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BEYAN 

 

Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlâk kurallarına uyduğumu, başkalarının eserlerinden 

yararlanmam durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta bulunduğumu, kullanılan 

verilerde herhangi bir tahrifat yapmadığımı, tezin herhangi bir kısmını bu üniversite veya 

başka bir üniversitede başka bir tez çalışması olarak sunmadığımı beyan ederim. 

 

 

 

 

 

         Nazim NAZAROV 

              

 



iv 
 

 

ÖZET 

Çalışmamızın ilk kısmında, Toktogul Satılganov tarafından kaleme alınmış 

Jenijok’u Anma isimli şiiri. İkinci olarak Jenijok’un Çocukluk şiiri’nin birinci ve ikinci 

versiyonları. Üçüncü olarak da Dünya şiiri’nin birinci ve ikinci versiyonları Kırgız 

Türkçesinden Türkiye Türkçesine tercüme edilmiş ve Kiril alfabesinden Latin 

alfabesine transkripsiyonu yapılmıştır. 

   

 

Anahtar Sözcükler: Jenijok Kökö Uulu, Aytış, Çocukluk, Dünya, Kırgız Sözlü Geleneği, 

Türkiye Türkçesi. 
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ABSTRACT 

 

In the first part of our study, the poem named " Jenijok's Memorial " written by 

Toktogul Satılganov. Secondly, the first and second versions of Jenijok's Childhood 

poem. Thirdly, the first and second versions of World poetry were translated from 

Kyrgyz Turkish to Turkey Turkish and transcribed from Cyrillic alphabet to Latin 

alphabet. 

 

 

Key Words: Jenijok Kökö Uulu, Aytış, Childhood , World, Kyrgyz Oral Tradition, 

Turkey Turkish.  
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     ÖNSÖZ 

Bu çalışmada Kırgız Edebiayatı’nın klasik şairlerinden biri olan Jenijok’un birkaç 

şiirini  Kırgız Türkçesinden Türkiye Türkçesine tercüme edilmiş ve Kiril alfabesinden 

Latin alfabesine transkripsiyonu yapılmıştır. Jenijok zamanın ideolojisine aykırı olduğu 

için Sovyet döneminde eserleri yasaklanmış ve ancak genç nesil tarafından yalnızca 

1980'lerden sonra ve bağımsızlık yıllarında geniş çapta incelenmiş ve kabul edilmiştir.  

İlk olarak kısaca Kırgız sözlü edebiyatından ve Aytış geleneğinden bahsettikten 

sonra Jenijok’un hayatı ve  Ardından da Jenijok’u Anma, Çocukluk 1. Ve 2. Versiyonları, 

Dünya 1. Ve 2. Versiyonları isimli şiirlerinin transkripsiyonu ve tercümesi sırayla 

paragraf halinde yer almaktadır. Sonunda metnin orjinali bulunmaktadır.  Tercüme 

sırasında orijinal metne sadık kalmaya, özel isimler ve bazı kelimeler olduğu gibi 

aktarılmaya özen gösterilmiştir. 

Tez çalışmam sırasında yardımlarını esirgemeyen, bu eseri seçmemi sağlayan ve 

yönlendiren sayın hocam, Dr. Öğr. Üyesi Göksel Öztürk’e ve  Lisans döneminde eğitim 

aldığım, bana çok emeği geçen sayın hocalarıma en içten teşekkürlerimi sunarım.  

Bu çalışmam sırasında bana her türlü konuda destek olan hocam Arş. Gör. 

Abdullah Esen’e, arkadaşlarım Babur Abdukarimav’a ve Murat Çalığ’a, bununla birlikte 

aileme sonsuz teşekkür ediyorum. 
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GİRİŞ 

Jenijok’un şiirleri Kırgız ‘aytış’ geleneğinin klasiklerinden sayılır. Günümüzde 

yazılı edebiyatın yanında bu gelenek hala devam etmekte. Kırgız sözel şiirsel eserler 

arasında bilinen çoban ("Bekbekey") ve aşk lirik şarkıları ("Seketbay", "Kuygon"), 

‘koşok’ (ağlama), deyimleri ve atasözleri, masallar, destanlar ("Kurmanbek", 

"Kedeykan", "Kojojaş", "Sarınji-Bokey", "Oljobay ve Kişimjan", "Er-Teştük", "Janıl 

Mırza") ve diğerleri. Mesela kahramanlık destanı "Manas" Kırgız halkı için özel bir 

öneme sahiptir. Manas destanı sözlü kültürün en zengin örneklerinden biridir.1 

Kırgız şiirinin önemli bileşeni, akınların (şairler-doğaçlamacılar) eserleridir. 

AYTIŞ: Kırgız, Kazak ve Karakalpak halklarında yaygın, eski çağlardan beri var olan bir 

halk sözlü sanatı biçimidir. Burada iki veya daha fazla akın (şair, doğaçlamacı) kendi 

ezberindeki veya doğaçlama ile duruma uygun konuda komuz eşliğinde aytışırlar (şarkı 

söylerler). Halka açıktır ve dramatik türün unsurlarına sahiptir. Bu aytışta akınlar arasında 

lirik en yüksek noktasına ulaşır. Katılan akınların marifetleri, söze ustalığı ve şarkı 

söyleme becerileri test edilecektir. Tartışmanın tarzına bağlı olarak, kendi içinde öğüt 

vermeli, taşlamalı, bulmacalı gibi türlere ayrılırlar. 2 

Kırgız edebiyatı tarihinde Toktogul ve Eşmambet, Jenijok ve Korgol gibi akınlar 

türün gelişiminde önemli rol oynamıştır. Klasik bir örnek olarak Kırgız sözlü şiirinde 

Jenijоk ve Esenaman'ın şiirsel karşılaşması gösterilebilir. Konu olarak toprak-su, dağ-

kayalar, doğal güzellik, evren, ay-güneş, yaşam ve dünyanın yaratılışının gizemine kadar 

her şeyi kapsar. Şiirin yapısı, sanatsal anlatımı, böylesine tematik bir ölçeğe göre 

anlamlar, çeşitli karşılaştırmalar, figüratif açıklamalar, lithotadan abartıya, alegorik 

imgeler - her şey Kırgız halkının yaşamına ve geleneklerine dayanır. 

