонда,
Огузлар менен айқастық.
Күлтегин Азман ағын минип,
Шапты, шанышты.
Әскерин жендик.
Иним Күлтегин қаза болды.
Өзим қайғырдым,
Көрер көзим көрмесгей,
Билгир ақлым бйлместей,
Өзим қайгырдым.
Тағдир тәнириниқ иси,
Адам баласы бәри өледи.
Сонша ойландым;
Көзге ыссы жас келеди,
Кеўилге аўыр шер келеди.
Тағы да ойландым,
Қатты қайғырдым.
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ТОНЫКУК
( аўдармалар)

Мен Билке, Тоныкук, табғаш елинде
тәрбияландым.
Түрки халқы ол ўақытта табғашқа
қарайтуғын еди.
Дәслеп түрки халқынын кағаны болмай,
Сонынан табғашлардан ажралды.
Қағанлы болды.
Кағанын таслап,
Табғашқа қайтадан бағынды.
Тәнри сонда былай деген екен:
Қаған бердим.
Қағанынды таслап бағындын.
Басқаға бағынғанын ушын
Тәнри сени өлимши етги.
Түрки халқы қырылды,
■Әскерлери жоқ болды.
Түрки халқы жасаған жеринде
Тирилик қалмады.
Ойда-кырда қанғып қалғанынын ҳәммеси
"ТҚеги ж үз болды.
Еки бөлеги атлы еди.
Бир бөлеги жаяў еди.
Жети ж үз адамды изине ерткен
Көсеми шад (бий) еди,
Изиме илесин,—деди.
Илескени мен едим.
Мен Бил.се Тоныкук,
Сизди қаған етип сайлай жақпан дедим.
Ойландым:
Арык буға менен,
Семиз буғанын парқын билмес—деп
Қорыктым.
Усылайынша ойландым.
Сөйтип тәнри бийлик бергени ушын,
Оны қаған етип сайладым.
Билке Тоныкук,—өзин тархан
(Кенесши) бол,
Мен Елгерис қаған болайын,—деди,
Түсликте—табғашты,
Шығыста—қотанды.
Терисликте—оғузларды көп
қырғынға ушыратты.
Ақыл ийеси,
Сөз ийеси мен болдым.
Шуғай қузан—деген ж ерде.
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Қара қумда отырған едик.
Кийик жеп,
Қоян жеп отыры$шы едик,
.Халык тамағы тоқ еди.
Жаўымыз жыртқыш қустай көп еди.
Биз жемгик едик.
Усылай отырған ўақытта,
Оғузлардан елши келди.
Елшинин сөзи мынанлай:
Т оғуз оғуз халқы қаған сайлады.
Табғашларға Күн сенунди жиберди,
Қотанларға Тонра семди жиберди.
Сөзинин мәниси былай:
Азғана түрки халкы көшпели еди,
Қағаны алп ("баҳадыр) еди.
Ақылгөйи Билке (дана) еди
Усы еки киси дүньяда бар болса,
Сени—табғашты қырады.
Шығыста—қотанды қырады.
М ени—оғузды қырады.
Табғашлар, түсликтен шабын.
Қотанлар, шығыстан шабын.
Мен терисликтен бас саламан.
Түрки Сир халқын,
Сол душпанды жок кылайық1
Усы сөзди еситип,
Түнде уйқым келмеди.
Күндиз отырғым келмеди.
Ақыры кағаныма былайынша
Өтиндим:
Табғаш, оғуз, котан.
Булар үшеўи бас салса,
Бизлер тек иши-тысымызды ғана,
устап қаламыз.
Жуқаны сындырыў-ансат,
Жинишкени үзиў-ансат.
Ж ука калынлап кетсе,
'Т ек оны 'алп сындырады.
Жинишке жуўанласа,
Оны тек алп үзеди.
Сонлыктанда булардын басын,
қоспай турып,
Шығыска—котанға,
Т үсликке— табғашға,
Батыста—курданға
Терисликте— оғузға
Еки*үш мық әскер менен барыўымыз керек.
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Қағаным өтинишимди тьщлады.
Кеўиллениўи менен-басла,—деди.
Көк Өнуг көлинен өтип, Өтукен
Қойнаўына басладым.
Тоғла көлинин жанында, сыйыр
Минген оғузлар гезлести.
Әскери үш мыц екен.
Биз еки мыц екенбиз
Урыстық.
Тәнримиз жарылқап, жендик.
Буннан кейин биз еки мыц әскер
екиге бөлиндик.
Қағаныма өтиниш жасап,
Шангуц қаласына,
Тециз көлине апардым.
Жигирма үш қала қыйратылды.
Үйсүн буннтату журтын қолға
киргиздик.

ОҒУЗНАМА
Түрк тиллес халыклардын тарийхында және бир баслы
орынды ийелейтуғын шығарма IX әсирде жазылған „Оғузнама*. Бул тийкарынан оғузлардыц тарийхы ҳаккындағы дәстан болып, Оғуз'', батырдыц туўылыўынан баслап ҳәм оныц
Сырдәрья жараларынан Ндилге шекемги саўашларда болғанын
сөз етеди. Т^рийхый документлерге карағанда оғузларды түркменлер менен көбирек байланыстырады. Бул орынлы. Бирақ,
тарийх^та^бғузларды каракалпақлардыц ата-бабалары болған
печенеглер менен байланыстырыўшы хроникалық документлер
сақланып қалған. IX—X әсирлерде Оғузлар Сырдәрьянын төменги ағысы, Арал тецизиниц бойын жайлаған. Ал, X әсирде
көпшилик оғузлар печенеглер жайлаған Жайық дәрьясыныц
бойына мәканласты. Булар рус жылнамаларындағы түрклерди
еске салады. Сонлыктан да карақалпақлардын ата-бабалары
печенеглер менен оғузлар арасында сол ўақыттыц өзинде-ақ
байланыстыц болғанлығын бийкарлаўға болмәйды. Қарақалпақлар Сырдәрьяныц Аралға қуяр жеринде оғузлар менен араласа
отырып, парсы авторларыныц мийнетлеринде »Дехи нау“, араб
авторларында „Ал-Карят-ал-Хадиса“ яки Жацакентти ҳәм д е
Саўран, Сығнақ қалаларын салыўға қатнасқан.
Усыған байланыслы болса керек, академик В. М. Жирмунский „X әсир менен XII әсир аралығында оғузлар менен
печенеглер арасында бир қанша жақын қатнасық болды* деп
көрсетеди. Түрк тилиндеги биринши „Оғузнама" ҳаққында
биз ец дәслеп Оғуз-қыпшақлар тайпасынан шыққан египетли
XIV әсир тарийхшысы Әбиў-Бәкир бин Абдулла, бин Айбектиц „Дацқлы тарийх маржанлары" деп аталған китабында
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ушыратамыз. Бул кигап соқынан 531-жыллары айырым себеплер менен Анауширван Әдилдиқ ўәзири Бузург Меҳр қолына
өткен. Кейнинен Харрун ар Рашид дәўирлерине келип (763—
809 жылларда) китап араб тилине аўдарылған.
„Оғузнама“ тийкарынан 12 баптан ибарат болып, ҳәр бир
бапта Оғуз батырдық қаҳарманлықлары менен ушырасамыз.
ТЕКСТ ҮЛГИЛЕРИ

...Көне күнлерден бир күн Ай қағаннуқ көзу йарыб бодады, еркек оғул тоғурды. Ошул оғулнуц өнлуги чырағы көк
ерди, ағызы аташ қызыл ерди, көзлери ал, сачлары, қашлары
кара ердилер еди. Иақшы нәпсикилерден көруклучирек ерди.
Ошул оғул анасынын когузундун оғузны ичиб, мундун артығырақ ичмеди, йиг ет аш сүрме тиледи, тилге келе башлады.
Қырық кундун сон бедукледи, йүрурди, ойнады. Адағы уд
адағы дег, беллери бөри беллери дег, йағры киш йағры д ег ,
көгзу адуғ көгзу дег ерди. Беденинуиқ қамағы туг тулуклуг
ерди, йылқылар күтейе турур ердя, атларға мине турур ерди,
кик ав авлайа турур ерди. Күнлерден сон, кечелерден соқ ийгит болды. Бул чақда бу йерде бир улуғ орман бар ерди. Көб
мүренлер, көб оғузлар бар ерди. Бунда келенлер кик көб
көб, бунда учқанлар қуш көб көб ерди. Ошул орман ичинде
бедук бйр қиат бар еди, йылқыларны, ел күнлерни йер ерди.
Бедук йаман бир кик ерди. Берке емчек бирле ел күнни басуб ерди. Оғуз қаған бир ериз қағаз киши ерди. Бу қиатны
авламақ тиледи. Күнлерде бир күн авға чықты, жыда бирле,
йа оқ бирле тақы кылыч бирле, калқан бирле атлады. Бир
буғу алады. Шул буғуны талнуқ чубуғы бирле йығачқа бағлады, кетти. Мундун соқ ерте болды, гақ ерте чақа келди,
көрди ким қият бугуны алуб турур. Көне бир адуғ алды алтунлуғ белбағы бирле йығачқа бағлады, кегти. Мундун сон
ерте болды, тақ ерте чақга келди. Көрди ким киаг адуғы алуб
турур. Қәне ошу йығачнын түбинде турды. Киат келиб башы
бирле Оғуз қалқанын урды. Оғыз жыда бирле қиатнық башын урды, оны өлтурди. Қылыш бирле башын кести, алды
кетти. Көне келиб көрди ким бир шунқар қиатнын ичегисун
йемекте турур. Йа бирле оқ бирле шуққарны өлтирди, башын
кести. Андан соқ деди ким шуққарнуқ ақағусы өшбу турур.
Буғу йеди, адуғ йеди. Жыдам өлтирди, темур болса. Қиатны
шуққар йеди. Йә оқум өлтирди, йел болса деб деди, кетти.
Тақы қиатнын анғусу ошбу турур. Көне күнлерде бир күн
О ғуз қаған бир йерде тәқрини жалбарғуда ерди. Қаранғулуқ
келди. Көктун бир көк йаруқ түсти. Кундун айан айдан кағулғулуғрақ ерди. Оғуз каған йируди, окөрди ким ошбу йаруқнық арасында бир қыз бар ерди. Йалғуз олтурур ердй.
Иақшы көруклуг бир қыз ерди. Ануқ башында аташлуг йаруқлуғ бир меқи бар ерди, алтун қазун дер ерди. Ошул қыз
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андағ көруклуг ерди, ким күлсе.көк. тәнри күле турур, йығ-.
ласа, көк тәнри йығлайа турур. Оғуз қаған аны көрдукге өзй
калмады, кетти, севди, алды, анун бирле йатты, тилегусин
алды. Тел богаз болды. Күнлерден сон, кечелерден сон йарурды, уч еркек Оғулны тоғурды. Биринчисиге Күн деп ат қойдылар, икинчисиге Ай деп ат койдылар, учунчисиге Й улдуз
деп ат койдылар. Кәне бир күн Оғуз қаған ауға кетти. Бир
көл арасында бир йығач көрди. Бу йығачнун кабучағында бир
кыз бар ерди, йалғуз олтурур ерди. Иақшы көруклуг бир қыз
ерди. Ануц көзу, көктун көкрек ерди, анун сачы мурен усуғы
дег, анун тиши ун ж у дег ерди. Андағ көруклуг ерди ким иернин ел күни аны көрсе ай ай, ах ах өлербиз деб, сүттен кумуз бола турурлар. О ғуз қаған аны көрдукте өзи кетти, ж үретиге аташ аташ тушти, аны севди алды, анын бирле йатты,
тилегусин алды. Төл боғаз болды, күнлерден сои, кечелерден
сон йарўды, уч еркек оғулны тоғурды. Биринчисиге Көк ат
қойдылар, икинчисиге Тағ ат қойдылар, учунчисиге Тенгиз ат
койдылар. Андан соц Оғуз каган бедук той берди, ел күнге
жарлық жарлаб кецештилер, келдилер.
Аўдарма
...Ески күнлерден бир күни, Ай каған көз жарып, ул туўылды. Сол боланын түси-көзи көк еди, аўзы жалындай қызыл
еди. Шашлары, каслары кара еди. Жаксы тагамлардан аўқат
тиледи. Сол бала анасынын көксиндеги уўызды ишип, буннан
артык ишпеди. Ж еў ушын ет, аўқат сорады, тилге келе баслады. Кырық күннен соц енбекледи, жүрди, ойнәды. Аяғы
айыўдыц аяғындай, беллери бөринин белиндей, жаўырыны
адамныц жаўырнындай, көзлери адам көзлерине мегзес еди.
Кәўмети тик толық еди. Жылқыларды көтере алатуғын еди.
Атқа минип, кийик аўлайтуғын еди. Күнлер, түнлер өткен соц
жигит болды. Бул ўақытта бул ж ерде бир үлкен орман бар
еди. Бул ж ерде сыйырлар, өгизлер бар еди. Пада-пада кийиклер, топар-топар куслар бар еди. Усы орманда үлкен бир
қиат1 бар еди. Жылқыларды жеп күн көретуғын еди. Қиат
кийикти де жейтуғын еди. Кийик куўып тоғайды пәтецге келтирди. Оғуз каған анға кызығатуғын киси еди. Бул қиатты
аўламақшы болды. Күнлерде бир күн аўға шықты. Жанында
шокмары, оқ жайы, қылыш ҳәм қалқаны бар еди. Бир
буғыны алды. Сол буғыны талдыц шыбығы менен ағашқа
байлап кетти. Тац атқан сон келген еди, Қиат буғыны алыпты.
Гөне бир „адуғ“ ты алып алтынлы белбеўи менен ағашка байлап кетти. Тац сәҳәр ўақтында келди, көрди. Қиат „адуғ“ ты
алып атырған екен. Ағаштыц жанына келип турды, Қиат келиц
Киат—дәў мәнисинде.
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басы мгнен Оғуз қалқанын урды. Оғуз шоқмар менен ҚиаТ'
тыц басына урды, өлтирди. Қылыш пенен басын кесип алып
кетти. Ж эне қайгып келсе, бир суққар қиатгық ишегин жеп
атырған екен. Оқ жай менен сунқарды өлгирип басын кести.
Буннан соқ айтты: Суцқардық сыбағасы усы болар. Қиат буғыны жеди, адуғгы ж еди, шоқмарым өлтирди. Обалы-шоқмарға, Қиатты Суцқар жеди, оғым өлтирди. Обалы-оққа-деп
кете берди. Жаўыз Қиатгыц сыбағасы усы болды.
Өгкен күнлердиц биринде бир күни Оғуз қаған тәцрисине
сыйынып турған еди. Аспаннан бир көк жарық түсги. Қүннен
жақты, айдан қарацғылаў еди. Оғыз қаған көрди, сол сәўлениц арасында бир қыз бар еди. Жалғыз отырар еди. Сымбагы
келискен, жақсы бир қыз еди. Оныц басында оттай сәўле шашып гурған бир меци бар еди. Алгын қазықтай еди. Сол қыз
әдеўир сулыў еди. Күлсе аспан қудайы күлетуғын, жыласа
аспан қудайы жылайтуғын дәреж еде еди. Оғуз қаған оны
көргенинде өзин жоғалтгы. Сүйди, үйленди, оныц менен бнрге
жатты, тилегин орынлады. Күнлерден бир күн көз жарып,
үш уллы болды. Бириншисине Күн-деп ат қойды. Екиншисине
Ай деп ат қойды. Үшиншисине Ж улдыз деп аг қойды. Ж әне
бир күни Оғуз қаған аўға кеттн. Бир көл арасында алдынан
бир ағаш шықты. Бул ағашгыц қабығында бир қыз бар еди,
жалғыз отырар еди. Жақсы көрикли бир қыз еди. Оныц көзи
көкген көгирек еди. Оныц шашы гәўҳәр усағындай, тислери
қинжидей еди. Әдеўир көрикли еди, егер аспан тынык күнлери айдыц оған көзи түссе „аҳ, аҳ! ышқыцда өлгирдиц1*—
деп сүттей жарық болып кетер еди. Оғуз қаған оны көрди
д е өзинен кетти. Жүреги жалынлап оған ашық бэлды. Үйленди, бирге жагты, тилегнн орынлады. Күилерден бир күн, көз
жарып, үш ул туўды. Биричшисине Көк деп ат қойды. Екиншисине Таў деп ат қойды. Үшиншисине Тециз деп ат қойды.
Оннан соц Оғуз қаған үлкен той берли^^^л ■
■------