 

 

                                                             
1 Kırgız şiiri antolojisi. 1 cilt  Bişkek, 1999 

2 Üsön Asanov, Kırgız Edebiyatı Ensklopedisi Okuma Klavuzu, Bishkek 2004 
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JEŃİJOK KÖKÖ UULU 

Jenijok, 1860 yılında bugünkü Manas ilçesinin Sarı-Köbön köyünde fakir bir 

ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Gerçek adı Kökö oğlu Ötö’dür. Çocukluğunda 

cüzzam hastalığına yakalanır. Bu hastalığın bulaşıcılığından korkan köyü yöneten zengin 

ağa, çocuğun öldürülmesini emreder. Ancak, çocuğa saldırmayı göze alamayan zengin 

ağanın genç adamları, onu tüccarlara götürüp  annesi Altynay'ın akrabalarının  yaşadığı 

Aksı'daki Kara-Suu köyüne gönderirler. Ötö hayatının geri kalanını orada geçirir ve 

şiirlerinden anlayacağımız gibi herzaman doğduğu yere geri dönmeyi istemiş fakat bir 

türlü nasip olmamıştır.3 

Kara-Suu’da, Dayısı Sadır’ın evinde yaşamaya başlar.  Yengesi  Aybike apa, anne 

yerine anne olur ve ona öz çocuğu gibi bakar. Ötö’yi doktor muayenehanesine gitgellerle 

ve türlü bitkilerle cüzzam hastalığından kurtarır. Zeki bir çocuk olduğunu fark eden 

Aybike apa onu bir medreseye gönderip ona okuma yazmayı öğretir. Zaten doğası gereği 

zeki olan Ötö, Arapça okumayı ve yazmayı öğrenerek dünya hakkındaki bilgisini 

artırarak eğitimli olur. 

Ötö daha bu yaşlardayken akıncı olmak ister ve ne zaman bir komuzçu, akın veya 

manasçı köyüne gelse onları sonuna kadar dinler, yalnız kaldığında da dinlediklerini 

kendince söylemeye başlar. Böylece halk masallarını, destanlarını, şairlerin şarkılarını 

dinler, ezberler ve komuz çalmaya başlar. Ergenlik döneminde "Er Töştük" ve "Kojojaş" 

gibi destanları okumaya başlar. 

O dönemin geleneklerine göre manasçı ve akınlar komuz çalarak bir birleriyle 

‘aytışarak’ yöre halkına sanatını tanıtmak maksadıyla çarşı yerlerinde aytış düzenlenirdi. 

Bir gün genç akın arkadaşlarıyla birlikte Kerben'in pazarına girer ve kalabalığın ortasında 

komuz çalıp aytış aytan (komuz eşliğinde şarkı söyleyen) o bölgenin ünlü akını 

Nurmoldo’yu görür. Nurmoldo  öteki dünyadaki cennetin nimetlerinden  ve cehennemin 

                                                             
3 A. Jusupbekov, Jenijok, Bişkek, 2016 
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azaplarından aytış aytar (şarkı söyler,bahseder). Jenijok Nurmoldo’nun aytışının sonunda 

komuzunu eline alır, büyük akını selamlar ve ardından bu dünyanın canlılığını, neşesini 

bu toprakların cennetten güzelliğini, suyunu, havasını komuzu eşliğinde söyler. Orada 

bulunan halk ceketinin yeni kısa anlamında bu “‘Jeni jok’ genç kimmiş? güzel söyledi” 

derler ve Ötö’yi tebrik ederler, böylelikle halkın gönlünü kazanan  Ötö halk arasında  

“Jenijok” lakabıyla anılır olur.4  

Halk arasında bilinen ve daha sonra kağıt üzerine kaydedilen Jenijok'un şiirleri 

arasında, seçilmiş pek çok felsefi eser bulunmaktadır. Bu şiirler devir, hayatın anlamı, 

ailenin değeri gibi sonsuz içerikli konuları işler. Sovyet döneminde akın Jenijok Kökö 

oğlu'nun eserleri "gerici-mistik" olarak nitelendirilir ve ancak 1982'de yayınlanmaya 

başlanır.  

Diğer birçok akından farklı olarak Jenijok, evren, toprak, su, insanın bu yaşamdaki 

rolü, doğa ile olan ilişkisi hakkında derin düşünerek bunu komuz eşliğinde dile getirir, bu 

da onun eğitimli ve düşünceli bir şair olduğunu göstermektedir. Jenijok'un şiirleri 

farklıdır. Birinde dünya, evren ve yaşam hakkında derinlemesine düşüncelerle ve felsefi 

sorular sorarken, diğerlerinde doğru davranış, insanlık ve adalet hakkında öneriler verir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Beyşe Urstanbekov, Tınçtıkbek Çoroev. Kırgız tarihi: Kısa bir ansiklopedik  

sözlük.  Frunze: Kırgız Sovyet Ansiklopedisinin Genel Baskısı. 1990 s.288 
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5 
 

 

JENİJOK’U ANMA

Ak tulpar eleŋ jelede,  

Ak şumkar eleŋ çegede,  

Ak tulpar ketti jeleden,  

Ak şumkar uçtu çegeden  

Emi, tuulbayt sendey pendeden!  

 

Kök tulpar eleŋ jelede,  

Kök şumkar eleŋ çegede,  

Kök tulpar ketti jeleden,  

Kök şumkar uçtu çegeden  

Emi, jaralbayt sendey eneden!.. 

 

Bedesi belden kara jer,  

Mederim ele kayran er,  

Tuladı belden kara jer,  

Tuygunum ele kayran er!  

Asılım Ötö ötkön soŋ  

Ay tiygen toolor kılayıp,  

Armanduu turam muŋayıp.  

 

                                                             
5 1. mit. Kanatlı at; 2. Savaş atı, yürük at 
6 Stipa otu nevilerindendir. 

Beyaz tulpar5 idin celede,  

Beyaz sungur idin çivide.  

Beyaz tulpar gitti celeden,  

Beyaz sungur uçtu çividen.  

Şimdi doğmaz senin gibisi, kuldan. 

 

Boz tulpar idin celede,  

Boz sungur idin çivide.  

Boz tulpar gitti celeden,  

Boz sungur uçtu çividen.  

Şimdi yaratılmaz senin gibisi, anadan. 

 

Yoncası bele kadar kara yer,  

Umudum idi zavallı er.  

Tulanı6 bele kadar kara yer,  

Tuygunum idi zavallı er.  

Asilim Ötö öldükten sonra,  

Ay ışığının vurduğu dağlar birazcık 

gözüküp,  

Sıkıntılı durayım kederlenip.  
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Kün tiygen toolor kılayıp,  

Külüstön Ötö ketken soŋ  

Küyüttüü turam muŋayıp.  

Kümüştön somum bar ele,  

Küygönümçö bar ele,  

Altından somum zar* ele,  

Aytkanımça bar ele!  

Toburçak attın duldulu,  

Top jıyındın bulbulu,  

Argımak attın duldulu,  

Ak kalpak eldin bulbulu!  

Dolononun uçunan  

Tolgonup çıkkan uyulu,  

Tüptüü kırgız jurtunan  

Taŋşıp çıkkan bulbulu.  

Karagaydın uçunan  

Kayrılıp çıkkan uyulu,  

Kalıŋ kırgız kalkınan  

Kakşap çıkkan bulbulu.  

Telegeyi tegizim,  

Teŋtuşumday egizim,  

Atka minse tizgindeş,  

Attan tüşsö tizeleş,  

                                                             
7 1. Para birimi, 2. Kalıp 3. Maden külçesi 

Güneşin doğduğu dağlar birazcık 

gözüküp, 

 Gülistan Ötö öldükten sonra,  

Tasalı durayım kederlenip.  

Gümüşten somum7 var idi,  

Yandığım kadar var idi.  

Altından somum var idi,  

Söylediğim kadar var idi.  

Toburçak atın düldülü,  

Kalabalık topluluğun bülbülü.  

Argımak atın düldülü,  

Ak kalpaklı halkın bülbülü.  

Akdiken ağacının ucundan,  

Kıvrılıp çıkan budağı.  

Köklü Kırgız yurdundan  

Türlü türlü öten bülbülü.  

Köknarın ucundan Kıvrılıp çıkan 

budağı. 

Kalabalık Kırgız halkından  

Durmadan gevezelik eden bülbülü 

Her şeyi dört dörtlük olanım.  

Arkadaşım gibi ikizim.  

Ata binse dizgindaş,  

Attan inse dizdaş.  

 



7 
 

Kep süylösö sabaktaş 

Tabak tartsa tabaktaş 

 

Akındar menen bir jürgön,  

Akındar turup ne degen?  

Ak taŋday akın siz degen!  

Çeçender menen bir jürgön,  

Çeçender turup ne degen?  

Belgilüü çeçen siz degen! 

 

Karçıga kuştu kaçırdım,  

Kara bir beldi aşırdım,  

Kadırman Ötö dosumdu  

Kara bir jerge jaşırdım.  

Turumtay kuştu kaçırdım,  

Tuura bir beldi aşırdım,  

Tuygunum Ötö dosumdu  

Topurakka jaşırdım.  

Oroşon akın Ötö ele,  

Oŋ menen Solgo teŋ ele,  

Arıstan akın Ötö ele,  

Agılgan ırdın keni ele!  

Aytkanımça bar ele  

Altın, dilde, zar ele! 

                                                             
8 1. Beliğ: Söz ustası 2. Hâkim (Akıllı). 

Çok söylese sınıf arkadaşı,  

Yemek sunsa yemek ortağı. 

 

Akınlar ile birlikte yaşamış,  

Akınlar durup ne demiş?  

Aydınlık tan gibi akın siz demiş.  

Çeçenler8 ile birlikte yaşamış,  

Çeçenler durup ne demiş?  

Meşhur çeçen siz demiş. 

 

Atmaca kuşu kaçırdım,  

Kara beli aşırdım.  

Ahbabım Ötö dostumu  

Kara yere gizledim.  

Doğan kuşunu kaçırdım,  

Düz dağ sırtını aşırdım  

Tuygunum Ötö dosumu 

Toprağa sakladım. 

Yüce akın idi Ötö, 

Sağa ile sola denk idi, 

Arslan akın idi Ötö, 

Akan şarkının derini idi! 

Dediğim kadar var idi 

Altın, para, zar idi. 
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Kümüş, dilde, zar ele!  

Altınım küysö küysöçü,  

Asılım Ötö jürsöçü.  

Kümüşüm küysö küysünçü,  

Kükügüm Ötö jürsünçü!.. 

 

Argımakka jem bergen,  

Ar akınga dem bergen,  

Toburçakka jem bergen,  

Top akınga dem bergen. 

Kaşkardın toosun kün çaldı,  

Kayberen çıgıp ün saldı,  

Kayrılgıs ketip Jeŋijok,  

Kaymanaluu kün kaldı. 

  

Bukardın toosun kün çaldı,  

Buudayık çıgıp ün saldı,  

Burulgus ketip Jeŋijok,  

Muŋga tolgon kün kaldı!  

Tolgonuş toonu aylanıp  

Too jarkırap kün çıgat.  

Tuygunum, Ötö, jan dosum  

Top elden sendey kim çıgat?  

                                                             
9 Gukuk kuşu 
10 Efsanevi bir yırtıcı kuş. 

Gümüş, para zar idi! 

Altınım yansa yansındı, 

Asılım Ötö yaşasındı. 

Gümüşüm yansa yansındı, 

Küküg9üm Ötö yaşasın! 