МАХМУД ҚАШҒАРИЙ ҲӘМ ®НЫК „ТҮРК
СӨЗЛИГИ Т@ПЛАМЫ“ ШЫҒАРМАСЫ
Махмуд ибн-ул-Хусайн ибн Мухаммедәднл Қашғарий XI
әсирдиц басларында Баласагун қаласында туўылған. Оныц бабасы Қашғарлық болып, соцынан Баласагунға көшип келип,
сол жерде отырықшы болып қалған.
Ол жаслығынан-ақ илимге қызыққан болып, Қашғардан
Сибирь жерлерине шекемги жайласқан түрк тиллес халықларыныц әдег-үрп ҳәм аўызеки әдебий естеликлерчн жыйнаўға
қызыққан еди.
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X әсирдин басларында Қарлуқ қәўимлеринин аўқамы к ү шейип, Орта Азиядағы еч ири мәмлекет—Қараханийлер мәмлекети пайда болған еди. Қараханийлердин пайтахты тез арада
Қашғардан Баласагунға көширилип, бирқанша ўақыглардық
втиўи менен ол Сырдэрья бассейниндеги айырым қәўимлерин
ҳәм Саманийлердиц қараўында болған Бухара ҳәм Самарқанд
жерлерин өзине бойсындырды. Қараханийлердиц Орта Азиядағы жокары мәдениятлы еки халықты—Шығыста уйғырларды,
батыста түркий Иран қәўимлерин бағындырып алыўы, сол д ә ўирдеги Орта Азияда пайда болған әдебий тилдиц сәўлелениўине себепши болды. Бул әдебий тил сол дәўирдеги Қараханийлер мәмлекетинде еки бағдарда рэўажландырылып, еки
орайға ийе болды. Булардан бири Қашғар, Қарлуғ-уйғыр диалекги тийкарында, екиншиси Баласагун оғуз-қыпшақ диалектн
тийкарында әдебий тилди қәлиплестирди. Махмуд Қашғарий
усы дәўирде шыққан Қараханийлер мәмлекетинин белгили илимпазы болып, Қарлуғ—уйғыр ҳәм де О ғуз—қыпшак диалектлерине айрықша итибар берип изертлеген илимпазлардьщ бири^.
Махмуд Қашғарий сол дәўирдиц өзинде-ақ пүгкил түркий
қалаларыныц арасын гезип шыккан.
Алты мыцнан ибарат түркий сөзлерин арабшаға аўдарып,
өзнниц „Девану луғатит" (түрк сөзлиги топламы) деген шығармасын жазған. Бул ҳакқында авгор төмендегише жазады:
„Мен түрклер, түркмеилер, оғузлар, чигиллер, ягмалар,
қырғызлардыц калаларын, аўыл ҳәм жайлаўларын кәп жыллар бойы гезип шықтым, сөзлерин топладым. Ҳәр қыйлы сөзлердиц қолланыўларын үйренип, анықлап шықтым. Мен бул
ислерди тил билмегенлигим ушын емес, бэлки бул тиллердиц
ҳәр қандай парқын анықлаў ушын иследим“.
Махмуд Қашғарий буннан тысқары „Жавахир-ун-навх фи
луғатий түрк“ (Түрк тиллериниц синтаксислик қағыйдалары)
деген шығармасын жазған. Бирақ, бул шығарма елеге шекем
табылмай атыр. Екинши шығармасы „Түрк сөзлиги топламы*
XX әсирдиц басында Стамбулдан табылды. Бул қолжазбаны
көширген кәтип Мухаммед бинни Әбу Дамашқыйдыц мағлыўматына қарағанда, бул нусқа Махмуд Қашғарийдиц -өз қолжазбасынан алынған. Бул шығарма 1915-жылы үш томлық китап болып Стамбулда басылған. Шығысты изертлеўши Броккельман тәрепинен 1923-жылы немец тилине, 1939-жылы Басим Аталай тәрепинен оспанлы түрк тилине, кейинирек С. Муталлибов тәрепинен өзбек тилине аўдарылған. „Түрк сәзтер
топламы" тили жағынан дерлик барлық түрк тиллес халықлар
менен ортақласады. Бул ҳаққында профессорлар Н. М. Маллаев ҳәм А. П. Қаюмовтық баҳалы пикирлери бар.
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ДЕВАНУ ЛУҒАТИТ ТҮРК

(Түрк сөзлиги топламы)

Текст үлгилери
Қыш, йай билен тоқушты,
Қыныр көзун бакышты,
Тутшқалы йақышты,
Утғалымат оғашур.
*

*
4*
Қыш йағару сувленур,
Эр эт мәнин йавланур,
Иглер йэме саврыйур,
Эт ийн такы бэкришур.
*
Йамғыр йағуб сачылды,
Турлук чэчэк сугулды,
Ийнәк капы ачылды,
Чиндан йыпар йуғрашур.
*

*

#

Иай барубан эркузи,
Ақты ақын мундузы,
Туғды йаруғ иулдузы,
Тьщла сөзум кулгусиз
Қар, буз кэмуғ еришти,
Тағлар сувы ақьштды,
Көкшин булут өрушди
Қайғуқ болып огиришур.
Өрди булыт ыцрашу,
Ақты ақын мунрешу,
Қалды будун танлашу,
Көкирер тақы манрашур.
Ай копуб эвленуб,
Ак булут өрленуб,
Бир-бир үзе өкленуб,
Саулуб сувы энрешур.
Қуйды булут иамғурын,
Кэриб тутар ақ торын,

Қырқа қозты ол қарын,
Ақын ақар анрашур.
Йылкы йазын атланур,
Отлаб анын этланур,
Бэглер сэмиз атланур,
Сэвнуб огур 'ысырашур.
АЎДАРМАЛАР

Ышқы дәрти қоймайды,
Сағыныш және қыйнайды,
Кеўлим оған тоймайды,
Ж үзим мениқ сарғаяр.
Т. I. Ы-бет.

Едил суўы ағып атыр,
Тастын түбин қазып атыр,
Астында балық, бака жатыр,
Көлдич ишин толтырып.
Т. 1.103-бет.

Көрип неге қашпадын,
Ямар суўын ишпедин,
Малы-мүлкин шашпадын,
Жесин сени сыртланлар.
Т. I. 108-бет.

Ж аз айлары келгенде,
Қыс азықты ҳәзирле,
Айлар өтер белгисиз,
Күн, түн өткен гезинде.
Т. 1 .111-бет.

Болған бурын даналар,
Таўдай бәлент билимли.
Данышпанға саналар,
Ардақлаған илимди.
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Т. 1 .113-бет.

Арғымақ атым атылды,
Көргеннен сон тақырды.
Аспан жүзин булт басып,
Сел жамғырын шақырды.

Д еди м оған жанан,
.Хош келдиқ биз таман,
Жоллар еди жаман,
Саҳра менен тутасқан.
Т. I. 119-бетп.

Күлди бәҳәрдин жүзи,
Ақты сел ерип, музьг,
Шықты жарық жулдызы,
Тықла сөзим күлкисиз.

Т. /. 157- бет.

Бузраж және ойланды,
Батырлары сайланды,
Әскерлери жыйланды,
Саўаш ушын атланар.
Т. 1. 161-бет.

Т. 1 .121-бет.

.Мәй ыдысы саз болсын,
Түби көз киби толсын,
Ғамы қурысын, өлсин,
Күн-түн ойнап күлейик.

Аманат алды, бермеди,
Д ос орнында көрмеди,
Қысынып көп терледи,
Қас болыўдан қорқады.

Т. I. 126-бет.

Бузылды бул заманлар,
Жыйналды көп жаманлар,
Кемейип билимданлар,
:Илим-ҳикмет жоғалды.

Т. I. 163-бет.

Хан шатыры қурылды,
Саўашқа дабыл урылды,
Жаўлар желдей үйрилди,
Қашқан менен қутылмас.
Т. I. 203-бет.

Т. 1.128-бет.

Жам^н адам жоқ болсын,
.Ҳақ, әдалат көп болсын,
|Қозы, бөри жграссын,
.Мөминлерден бек болсын.

Өзинен өзи ойланды,
Душпанлар көп жыйланды,
Салажақ болып ойқанды,
Бунша жаўды ким жеқер.
Т. 1. 209-бет.

Т. 1. 130-бет.

Арт жағына шегинди,
Айнала берип бекинди,
Қылмысына өкинди,
Тугқынлықта қыйналды.

'Түрли шешек ашылды,
Гүлли гилем жазылды,
Дүнья қызыл-жасыллы,
-Умытылды суўықлар.

Т. 1. 212-бепи

Т. 1.141-бет.

Ғ әзеп пенен атландым,
Арыслан киби тапландым,
Батырын жығып, бапладым,
Енди мени ким тутар.

Еркти берип босаттым,
Барлық мүлкин оған арттым
Ылайықлы жаза таптым,
Қылмысларын мойнына алды.

Т. I. 146-бет.

9

Т. I. 217-бет.
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Саўаш күни қашқанба?
Ели қалған душпанда.
Ҳәр аяғын басқанда,
Үни шықпас мунайып.

Өрге қарай жуғырдым,
Жылап-жылап жығылдым,
Өз бахтымды не қылдым,
Көзден қанлы жас ағар.
Т. I. 270.

Т. /. 223-бет.

Кеўлим менин қыйнайды,
Жүреклерим ойнайды,
Енди қәйтип баўрыма,
Баспағанша қоймайды.

Изиннен келсе бир адам,
Иззет қылғыл сен мудам,
Ғарғап кетсе мийманлар,
Жаманы болмас ҳеш одан.

Т. I. 272.

Т. I. 230-бет.

Жасын көкти айырды,
Самал бултты қайырды,
Айғыр-байтал жайылды,
Ойнақласып шадланар.

Жылқы жазда семирер,
Жайлаўдан көк желинер,
Беклер оған ер салар,
Дойнақлары керилер.
Т. /. 282.

Т. I. 238-бет.

Әлиплер бәри сап келер,
Бир-бирине тәп берер,
Кәтесиз оқ атады,
Кимлер оған шақ келер.

Танғут елин қыста басты,
Шермёнделик ҳәдден асты,
Дүнья малларын уласты,
Тутқын болып басын ийди.
7. /. 259.

Т. /. 240.

Өзин мактап кеўли тасгы,
Жерин өлшеп, алға басты
Ат қамшылап қарсыласты,
Ал ол болса кейин қашты.

Ылзй балшық дизилер,
Кәмбағаллар езилер,
Суўық қагты сезилер,
Бармақларын ү плесер.

Т. I. 30/.

Т. I. 249.

Ай шығып айланды,
Ақ булт топланды,
Аспан жүзи капланды,
Моншақ суўлар тамшылар.

Бултлар шакмақ шақпақта,
Жамғыр буршақ жаўмақта,
Самал оны куўмакта,
Қайда барар белгисиз.
Т. 1. 336.

Т. I. 258.

Жигитлерди ислетип,
Бағ мийўесин гүллетип,
Кулан-кийик аўлатып,
Байрам қылып жасайық.

Саўашларда алысгым,
Сәркардаға жабыстым,
Қасқа атта атыстым,
Ядтан шықпас сол күнлер.

Т. I. 262.
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т. 1. 348.

Ж аў корғанын айырдым,
Алиплер мойнын қайырдым,
Бир нешшесин майырдым
Тердим алтын гүмистен.
Т. 1. 351.

Аяқта калмады дәрман,
Мен ҳәзир жәрдемге зарман,
Қалмасын кеўилде әрман
Сүйиклим мени тез емле.
Т. 1. 361.

Қызыл, сары алысгы,
Көк ҳәм жасыл жарысты,
Бир-бирине тарысты,
Адам оған тац калар.
Т. 1. 375.

Бирин-бири қуўалады,
Көп геллелер думалады,
Душпан және тубалады,
Қылыш қынға жуўырады.

Атгыц жалын кестик биз,.
Мыцлақлыны астық биз.
Т. 1. 407.

Түрли шешек ийилди,
Зер кийимин кийинди,
Төрт бес гүйин түйилди,
Ашылмакқа асығар.
Т. 1. 409.

Нәсиятым балам,
Билимсизлик—ҳарам.
Ол тақан болса егер,,
Бәрҳә тө! илип кетер.
Т. 1. 412.

Бакырып саўаш курамыз,
Душпанға найза урамыз. .
Соцынан тыныш турамыз,
Қатты душпан жумсасын.
Т. 1. 413.

Т. 1. 377.

Кеспекши едим куўып барып,
Ләшкерлердин тобын жарып,
Бирақ олар аман қалып,
Дүнья берип жан сақлады.

Келсе егер ҳақаным,
Абат болар мәканым,
Таркалмас дос-яраным,
Елдиц күши жәмлесер.
Т. 1. 424.

т . 1. 380

Суўық бетке урады,
Кеўлим жазды сорады,
Қар дүньяны орады,
Беденлерим қалтырар.

Алдады мени,
Жумсақ бәден қыз.
Қаўмети гүлдей
Мурны да тегис.

1. 1. 430.

Т.1. 390

Музды жәўҳәр демец,
Тасты гәўҳар демец,
Ҳәргиз алдана көрмец,
Алымлар буны жақтырмас.

Ат куйрығын байладық,
Үзенгисин сайладық,
Алдайық—деп ойладык,
Еплеп сөйтип шегиндик.

Т. 1. 395.

Түн ўактында бастық биз,
Ҳәр таманнан қысгық биз,

Т. 1. 438.

Беглердиц аты шаршады,
Дәелепки ғайрат тарқады,
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Женилиўден қорқадьг,
Жүзлери әбден сарғаяр.

Теқиз киби қус ушар
Көз жасыма қарақыз.
Т. 11. 51 бет.

Т. 1. 449.

Гөзеп турып көзинен,
Оқ аттым изли-изинен,
Жалбарына бер қаншама,
Пайда жоқ-дедим сөзиқнен,

Жаў әскерин қайырған,
Мойнын бурап майырған.
Данқы елге жайылған
Мәртти әж ел қулатты.
Т. 11. 77 бет.

Т. 1. 455.

Алдын өзиқ қарсы шықтық,
Гунайынды ким кешер,
Сонық ушын найза тықгым,
Қанықды енди жер ишер.

Таўдын басы барк урып,
Етеклери жарқырап,
Сарқырама сарқырап,
Сыйыр, буға мөқиресер.
Т. 11. 83 бет.

Т. 1. 458.

Дәслеп ата-ананнық,
Қәдирле сен сөзлерин.
Кутырынып мақтанба,
Мал мүлкли болған гезлериқ.

Әскерди жыйнап атландым,
Кәманыма оқ салдым,
Саўаштын алдында бардым,
Мәртти көрип басын ийди.
Т. 11.88.

Т. 1. 465.

Душпаннын атын өширдик,
Өз жайынан көширдик,
Кеўлимизди өсирдик,
Тийди әжелдиқ оғы.

Ҳәрекети сезилди
Ала алмадым кегимди,
Кулынымды алып шегинди,
Айдап кетти қойымды.
Т. 11. 95.

Т. I. 476.

Аттан түсип қарайық,
Душпан жолын орайық,
Арыслан киби болайық,
Жаўдық күши босассын.

Мисли жаз, қыс дусласты,
Хөнер ашып мушласты,
Бирин-бири қыстасты,
Оқ атыўға асығып.
т. п . 104.

Т. 11. 21 бет.

Ақды көрип кеўли тасты,
Ийтим дәрҳал тарпа басгы.
Албырақлап кейин қашты,
Тамағынан буўып алды.

Жениў қыйын жерлести,
Руу. кәўим бирлести,
Әскер жыйнап еллести,
Бирге келип өш алар.

Т. 11. 31 бет.

Әўел тутқын қылмақыз,
Хор болмасын олжақыз,

Т. 11. 114.

Кудалыққа сорасты,
Соқ ақылдан адасты,
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Енди тисим қамасты,
Алды Турымтайымды.

Ашық болған гезлери. .
Буиы ҳәмме биледи.

Т. I I - 123.

Жигит еди белли,
Алты жигити өлди,
Көзинин жасы селли,
Енди оны ким тьщлар.

т. П. 218.

Келсе де саған жалынып,
Қайтсын изге жабығып,
Көрсин өзи камығып,
Сатты менин кулымды.

Т. II. 134.

Жамғыр жаўып шашылды,
Булт гүркиреп басылды,
Түрли шешек ашылды,
Жағымлы ийис бурқырар.

Т. 11. 224.

Қар ҳәм жамғыр таўдан келер,
Азық аўкат соннан өнер,
Жаўыз душпан меннен өлер,
Сен келипсен еоранып.

Т. II. 139.

Т. II. 237.

Арғымақлар атылды,
От шығарып жасынлы,
Кыйратып көк ҳасылды
Туяқлары дүпирлер.

Келген екен патшайым,
Шығар енди шырайым,
Жәмлеп елдин ырайын,
Жигитлер сапқа дизилер.

Т. 11. 153.

—

Күшейди билегим,
Жарылқап тилегим.
Көбейди билимим,
Бирақ өмир қысқа екен.

-Т. 11. 23*.

Келди самал ҳүүиллеп,
Боран турды гүўилдеп,
Халық райын жүўенлеп,
Гүлдирмама гүлдирлер.
Т. 11.259.

Т. 11. 172.

Жасырын муҳаббат,
Бир күни билинер,
Аўырыў көзди жасырма,
Паш етер иринлер.

Дүнья пурсат гөзлейди,
Уры дузақ гизнейди,
Беклер бегин излейди,
Қалай қашып қутылар.
Т.П. 2Т2.

Т. II. 199.

Тойдырмады ийтимди,
Аш қалдырды атымды,
Нәмәртлерге исенип,
Ойламаппан артымды.

Ийемди мақтайман,
Бнлимин сақлайман,
Кеўилин жақлайман,
Өнер, билим топланар-.

Т. II. 205.

'1.11. 282.

Сарғайып кеткен жүзлери
Аўзын ашын күледи,
л ' ’:‘г-к

Өтирик өсёкшиге,
■•■■■,
Бул дүнья баққан емед^й
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Биреўди сырттан сайып,
Ҳешкии бахыт тапқан емес.

Ерди ерден шетлетер,
Онсоц исиц тамамдур.

Т. 11. 291.

Тары жыйнап жасырдын,
Ж ем болыпгы тышқанға,
Ярымы мийнет ҳасылдық,
Аспанға қарай ушканба?

Т.П. 587.

Аў қусларын ушырып,
Түлки, доныз қашырып,
Тислетейик ийтлерге,
Кец далада мәсирип.

Т.П. 305.

Батырлығын көрсетти,
Ләшкерлерин үйретти,
Көрсетип көп өрнекти,
Бундай мәртке ким жетер.

Т. 11. 396.

Қурт-қумырсқа тирилди,
Ж ер бетинде көринди,
Еркек-ҳаял косылды,
Енди инге қайтпайды.

Т. II. 318.

Жамғыр суўы көл болды,
Таўлар басы ҳөл болды,
Егиншилик мол болды,
Гүл шешеклер ырғалар.

Т. 111. 12-беш.

Жолдасыцды ҳүрмег қыл,
Өзгелерге көз тикпе,
Баға алмасац таўықты,
Көз салмағыл кекликке.
Т. 111. 18-бет.

Т.11. 327.

Әлемди тәцри жаратты,
Дүнья бәрҳә айланар,
Күн изинен түн келер,
Ким болса да ойланар.

Жақынлар қәдирлемес

бирибирин,
Ийт киби қызғанышын барып
көриц.
Т. III. 29-бет.

Т.Ц. 350.

Басмил ләшкер жыйнады,
Жециў жағын ойлады,
Арысланға қарай атланды,
Бир зимисган орнады.