 

Argımağa yem vermiş, 

Her akına ilham vermiş, 

Tabuçağa yem vermiş, 

Pek çok akına ilham vermiş. 

Kaşkar’ın dağın güneş kapladı, 

Keyberen çıkıp ses verdi, 

Geri dönmemek üzere gidip Jenijok 

Sırlı gün kaldı.  

 

Buhara’nın dağın güneş kapladı, 

Buudayık10 çıkıp öttü, 

Dönmemek üzere gidip Jenijok, 

Acı dolu gün kaldı! 

Tolgonuş11 dağı dolanıp 

Dağ parlayıp güneş çıkar 

Tuygunum, Ötö, can dosum 

Kalabalık halktan senin gibi kim çıkar?  

 

11 Kıvrımlı, heyecanlı  
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Aylanış toonu aylanıp  

Ay batkanda kün çıgat.  

Asılım, Ötö, jan dosum  

Emi, aymaktan sendey kim çıgat?! 

 

Kalkka barsa kadırluu,  

Kapşıtka töşök salınuu.  

Elge kelse kadırluu,  

Ençilep töşök salınuu.  

Karanı minse dabıştuu,  

Kalkka kebi jagıştuu.  

Eliksur minse dabıştuu,  

Eline kebi cagıştuu. 

 

 

Saralaluu san jılkı  

Sayga aydasa, keliş jok.  

Sardalım Ötö ötüptür,  

San kakşasam, keliş jok.  

Kök alaluu köp jılkı  

Kölgö aydasa, keliş jok. 

 

Kökjalım Ötö ölüptür  

Köp kakşasam, keliş jok. 

                                                             
12 Dönen dağ  

Aylanış12 dağı dolaşıp 

Ay batınca güneş çıkar. 

Asılım, Ötö, can dosum 

Şimdi, memlekette senin gibi kim 

çıkar?! 

Ahaliye gitse kıymetli,  

Kapşıta yatak konulmuş.  

Memlekete gelse kıymetli,  

Yer ayrılıp yatak konulmuş.  

Kara alalı ata binse yüksek sesli,  

Halka sözü hoş.  

Eliksur13 binse yüksek sesli,  

Memleketine sözü hoş 

 

 

Sarı alalı hesapsız yılkı  

Nehir yatağına sürse, geliş yok.  

Serdarım Ötö ölmüştür,  

Çok ağlasam da geliş yok.  

Gök alalı kalabalık yılkı  

Göle sürse, geliş yok.  

 

Kır yelelim Ötö ölmüştür, 

Çok ağlasam geliş yok. 

13 At cinsi  
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Argımak minip bel aşkan,  

Ar akınga sın aytkan,  

Toburçak minip bel aşkan,  

Top akınga sın aytkan!  

Karaygan toonun boorunan  

Karçıga uçat boy salıp,  

Jaşırılgan jerine  

Bara albaymın jol salıp,  

Kara jerdin aldınan,  

Jan dosum, ala albaymın kol salıp!. 

Keregelüü keŋ üydü  

Keŋ çaldıbar dediŋbi?  

Keregesiz kara jer  

Keŋ saray üyüm dediŋbi?  

Bosogoluu boz üydü  

Boz çaldıbar dediŋbi?  

Argımağa binip dağ sırtı aşmış, 

Her akını tenkit etmiş.  

Toburçağa binip dağ sırtı aşmış,  

Pek çok akını tenkit etmiş.  

Kararmış dağın bağrından 

Açmış kanatın atmaca uçar, 

Gizlendiği yerine  

Gidemedim yol boyunca yürüyüp.  

Kara yerin altından, Can dostum, 

alamadım el atıp.  

Keregeli geniş eve,  

Geniş harabe dedin mi? 

Keregesiz14 kara yer,  

Geniş saray evim dedin mi?  

Bosogolu15 boz eve  

Boz harabe dedin mi?

Bosogosuz kara jer  Bosogosuz kara yere 

Boz saray üyüm dediŋbi? 

 

Boz saray evim dedin mi?

Karargan toonun arasın  

Kuljalar ottop jol kılgan.  

Kalk akını Ötönü  

                                                             
14 Keçe evin duvarını teşkil eden ağaç kafes. 

Kararan dağın arasını  

Dağ koçları otlayıp yol yapmış.  

Halk akını Ötö’yü  

15 Kapı çerçevesi; kapı söğesi, eşik. 
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. Kaygıluu ölüm jok kılgan. Kaygılı ölüm yok etmiş  

 

Agargan toonun arasın  

Arkarlar ottop jol kılgan.  

Asılım akın Ötönü  

Armanduu ölüm jok kılgan 

 

Ker jorgo mindiŋ suluu dep,  

Ker içik kiydiŋ jıluu dep,  

Kayran janıŋ ötkön soŋ  

Ker jorgoŋ oozu tıyıldı,  

Ker içik jükkö jıyıldı,  

Sur jorgo mindiŋ suluu dep,  

Sur içik kiydiŋ jıluu dep,  

Asıl janıŋ ötkön soŋ  

Sur jorgo oozu tıyıldı.  

Sur içik jükkö jıyıldı,  

Emi ker içik kaldı kiyilbey,  

Ker jorgo kaldı minilbey,  

Keyişke salıp ketti dep  

Köpçülük kaldı tüŋülböy. 

 

Sur içik kaldı kiyilbey,  

Sur jorgo kaldı minilbey,  

Ağaran dağın arasını  

Dağ keçisi otlayıp yol yapmış.  

Asilim akın Ötö’yü  

Hazîn ölüm yok etmiş. 

 

Koyu doru yorgaya bindin güzel deyip, 

Koyu renkli kürk giydin ılık deyip.  

Zavallı canın öldükten sonra  

Koyu doru yorganın ağzı kapandı.  

Koyu renkli kürk yüklüğe yığıldı.  

Boz kır yorgaya bindin güzel deyip,  

Kır kürk giydin ılık deyip.  

Asil canın geçtikten sonra  

Boz kır yorganın ağzı kapandı.  

Boz renkli kürk yüklüğe yığıldı.  

Şimdi kır renkli kürk kaldı giyilmeden, 

Koyu doru yorga kaldı binilmeden. 

Müteessir edip gitti deyip  

Topluluk kaldı ebediyen vedalaşmadan.. 

 

Kır renkli kürk kaldı giyilmeden,  

Boz kır yorga kaldı binilmeden.  
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Sumsaytıp bizdi ketti dep  

Köksuluu kaldı tüŋülböy. 

 

Çappay atım çaalıgat, 

Çakırbay dooşum karıgat,  

Armanım aytıp bolguça  

Kelgen meyman zarıgat.  

Kuş keliptir meymanıŋ,  

Jan dosum, kuşubak bolsun arbagıŋ! 

 

Vakar bırakıp gitti diye 

Köksuluu kaldı umutsuzluğa kapılarak. 

 

Hızlı koşmadan atım yorulur,  

Çağırmadan sesim kısılır.  

Derdimi söyleyene kadar  

Gelen misafir üzülür.  

Hoş gelmiştir misafirin,  

Can dostum, şen olsun ruhun!

At kuyrugu kıl eken,  

Akırı pende şul eken,  

Tuu kuyrugu kıl eken,  

Tübölük pende şul eken! 

 

At kuyruğu kıl imiş, 

Kulun sonu böyleymiş, 

Tuğ saçağı kıl imiş,  

Sonsuz kulun sonu böyle imiş! 

 

Ketkender anda, biz mında,  

Keyisek kelbeyt miŋ jılda!  

Kaytkandar anda, biz mında,  

Emi, kaygırsak kelbeyt miŋ jılda! 

 

Gidenler orada, biz burada, 

Kederlensek gelmez bin yılda! 

Dönenler orada, biz burada, 

Şimdi, kaygırsak  gelmez bin yılda!

Toktogul Satılganov 
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Balalık-Çocukluk 1. Versiyonu; 

 

Kaşkardan algan bözüm bar,  

Kaalap oydon çıgargan,  

Katuu çıŋap sugargan,  

Karılar ugaar sözüm bar.  

Eki karı* bözüm bar,  

Eptep oydon çıgargan,  

Eki jolu sugargan,  

Eskiler ugaar sözüm bar.  

Sarı taman külüktü  

Sarı ayastay suutup,  

Sayapker tapköy sınçı ötkön.  

Sakalın kuuday agartıp,  

Sanat ırdı köp ırdap,  

Saruu, kuşçu elinen  

Sartbay, Çondu ırçı ötkön. 

Saadagın janga ilbeptir,  

Sayıp döölöt jaştıktın,  

Sap maanisin bilbeptir.  

Eki jaattap ırdasa,  

Eldin baarı tek turat.  

El kıdırıp ırdagan,  

                                                             
16 Demir dövmek  
17 Yürük at  

 

 

 

Kaşgardan aldığım bezim var, 

Arzu edip çıkardığım, 

Kızgın çınap16 su verdiğim, 

Yaşlılar işitir sözüm var. 

İki kara bezim var, 

Zorla hayalden çıkardığım, 

İki yola su veren, 

Eskiler işitir sözüm var. 

Sarı ayaklı külüktü17 

Sarı soğukla serinletip  

Gezgin sınçı18 yaşamış. 

Sakalın huda ağartmış, 

Sanat şarkısın çok söylep  

Sarı kuşçu halkından  

Sartbay, Çondu şarkıcı yaşamış. 

Sadağın19 yana asmamış, 

Gençliğin değerini sayıp, 

Onun nimetlerini bilmemiş. 

İki sesle şarkı söylerse, 

Halkın heppisi bir durur. 

Halk arayıp şarkı söyleyen, 

18 Yerme  
19 Ok kılıfı  
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Esenaman, Bekmurat, 

 

Ergip ırdap julungan, 

Elge jakkan ırları  

Esenaman muruntan.  

Eerge tizgin ilbeptir.  

Erkin döölöt jaştıktın  

Eç maanisin bilbeptir.  

Eki jaşar bolgondo,  

Enesine erkelep,  

Sıylap ötkön balalık.  

Elde joktu tapkın dep,  

Kıynap ötkön balalık.  

Altı jaşar bolgondo,  

Atasına erkelep,  

Iylap ötkön balalık.  

Ayılda joktu tapkın dep,  

Kıynap ötkön balalık.  

Açılıp kalsa arkası  

Ayıp bolup kalat dep,  

Ata-enesin jetelep,  

Iylap ötkön balalık.  

Az niettep at karmap,  

                                                             
20 Annesine şımararak  
21 Babasına şımararak 

Esenaman, Bekmurat.  

 

Şarkıylarıyla ağlatan, 

Halka hoş şarkıları 

Esenaman evvelden. 

Eğere dizgin ilmemiş. 

Özgür çocukluk devrin 

Hiç anlamın bilmemiş. 

İki yaş olunca 

Enesine erkelep20, 

Onurlu geçen çocukluk. 

Halkda yoku tap diyerek, 

İşkence edilen çocukluk. 

Altı yaş oldukta, 

Atasına erkelep21 

Ağlayarak geçen çocukluk. 

Ayılda22 yoku bulasın diye 

İşkence edilen çocukluk. 

Açıkta kalırsa arkası, 

Ayıp olur diyerek, 

Ata-enesin tutarak, 

Ağlayarak geçen çocukluk. 

Az niyetten23 at tutup  

 

22 Köyde  
23 Niyetsiz  
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Aptiek* menen kurandı  

Okubagan balalık.  

Aydap jürsöŋ köy döölöt,  

Ayrı buttuu pendege,  

Balalık başka zor döölöt.  

Döölöt emey nimine*  

On beşke jaşıŋ barganda,  

Oyunga toyboyt köŋülüŋ.  

Orçun döölöt balalık,  

Jıyırmaga barganda,  

Kıykırıp ırdap çıktı ele,  

Kızıl çeke, Törökul.  