Сыйқырлы көзи,
Жағымлы өзи,
Ай киби жүзи,
Алды мениц жанымды.
Т. III. 40 бет.

Т. 11. 361.

Мийман келсе сәлем бер,
Бол бәрҳәма әменгер,
Күг ҳүрметлеп үйицде,
Атына арпа, сабан бер.

Жаўды булт ақырын,
Көрип ақ шатырын,
Қар болып жер такырын,
Селлер жаўды ҳарылдып.
Т. II/. 46

Т. 11. 367.

Дүнья деген ҳарамдур,
Көп нәрседен жаиандур,

Ҳақ адам кем ейди,.
Жаўызлар көбейди,
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Бул калай демейди,
Ел ийеси кеткен соц.

Сенсйз кеўлим езилди,
Кел, шадланып күлейик.

Т. III. 48

Биреў күлсе өзице,
Көрикли болып көрингил,
Мәнис бергил сөзице,
Керилгенге керилгил.

Т. III. 143.

Жақсы сөзди елге >жаяр
алымлар,
Соныц ушын бәрҳә ядға
алыцлар.

Т. III. 50

Душпаннан келди шабарман,
Жуўапты қалай табарман,
Суўық хабар әкелди,
Бенденики бир әрман.

Т. III. 169

Мениц бул сөзимди алымларға
айтыц,
Бийе қартайса, нәўбети келер
тайдыц.

Т. III. 73.

Жасы үлкен сени шақырса,
Тезлик пенен шаўып кел,
Соны исле журтыц не қылса,
Мәдеткар болсын саған ел.

Т. ш : п з .

Сеннен қашар сундылаш,1
Меннен ушар қарлығаш,
Бүлбил сайрап аралас,
Еркек ҳаял жупласар.

Т. III. 76

Достым болып танысты,
Малымды да сатысты,
Дәлдәлшы менен табысты,
Урлап кетти тайымды.

Т. III. 193.

Желбиреп кызыл байрақ
Былғанды кара топырақ,
Елдиц арын сақлап,
Саўаш қурып кешиктик.

Т. III. 79

Уллылық тилерман,
Мүлкимди тигермен,
Киристим жигерден,
Жылқым соған садақа.

Т. III. 199.

Ол менен және келистим,
Қушақласып көристим,
Колды қолға беристим,
Гүл жайнатып жазымды.

Т. III. 99

Саўлық қойлар жайылды,
Қошқар, теке айрылды,
Сүтлер толып саўылды,
Ылақ, қозы секирер.

Т. III. 203.

Уйқыдан турдым,
Жулдызды көрдим,
Куслар сайрайды,
Қулақты түрдим.

Т. III. 113.

с а з ойыны дузилди,
Мәй ыдысы дизилди,

Т.Ш . 21*.
К Сундылаш —кустық аты.
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Кеште турып жүрген едим,
Қара қызыл бөри көрдим,
Жайға оқ салып тәп бердим,
Мени көрип қашып кетти.

Қыслар жазға айланар,
Ер ат минип сайланар,
Қәсте болған қыйланар,
Даўаланып дүзелер.
Т. III. 294.

Т. III. 238.

Исенгил сөзиме,
Ишкении өзиқе,
Басқасы қалады,
Кирген соц гөриие.

Тәўип менй емледи,
Маған қарап ымлады.
Ж үрек баўрым музлады»
Қайғы мени қыйнады.

Т. III. 241.

Елде көп зулымлық,
Ушырар көп қыйынлық,
Өткен сои ҳәммеси
Болар бир тыйынлық.

Т. Ш. 310.

Билимлилер езилди,
Дүнья ойран сезилди,
Адамлар көп бузылды,
Кеўлим ҳайран болып тур.

Т. III. 252.

Кеме ишинде отырып,
Иле суўын кештик биз,
Уйғыр таман атланып,
Мыилақ елин аштық биз.

Т. Ш. 317.

Сүйиклим кегти узаққә,
Енди кимнен сорайман,
Қалдым үлкен қайғыға,
Күни-түни жылайман.

Т. III. 253.

Кимнин кеўли жарлы болса,
Бай болса да зарлы болса,
Жарлыман леп, маллы болса,
Тоқ болмайды, бай болмайды.

Т. III. 324.

Танғут ханы ҳийле қылды,
Жолдаслары буны билди,
Оныц мойнын қылыш тилди,
Әжел сезип, реци өшти.

Т. III. 257.

Кара түнди кеширдим мен,
Мәс уйқыны қашырдым мен,
Тацды солай агырдым мен,
Кеи аспаннан күним шықты.

т. ш . 340.

Тири қалса утар болды,
Үйи-жайын сатар болды,
Жанын пидә етер болды,
Бирақ оған қайғы келди.
Т. III. 346.

Т. 111.263.

Ышқым мениқ күйинер,
Кеше күндыз жылайман.
Көрди көзим кеткенин,
Тәғдирге не илаж бар.

Душпан бектен қашып кетти,
Толқынлы дәрьяға жетти.
Өлимниқ зардабы өтти,
Аўзы толы зәҳәр төкти.

Т. III. 273.
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Т. III. 351.

Тац атпақта, кегейик,
Бузруж қанын төгейик,
Ясмил бегин жечейик,
Барлық жигит жыйналсын,
Т. III. 367.

Бергил маған сөзиқди,
Қыя баққыл көзинди,
Талдым көрип жүзицди,
•Сезсец еди-аў ҳалымды.
т. ш . 371.

Кеткен малда қайыр жоқ,
Қыйналғанға айып жоқ,
Өткен иске өкинбе,
Бәри5ир ол малыц жоқ.
Т. III. 372.

Сенде барлық жаманлар,
Шыбын, ҳәрре, жыланлар,
Куйрығы нышлы шаянлар,
Ысқырысып жуўырар.
Т. III. 378.

Бердим сизге қалыц,
Енди буны алыц,

Басқа ҳеш зат қалмады,
Қыйын болды ҳалым.
Т. III. 382.

Мениқ менен кецести,
Пикири маған тецлести,
Беклер менен жәнжеллести,
Алплар басын қырқажақ,
Т. III. 402.

Бултлар көшти гүрилдеп,
Селлер жаўды дүрилдеп,
Адамлар жүр зирилдеп,
Шақмақ қатты шақпақта.
Т. Щ. 407.

Бирин-бири қуўысты,
Шецбер таслап урысты,
Шашларын да жулысты,
Бөриге бөри тасланып.
Т. III. 410.

Қуўып оған жетип алды,
Жарасына қылыш салды,
Малларын да тартып алды,
Күшлилерден күшли шықты.
Т. Ш. 414.

„ДЕВОНУ ЛУҒАТИТ ТҮРК« ТЕГИ НАҚЫЛ-МАКАЛЛАР:

1. Жаўды аясацбасыца шығады.
2. Қайғыны ер көтерер,
Жаўынды жер көтерер.
3. Еки айғыр айқасса, ортасында тай өледи.
4. Көк шөп күймес, елши өлмес.
5. Бүркиттиц сайрағаны-өлгени.
6. Кус қанаты менен, ер атм менен.
7. Жылан өзин билмей, түйениц мойны қыйсық депти.
8. Үрлеп ишкенниц аўзы күймес.
9. Бес бармақ бирдей емес.
10. Дузақтан қорыққан кус қырық жылға шекем путаққа
қонбайды.
11. Қорыкқанға қос көринеди.
12. Шөллегенге жылтырағанныц бәри суў.
13. Ойланбаған опық жейди.
3 -6 4
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14.
15.
16.
17.

Әкеге тартпай ул туўмас.
Ебелек шыбын сүтке түсер.
Сабыдсыз үйге сыймас.
АнасыЗЗапланып шелпек жаўса,
Баласы қос-қостан асайды.
18. Астыц дәми дуз.
19. Қан, қан менен жуўылмас.
20. Тонлы тозбас,
Атлы ҳарымас.
21. Суў көрмей етик шешпе.
22. Өгиздин аяғы болғанша,
Бузаўдық басы бол.
23. Адам аласы ишинде,
Мал аласы сыртында.
24. Тесик моншақ ж ерде қалмас.
25. Тойған конактыц көзи жолда.
26. Аўырыўдыц алдын ал,
27. Қырғаўыл атыўға шықсац,
Үйдеги таўыкты умытпа.
28. Емизиўли ҳаял ашқалақ.
28. Жаман байдан жесирлик жаксы
30. Ғазға жетемен деп, ғарғаныц путы сынар.
31. Арыслан қартайса тышқан аўлайды.
32. Көп күлген бир жылар.
33. Аспанға түкирсен өзице түсер.
34. Таяқлы адам таймас,
Ўәдели сөз бузылмас.
35. Әкесинин тоны шақ келсе,
Баласы оныц өлгенин тилейди.
36. Қудыққа қулаған қуланға курбақа қожа.
37. Бийдайдыц арқасында бийдайық суў ишеди.
38. Сүзеўик сыйыр мүйизге жарымас.
39. Тазы жүйригин түлки сүймес.
40. Серке ети ем болар,
Ешки ети жел болар.
41. Күнге қарасан көз уялады.
42. Күш атасын тынламас.
43. Арыслан ақырса, ат жүрисинен жацылар.
44. Иш май—май емес,
45. Қыстыц сәни от.
46. Қос қылыф қынапқа сыймас.
47. Кеште булт қызарса әйел ул табады,
Тацда булт қызарса елге жаў шабады.
48. Таздыц тамыры—бөрикши.
49. Байлаўлы бузаў буға болмас.
50. Кец тон тозбас, кецесши ел бузылмас.
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ЮСУП ҲЭС ҲӘЖИБ ҲЭМ ОНЫИ „БАХЫТҚА БАСЛАЎШЫ
БИЛИМ* ШЫҒАРМАСЫ
Чл
"
X —XI әсирде Орта Азияда парсы тили ҳэм әдебиятынык
оғада үстем болып турыўына қарамастан турки тилинде бир
канша көрнекли шығармалар пайда болды. Бул шығармалар
арасында Юсуп Ҳәс Ҳәжибтин „Қутадғу билиг* („Бахытқа
баслаўшы билимҲ) Ахм ед Югнакийдин „Хибатул-Ҳақойиқ*
(„Ҳақыйқатлар сыйлығы") сыяқлы шығармаларын керсетиў
мүмкин. Бул шығармалар түрки халықларыныц оғада ески дәўиринде пайда болған. Соныц ушын да бул шайырларда да
анаў я мынаў халықтын ўәкили деп қараў кыйын. С^беби, Махмуд Қашғарийдин берген мағлыўмать-на қарағанда Киши Азиядан баслап Қытайға шекем түрк тиллес халыклардын ен ири
кәўимлеринен жигирмадан аслам қәўим жасаған. Махмуд Қашғарий бул ҳаққында төмендегише жазады:
...Түрклер тийкарынан жигирма қәўим... Румға жақын биринши қәўим бажпник, сон кыпшақ, оғуз, яман, башғарий,
басмил, сонынан қай, сон ябаку, соқ татар, соқ қырғыз келеди. Сон чигил, сон тухси, сон яғма, соц играқ, сон тарчук,
соц жумул, соц уйғыр, сон тақғут, соц қытай, соц тавғаш“—
деп көрсетеди.
Тарийхта әдил түрде көрсетилгениндей-ақ „Қаракалпақ
халқы ерте дәўирлерден баслап, ески түрк тилли халықлардан
алыста, ажыралған ҳалда жасаған емес, керисинше олар менен
тығыз байланыста болды, нәтийжеде бул халықлардыц тиллери де өз-ара жақынласқан. Соцғы ўақытларда қарақалпақ
халқыныц составына кирген бир қатар қәўимлер ҳәм урыўлардын ерте заманларда Батыс-түрк қағанатынық составында
болғанлығы белгили“. Ҳ
Усы пикирлер Қарақанийлер мәмлекети тусындағы мәдениятқа да тийисли. Буларды тил жағынан да бөлип қараў қыйын. Себеби: „Орта Азиядағы бул мәдениятқа арабша, парсыша, түркше, үш жазыў тили болып тарқалды" XI әсирдеги
Қараханийлер мәмлекегине қарсы болған, Сырдәрьянын т^менти жағында пайда болған әдебий естеликлерден ' Ахмед
Югнакийдин „Ҳибатул-ҳакойик“ атлы шығармаларын көрсетиўге болады. Шығармалар оғуз-қыпшак диалектинде жазылған болып бунда көбинше Хорезмдеги әдебий тилдин нормалары сәўлеленеди. Соныц ушын да Юсуп Ҳәжиб, Ахмед Югнакий шығармалары Орта Азия халықлары ушын тендей хызмет етеди.
XI әсирдиц атақлы шайыры, түрк тиллес халықлардыц данышпанларыныц бири Юсуп Ҳәс Ҳәжиб сол әсирдин 20-жылларында Баласагун қаласында туўылған. Араб, парсы тиллерин
жақсы ийелеп түрк тилинде дәстан жазыўды ойлаған. Бул
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ҳаққында ол өз дәсганыныц қирис
жазады:

бэлиминде

төмендегише

Арабша, тәжикча, китаблар укуш,
Бизиц тилимизга бул юмғи уқуш.

(Арабша, тәжикше китаплар ж үдә көп болып, бизиц тилимиздеги бул данышпанлықтық биринши китабы).
Юсуп Ҳәс Ҳәжиб китапты жазып тамамлап Қараханийлардьщ ҳүкимдары Тавғаш Буғраханға сыйлыққа береди. Буғрахан оған Ҳәс Ҳәжиб (есик ағзасы) деген атақ берген.
,Қ утадғу билигтин үш қолжазба нусқасы болып, бул нускалар яВена“, „Қахира", „Наманган* нусқалары деп айтылады. Поэманық биринши нусқасы XIX әсирдиқ 20-жылларында
Австрия алымы Хәммер Пургшталл тәрепинен Стамбулда та©ылып Венадағы корольлик китапханаға тапсырылған. Екинши
нусқасы 1797-жылы Каирда табылған. Ал, үшинши нусқасы
1914-жылы Наманган, қаласынан табылды.
.Қутадғу билиг* ҳаққында француз алымы Амадей Ж обер,
венгер алымы Герман Вамберий, рус алымы В. В. Радловлар
бир неше илим изертлеў жумысларын алып барды.
Кейинги дәўирде белгили совет илимпазлары Е. Э. Бертельс, С. Е. Малов, Ғ. Абдурахманов, А. А. Валитова, С. М уталибов,
Н. Маллаев, Р . Каримов ҳәм
тағы басқалар
олардық исин даўам етти.
Китап тийкарынан 73 бапқа бөлинип, төрт саўалға жуўап
береди.
Китаптық тийкарын төрт нәрсе қурайды, бириншиси әдалат, екиншиси мәмлекет, үшиншиси ақыл, төртиншиси қәнәәт.
Ҳәр бирине өз алдына түркше ат қойылған. Әдалатқа Күнтуғды деген ат қойып, оны патша орнына қояды. Мэмлекетке
Айтолды деген ат қойып, оны ўәзир орнына қояды. Ақылға
Угдулмыш (ақыл дана) деген ат берип, ўәзирдиқ улы сыпатында, қәнәәтқа Уғырсыш деген ат берип ўәзирдиқ туўысқаны
сыпатында бериледи. Шығарманық мазмунында: „Күнтуғды
деген әдил патша болып, онық даққы пүткил дүньяға жайылады. Айтолды деген бир дана адам Күнтуғдынық пайтахтына
келип, онық ўәзирлериниқ бири менен танысып қалады. Айтолдынық даналығын сезип қалған Күнтуғды оны өзине ўәзир етип тайынлайды. Ел абат болады. Бирақ, Айтолды өзиниқ туўылған жерин сағынып аўылына қайтып кетеди ҳәм
қайтыс болады. Айтолдынын Угдулмыш деген улы атасынық
ўәсиятлары бойынша Күнтуғдынық сарайына келип хызмет
етеди. Угдулмыш атасынық даналық сиясатын қоллап, ел ж уртын абаданластырады. Даналық сарайға бахыт келтиретуғынын
жақсы түсинген Күнтуғды сарайға Угдулмыштық туўысқанларынық бири Угдурмышты мәсләҳәгши етип тайынлайды“.
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I

ҚУТАДҒУ БИЛИГ

(Бахытқа баслаўшы билим)

Текст үлгилери
1581. Уқушға биличка бул тимәчи тил,
Йарутачи әрни йорық тилни бил.1
159. Кишиг тил ағырлар булур қуг киши,
Кишиг тил утузлар йарыр эр башы.
160. Тил арслан турур көр эшикда йатур,
Айа эвлуг арсык башьщны йэйар.
161. Тилин эмгэмиш эр нэку тэр эшит,
Бу сөз ишкэ туғыл өзунга иш эт.
162. Мәни эмгэтур тил эди еч тэлим,
Башым кэмэсуни кэйэйин тилим.
163. Сөзинни кедәзгил башын бармасун,
Тилиқни кедәзгил тышын сынмасун.
164. Будн тили йавлақ сэни сөзлогәй,
Киши қылқы киртуч эгинни йэгэй.
165. Билиглиг билиг бэрди тылқа башығ,
Айа тил идиси көдэзгил башығ.
166. Эсэнлик тилэсә сэнин бу өзун,
Тилиндә чыкарма йарағсыз сөзун.
167. Билиб сөзләсэ сөз биличка санур,
Билигсиз сөзи өз башыны йәйур.
168. Өкуш сөздә асығ көрмэдим,
Иана сөзләмишдә асығ булмадым.
189. Өкуш сөзләмэ сөз бирэр сөзлэ аз,
Тумән сөз тугинин бу бир сөздә йаз.
170. Киши сөз билэ қопты болды мэлик,
Өкуш сөз башығ йэркэ қалды кулук.
171. Өкуш сөзлэсэ йачшады тэр тилин,
Йана сөзлэмэсэ ағын тэр гилиг.

АЎДАРМАЛАР
Тилдин пайда-зәлели ҳаққында
158. Оқыў ҳәм билимге дилмаштур, бул тил,
Адам өмири ушын жолдасдур,—бул тил.
159. Бахыглы етер, тил адамды қәдирлер,
Анламай сөйлесен, гейде жәбирлер.
160. Ол мисли ҳәўлиде жатқан Арыслан,
Тек ашыўы келсе ғана тарысқан.
161. Өз тилинен азар шеккен бир адам,
Мын пушайман менен жасаған мудам.
Бэйиттиқ тийкарғы нусқасынық қатар саны
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162. Сөз бенен аламан бәрҳа ашыўды,
Тилим алып кетпеспекен басымды.
163. Сөзине ықтыят бол, басыц кетпесин, ■
Тилице ықтыят бол, тисиц сынбасын.
164. Узын арқан қыла берсец сөзинди,
Бир күнлери алып кетер өзицди.
165. Шийрин сөзли адам керек жасаўы.
Ақыл болар екен тилдиц тусаўы.
166. Аманлықта көргиц келсе өзицди,
Тилицнен шығарма жаман сөзицди.
167. Данышпан болады билип сөйлеген,
Сол ушын да оныц сөзи өлмеген.
168. Ҳәрбир сөздиц гүп мәнисин серледим,
Көп сөйлеген менен пайда көрмедим.
169. Қысқа етип сөйле келсе ийини,
Мыц сөздиц де бир сөз болар түйини.
170. Аз сөзде даналық айтсац жетирип,
Көп сөз күлки егер турсац көпирип.
171. Езбе болма сөздиц бэрин ийелеп,
Индемесен атанарсац гүцелек.
172. Соныц ушын пикирлериц кец болсын.
Сыйқаланған жылтыр сөзлер кем болсын.
173. Тилиц қысқа болса басыц улғаяр,
Сөзиц қысқа болса, жасыц улғаяр.
174. Тилдиц болар еки түрли хызмеги,
Гейде сегис болса, гейде иззети.
175. Ҳәрбир гәпиц бир даналық сөз болсын,
Тил билмеген соқырларға көз болсын.
176. Билимсиз адамда сокырдыц түри,
Сөзицде болады кеўлиниц кири,
177. Нам-нышансыз өлер бэрҳа наданлар,
Сол ушын акыллы болыц адамлар.
178. Еки нәрсе қартайтпайды адамды,
Бири кулқы, бири сөзи салдамлы.
179. Инсанлардыц өлседағы өзлери,
Көп адамныц мәцги қалған сөзлери.
180. Жақынласа гөрге кегер гезлериц,
Калдыр халыкка данышпанлық сөзлерин.
181. Көп сөйледим тилди мақтап, жаманлап,
Түсиндире алсам болар әмеллеп.
182. Керек сөзлер турар бәрҳа алынып,
Болмаса мий қалтац кетер жарылып.
183. Буны тек сен ушын айттым перзентим,
Ж әне де бар саған айтар нийетим.
184. Бул сөзлерим саған болғай нәсият,
Сөз уқпағанларда болмас қәсийет.
185. Меннен саған мийрас алтын, гүмисим,
Сөзге тец келмейди бәри ширисин.
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186. Гүмис тез саўылар ҳәм пәнт береди.
Даналық сөз гүмис алып келеди.
187. Өмирге мийрасдур даналар сөзи.
Сөз бенен ашылар ақылдьщ көзи.
188. Кишипейил бэлып, сөзди орайман,
Меннен дана болсан үзир сорайман.
Китап ийеси өзи ҳаққында
189. Кеўил сарайымды тарқатып елге,
Мийрас етким келди кейингилерге.
190. Елге сөз қалдырыў жақсы таманы,
Қәте айтсан болмас оннан жаманы.
191. Ҳәрким ушын ҳинжн маржан тен емес,
Бәлки биреў қәлер, биреў қәлемес.
192. Кеўлимди ақтардым жүгим женилип,
Сөз маржаны келе берди төгилип.
193. Көп адамлар билмесе де өзимди,
Қалдырмақшы болдым сөйгип сөзимди.
194. Нәсиятлар жақпас наданлар ушын,
Мен жаздым ҳақыйқый адамлар ушын.
195. Бәлки биреў буған жаналық қосар.
Ис бар ж ерде адам гейде жанылысар.
196. Билимлилер аздур, билимсизлер көп,
Ақыллы ақылсыз ҳәм еки тәреп.
197. Билимсизлер билимлиге жаў болар,
Пикирлери тен келместен даў болар.
198. Адамды адамнан парқлайды билим,
Солай деп айт,—деп тур, менин де тилим.
199. Бул сөзлерди билимлиге арнадым,
Билимсиздин тилин биле алмадым.
200. Менин ҳеш исим жоқ бнлимсизбенен,
Әй дана! Тек сөйлесейин сиз бенен.
201. Исин айланбасын десен шалаға.
Бәрҳа жолдас болғил уллы данаға.
202. Сөз сөйлеген адам гейде адасар,
Тыцлаўшысы дүзетсе де жарасар.
203. Питпейди сөз ҳеш орнына қойылмай,
Буратылар нар түйенин мойнындай.
204. Билип сөйлеўшилер бардур бир талай,
Бәрин халық қәдирлейди ҳәр қалай.
205. Барлық жаналықлар билимде болар,
Билим менен аспанға да жол салар.
206. Билим менен түеип сөзднн мәнисин.
Билим менен бақла ҳәр адам иеин.
207. Сөз арқалы елге билим тарқады,
Адам мәртебели сөза арқалы.

www.ziyouz.com kutubxonasi

208. Адам кеўли болар түпсиз тециздей,
Сол тёцизден ҳинжи маржан тергизгей.
209. Сезилмесе кеўлиндеги ҳинжиси,
Ол ҳеш инсан емес, адам үлгили.
210. Қазып алсац жерден алтын тасларды,
Безейди ол өцир менен басларды.
211. Елге билимлилер қоспаса тилин,
Оларда көмилген таслар деп билиц.
212. Егер билим болса бәрҳа сыннан өт,
Қус киби талпынып көкке ушып кет.
213. Көкке көтерилип оцланар иси,
Билим ҳәм илимге жетискен киси.
214. Дүньяны билиўге илим керекдур.
Халыкты басқарыўға билим керекдур.
215. Данышпанлар илим менен хошлаған,
Баҳадырлар билим менен баслаған.
216. Бул дүньяны даналарға тапсырып.
Ислеринен күтилген көп жақсылық.
217. Дүнья дана—ақылсыз боп дүгескен,
Билимлиге төрден орын тийискен.
218. Жаманларда жақсы көрип дүзилген.
Билим халыққа нусқаў берген әзелден.
219. Несийбец болмаса сениц билимнен,
Қылышты таслама ҳешўақ белицнен.
220. Билим менен ел баскарар даналар,
Билимсизлер текте нөкер саналар.
221. Әлемди устаған әдил патшалар,
Елди бәрҳа билим менен басқарар.
222. Кимде болса усы еки қәсийет,
Көз алдымда бас ийеди жәмийет.
223. Хор болғыц келмесе еки дүньяда,
Бәрин үйрен ақлыц болар зыяда.
224. Бахытлы болғыц келсе исле тақ турып,
Кеўилицде болсын бәрҳа жақсылық.
225. Өлген соц минерсец табыт зәцгиге,
Жаксылығыц калар текте мәцгиге.
226. Өзин мәцги емес, атыц мәцгилик,
Атыц мәцги болса, турар жацғырып.
Адамларға жақсылық етиў ҳақцында
227. Халыққа егер болғын келсе тәсирли,
Жақсылық қыл, ойлай көрме тәсилди.
228. Өмир деген желдей уйткып шабады,
Ҳәрким бунда ез сокпағын табады.
229. Ашкөз болсац тез қәдириц кетеди,
Ҳадал мийнет ишип жеўге жетеди.
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230. Өледи дүньяда жаксы ҳәм жаман,
Есте калдырғандай ис қылғыл мудам.
231. Биреўлер бай болып бир сарай салды,
Өзи өлип кетти, өзгеге қалды.
232. Өтти бул дүньядан султан, жалшылар»
Текте мәцги жасалмақта жақсылар.
233. Енди келип қалды сениқ нәўбетин,
Жақсылыққа толтырғайсан жер бетин.
234. Тирилик бар жерде болады қаза,
Нышанасыз жоғалыў ен үлкен жаза.
235. Гүреседи бир-бйрине тәпси урып,
Бири жаманлықдур—бири жақсылық.
236. Жақсылық гүлистан, жаманлық ойран,
Биреўин танлап ал, болмағыл ҳайран.
237. Жақсылық жаманлық еки жақ болған,
Жақсылықты қоллағанлар ҳақ болған.
238. Халық не ушын жаман көрген Заҳақты*
Мәрт Фаридун жақтырмаған наҳақты.
236. Биреўи елине қылса жақсылық,
Биреўи шуўлаткан көзди жас қылып.
240. Дүньяда көп болар жақсы ҳәм жаман,
Сонық ақыбетинен тенселер заман.
241. Сонық ушын тақла бунық биреўин,
Ақылынды иске сал, болсын кәлеўин.
242. Ел ушын да жигит саналыў керек,
Елге көп жақсылар жыйналыў керек.
243. Жаксыны гүл етер елдиқ алғысы,
Жаманды қум етер халықтын ғарғысы.
244. Ел ишинен сепсиди көп жаманлар,
Көбейип бармақта жақсы адамлар.
245. Жаман адам месе тутпас илимди,
Жақсы адам болар бәрҳа билимли.
246. Жақсылықлар бул дүньяны сүйдирер,
Жаманлық—от, бегке шарпып күйдирер.
247. Дүнья еки тәреп болып келеди,
Бул жағдайды ҳәмме дана биледи.
248. Бул дүньяда кимнин болса билими,
Әдил болған, билген един тилини.
249. Болса басшы жақсылықты қоллаған,
Ол жерлерде әдил тәртип орнаған.
250. Дана басшылардьщ әдил тәлими,
Мийрас қалған атасынын илими.
251. Билимсизлер бир-бирине өш болар,
Билимлилер бир-бирине дос болар.
252. Билимсизлер араға от таслайды,
Билимлилер халықты алға баслайды.
253. Кудайым сақласын сондай сыпайыдан,
Халықты аш қалдырып, өзи байыған.

' '
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254. Өзгени ойламас сықмар жаманлар,
Көп жасаған бәрҳа сақый адамлар.
255. Жақсы өлседе сум әжелге тап болып,
Аты калған әсирлерге хат болып.
256. Ким жақсылық қылған болса халыққа,
Ол кисинин аты қалар тарийхта
257. Билим менен адам бахытқа ерискен,
Билимсизлик жаман болар сөгистен.
258. Билимсизлик—бир апатқа жолығар,
Билимлилик—жаска карай толығар.
259. Төр есиктиқ парқын билмес илимсиз,
Пайына тийсе, төрди былғар билимсиз.
260. Егер есиктен орын тийсе данаға,
Ҳәмме жыйналады тап солкәраға.
261. Булардын бәринин себеби илим.
Жокары өрлетер бәрҳама билим.
262. Еки түрли болар жаксы адамлар,
Биреўи бек, бири дана саналар.
263. Жылқы саналады буннан басқасы,
Ҳәр биринич ҳәрқыл болар таспасы.
264. Басқасын қой тақла усы екеўин,
Сонда ғана ағарады көсеўиқ.
265. Қылыш услағанлар халықты байлайды,
Кәлем услағанлар халықты ойлайды.
266. Дуньянық зацлары солардан қалған,
Әўладынын көби данышпан болған.
267. Олардын сөзлери елге мийрасдур,
Бул дүньяныц өзи акыл таласдур.
268. Билимнен ашылар дүньянық түби,
Билимсиздин күни сокырлар киби.
269. Адам көзи сөздур, даналық—бахыт,
Сөздин парқын билип, сөиле ҳәр ўақыт.
270. Сөз бенен гүлленер дәстүр ҳәм салтық,
Нақыл-макал етип айтады халқыц.
271. Адам көрки жүз, жүздиқ көрки көз,
Дана көрки тил, тилдиц көрки сөз.
272. Сөз болады қатнасыктын арқаўы,
Адамлар сыналар сөзи арқалы.
273. Сөз арқалы таныс түрк беглери,
Сөз арқалы мәлим түрк еллери.
274. Сол беглер ишинен қосылған санға,
Мәрт данышпан болды Алп Эр Тонга.
275. Билимли жигиттиц болды талайы,
Ақылына ақыл қосқан удайы.
276. Тәжйк буны Афрасиаб деп айтты,
Көц еллерди ол өзине қаратты.
277. Илимнйн шылбыры болса қолында,
Дүнья айланады алақанында.
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278. Окып көрдим тәжиклердич китабын,
Жайған елге даналықтын атағын.
279. Даналарды оқып көрип сүйинин,
Даналық сөз шешер турмыс түйинин.
280. Дана болыў ушын билим керекдур,
Кулан аўлаў ушын илим керекдур.
281. Ер жигитке мын өнерде аз болар,
Өнерли адамлар билимпаз болар.
282. Душпан келсе оған қарсы қылыш тарт,
Халқын ушын қоллан жақсы сиясаг.
/.Қ У Т А Д Ғ У БИЛИГ“ ТЕГИ НАҚЫЛ-МАҚАЛЛАР

ч

1. Тил көрки сөз,
Ж үз көрки көз.
2. Жақсы сөз, жарым ырыс.
3 . Мын сөздин түйини бир.
4. Көп сөйлеп дана болмассан.
5. Көп тықлаған дана болар.
6. Сөз сүйектен, таяқ етген өтеди.
7 . Таяқ жарасы питер,
Сөз жарасы питпес.
8 . Аўыздан геиде от, гейде суў шығады,
Биреўи—күйдиреди, биреўи—сөндиреди.
9. Қатты сөз кеўил қалдырады.
10. Не 'ексен сол өнеди.
11. Куўаныштық изинде қайғысы бар.
Рәҳәттин изинде азабы бар.
12. Өзин өлсен де атын өлмесин.
13. Билим қәдирин оқыған билер,
Зер қәдирин тоқыған билер.
14. Окыған орын табао.
15. Билим—сарқылмас булақ.
16. Тиреги зордын билеги зор.
17. Өнерли өрге жүзеди.
18. Қылыштан қан тамады,
Қәлем дүнья табады.
19. Жолаўшы жолда үй салмас.
20. Жақсы менен жаман досласпас.
21. Бойыи қыйсық болса да, ойын дүзиў болсын.
22. Ашық болған адам көзинен белгили.
23. Душпанын биреў болса да көп.
24. Достық мын болса да аз.
25 Жаманға жоласан жаласы жуғады.
26. Аққа кара тез жуғады.
27. Араққа дос болған,
Дәўлетке мәс болған жаман.
28. Қырыққа келген жаспан дем ес.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Сүт пёнён кирген минез сүйек пенен кетед».
Түси жақсыныц иси жаксы.
Қызды үйде қартайтпа.
Басшысы жақсыньщ қосшысы жақсы.
,
Жақсы атық шықса алғыс аларсақ.
Жаман атын шықса ғарғыс аларсан.
Көзи тоймағаннық өзи тоймайды.
Арақ ақылдан адастырады.
Ашыў келсе, ақыл кетер.
Асыкпаған аққуў услар.
Отыратуғын орнынды бил.
Ҳаял шырайы менен емес,
Минези менен сулыў.
Ҳаялдық көзи қайда болса, көқли сонда.
Аўырыў ас пенен киреди.
Түсинде жылаған, онында қуўанар.
Көп күлген бир жылайды.
Қашқан жаў қайтып жыйылмас.
Қыйсық ағаш отын болар.
Үй алсан қоқсынды сайла,
Жер алсақ суўынды сайла.

.