Kıyla ırçıdan mıktı ele  

Köŋülünö albaptır,  

Körünöö döölöt jaştıktı  

Köp kırgızga jaybaptır.  

Aytkan sözdün makulu  

Taşıbek, Mayköt ırçılar  

Kazaktardın akunu.  

Asmanda bulut zakımı  

Aytaarga sözüm makulbu.  

Ak seldeçen Nurmoldo  

Al içkiliktin akunu.  

Kaparına albaptır  

                                                             
24 Şarkı söyleyerek  

 Aptiek* ile kurandı  

Okumamış çocukluk. 

Aydap sürsen gönül hoş 

İki  ayaklı insana, 

Çocukluk başka bir zenginlik. 

Zenginlik değil de ne* 

On beşke yaşın varınca, 

Doymaz gönlün oyuna, 

Büyük devlet çocukluk, 

Yirmiye varınca, 

Haykırıp ırdap24 çıktıydı  

Kızıl alınlı, Törökul 

Çok şarkıcıdan daha iyiydi  

Gönlüne almamış, 

Görünür devlet gençliği 

Birçok Kırgıza yaymamış. 

Dedeği sözün doğrusu 

Taşıbek, Mayköt şarkıcılar 

Kazakların ak unu.25 

Gökyüzündeki bulutların serabı  

Söyleyecek sözüm doğru mu. 

Ak türbanlı Nurmoldo  

O içkiliğin ak unu. 

Aklına gelmemiş 

25 Akını ve gerçekleeri söyleyen akını  
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Kayran döölöt jaştıktı, 

Kuraştırıp ır kılıp,  

Kalın jurtka jaybaptır.  

Azırkı jürgön ırçılar  

Baş alaman mayda ırçı.  

Maanisin bilbeyt baarısı  

Biyik jazdık baş jakta,  

Bir kıyalım jaş çakta.  

Tabıptın kolu darıda,  

Bir kıyalım karıda.  

Oor çoyun kumganda,  

Orto jerde turganda.  

Orusta bolot kızıl böz,  

Oyuma tüştü uşul söz.  

Tüşkön emey emine,  

Erkin döölöt balalık,  

Jık tolgonu balalık.  

Jıyırma beşke barganda,  

Jıla basıp jürösüŋ,  

Jıgılaarıŋ bilbeysiŋ,  

Jıloovuda* balalık.  

Otuzga jaşıŋ barganda.  

Oyuŋda turat balalık.  

Oyun menen iş kılsaŋ,  

                                                             
26 İlaçta  

Kayran devlet gençliği, 

Birleştirip şarkı kılıp, 

Kalın yurda yaymamış. 

Şimdiki gezen şarkıcı 

Başıboş küçükbaş şarkıcı 

Bilmez herkes anlamın 

Yüksek yastık, başımda, 

Hayalimde küçüklük. 

Tabibin eli darıda26, 

Bir hayalim ihtiyarda 

Oor çoyun kumganda27. 

Orta yerde durunca. 

Rusta olur kızıl bez, 

Aklıma geldi şol söz. 

Aklıma şimdi mi geldi 

Özgür devlet çocukluk 

Sıkı dolu çocukluk. 

Yirmi beşe varınca, 

Basıp gezip tozarsın, 

Yıkılacağın bilmezsin, 

Jıloovuda* çocukluk. 

Otuza yaşın erince. 

Hayalinde durur çocukluk. 

Hayalinle iş yapsan, 

27 Hastalık başına gelince 
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Kolunda turat balalık.  

Otuz beşke barganda,  

Ombu-dombu jorgodoy,  

Kirdi-çıktı balalık.  

Kırkka jaşıŋ barganda,  

Kıya salıp aldınan,  

Jılıp ötkön balalık.  

Ötkön emey nimine  

Kırda bolot kızıl taş,  

Kırktın özü kıyla jaş.  

Kıyla da bolso azsınat,  

Jaş sıngan menen bolobu.  

Jakşı at kamçı çaptırbayt,  

Jakındap jaşka kep aytsaŋ,  

Jaman körüp jaktırbayt.  

Öz teŋtuşun bolboso,  

Kelinderge kep aytsaŋ,  

Eç ubakta ep kelbeyt.  

Oşondo tüşöt oyuŋa,  

Tögülöt şorpo moynuna,  

Ötkön eken ubak dep,  

Jatasıŋ tınçıp orduŋda.  

                                                             
28 Jorgo at binince inişli çıkışlı, sallanarak gittiği 
için. 

 

Elinde durur çocukluk 

Otuz beşe varınca, 

Ombu-Dombu corgodoy28 

Girdi çıktı çocukluk. 

Kırka yaşın erince, 

Kıya salıp aldınan29 

Sıcak geçen çocukluk. 

Geçmişte ne olduğun  

Kırda olur kızıl taş, 

Kırkın kendisi hayli yaş. 

Çok olsa da az misal, 

Yaş kırık ile olur mu. 

İyi at kamçı vurdurmaz, 

Yakınlatıp yaş hakkında söz etsen, 

Nefret edip hoşlanmaz. 

Kendi akranın olmazsa  

Gelinlere söz etsen 

Uygun değil hiçbir zaman. 

O zaman gelir aklına, 

Kafana kaynar sular dökülür, 

Zaman geçmiş diyerek 

Yatıyorsun rahat yerinde. 

29 Beli bükük yürümek 
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Çaçıŋ buurul bolgondo,  

Çardap ötkön balalık.  

Çaap ketet joluna,  

Çaap ketip kaldı dep,  

Çakırsaŋ kelbeyt orduna,  

Er elüügö çıkkanda, 

 Erkin döölöt balalık.  

Kete beret balalık,  

Ketip kaldı jaştık dep,  

Keyiseŋ kelbeyt orduna.  

Altımışka barganda,  

Agarıp sakal kalganda,  

Atanı kayran jaştık dep,  

Ar kim kılat armanda.  