АХМЕД ЮГНАКИЙ ҲӘМ ОНЫҚ „ҲИБАТУЛ ҲАҚОЙИҚа
(ҲАҚЫЙҚАТЛАР СЫЙЛЫҒЫ) ШЫҒАРМАСЫ
XII әсирдиқ екинши ярымында түрк тиллес халықлар әдебиятында және бир үлкен шығарма пайда бодды. Бул шығарма
А хм ед Югнакийдиқ «Ҳибатул—ҳақойиқ“ (Ҳақыйқатлар сыйлығы) деген китабы еди.
Бул шығарма менен биринши шуғылланған илимлаз, түрк
алымы Нажиб Асым. Ол бул китапгы 1914-жылы Стамбулдағы Ая-София китапханасынан тапқан ҳәм 1916-жылы османлы түрк тилине аўдарған. Кейинирек совет илимпазлары Е.Э.
Бертельс, С. Е. Малов бул ҳаққында илим изертлеў жумысларын альш барды. Бул шығарма тийкарынан 470 қатардан
ибарат болып, 14 бапты өз ишине алады. 1480-жылы Стамбулда Абдуразақ Бахший тәрепинен көширилгеи.
„ҲИБАТУЛ—ҲАКОЙИҚ”

(Ҳақыйкатлар сыйлығы)

Текст үлгилери
41. Биликтен айур-мән сөзумгә ула.
Биликликка йа дост өзунни ула.
42. Билик бирлә билинкр сағадай йолы,
Билик бил сағадаг йолыны була. о
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43. Бахалык динар ол биликлик киши,
Бу жахил биликсиз бахасыз биши.
44. Биликлик биликсиз каған тән болур,
Биликлик тиши әр жәхәл әр тиши.
45. Сөнәккә ийлик эрэнга билик,
Эрэн көрки ақл ол сөнэкнин йилик.
46. Биликсиз йиликсиз сепэк тэк халы,
Ийликсиз сөнэккэ сунулмас элик.
47. Билик билти болты эрэн бэлгулук,
Биликсиз тириклә йитук көргулук.
48. Биликлик эр өлти аты өлмэту,
Биликсиз эсән эркән аты өлук.
49. Биликли бирингә биликсиз мынын,
Тэнәкли тэнәди биликнин тэнин.
5 0 . Бақа көргил эмти ука сынаиў.
Нә нэн бар биликтин асығлық өнин.
51. Билик билә алим йукдур йуқлады,
Биликни биликсиз узун нэ қилур.
5 2 . Билик бул үсанма бил ол ҳақ расул,
Билик кимдә эрсә сиз арқан дэди.
Аўдармалар
41. Сөз етпекшй едим және билимди,
Ж олдас болғай саған бәрҳа илимли.
42. Билим менен бахыт жолы ашылар,
Ел ғамын ойлаған оған асығар.
43. Билимли адам турар күнине жарап,
Билимсиз адамлар мийўесиз дарақ.
44. Бир өтпес пышак, биреўи алмас,
Билимсизлер билимлиге тен болмас.
45. Ҳәмме ўақыт билим керек жигитке,
Билимсизлер сүйек, кәдири жиликте.
46. Илимсиз болады майсыз сүйектей,
Иши боп-бос бирақ елге керектей
47. Билимли дүньяны көркейтер тағы,
Сонын ушын бәлент болар атағы.
48. Билимли өлседе аты өлмейди,
Билимсизлер бахыт таппай шөллейди.
49. Билимли ислер мын адамньщ жумысын,
Билимсиздин көрин куры жүрисин,
50. Менин ҳәр сөзимди ойла кесгелеп,
Барлық жумыс ушын акыл, бас керек,
51. Билим менен жаснар дүнья, адамда,
Пәмсиз болсан жақсы болмас сағанда.
52. Сол пайғамбар .Расулулдин өзи де,
Исен деген билимлинин сөзине.
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53. Перзент қәдирин үйрен ата-анадан,
Илим қәдирин үйрен бәрҳа данадан.
54. Илим менен дүнья қызықлы болар,
Илим үйренбеген—жазықлы болар.
55. Кимлерде болмаса ақыл ҳәм уят,
Оған бирпул сонша берген нәсият.
56. Кирли адам жуўынеа кирлери кетер,
Кеўли кир өмирден тап солай өтер.
57. Билимсиз исине кеўлиц толмайды,
Биаимлинин иси еки болмайды.
58. Билимсиз ел алдар ҳәм азап берер,
Усылайынша әйтеўир бир күн көрер.
56. Билимсизлер сырын ашады тезден,
Билимлилер кашар керексиз сөзден.
60. Билимсиз таяқ жер бәрҳа тилинен,
Ҳәр сөзинде наданлығы билинген.
61. Илимсиз өмирдиц болмас паяны,
Илим бәрҳа жаналайды дүньяны.
62. Көп адамды ойласакта анлы деп,
Қолын (бут қып) көрсетеди тәнири деп.
63. Билимлилер өз сөзине каратты,
Тәўбеге келтирди түрк, арабты.
64. Сөз бенен билинип Хатам Тайлығы,
Даналардын билим болар байлығы.
65. Илимлер дүр шашқьщ келсе елине,
Әўел бастан итибар бер тилине.
66. Гейдеадамға тил жаманлық кылады,
Ойланбай сөйлесен тисин сынады.
67. Әдепли сөйлесен сакланар жанын,
Сол себепли тилин болар душпанын.
68. Ашшы сөйлеп үйренген сон жасынан.
Гейбиреўлер жуда болған басынан.
69. Жаман сөзден кеўилде ғам орнайды,
Тили ашшынын акылы толық болмайды.
70. Оқ жарасы тез дүзелип кетеди,
Сөз жарасы сүйегиннен өтеди.
71. Жалғыз аўыз сөзи ахмак басшыньщ,
Көп адамньщ курыгады дастығын.
72. Ойланбай сөйлеген бәрҳа өкинер,
Ойланып сөйлеген өсип жетилер.
73. Тил аркалы болар ҳәркыйлы ғаўға,
Тил менен досласар душпан да, жаўда.
74. Билимге байлаиған тилдин де түби,
Акыллылық болар оньщ бас жиби.
75. Тилди иске саларда ойлас ақылға.
Айтпақшы болған сөз елге мақулма.
76. Расулулла пайғамбар мынандай депгй*
Адам отқа түскен тили себепли.
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77. Жан ыцнан гүдер үз еки сөйлесен,
Халык инанбас, бәрибир сен өлесец.
78. Жалған сөзде мәни болмас жалтырар,
Өтирикши адам бәрҳа қалтырәр.
79. Ҳәмме ўақыт жолын табар туўрылық,
Өз сөзице сен қаларсац қуўрылып.
80. Бәрҳа паналап жүриў қыйын тасаны,
Нәҳақ болсақ берекетиц қашады.
81. Туўры сөзли адам болар пал киби,
Жалған сөз пыяздай ашшыдур түби.
82. Жалған сөз кеселлик, туўры сөз шыпа,
Өтирикши ҳешкимге етпеген опа.
83. Ж алған сөзден елге мерез боласац,
Жалған сөзден катарыннан каласан.
84. Көргиц келсе бәрҳа жақсылық жолын,
Үстине кийгсйсец туўрылық тонын.
85. Сөзинде түсиниксиз гийне болмасын.
Душпаныц ҳеш ўақыт сырынды алмасын.
86. Пәмсизлигиц ушын саған кулмесин,
Сырынныц ҳәммесин елиц билмесин.
87. Сырыцныц барлығын достыца айтпа,
Достынныц досты көп, ол басқа жақта.
88. Аўыздан шыққан сөз елди аралар,
Елиў журтқа өсек болып таралар.
89. Бул дүнья усайды кәрўан сарайға,
Кәрўан жылжыр, бир-бирине қарайма?..»
90. Нешше мәнзил асты алдынғы кәрўан,
Изиьен сонғысы етеди жәўлан.
91. Журттын бәри дүнья ушын жуўырар,
Жуўырып желип, жол танабын қуўырар.
92. Байлық қуўып курттай ғана өмирде,
Ж үреклерди көп саламыз жәбирге.
93. Көпшиликте кийим пүтин, карын тоқ,
Бирақ көз тоймайды, бизде тыным жоқ.
94. Егер жетпей калса аўқат, кийимде,
Сен өзинди жарлыман деп күйин бе.
95. Кийим, аўқат, байлық гәптиц қысқасы.
Аўырлык етеди оннан басқасы.
96. Рәсул айтқан дән деп дүнья байлығы,
Бир өткинши баскасыныц барлығы.
97. Көплер өтер үлеслерин алалмай,
Бул дүнья бир майдан ескен самалдай,
98. Бул дүньянын көрки, зары болады,
Жигит болғанларда ғарры болады.
99. Тис тырнақлап байлық жыйсан гиреўге,
Өлгеннен сон несип етер биреўге.
100. Гейде калар толған нәрсё ортайып, :
Байлар гедей болар, гедейлер байып.
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101. Шөлистан болады абат жерлерде,
Өлер бәлки, өлмес деген ерлерде.
102. Бул дүньядан өгти қанша даналар,
Өлген бирақ, тирилерге саналар.
103. Дүнья кызық көрсетсе өз бәҳәрин,
Бир жағынан жегизеди зәҳәрин.
104. Гейде алдарқатса саған пал берип,
Гейде урыстырар саған ҳәл берип.
105. Ләззетленсец оньщ соны да болар,
Алты ай жаздьщ қарлы тоны да болар.
106. Ҳәмме тынбай жүрип мийнет егеди,
Әйтеўир жақсы күн үмит етеди.
107. Бул дүньяныц өзи сулыў жыландай,
Сыртына кызығып, қалма уўланбай.
108. Жылан жумсақ, зэҳәр болар тисинде,
Сырты жылтырайды, бәле ишинде,
109. Дүнья сыргы гөззал иш бети түйин,
Ҳәммеснн үйренип, билерсен кейин.
110. Аликиссалам айтқан дүнья жылтырақ
Ишине кирген сон турма қалтырап.
111. Бир сулыў қыз киби нықабын ащып,
Кейин туттырмайды изине қашып.
112. Дүнья өтер бир көрилген түс киби,
Бахытушар пәлпәллеген қус киби.

яКОДЕКС-КУМАНИКУС“
XIII эсирдин жазба естеликлериниц арасында әййемги қыпшақ сөзлиги „Кодекс-куманикус“ айрықша орынды ийелейди.
Б ул жазба естелик қаракалпак тилине оғада жақын. Шығарыа 1880 •жылы Будапештте Гота шрифти бойынша басылған.
.*Кодекс-куманикус“ тийкарынап әййемги қыпшақлардыц жум'бақларынан ибараг болып, ҳәзярги қарақалпақ жумбақлары
менен сабақлас. Мәселен:
1. Аузун ачсан өкпеси көринур
пЕсик ашқанда керинген әтештандағы“
( От)
2 . Бу барады, изи йоқ.
(Кеме)

3 . Аккой мәйна, абзу йоқ.
(М ғйек)

4. Ичер# йер инине кирер.
(Пышық)

5. Сенде, менде йоқ,
Сенгир танда йоқ,
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Утлу тонда ЙОҚ,
Кыпчақла йоқ
(Кустьщ сүта}

6. Узун ағаш басында,
Улуў битис битирдим.
(Кесеў)

7. Й азда йаўлы тоқмақ йатыр
(Карп ит акен}

8. Йазда йаўлы қайыш йатыр.
(Жылан.)

ХОРЕЗМИЙ ҲӘМ ОНЫН ,МУҲАББАТНАМА“
ШЫҒАРМАСЫ
XIII әсирдин ақыры, XIV әсирдин бас гезинде жасаған бел гили шайыр Хоразмий „Муҳаббатнама" атлы шығармасын жазып қалдырған.
Шығарма ески өзбек тилинде жазылыўына қарамастан, сол
дәўирде енди ғана халык еыпатында кәлйплесип киятырғав
қазак ҳәм қарақалпақ халықларынын мәденият тарийхы ушын
әдеўир хызмет атқарған болыўы керек.
„Муҳаббатнама" 1353-жылдын ақырында Алтын Орданыц
ханы болған Жәнибектин Сырдәрья -әтирапындағы ҳәкимлерйнен бири болған Мухаммед Хожабекке арнап жазылған. Тариихта жазылғандай-ақ Ж әнибек хан .бул ўақытлары қазақ
ҳәм қарақалпақлардын да ханы еди. Буннан тыскары дәстаннын Сырдәрья бойында жазылыўынын өзй д е сол ўақыттағь*
көшпели ҳәм ярым көшпели халықлар тәғдири менен әдеўир
байланыслы екенлигин көрсетеди. Бул ҳаққында шайыр Х оразмийдиц өзи де:
Бу дафтарки булубтур, мисир канди,
Етти юз элли төрт ичра туганди.
.Мухаббатнама" сузин мунда йиттим,
Камуғин Сир якасинди битдим.

Яғный вМуҳаббатнама“ ны 754—ҳижрий жылында, мелодий 1353—1354 жылдыц қыс айларында жазып тамамладым.
МУҲАББАТНАМА

Текстүлгилери
Улуғтанринин атын йад кыллым.
Муҳаббат наманы буниад қылдым.
Икн йақту гебхер аламға берген.
Муҳаббаг генжини адамға берген.

:
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Фалекниц дәптеридин тунни йуған,
Ж еҳан буни адыны су үзре қойған.
Йети қат зәр-нигар айвани мине,
Иаратты алты күнде ҳақ таала.
Хава үзре берур шункарға күни,
Тулун айдег килур бир қатра суни.
Анин ким ал елинде мен йаратгы,
Бойы бирле сачыны тен йаратты.
Кара топырақтьщ сүмбил йарагты,
Тикенлер арасында гүл йаратты.
Қатық таштын кылур гебҳерни пайда,
Куруқ найдын қылур шеккерни пайда.
Иер үзре қудрети даряа йаратты,
Садафтын луғлуғйа лала йаратты.
Арық гулни еринин ашы қылды,
Себа йелиқ чаман фароашы қылды.
Булутлар филдег көкреб йурурлар,
Қайыў йерге буйырса су урурлар.
Берер йарым сиқек елине сатур,
Ким ол намурднық мағзын уш атур.
Қылур йелни Сүлейманнын борақы,
Ким ой йелдур жеҳаннық тум турақы.
у

СӨЗ БАШЫ

Түн ақшам ким көрунди байрам айы,
М ухаммед Хожа-бег давлет хум айы
Буйурды үрге шадырван урулды,
Кадак келтурдилер мәжлис қурулды.
Мухаббат бирле жанындық бу мискин,
Д уа қылды ижабат болсын амин.
Айа көрк ичре алам падшахы,
Ж әҳән тутты сениц хуснун сыпахы.. '
Пери рухсалларнық көрикке байы,
Иузуннаврузу қашық байрам айы
Көнул шырын сөзицге болды Фархад,
Көзун Кашмир жадусынға устаз.
Қар меқ ал йанақыцға йарашур,
Башым дайым айақықға йарашур.
Бойын серуи санаубардег белиқ қыл,
Вафа қылған кишилерге вара қыл.
Ақықдег ирниге жан болды су сөз,
Қамардег черхраца бақса қумаркөз.
Урар нергислерин невекни жанға,
Кулер чехрақ чечекдек арғаванға.
Муҳаббат нары ждндин кетмеди хеч,
Қолум сым алмақызға йетмеди хеч.
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Сарайдин барды Чын-Мачынға чавун,
Кыйа бақсан болур арсланлар авун..
Жемальщ йети аламға сыпахлар,
Катында йерлер жумле шахлар.
Табассум қылсаныз шеккер уйалур,
Тишин хинжисидин гевхер уйалур.
Фалек ышкын йолында бесару пай,
Ысырған данасы Зухра йузун ай.
• Латефаг мүлкине султансан, эй жан,
Камун баштын айаққан жансен, әй жан.
Кагық кулсен мегер ағзын белгургей,
Пери көрсе сени мендек телургей.
Сачын бир тарына мын ҳүр етмес,
Йузуннин нурына хеч нур йетмес.
Егер берсе сойургаб ҳақ тааяа,
Керекмес сенсизин фирдавс ағла.

ЖЫРАЎ-ШАЙЫРЛАР МИЙРАСЫ
(XIV—XVII)

Қарақалпақ әдебиятынын сағасыньщ өзи жыраўлардан басланады. Жыраў ҳаққында сөз болғанда көбиише тек дәстанды
жырлайтуғын импрэвизаторлар ғанатүсичилил қойылмай жыр
ҳәм толғаўларды өзи жазып, өзи жырл 1 йгуғын адамларды да
түсиниў керек. Мәселен Әлишер Наўайыньщ:
Әй ийраў сен ҳәм әшнкни куркуз,
Етуғон бирла улуғ йирни туз,-деген

бәйити буньщ айкын дәлили.
Себеби жыраўлар өзлери атқарыўшы болыў менен бирликте сол дәўирдеги тарийхый жырлар ҳәм толғаўлардьщ авторы
да болыл есапланған.
Жыраў сөзи түрк тиллес халықлар әдёбиягында ж үдә
әййем заманлардан бёрли киягырған сөзлердин бири. Бул сөздич XIV—XV әсирдеги әдебий шығармаларда көплеп қолланыўына қарағанда-түрки әдебиятында салмақлы орынды тутқанлығын көремиз. Мэселен: XV әсирдеги өзбек әдебиятыньщ
көрнекли ўәкили Лүтфийдин „Гул ва Навруз“ дәсганында:
Иравлар сафу сациялар гуландам,
Тобукчилар сабуқ рухи диларам.

деп жазғанына қарағанда, жыраўдьщ Орта Азия мәдениятында
атқарған хызмети үлкен.
Қазақ халқыньщ аўызеки халық твэрчесгвосын изертлеўши
Е. Исмайлов: „Қазақтын ески аўызеки әдебият нусқаларыныч
берген мағлыўматларына қарағанда, жыраў сөзи қазақта шай51
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ырлықтыц еқ ески түри болса керек. Жыраў деген сөздин
төркини „Жыр жырлаў“ деген сөзден келип шыккан. Булар
тек жырлаўшы ғана емес, бәлки ядынан да шығара алатуғын
„төкпе шайыр" деп жазады. Бул сөз тап усы күнге шекем
жыраўлар традициясын саклап киятырған қаракалпаклар менен
қырғызларға да тийисли. Әсиресе бул традициялар ярым көшпели халыклардын әдебияты ушын оғада тән кубылыс.
Ярым көшпели халықларда көбирек синкретизмнен пайдаланыўда (автордын шығарманы өзи жазып, өзи пропагандалаў) бул мәселе тәўир-ак айқынласады.
Соныц ушын да жыраўлардық творчестволары халық лоэзиясы менен пүткиллей араласып кеткен.
Олардын колжазбалары сакланып калмағаны ушын бул мәдений естеликлер дэслепки изертлеўлерди көбирек аўызекв .
халық творчествосынын мәдений мийрасы сыпатында каралып
келди. Булар ноғайлы заманынын жыраў-шайырларыныц бизиц
дәўирлеримизге шекем жетип келген шығармалары.
Ҳәзирги әдебият тарийхын изертлеўлерде туўыскан ноғай,
қазақ, халықларынын әдебиятыныц тарийхында да жоқарыда
аты көрсетилген шайыр-жыраўлар ушырайды. Бул халықлардыц ҳәммеси де Ноғайлы заманы дәўиринде консылас, қойы
қоралас, отырғанлықтан бул шайырларды өз әдебиятыныц
ўәкили сыпатында таныўын ҳеш ким бийкарламайды. Олар
өзлерин ноғайлылар деп атай баслаған. Уеы тийкардан карағанда Ноғайлы заманы шайырлары Орта Азияныц көпшилик
халыклары ушын ортак болып есапланады.

СОППАСЛЫ СЫПЫРА ЖЫРАЎ
( XI V эсир)

Соппаслы Сьпыра жыраў каргкалпак әдебгяты тарийхында к ө т е н бери та 1 ыс./Фглслсгия илимлеригин дскторы Н әжим Дәўкараев 1846-жылгы жаклаган кандидатлык диссертапиясында: „Қағакалпг1< әдебиятынын сагасы ноғайлы заманындағы керкем сөз шеберлсри Соппаслы Сыпыра жыраў, Асан
кайғы, Жийренше шешенлерден басланады“-деген пикирди
айткан еди /
Кейинги дәўирдеги шөлкемлестирилген әдебий экспедиииялар Соппаслы Сыпыра жыраўдын көп ғана косыкларын
хальқ аўзыиаи жыйнап алып, онын XIV әсирде жасаған көркекли шайыр екенлигин танытты.
'Соппаслы Сыпыра жыраў казак академиги Әлкей Марғуланнын көрсетиўиише кыпшак урыўынан шьккьн, кепти көрген,
кәрия сыпатыида бериледи. Халык аўзындағы аыызларға карағанда сл 1СО жас жасаган^
^Сыпыра жыраў ҳаққында биринши пикир жүргизген Ш оқан Ўәлийхаксв больп, ол: „Сыпыра жыраў Тоқтамыс ханныц
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ен абыройлы кецесшилериниц бири болды. Ол ноғайлы дәўириниқ көп ғана эпикалық жырларыньщ атқарыўшысы“ деген
пикирге келеди. Бул ҳаққында көрнекли илимпазлар Әлкей
Марғулан, Мухтар Әўезов, Нәжим Дәўқараев, Мараг Нурмухамедов, Қабыл Мэқсетов, Ханғалий Сүйиншәлиев ҳәм М ухтар Мағаўинниқ баҳалы пикирлери бар.
Соппаслы Сыпыра жыраў ҳаққында профессор Қабыл Мақсетовтьщ да бир қанша толық баянлалған мақалалары жәрияланды. Бул макалалардық ҳәммесинде де Сыпыра жыраў XIV
әсирде жасаған Ноғайлы заманынық көркем сөз шеберлериниқ
бири сыпатында сөз егиледқ^Текст:
Мен бабақман бабақман,
Мен нелерди көрмедим.
Мен қайларда жүрмедим,
Әкей хан ыенен Жәкей хан,
Муны көрген бабақман.
Шына қыздан туўған ул,
Сениқ бабақ Шықғыс хан,
Муны көрген бабанман.
Жасар жасым жасадым,
Үш жүз алтмыш жасадым,
Ширкеўли деген ш әҳәрде,
Тоққыз ханнық сарқыгын,
Бир мейлисте асадым.
Буларда өтип кеткен соқ,
Хан Шынғыстық ўағында,
Жалғаншынын ж узинде,
Он бир пагша бар еди,
Сдилдян кубла жағында,
Ханнын алтын сарайында,
Он бир патша жәм болды.
Он бир патша алдында,
Қобыз алып сөз сөйлеп,
Толғаў айтқан бабанман.

Биргелесип шешкен даў,
Буларды көрген бабанман.
Көрдим қалыц елицди,
Едиге деген ерйцди,
Жаманлық пенен шуғыллық,
Қайысгырды-аў белимди,
Небир-небир бийлерйн,
Көргенсиз болып көринди,
Буларды көрген бабацман.
Буларда өтип кеткен соц,
Өзинин журтын бүлдирген,
Әл-аманға келмеген,
Козғалан салған журтына,
Жесир қатын, жетим ул,
Тынламай дадын жылатқан,
Шайтан жолдан азғырған,
Ақыбетйн сорасац,
Сизлердн көрген бабақман.
* ¥*

Кубладан ьгссы жел есер,
Арқадан сўўық сел есер,
^ Анаға қарап кыз өсер,
* *:>
Атаға карап ул өсер.
Тоқтамыстыц дәўиринде,
Әмир Темир Көреген,
Кулға бийлик тийген соц,
Тоқсан алты хан дөреген.
Жесир қагын, жетим ул.
Ханнын бәлент сарайы,
Булардыц күни не кешер?...
Ақ Орда деген жер екен.
Сөз сөйлеймен Қарабек.
Айналасы бийик таў,
Меннен саған сөз керек,
Батынып басып кирмес ж аў. Астына қара пул салып,
Алпыс бийи биригип,
Үстине қызыл себелеп,
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Алдайман деп келдиц бе,
Атаца нәлет бәдирек.

Канды көрсе қалтырар,
Кырғый кустыц баласы,
Тацды көрсе шарқ у р а р ,^ , .
* *
Булбил кустын баласы.
*
Ок жарасы питсе де,
Бай баласы байға усар,
Питпес сөздиц жарасы,
Байлаўлы тўрған тайға усар. Көп ойланып сөйлеген,
Бий баласы бийге усар,
Сөзиннин болар ырасы
Путалмаған талға усар,
Жемтик болды жаўларға,
Хан баласы ханға усар,
Көп ноғайдыц баласы
Бийик-бийик шынға усар,
Көзлеримниц қарасы. »
Қул баласы кулға усар,
Жер жетпеспе ҳеш саған,
Туяқ женишкен гүлге усар.
Жериц турғой алдыцда.
Ханныц улы қараўыл,
Көл жетпеспе ҳеш саған,
Бийдиц улы шындаўыл
Көлиц турғой алдыцда,
Ел.ағасы Аға бий,
Ел жетпеспе ҳеш саған,
Ж урт ағасы Тағай бий.
Елиц
турғой алдында.
Батыр улы Байназар,
Кырғый болып қутырып,
Хожаныц улы Қосназар,
Қызыл етти ацсама.
Хожаман деп аллаға,
Каршыға болып қутырып,
Гүнакар болып кудаға,
Каскыр етин ацсама,
Ғоддаслайсац енағар.
Туйғын болып кутырып,
Түлки етин ацсама.
* *
Қанхор болса бийлериц,
*
Қаралы заман бузылар.
Мац-ман басқан, мац басқан. Жеткеншек болған журтыца»
Төрт аяғын тец баскан.
Мезгилсиз гөр қазылар.
Шуўдаларын шац басқан,
Қызыға берме урыска,
Өркешлерин май басқан,
Зыяны тийер ырыска.
Кара нарым бар еди,
Себепсиз ҳеш урыс болмас,
Қара нарым жойыттым,
Урыс болса турыс болмас.
Жоқлап келген жаўшыман,
ЕлицниЦ пайын сен алдыц,
Излеп келген изшимен.
Темир менен тец алдыц.
Едилдин кара суўлары,
Халқынды жыйнап бир ж ерге,
Көпир салмай сай болмас.
Жецимпаз хан атандыц.
Кара нар келмей халқыца,
Елпц әбден толықты,
Каралы кеўлим жай болмас.
Енди саған не керек?
Оц жаққа курған шымылдық, Ҳәр күни қан төгйспе,
Толкынлар менен тымықта,
Зирлеп болды дөгерек.
Ботасын ерткен кара нар,
Урыстыц болар өз зацы,
Айланарма екен жуўықта.
Қаншама кан төгилер,
Хан салығынан халқыцныц,
# *
Кабырғасы сөгилер.
*
Гүнасыз кан жўўылмас,
Биреўдиц малы буйырмас.
Ҳә хан ийе.м, хан ийем,
Кулағынды сал ийем,
Урысқақ ханды ел сүймес,
Шатақхор ерге кыз тиймес.
Талап болды бизлерден
Сансыздүнья мал ийем.
. Қанлы көйлек кийилмес,
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Тутқын қатын сүйилмес,
Кеўилйц қанша сүй седе,
Душпанына ийилмес.
Мен жыраўман, жыраўман,
Шөп басында қыраўман.
Хан қасында төремен,
Ханға кец ес беремен.
Бий қасында бийикпен,
Ел ишинде ийикпен.
Сөз бар ж ерде жүйрикпенЛ
Шөллеп жүрген кийикпен.
Тил бар ж ерде сүйрикпен.
Қус бар ж ерде қанатпан,
Күш бар ж ерде куўатпан.
Өсек сөзден жырақпан,
Көл бар ж ерде куўрақпан.
Көп ханларды мен көрдим,
Елдиц халқын жылатқан.
Карағай саплы ақ найза,
Батырларды қулаткан.
Даналар айткан ҳасыл сөз,
Елдицаўзын қаратқан,
Сарыжай аткан сансыз оқ,
Көп халықты жылатқан.
Аллатаала адамды,
Татыў бол деп жаратқан.
Мен дүньяға келгенде,
Әдалатсыз хан көрдим,

Бийгүнә өлген жан көрдим.
Саўға болған душпанға,
Есапсыз жүрген мал көрдим.
Аллатаала ҳәммеге,
Бөлип берген ырысты.
Соныц ушын хан ийем,
Күсемегей урысты.
Мийнеттен мал жыйнаған,
Мәртебеси мол болар,
Маймақ елдиц малы өсер,
Тама-тама көл болар.
Ж уўас журттын жаны өсер,
Ен изинде ел болар.
Ж әнжелкеш ел жаўласып,
Ж урт арасы қан болар.
Кара жер менен тец болар,
Урысты онша күсеме,
Етек тарылып жец болар.
Бахты тайса елицнин,
Қақаман қыс болса да,
М уз айрылып сен болар.
Ж уўас елге тиймегил,
Кеўлинде муцлы шер болар.
Ерегисип қоймасан,
Ызалы ел биригип,
Қылыш алып қолына,
Катыны да ер болар.
Сениц менен тец болар,
Күшейип кетип ол сеннен,
Етек жениц сел болар.

АСАН КАЙҒЫ
(ХУ-ғсир)

Асан қайғы ҳаққында толып атырған аныз ҳәм легендаларға ийемиз. Егерде бир нәрсени орынлаў ушын қаттырақ
қыйланыцкырасан: „ Асан қайғын шықпасын“—деген сөзди бирден-ақ еситесен. Оныц толғаўлары каракалпақлар арасында
көп таралған болса да, аўызеки халық творчествосыныц ғәзийнеси сыпатында қаралып келди.
Кейинги дәўирдеги изертлеўлер Асаннын тарийхта орны бар
адам екенлиги ҳәм ноғайлы заманыньш көрнекли сөз шеберлеринин бири болғанлығын анықлады. Шокан Ўәлийхановтыц
изертлеўлеринде „Асанноғайлы заманынын белгили философы“,
Г. П. Потанинниц изертлеўлеринде „Ол Ж әнибек ханныц дәўиринде жасаған ханныц ен акылгөй адамы болған". /
Асан кайғыныц өмири халық аўызында анызларға айланыге
кеткен. Ол халық аўзында Алтын Орданыц ханы Улуғ М у-
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хаммедтиқ кеўли жуўык адамы болған деседи. Сон ын ала
€елгисйз себеплер менен Жәнибек ханныч сарайында көринед и . Ал гейпара анызларға қарағанда ол Жийдели Байсында
қазаланған. Революциядан бурын қазақ әдебиятшысы Қурмансазы Халигов өзиниц .Таўарах хамса“ сында:
Асанныц ҳасыл түби ноғай деймен,
Үлкенлерден еситкеним солай деймен.
Бул сөзге анық-қанық емес едим,
Еситкеним тақсыр-аў булай деймен.
Тегинде ноғай, қазақ түбимиз бир,
Едил менен Ертисти қылған дүбир,
Ормамбет хан ордадан шыққан гезде,
Асан ата қайғырып айтыпты жыр.—деғен
айтады.

пикирди

Текст:
*
Куйрығы жоқ, жалы жо^,
Кулан қәйтип күн көрер.
Аяғы жоқ, қолы жоқ,
Жылан қәйтип күн көрер.
Шыбын шықса жаз болып,
Тазлар қәйтип күн көрер.
Жалан аяқ мүсәпир,
Ғазлар қәйтип күн көрер.
Хан менен бийлер қысқлнда,
.Халық қойгип күн көрер.
*

*

Таза минсиз ҳасыл тас,
С уў түбинде жатады,
Таза минсиз ҳюыл сөз,
О й түбинде жатады.
■Суў түбинде жатқан тас,
Ж ел толқытса шығады.
О й түбинде жатқан сөз,
Ш ер толқытса шығады.

*

*

*
Ж емде кецес қылмадыц.
Жемнен елди көширдиц,
Ойыл деген ойынды,
Отын тапсац тойынды,
Ойыл көздиц жасы еди,
Ойылда кецес қурмадыц.
Ойылдан елди көширдиц,
Елпен-елпен жуўырған,
Үпелек шөпке семирген,
Еки қапты қолға алып,
Ерлер жортып күн көрген,
Қыян-кесги Едилге,
Енкейип келдиц тар жерге,
Мунда да кенес қылмадық,
Нәлег бизиц жүриске,
Едил менен Жайықтыц,
Бириц жазда жайлайсац.
Бириц қыста қыслайсақ,
Ал қолыцлы маларсац,
Алтын менен гүмиске.
*

*

Кырынды кийик жайлаған,
■Суўында балық ойнаған.
Оймаўыгтай қалыц елинниц,
Ойына келген асын жейтуғын,

*

*

Әй хан ийем, хан ийем,
Мен айтпасам билмейсец,
Айтқаныма көнбейсец.
Жабырқап жүрген халқыц бар,
Көз шарлап сирә көрмейсец.
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Қымыз ишип кызынып,
Қызаранлап терлейсен.
Өзиннен баска хан жоқтай,
Елеўреп неге сөйлейсен?!
Қорған салдын қәстерлеп,
Хызметшин жатыр ишип жеп.
Қарашан сырттан айтып жүр,
Ханнын акылы сасгы деп,
Оны неге билмейсеч?!
Қатын алдын қарадан,
Қарындас қәне сыйласқан?
Устаханлы ул таппай,
Айрылар ата мийрастан.
Буны неге билмейсен?!
Қуләдин қустын кулы еди,
Тышқан жеп күни түледи.
Ақ куў қустын төреси,
Шарықлап көлде жүр еди.
Анлып жүрген көп душпан,
Елге жаў боп келеди.
Хорлай берсеч халқынды,
Жаў жағадан алғанда,
Изине қалай ереди.
Жақсылық етсен журтына»
Сыйламастай киси жоқ,
Жүрегин суўырып береди.
Қүләдин куўды өлтирсе,
Өз басына келеди.
Қулын көп сени өлтирер,
Оны Асан биледи.
Буны неге билмейсен?!
Тил алсан излеп қоныс көр,
Желмая минип жер шарла,
Тапкан жерге ел көшер,
Буны неге билмейсен?!
Әй Жәнибек, ойласач,
Қыйлы-кыйлы заман болмай ма!
Суўда жүрген ак шортан,
Қарағай басын шалмайма?!
Буны неге билмейсен?!
Хош аман бол Ж әнибек,
Енди меннен көрмейсен.

*

*

*

Бахты жүрген ерлердин,
Ҳәр бир иси он болар.
Басындағы дәўлети,

Қүннен-күнге мол болар*
Тазылары түлки алып,
Қаршығасы ғаз илип,
Сөз сөйлесе жөн болэр.
Не десе де жарасар,
Бай болсын деп ат қойып*.
Ж урт аўзына қарасар,
Арғымакқа миндим деп.
Арткы топтан адаспа,
Болсам өзим болдым деп,
Кен пейилге таласпа.
Артық малды айтысып,
Достын менен санаспа.
Илимим журттан асты деп,
Кенессиз сөз баслама,
Женемен деп биреўди,
Өтирик сөзди хошлама.
Алғанынды жылатып,
Кеўил қойма басқаға.
*

*

*

Едил менен Жайық бол,
Ҳешким менен урыспа.
Ел шетине жаў келсе,
Жанынды аяп турыспа.
Адам куны болса да,
Алдына келип қалған сон,
Қол қаўсырып турған сон,
Бәршесин кеште қоя бер,
Бурынғыны қуўыспа.
Аласын болса биреўде,
Айыбын тапта ала бер,
Ерегисип урыспа.
Сеники жөн болса да,
Сөзин шықпас дурысқа.
Минези жаман адамға,
Енди қәйтип жуўыспа.
Тәўир көрген кисице,
Жалған айтып суўыспа.
Әйтеўир ғана зат ушын,
Ж елке терин курысып,
Ҳәрким менен урыспа.
Ашыў-душпан сонынан.
Түсип кетсен қәйтесен,
Түби терен қуўысқа!

www.ziyouz.com kutubxonasi

*

*

*

Белгили бийик көк сицгяр,
Басынан ғарға ушырмас.
Қараўыл қайсар қарар деп,
Балдағы алтын сом полат,
Қулашлап шапсам демтартар,
Суўсыным қанға канар деп,
Арғымақтьщ баласы,
Арыған сайын атлығар,
Артымда аз жол қалар деп,
Ақдәрья толқын кушейтер,
Қуйрығын кун шалмаған балығым,
Ортамнан ойран салар деп.
Азамат ердиқ баласы,
Жабыкқанын билдирмес,
Жаманлар өсек қылар деп.
*

*

*

С уў қәдирин ким билсин,
Суўсап келип қанбаса,
От қәдирин ким билсин,
Суўыққа тонып көрмесе.
А с қәдирин ким билсин,
Қарны ашып көрмесе?
Ас қәдирин ким билсин,
Қарны ашып көрмесе?
Ат қәдиран ким билсин.
Жолларда қалып жүрмесе.
Ж ер қәдирин ким билсин,

Көгине малын жаймаса?
Ел қәдирин ким билсин,
Басынан дәўлет таймаса.
Ел қәдирин ким билсин,
Жаўдан айырып алмаса,
Гүл қәдирин ким билсин,
Әндийшеси болмаса.
Өмир қәдирин ким билсин,
Қәсге болып қалмаса.
Арыў қәдирин ким билсин,
Жолында жылап қалмаса
Д ос қәдирин ким билсин,
Дәргине шерик болмаса.
*

*

Жүйрикпен деп мақтанба,
Жүйрикпен деп мақтансан,
Узын жолдын үстинде,
Қуйрығы менен ойнаған,
Қуба тазы тап болар.
Алма мойын сөм үйрек,
Көтерилип Едилден,
Көлди таслап қырға ушса,
Тарлан кусқа тап болар!
Елеўсиз қулан шубырса,
Егеўли оққа тап болар.
Түнди түре қараған,
Не мүшкилге жараған,
Дизесин бүгип суў ишкен.
Биймезгил жылқы ж уўсаса,
Аш қасқырға тап болар.