Kara özgöy süylöp kalp aytsaŋ,  

Kara janga küç kelet.  

Kartayganda adamga,  

Ölümdön kabar üç kelet.  

Etiŋ ketip kakayat,  

Eekten sakal agarat,  

Al ölümdün belgisi.  

Eŋkeyseŋ belden küç ketet,  

Eki koldon iş ketet,  

Oozdon otuz eki tiş ketet,  

                                                             
30 Gevşeyip, buruşmak 

Saçın seyrekleşince, 

Eğlence içinde geçen çocukluk. 

Koşarak gider yoluna, 

Koşarak gitti diyerek, 

Çakırsan gelmez tekrardan. 

Er elliye çıkınca, 

Özgür devlet çocukluk. 

Gider gider çocukluk, 

Gitti diye çocukluk, 

İnlesen gelmez tekrardan. 

Altımışa varınca, 

Ağarıp sakal kalınca, 

Ah çocukluk diyerek, 

Herkes kalır dert içinde. 

Kara söz söyleyip yalan söylersen, 

Kara cana güç gelir. 

İhtiyarlıkta insana,  

Ölümden üç haber gelir. 

Etin gidip kakayat30, 

Çeneden sakalın ağarır, 

O da ölümün belgisi. 

Eğilsen belden güç gider, 

İki elden iş gider, 

Ağızdan otuz ik diş gider, 
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A da ölümdün belgisi.  

Ak boto belden kur ketet,  

Ayday betten sur ketet,  

Aynektey közdön nur ketet, 

Maŋdayda çırak köz ketet,  

Baldarga jakpay söz ketet.  

Baarı ölümdün belgisi.  

Öz başıŋa kelgende,  

Öydölötpöyt karılık.  

Ömürüŋ adaa bolgonço  

Jüröt eken zarılıp.  

Kert başıŋa kelgende,  

Ketpeyt eken karılık  

Kaçan ajal jetkençe,  

Jüröt eken zarıgıp,  

Basıp jetsek alalık,  

Baralbasak kalalık,  

Batkan kündöy ıldıylap,  

Bargan sayın kıyalap,  

Ötüp barat balalık.  

Ötkön emey nimine  

Balalık koldon ketken soŋ 

Kişiliktüü nemedey,  

Kiçi peyil söz süylöp,  

                                                             
31 Mahcup olup 

O da ölümün belgisi. 

Güçlü belden güç gider 

Ay gibi yüzden renk gider, 

Ayna gibi gözden nur gider, 

Alnındaki parlaklık söner gider, 

Çocukların hoşuna gitmeyen söz gider, 

Hepisi ölümün işareti. 

Öz başına gelince, 

Tırmandırmaz ihtiyarlık. 

Hayatın sona yaklaşırken 

Gezer imişsin zarılıp31 

Dert başına gelince  

Gitmez imiş ihtiyarlık 

Ne zaman gelene kadar ecel, 

Gezer imişsin birilerine zarıgıp32 

Basıp gitsek alalım 

Gidemezsek kalalım, 

Batan güneş gibi alçayıp 

Gittikçe yamulup  

Geçip gidiyor çocukluk. 

Geçmiyecek de ne olacak 

Çocukluk elden gittikten sonra 

Ciddi kişilikten ayrılıp 

Çocuklar gibi söz söylesen 

32 Birilerine muhtaç 
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Siz deseŋ kelbeyt balalık,  

Joo-jaragın asınıp,  

Jolooçu jürsöŋ şaşılıp,  

Bir koluŋdan ketken soŋ,  

İzdeseŋ kelbeyt balalık.  

Alıstan kelgen meymanday,  

Aksarbaşıl koy soyup,  

Sıylasaŋ kelbeyt balalık.  

Bir koluŋdan ketken soŋ,  

Atası ölgön nemedey,  

Iylasaŋ kelbeyt balalık.  

Erteden keçke kıdırıp,  

Kırdasaŋ kelbeyt balalık.  

Eegiŋdi kötörüp,  

Irdasaŋ kelbeyt balalık.  

Jaş elüüdön aşkanda,  

Agarıp çıgat kara çaç  

Jaş kezde oynop külmöktük  

Kaerde kalbayt altın baş 

 Dünüyö jalgan ilinbeyt.  

Jüzgö çıkkan menen da  

Bir künüŋçö bilinbeyt.  

Kalganda kara jer kalat  

Kara boyuŋ sunalat. 

                                                             
33 Siz diyerek saygı ile çağırsan 

Siz desen33 gelmez çocukluk, 

Herşeyini hazırlayıp, 

Sefere çıkacaksan acele, 

Bir elinden gittikte, 

Arasan gelmez çacukluk. 

Uzaktan gelen misafir gibi, 

Evinde koy kessen, 

Misafir etsen gelmez çocukluk. 

Bir kere elinden gittikte 

Atası ölen biri gibi, 

Ağlasan geri gelmez çocukluk. 

Sabahtan akşama kadar arayıp, 

Dağ aşsan bulunmaz çocukluk, 

Çeneni kaldırıp, 

Şarkı sözlesen gelmez çocukluk, 

Yaş elliden aşınca, 

Ağarır kara saç 

Çocuklukta oynayıp gülmekli 

Nerede kalmaz altın baş 

Dünya yalan gelmez. 

Yüze çıkıktığın çağda da 

Bir günlük kadar bilinmez. 

Kalır kara toprak kalır 

Kara boynun gerilir. 
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Artıŋda kalsa katınıŋ  

Kara kiyip tul kalat.  

Dünüyö jalgan ilinbey,  

Ötüp ketet bilinbey,  

Dünüyö jalgan uşunday,  

Ötüp ketet zımırap,  

Koluŋdan kaçkan kuşunday 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34 Yoğun, hızlı 

Ardında kalsa kadının 

Kara giyip dul kalır. 

Dünya yalan gelmeden 

Geçip gider bilinmeden, 

Böyle yalan dünya, 

Geçip gider zımırap34 

Elinden kaçan kuş gibi  
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Çocukluk.(İkinci Versiyonu) 

 

Oylonttu meni balalık,  

Oljosu arbın jaştıktı,  

Oodarıp obon salalık.  