ЖИЙРЕНШЕ ШЕШЕН
(ХУ-эсир)

Жийренше карақалпақ ҳәм қазақ аўыз еки әдебиягында
көп тарқалып кегкен сөз шеберлериниқ бири. Онын творчестволық усылы көбинше сөзден жениў. Сонын ушын да қаракалпақлар арасында егер даналық сөзден басым келсец
,Ж ийренш е бол-ә“ деген сөзди есигесеқ. Қарақалпақ классик
шайырларынан Аяпберген Муўсаев:
Мир Әлийшер, Жийренлеге тәҳаббил
Атақлы шайырлар қарақалпақта,

д еп жазыўынық да мәниси сонда.
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Тарийхый дереклерде де, халык аўзынан жазып алынған
материалларда да Жийренше ҳеш кашан қосык жазған емес.
Ол ҳәмме ўакытларда өз пикирлерин қара сөз бенен айткан.
Соньщ ушым да әдебий изертлеўлерде оны көбирек аўыз еки
әдебиятына жаткызады. Буньщ тийкарғы себеби, оныц шығармалары халык арасында: Хожа Насреддийин, Алдар к ө с е .с ө злери сыяклы оғада араласып кеткен. Усыған тийкарлана отырып, Жийренше шешенге аўыз еки әдебиягыньщ төринен
орын берип келдик.
Бирақта кейинги дәўирдеги изертлеўлерде Жийренше ш ешенниц творчесгвосынын индивидуал әдебияглық характерин
белгилеўши фактлер көплеп ушыраспақта. Қарақалпақлардыц
ноғайлы заманында жасаған дәўирлеринде Жийреншениц Алтын Орда ханларынан бири болған Жәнибектиц сарайында ислеўи, бирқанша шығармалар жазыўы, олардыц тарийхта сақланыўы усаған фзктлерге ийемиз.
Соцғы дәўирдеги изертлеўлер Жийренше шешенди Ж әнибек ханныц заманында жасаған, тарийхта белгили сөз шебери
сыпатында көрсетеди. Көпшилик инфэрмагорлар Жийреншени
карақалпақлардыц оқымыслы адамы сьшатында таныйды. Бул
пикирлер тек ғана төменги қаракалпақлф тәрепинен ғана тастыйықланып калмасган, бәлки Өзбекстанныц Бухара ҳәм Ферғана, Андижан областьларында жасаўшы „Жоқарғы* қаракалпақлар тәрепинен де мақулланады. Мысалы, Наманган областы Задәрья районыныц гПравда“ колхозында турыўшы Қәлендер Оспанов „Жийренше Жәнибек ханныц ец бир ақылгөй
адамы болған. Ол өзиниц даналық сөзлери менен ханды ж ецип, қарақалпакларды Сырдәрьяныц бэйына орналасгырған
екен“ деген мағлыўматты береди. Жийреншениц ҳикаятлары
1952-жылы „Қарақалпақстан" баспасынан шыққан „Қарақалпақ халық легендалары ҳәм анекдоглары“ деген топламда басылған.
ҲИКАЯТЛАР

Бир куни Жәнибек хан менен Жийренше шешен ацға шығып қус салып киятырғанында гөне тамньщ басында үш байыўлыныц бир-бирине жақын огырғанын кэреди. Сонда Ж эяибек хан:
—Байыўлылар не десип атырғач екен? Сөйлесяп кел,-деп
Жийренше шешенге буйырыпты. Жийренше ханныц зулымлығын әшкаралаў ушын, байыўлылар тәрепке барады да қайтып келип:
—Аўа, тақсыр сөйлестим,—деди.
—Байыўлылар не десип атыр? Саған не деди?—дейди, Ж әнибек хан. Сонда Жийренше:
—Байыўлылар қуда тусип, қалыц мал айтысып атыр ек ен .
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—Қалыч малына не береди екен?—деп сорапты хан. Сонда
Жийренше:
—Гилен гөне там береди екен. Биреуи кызыныц кальщына
300 гөне там сорап отыр екен. Екиншиси 300 гөне там емес,
200 гөне там берейин дейди. Оған ортасында отырған кәткудасы; пСен қыйналма, Жәнибек хан, хан болып журт сорап
турса, 300 гөне там емес 500 гөне там аўысып қалады. Қызыцды бере ғой деп отыр,-дейди.
Ж әне тап усыған усаған ҳикаят XVI әсирдеги Хожа исимли шайырдын яГүлзар“ топламында да берилген. Мысалы:
„Султан Махмуд Газнаўий залым патша болып, онын ўәзири
Хожа Хасан—дана ҳәм әдил адам екен. Бир күнлери ўәзир каланьщ шетиндеги гөне тамда шакырып турғаи еки байыўлыны
көрип аҳ урыпты, жылапты. Буған ҳайран болған Сулган Махмуд:
— Бунш анеге қапа болдын,—деп сорағанда.
—Байыўлылар бир-бири менен куда түсисип агыр екен.
Бирйнши байыўлы сен қызынды менин балама бер. Қанша қалын сорасан да берейин,—дейди. Екинши байыўлы, менин кызымнын калыны ушын он мын гөне жай бересен,—дейди. Буған биринши байыўлы:
— Егер Султан М ахмуд тири болса, бир жылдан кейнн әлбетте он мын гөне там таўып Серемен,—деди. Соған жылап
атырман.-дейди.
Сонда Султан М ахмуд—залым е^енмен. Менин зулымлығымнан ҳәр жылы мын үй карабаханаға айланады екен. Енди не
кылыўым керек,—дейди.
— Әдил болмағын керек,—деп жуўап кайтарады ўәзир.
Жийреншенин дерлик барлык ҳикаятлары ханнын әдилсизлигин әшкаралаўға каратылған. Екинши бир ҳикаятта Жийреншенин, ҳаялы да акыллы, дана сыпатында бериледи:
Бир күнлери хан Жийреншени шакырып алып:
— Шешенликке сизден шебер адам жок. Сиз ҳәркандай
сөзди де балалатыўға шеберсиз. Мен сизден қырық ксшкарды балалатып бериўди сорайман. Бунын ушын 40 күн мәўлет
беремен,—депти.
Жийренше 40 ксшкарды алып, үйике капа болып кгйтып*
ты. Ҳаялы менен сөйлесипти. Сснда ҳаялы:
— Соғанда қыйналып жүрсен бе! Ҳәр күни биреўден сойып
жеймиз, қалғанына өзим жуўап беремен,—депти.
Арадан 40 күн өткеннен кейин ҳаялы Жийреншенй көрпеге орап таслаты . Ханнан жасаўыл келгенде өзи хан алдына
барыпты.
— Жийренше кайда?-депти хан.
—Тақсыр, Жийренше туўып атыр.
— Ол қалай, еркек адамда тўўамекен?
— Қошкарлар туўып атырған бул қалада, еркек адамныц.
туўыўы да мүмьин ғой,—депти Жийреншенин ҳаялы.
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Шынында да Жийреншенинкарақалпак әдебияты тарийхында
туткан үлеси үлкен.
Ол XV әсирдеги ноғайлы заманыньщ белгили сөз шеберлеринин бири сыпагында танылды.

ДОСПАМБЕТ ЖЫРАЎ
(ХҮГ-әсир)

Доспамбет жыраў-тарийхый дереклерге карағанда ХУ1әсирдич орга гезлеринде жасаған. Онын туўылған жери Едил д ә рьясыныц жағасы. Аристократлар арасынан шықкан, болып
Орданыц ханы Муўса бийдиц ец әдиўли әскер басшыларынын бири болған.
Ол негизинен яОн сан ноғайдыц" «алгы улы“ тийресинен
болып, халықты бөлиўге талапланған ҳәм усы идеясын әмелге
асырыў ушын Ордадан бөлек шығып кетеди. Тосаттан Ж унғарлар топылысына ушырап қайтыс болған. Тарийхый докуменглерге қарағанда да ноғай ордасыныц кейинги дәўирдеги
тәғдири Ормамбет, Доспамбег, Темир бий ҳәм Шалкийиз кусаған батырлардыц қолында болған.
Доспамбет батыр болыўы менен бирликге талантлы шайыр
да болған. Бул ҳаққында Мухаммед Оспанов тәрепинен 1883жылы Санкт—Петербургга шығарған ,Ноғай ўә қумық шығармалары* китабында оғада баҳалы мағлыўматлар береди.

Текст:
Айланып аққан Ак Жайык,
Ат салмай өтер күн қайда?
Есиги бийик боз орда,
Енкеймей кирер күн кайда?
Қара булан терисин,
Етик қылар күн кайда?
Гүдәрыдан баў тағып,
Гиреўге кийер күн кайда?
Гүнгир гүнгир киснетип,
Гүренди минер күн қайда?
Алты қулаш ак найза,
Шөкелеп шаншар күн қайда?
Садақ толы сансыз оқ,
Сабағынан өгкерип,
Басып қолға жеткерип,
Созып тартар күн қайда?
I Қарт буғадай бийлерден,
Кецес сорар күн қайда?
I Едилдиц бойын ел жайлап,
[ Шалғынына ат байлап,

Боз орданыц төринде,
Қыз баланыц қолынан,
Қымыз ишер күн қайда?
* * «
Арғымақка оқ тийди,
Қыл майқыныц түбинен,
Аймәдетке оқ тийди,
Отыз еки омыргқаныц
'Х/
буўынынан,
Зуўлап аққан қара қан
Тыйылмайды жонныц оц
тамырынан,
Сақ етип гийди саныма,
Қагты батгы жаныма.
Жарадар болдым жан татлы,
Жара аўзына кан катты.
Жармай писте салғандай,
Жарамды танар жан қайда.
61
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Ж ағдайс ыз ж ерде жатырман,
Жанымда бир туўысканнын
жоғынан,
Қарағайлы кәдик бойында,
Қамшым калды ойында,
Бүлдиргиси булан териси,
Өрими ғунан кайысы,
Шырмаўығы —алтын, сабы ж ез
Дзыўлынын бойында',
Гүзен, карсақ жерме ёк*ен!...
Алғаным Әлий кызы еди,
Шын арыўдын өзи еди.
Манлайы күнге күймеген,
Шашын самал сүймеген,
Ай ж үзли арыў жамалым,
Өзимнен өзге көрмеген,
Қалай күни кешти екен?
*
Қоғалы көллер, мол суўлар,
Қоныслар б аскан өкинбес.
Арысландай омыраўлы,
Арғымақ минген өкинбес.
Жупарын қардай боратып,
Арыўлар кушкан өкинбес.
Торы төбел ат минип,
Той тойлаған өкинбес.
Қурама шапшан көп қымыз,
Қуйып ишкен өкинбес.
Ж аў куўсырсан жән-жактан,
Ок кылкандай Шаншылса,
Қан жуўсандай себилсе,
Аккан суўдай төгилсе,
Арқаныц кыйыр дүзинде,
Алысып өлген өхинбес.
*

*

*

Аланда алан, алан журт,
Ағыла ордам конған журт.
Атамыз бизиц сүйинип,
Күйеў Солып барған журт.
Анамыз бизин сызылып,
Келиншек болып түскен журт
Небир-небир жигитлер,
Батыр болып өскен журт,
Киндигимди кескен журт.

Кир-конымды жуўған журт.
Қарағайдан садак буўдырып,
Қынабымды сарыжүн окка
толтырып,
Жанға себеп болған журт.
Таўланып акқан үш сала,
СаЎлатлы ордам конған ж ер.
Жабағылы жас тайлак,
Жардяй атан болған жер.
Жатып калған бир токлы,
Жайылып мыц болған жер.
Жарлысы менен байы тен,
Ябысы менен тайы тен.
Бозашығы бузаўдай,
Боз сазаны токлыдай.
Балығы тайдай туўлаған,
Бакасы койдай шуўлаған.
Шырмаўығы шөккен түйе
таптырмас,
Балығы көлге жылкы
жаптырмас.
Бакасы менен шаяны,
Гезедеги адамға,
Түн уйқысын таптырмас,
Нәйлейин менин Едилим,
Мен кеттим де сен калдын»
Қайырлы болсын сизлерге,
Меннен калған мынаў Едил
журт.
•1* ф
Жақсынық жаксылығы сол
болар,
Жаман менен бас косып,
Сөйлескенди ар етер,
Жаманнын жаманлығы сол
болар,
Сөйлесе өзин-өзи жүзи кара
етер.
Бир жгксыға сәўбетлесип сөз
айтсац,
Сол жаксы жаманынды ,
жасырып,
Ырысынды мол етер.
Бмр жаманға бас қссып сөз,
айтсан,
Сол жаман сырынды паш етип,
Ҳәрдайым душпаныца хор етер.
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*

*

*

Жаўынлы күни көп жүрме,
Ж ар жағасы тайғакты,
Жаманға жақыным деп сөз
айгпа,
Күнлердин күни болғанда,
Сол жаман басьща. айғақты!
Асаў туўлап жыкпаска,
Арткы айылдьщ берки абзал.
Жағаға душпан кол салса,
Туўысканньщ көби абзал.
Күнлердин күни болғанда,
Жаўға шаппас жаманньщ,
Барынан да жоғы абзал.
*

*

*

Қоғалы көллер қам суўлар,
Кимлерге қоныс болмаған.
Саз ж ерде өскен кара ағаш,
Кимлерге сайғақ болмаған.
Ж үзине жипек жамылған,
Арыўлар кимнен қалмаған.
Жағы түкли жылқы ҳайўан,
Кимлерди жаяў салмаған.
Жалп-жалп ушқан жапалақ,
Жазында кимге жолдас
болмаған.
Сары шымшыктай шырлатып,
Әзирейил кимлерге қурық
салмаған.

Сақалына сары шымалай
уялап»
Ийинине қара шыбын балалан,
Д ү зд е мал излеген гәриптиц»
Басы кайда калмаған.
Күлейик те ойнайык,
Мына ғана ялғаншы,
Кимлерден кейин калмаған!
* * *
Адамзаттын баласы,
Алтаў болар, бес болар.
Бир-бирине ес болар.
Ерден шыққан ер болар.
Абаданы бир болар.
Абаданы жығылса,
Қалғанлары шуўласып,
Ийт пенен қусқа жем болар*
•

*

*

*

Алып, алып, ал саклан,
Анлып жүрген душпаннан.
Алып, алып, ал сақлан,
.
Урып жорта қашканнан.
Абайсызда куларсан,
Ж үз мәрте сақлан қастыннан»
Сақланагөр мын мәрте,
Күлип кирип үйине,
Гүниренип шыққан достыннан.

МҮЙТЕН ЖЫРАЎ
( XVII зсир )

Мүйтен жыраў қарақалпақ әдебиятында онша белгисиз.
1970-жылғы илимий экспедициялар дәўиринде оньщ тек төрт
толғаўы ғана табылған.
Белгили қазақ әдебиятшысы Хакғалий Сүйиншалиев өзинин
әдебият тарийхы ҳаққындағы илимий изертлеўлеринде Мүйтен
жыраў ҳаққында айырым мағлыўматлар береди. Мүйтен жыраў поэзиясынық стиллик өзгешелиги ҳәм де оньщ атыньщ.
белгили карақалпақ руўы Мүйтен менен сабақлас екенлиги»
есапқа алып, бул белгили әдебиятшы да оны қарақалпақ:
жыраў шайыры деген пикирге келеди. ;
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Шынында да кейинги дәўирдеги изертлеўлер Мүйтенди
XVII. әсирде жасаған карақалпақлардын Түр.чстан дәўириниц
белгили сөз шеберлериниц бири екенлигин танытты.
*

*

*

Өткинши мынаў дүньяда.
Малы көп адам бий болар.
Қарсылық қылған қара халық,
Камшы менен ий болар.
Нашар баска ис түссе.
Кызыл жынғыл ший болар.
Ер басына ис түссе,
“Сексеўил түби үй болар.
Шекелеп шаншар ак найзз,
Батырларға сый болар.
Саўаш болса арада,
Неш ш е катын тул болар.
Ериншек болса улыныз,
Ж аў аллында кул болар.
Бабын таўып ислесен,
Шөлистанда гүл болар.
Бәри бирдей болмайды,
Ел ишинде түр болар.
Елин жаўдан қуткарса,
Багырларға сый болар.
Бириккен ж ерде шүй болар.
Тигис бар ж ерде жүй болар,
Қапылып қалғыр бул жур|қа.
.Енди кимлер бий болар?...
*
*
*
Жен.Мүйтенмен, Мүйтенмен,
Баспалатсац қәйтемен,
Жайықга^ жүзип өтемен,
Жайлаўыма жетемен.
Ер Едиге тусында,
Бабам қайсар ер еди.
Нурадинниц тусында,
Батыр ноғай дер еди.
Жаратқан қәдир-қудайым,
Бизиц бахыт тайғанда,
£ ц изинде айланып,
.Қул болдық-аў найманға.
$
$
*
Сырдэрьяныц суўынан,
Көлденец кесип өтиниз.

Жийдели Байсын уллы журт,
Уллы журтқа жетиниз.
Бәлент болар таўлары,
Малға жайлы өрис бар.
Шөби малға қунарлы,
Таўда өскен жемис бар.
Капгалында тенизи,
Ишинде балық ойнаған.
Бекирелери ылактай,
Ж еген аўыз тоймаған.
Бир жағында дәрьясы,
Саға алған батылдан,
Даласында кийиги,
Өр кояндай атылған.
Каракерим мерт болды,
Карындаетан айрылдым,
Жүрегиме д>рт болды.
Сақ етип тийди саныма,
Катты батты жаныма.
Таласып емшек емискен,
Тай ғунандай тебискен,
Айрылдым ай. қарындас,
Көзден ағар селли жас,
Кызылдыц кара кебирин,
Қанға бояп жатырман.
Таў жағасы Туркстан,
Душпан кысты тум-тустан,
Едил менен Жайықтан,
Ушып келген бир куспан.
Заман катты кыйнады,
Бай менен гедей жулысқан.
Куралын алып кыстанып,
Бирин-бири қырқысқан.
Жаўгершилик көп болды,
Айрылдық көп ул-қыздан.
Таўға қарай жуўырдық,
Жер танабын куўырдық,
Балық киби туйреди,
Адым жерде жығылдық.
*

*

*

Кара таўға көз салдым.
Бир сулыўға сөз салдым.
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Атасы онық бай екен,
Маған қызын бермеди.
Адам деп көзге илмеди.
Жигит қатты терледи.
Бир пул болды батырлық,
Керек екен сақыйлық.
Күш пйтсе де бойыма,
Мал питпеди қолыма.
Усылайынша жарлылық,
Кесе турды жолыма.
Узатты бир ладанға,
Малы көплеў адамға.
Тап сол күни жаў шапгы,
Албырақлап бай састы,
Таслап малын ҳаялын,
Жалғыз басын ап кашты.
Қылыш байлап белине,
Түстим жаўдын кейнине.
Қуўып жеттим қчшқанды,
Ныпқырг еттим душпанды.
Аман сақлап жанларым,
Кайтардым байдын малларын.
Рахмет айтты ол маған,
Кеўили толды изинде,
Төрт түликли мал берди,
Қосып берди қызында.

Сығнақ дегед қаласы.
Сығнақ пенен Бухардын,
Ат шаптырым арасы.
*

*

Сыр бойында ат шаптым,
Сары жайдан оқ аттым,
Көп қалмақты суллттым,
Халықты өзиме караттым.
Ел ағасын сыйладым.
Елдән әскер жыйнадым.
Биригиўге халықты,
Көп күшимди жыйнадым.
Ай балтаны қолға алып,
Аркырап турып жуўырдым.
Ж ер танабын куўырдым.
Ж елге қулын байладым,
г
Курбым менен ойнадым.
V
Туркстанда той бердим,
Коналқаға қой бердим.
Бәйгиге ат шабыстым.
Дослар менен табыстым.

* *
ТАРИЙХЫЙ ТОЛҒАЎЛАР

*

*

*

Түркстан еди жеримиз,
Дәўлетли еди елимиз,
Булақлар шапшып атылған,
Миян көл еди көлимиз.
Арпа етип, қос айдап,
Жүрдик бәрҳә масайрап.
Балығы жүзген бүлкилдеп,
Бийдайы турған желкилдеп.
Дийханлары мәс болған,
Шөгирмеси селкилдеп.
Халқымыз еди анқылдақ.
Төрт-бесеўи қосылеа,
Кетер еди ғаўқылдап.
Қылышы болар белинде,
Себеби, жаў көп елинде,
Душпан менен алысса,
Ҳәр биреўи бесеўин,
Ж оқ етер еди кеминде. *
Бухарға бардур таласы,

Асыў-асыў таўлардан,
Асыға көшти бир ноғай.
Едил менен Жайықтан,
Жабыла көшти көп ноғай.
Ормамбет бий өлгенде,
Онсан ноғай бүлгенде,
Ормамбеттей бийлерден,
Ул қалмады қыз қалды.
Алғыр қустын генжеси,
Үш қызынын генжеси,
Сарыша сулыў дер еди.
Ноғайлынын елинде,
Қәдели өскен қариясы,
Жигерли өскен жигити,
Жыйылып кенес етеди.
Гәўҳардан туўған қыяқсан,
Сөнбейтуғын шырақсан.
Ҳасылдан қалган әўладсан,
Жақсыдан қалған зүриятсан,
Кеқесин болса бер дейди:

5 -6 4
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Ормамбет бийдин ҳүр қызы,
Улдай көрген мунласы,
Б оз ингендей бозлады, .
Ноғайлым деп жылады,
Көзиниц жасын булады.
Саразбанлы Сары таў,
Тәўке ханныц журты еди.
Қокан деген уллы журт,
Ислам ханнын журты еди.
Ел-журтыннан айрылып,
Етикли суў кешерсен,
Қайғылы ескек есерсен.
Бул көшкеннен көшерсен,
Туркстанға жетерсен.
•
*
*
Ормамбег бий өлген күн,
Он сан ноғай бүлген күн,
Ж ез қарғылы қуба арлан,
Жетип түлки алалмай.
Қарашыл көпек болған күн.
Лашын қус куўға жете алмай,
Он қанатын терис қағып,
Жапалақ кусқа аўған күн.
Оразалынын он улы,
Жайырдынын жалғызы,
Атқан оғын таба алмай,
Ж ер сабалап қалған күн.
Мен не болдым, сеннен сон,
Сен не болдын, меннен сон.
Жерим сеннен айрылдым.
Атам күйеў болған жер,
Енем келин болған жер,
Ийилип сәлем берген жер,
Ели-халқым шад болып,
Небир дәўран сүрген жер.
Сен кеткенде елимди,
Жаўлар шапты минекей.
*

*

*

Едил қайда, ел қайда,
Елге жетер күн қайда.
Жалац аяқ сорлыға,
Тикенексиз жол кайда?
Жайық кайда жчй қайда,
Жайылып жагкан мал қайда?
Айрылған соц мәканнан,

Енди ондай ҳал қайда?
Екейип суў алмаға,
Есилип аққан Еаил жоқ.
Жайылып аў саларға,
Жайылып ақкан Жайық жоқ.
Жүрмиз мениреў далада,
Ж үгинди тартар кайык жоқ.
Ел тенгиреп көшкен соц.
Я барарға жайын жок,
Мейлислерге барғанда,
Төрден алар пайыц жоқ.
Әтирапын карг жуўсан,
Аспан менен таласкан,
Балалық көз үйренген,
Яки бәлент қайын жоқ.
*

*

*

Ел шетине жаў келее,
Қашар екен дәўлетин,
Шегиргкедей залымлар,
Аралады-аў жер бетин.
Айдаўда жүрген бендемиз,
Ж ез қанаттан қайрылып.
Бийабырай болдык енди биз,
Қарындасган айрылып.
Қалмақ деген ҳүждансыз,
Бунша залым болыппа?
Ага—бабам олардыц,
Бийесин тартып алып па?
Биз мүсәпир халыкка,
Қурды-аў балық ойынын,
Қолға түссе шоқмарым,
Шығарар едим мойынын,
Жети жерден оқ жедим,
Жайықтын жайлы жолында.
Сәўер ярым кетипти,
Қалмаклардыц қолында.
Балларымныц азығы,
Малларымныц қазығы,
Едилим сеннен айрылдым.
* * *
Түби еди гүбшегим,
Ушы еди шапшағым.
Тоғайым сеннен айрылдым.
Түби малыма казығым,
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Басы бала*шағама азығым,
Ж ийдем сеннен айрылдым.
Мал отаўға жери кеи,
Жери менен суўы тен,
Едилим сеннен айрылдым.
Кысы менен жазы тен,
Үйреги менен ғазы тен,
Ешкиси менен койы тен,
Қыры менен ойы тен,
Жайығым сеннен айрылдым.
Кен даланы жанғырткан,
Бақасы бала уйықлатпай,
Жыланы жылқы жуўсатпай,
Ғунанын аяқ тусатпай, .
Балығы туўлар услатпай,
Көлим сеннен айрылдым.
Айдын шалқар көллерим,
Жағалай қонған көллерим,
Таўдан аққан булағым,
Атлығып шапқан ылағым,
Жайлаўым сеннен айрылдым.
Бәҳәринде саўымым,
Ж аз күнинде қаўыным,
Гүз күнинде кабағым,
Қыс күнинде шабағым,
Сол күнлерди көп еслеп,
Әрманда қалдым шырағым.
*

*

*

Атан күйеў болған жер,
Белге сүйеў болған жер,.
Енен келин болған жер,
Ийнлип сәлем берген жер.
Сен анадан туўылған жер,
Кир-қонынды жуўған жер,
Өзин жигит болған жер,
Арыў тацлап алған жер,
Ели-халқьщ қуўанып,
Көп шадлыққа толған ж ер.
Ишсен суўы шийрин жер
Дәрьялары ийрим жер,
Геўиреги гүлгин жер,
Тазылары түлки алып,
Қаршыға ғазды алған жер.
Бүгинги күн қалмақгын,
Найзасына илинип,
Тас-талқач болып бүлген жер.

*

*

*

Жайыққа келип тығылдық.
Ет-бетиннен жығылдық.
Сығнаққа келип тығылдық,
Сырт бетиннен жығылдық.
Душпанларыч көп болды,
Халкын азып шөп болды.
Ендн өзине келгенде,
Қалмақ деген тап болды.
Шөкелеп шаншар ақ найза,
Батырлардын қуралы,
Елим-аў деп шырлаған,
Жакынлардын ураны.
Жара аўзынан қан тамса,
Сырдын суўы сарғаяр.
Палапьн қалса изинде,
Пәрин қомлап улғаяр.
Қулақларды шыилатты,
Ж әнжел менен даў деген,
Қашан көрсен шабысып,
Қурымайды жаў деген.
Зулфықар алмас қылыштан,
Көп геллелер үзилди,
Не баҳадыр жигитгин,
Туяк қалмай изинде.
Жүрек б 1ўры езилди.
Не болса да ел тынып,
Тилеклер болғай бизицде.
*

*

*

Таў етеги қубылып,
Қалмақ келди шубырып.
Атты алға секирттим,
Қала жазлап жығылып,
Олар мын да мен жалғыз,
Жүрегим кетти сығылып.
Атты таслап, бийикке,
Көтерилдим жуўырып,
Изимнен қуўған биреўи,
Семсерин алды суўырып.
Т аўғаөрм елеп келемен,
Қалмақлардан қуўылып.
Бундай сумльщ көрмедим,
Анамнан жалғыз туўылып.
Қуўып келди бир қалмақ,
Жер танабын қуўырып.
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Кылыш салдым мен оған,
Карсы қарап жуўырып.
Денеси калды бөлинип,
Каны менен жуўылып.
Ж ебе тийди саныма,
Турғанымла ийилип.
Козғалыўға дәрман жоқ,
Қала бераим күйинип.
Атларымды көп қалмақ
Айдап кетти жыйылып.
*

*

«

Үйде жаткан мәҳәлде,
Калмак келди кәҳәрли,
Душпан деген дуўаймент,
Карамас кеш сәҳәрге,
Қолға алып қылышты,
Басладым мен урысты,
Батыр екен ол занғар,
Ж енилмеўге тырысты.
Босағада алыстық,
Екеўмизде сыр бермей
Батырлыкта жарыстык.
Таўлап үрдым занғарды,
Исенген сон күшиме,
Екинши душпан сол ўақыг
Найза урды ишиме.
Жолбарыс киби ынрандым,
Тисим тиймей тисиме.
Гүнгиртленип көз алдым,
Өлим келди түсиме.
Өзимди қанша тутсамда,
Ене алмадым күшиме.
Ҳаялыма жаў қол салды.
Тәғдирдин кара исине.
Бул ўақыя енгендей,
Мисли менин түсиме.
Ҳаялым, балам шырлайды,
Келе алмайман есиме.
Усылайынша талыппан.
Емлеп мени бир тәўип,
Әйтеўир аман қалыппан.
Карасам аўыл қыйрапты,
Қазан-табақ жайрапты,
Есаплы барлық жигиттен,
Жалғыз адам қалмапты.
Исениқ айтқан сөзиме,

Куўанбадым өзиме,
Жоқлап бала-шағамды,
Қан қуйылды көзиме.
Мын пушайман болдым мен,
Адам болып шыкканнан,
Жа/ғаншынын жүзине.
* * *
Кара нарға жүк арттым,
Бухараға жол тарттым.
Жүгим түлки тери еди,
Саўдагерлер көреди.
Унап қалса өзине,
Кесе-шәйнек береди.
Бухаранын уллы каласьт*
Туркстаннын елине,
Он күншилик жол еди.
Б\'Л жерлерге алыстан
Көп саўдагер келеди,
Затларымды көреди.
Жипек көйлек береди.
«
*
*
Айналып акқан Ақ жайық,
Баратырмекен ортайып,
Ықка карай тез кайтар,
Өмир деген бир қайык,
Үйде, дүзде сәним жок,
Баратыр жасым каргайып.
Сакалым қуўдай ағарып,
Сүйегим қалған какайып,
Перзентим жок изимде,
Баратыр заман тарайып.
Ийелик етер мал ҳәлге,
Ул қалмады ылайык,
Кеўилимди ғам басты,
Жайық суўы ылайып,
Аўҳалымды сезген сон,
Баратыр душпан зорайып.
Заман маған тар болды,
Көзимнин асты карайып.
Гаррынын ҳалын билген соч»
Не деп айтар халайық.
*
Карағай найза дәстимде,
Қара тарлан астымда,
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Қайрылып шаўып келемен,
Мен душпаннық қастында.
Едил бойы қалыц ел,
Қарағайлы қатпа жер,
Атым менин қара тер,
Көзимнин жасы болды сел.
Қайтқым келмес изге ҳәргиз,
Душпанлар көп мен жалғыз.
Д үнья малым таланды,
Бузды кеўил ханамды.
Мал-мүлкиннен айрылып,
Жалғыз қалған жаманды.
Едил ағар булқынып.
Жайық ағар жулқынып.
Ел журтымнан айрылып,
Жүрегим кетти силкинип.
Жойттым ғәрип анамды,
Катын менен баламды.
Ер жигитке дүньяда
Жалғыз қалған жаманды.
Егер жетсем душпанға,
Не жазғанын көремен.
Өмир күтер жалғызды,
Буны анық билемен.

*

*

*

Едил суўы толықса,
Кар жанбырдан көремен.
Ақ семсерим тотыкса,
Қараўсыздан көремен,
Етек тозбай жен тозса,
Жарлылықтан көремен.
Жағама душпан жармасса,
Жалғызлықтан көремен.
Жаман туўған ини-ул,
Азапты соннан көремен.
Қызыл ийзен, ақ жуўсан,
Байлардыц малы отламай
жыйылмас.
Омыраў жарып оқ өтсе,
Қан бурқырап тыйылмас.
Қатырма көйлек қан болса,

Сығып жуўар қарындас.
Басына қыйын ис түссе,
Сүйеў болар аталас.
Аталастан неси кем,—
Елден дүзде жүргенде,
Екиниц бири жан жолдас.
*

$

*

Бурқып ақкан Ак Жайық,
Қопалы көлге жолығар,
Қарағай басын қырқа ушқан,
Турымтай торға жолығар.
Менсинбеген ағалар,
Өзинен зорға жолығар.
Батырлар жаўға жолығар.
Шешенлер даўға жолығар.
Шалғайда жылқы шубырса,
Калын топқа жолығар.
Қыядан кулан шубырса,
Егеўли оққа жолығар.
Ший сығалап қараған,
Дәстелеп шашыч тараған,
Байдын қызы кара кыз,
Бир жаманға жолығар.
*

*

•

Едилден келер аглар ағылып,
Аяғына алтын нәллер тағылып,
Былтырғы кеткен сәўер яр,
Быйыл келер усайды,
Батыр атын тағынып.
Былтырғы кеткен сәўер яр,
Быйылғы жылы келмесе,
Жарын келер усайды,
Ақ буғағын сағынып.
Буралма шашым бир қолтық,
Бурып дастық етермен,
Омыраўымда егиз өскен қос
м эм м е

Сүйреп төсек етермен.
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1. Орхон-Еиисей жазба естеликлери. Хрестоматияда берилген жазбз
үлгилер менен аўлармалар С. Е, Маловтын 1955-жылы Москвада шыккан
.Памятники древне-тюркской письменности' китабынан алынды.
2. Махмуд Кашғарийдин „Девану луғатит түрк' шығармась 1960—1963жылларда С. МуталлиСсв терепьнен Ташкентте басклған үш томлык нускасынан алынды.
3. Юсуп Ҳас Ҳәжибтин „Кутадғу билиг' (Бахытка баслаўшы билим>
шыгармасы 1972-жылы Ташкенттеги „Фан* баспасынан шыккан толық.
нускасынан алынды. Баспаға- таярлаған Каюм Каримов.
4. Ахмед Югнакийдин „Ҳибатул ҳакойик' (Ҳакыйкатлар сыйлығы) ләстаны, 1972-жылы Ташкентте „Фан“ баспасынан шықкан толык нускасынан
алынды.
5. Оғузнама. 1959-жылы Мссквада ’ басылған А. М. Щербактыц .О гузнам а', „Муҳаббат нам а' китабынан алынды.
6. Муҳаббат нама. Бул да сол китаптан алынды.
7. „Кодекс куманикус'. 1880-жылы Будапештте басылған түп нускасынан алынды.
8. Жыраў—шайырлар мийрасы, (XIV—XVII) Бул материаллар автордын
,Дала жазыўлары' менен бирликте ӨзбекстанССР Илимлер Академиясыныц
Каракалпаксган фплиалынын Нгжим Дәўкараев атындағы тарийх, тил ҳәм
әдебият ғнс 1 И1утыньн кол жазба фонды. Кабыл Мәксетов, Насыр Камалов.
Артык Кәриьсв, Әденбгй Тәжимуратов, Кырыкбай Байниязов, Айдар
Муртазаев, Базарбай Әкимниязов, Айымкул Пирназаров, Ысак Нағметуллаев, Л. С. Тодстоьа, Алпьсбан Төреев, Максег Тилеўмуратов ҳәм тағы
баскалардын жыйнаған материалларынан пайдаланылаы.
Баспа сөз бетинде жәрияланган профессор Кабыл Максетсвтын ,Сопласлы Сыпыра ткырлаў', Айдар Муртазаевтыи „Асан кайғы', Айымкул
Пирназаровтын „Жийренше шешен' ҳаққындағы материалларына үглкен
дыккат берилди.
Л, С. Толстова тәрепинен жгрияланған тарийхый толғаўлар ҳаккындагы материаллар хрестсматия магериалларыиыц толығыўына әдеўир жәрдемлести.
Сондай-ак автор тәрепинен Педагогикалык ннститут (ҳәзирги университет) студентлери менен бирге 1965—1982-жыллар аралкгында уйымластыгылган фольклорлык, диалеьтологпялык экспедипиялар дәўиринде табылган материаллар хрестоматияны бирканша тслыктырды.
Экспедицияда катнаскан алымлар ҳәм студентлерге автор үлкен рахмет
айтады.
Авторлары белгисиз болған айырым толғаўларды да хрестоматияға
костык. Себеби бул толғаўлар :алы к тарийхы менен пүткиллсн байлакыслы
еди. Толгаўлардағы Едил, Түркстан атамаларынын аталыўы хальымыздыц
сол дәўирдеги , мийрасынан калған естелғ.клер екенлигин көрсетеди. Бул
материьлларды жыйнаўда да автордын „Дала жазыўлары' менен бирликт&
акоқарыда керсетилген дереклер тийкар етип алынды.
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