Oy, tilegim kalsın deym  

Oŋ menen Solgo taralıp.  

 

Estetti meni balalık,  

Esil altın jaştıktı,  

Eskerip ırga salalık,  

Eki kelbes bolgon soŋ  

Elimde kalsın taralıp.  

 

Eki karı bözüm bar,  

Erikpesten ugarga,  

Eskirbegen sözüm bar.  

Elim aytıp jürsün dep  

Eskertip koyçu kezim bar. 

 

Kaşkardan algan bözüm bar,  

Kanaattanıp tıŋşaarga.  

Kark altınday sözüm bar. 

Kayran jandın barında 

                                                             
35 söylemek 

 

 

Düşündürdü beni, 

Ganimeti çocukluğun, 

Dönüştürüp besteliyelim. 

Düşünce ve fikrim kalsın isterim 

Sağa ile sola uzanıp. 

 

Hatırlattı bana çocukluk  

Asıl altın gençliği, 

Anarak besteliyelim, 

İki kez gelmedikten sonra 

Halkımda kalsın yayılıp. 

 

İki eski bezim var, 

Sıkılmadan işitene, 

Eskirmemiş sözüm var. 

Halkım aytıp35gezsin diye  

Hatırlatıcı zamanım var 

 

Kaşgar'dan aldığım bir hediyem var, 

Memnuniyetle dinleyene. 

Saf altın gibi sözüm var. 

Kairan ruhun hepisinde 
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Kalkıma aytçu kezim bar. 

 

Sarı taman külüktü,  

Sarı ayazga suutup,  

Sayapköy, tapköy sınçı ötkön.  

Sakalın kuuday-agartıp,  

Sanat ırdı köp, aytıp,  

Kuşçudan Sartpay,  

Çondu ırçı ötkön.  

Salaaga kamçı ilbeptir,  

Sanjırgaluu jaştıktın  

Bular saltanatın bilbeptir. 

 

Araba jüröt keŋ joldo,  

Aytıp köngön ar sözdü,  

Akın çıkkan Nurmoldo  

Aralaş bolup başınan,  

Aytışıp keldik ar joldo.  

Aksı, Talas jerinen  

Ança ırçını betteptir.  

Asıl döölöt jaştıktı  

Aŋdap aytıp ketpeptir! 

 

 

                                                             
36 Koşucu  
37 İğneleyici sözler söyleyen  

Halkıma söylemek için zamanım var. 

 

Sarı butlu külüktü36, 

Sarı ayaza soğutup, 

Gezginci, tapköy sınçı37 yaşamış. 

Sakalın huda ağartmış, 

Sanat ırdı38 çok aytıp, 

Kuşçudan Sartbay, 

Büyük besteci yaşamış.  

Salaaga kamçı asmamış, 

Çocukluğun zevkin 

Bunlar saltanatın tatmamış. 

 

Araba gider geniş yolda, 

Söylemeye alıştığı her sözü, 

Akın çıkan Nurmoldo 

Karşık olup başından 

Aytışıp geldik her yolda. 

Aksı, Talas yerinde 

Hayli ırçıyı betteptir39. 

Asıl devlet gençliği  

Anlayıp aytıp gitmemiş! 

 

 

38 Ir şarkı  
39 yüz aşağı etmiş 
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Bayloodo külük julkunçaak,  

Bar alınça ırdaştı  

Maylıkojo, Kulunçak.  

Baygeden kalgan külüktöy,  

Baştarın emi çaykaptır, 

 Maanisi tereŋ jaştıktı  

Bular baykaştırıp aytpaptır! 

 

Kalıs keptin makulu,  

Kazakta Mayköt, İrençek  

Kara jaak akını.  

Kayran döölöt jaştıktı,  

Kaparına albaptır  

Bular kalıŋ jurtka jaybaptır! 

 

Katındar iyrip kap tokuur,  

Karıgança ırdagan  

Kayran Aydıraalı, Attokur.  

Kaptalga kamçı ilbeptir.  

Kayratı artık jaştıktın  

Bular kadırın jakşı bilbeptir. 

 Kızılçeke, Törökul,  

Kıykırıp ırdap çıktı ele.  

Kızıp ırday kelgende  

                                                             
40 Koşum takımındaki hızlı koşucu, 

Bayloodo külük julkunçaak40, 

Var gücüyle şarkı söylediler 

Maylıkojo, Kulunçak.  

Yarışta yenilen külük gibi 

Başların şimdi salladı, 

Anlamı derin gençliğin 

Farkına varıp söylememişler! 

 

Adil sözün doğrusu, 

Kazakta Mayköt,  

Kara yanaklı şair. 

Kayran devlet gençliği, 

Dikkatine almamış 

Kalın halka yaymamış! 

 

Kadınlar döndürüp çuval dokur, 

Yaşlandıkça şarkı söyleyen 

Kairan Aidyraaly, Attokur. 

Yanına kamçı asmamış. 

Cesareti artık gençliğin 

Bunlar değerin iyi bilmemiş. 

Kızılçeke, Törökul, 

Haykırıp şarkı söyleyip çıktıydı. 

Tutkuyla şarkı söylemeye gelince 
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Kıyla ırçıdan mıktı ele.  

Körünöö döölöt jaştıktı  

Köŋülünö albaptır,  

Bular köp kırgızga jaybaptır! 

 

Aşikar devlet gençliği 

Gönlüne almamışlar 

Birçok şarkıcıdan güçlü idi. 

Çok kırgıza yaymamışlar!

Azırkı jürgön mayda ırçı,  

Altın döölöt jaştıktın, 

 Asılın bilbeyt baarısı,  

Akın Ötö abaŋdın  

Aytıp turgan çagı uşu! 

 

Bir jaşında bilbegen,  

Eki jaşar bolgondo, 

 Enesine erkelep,  

Iylap jürgön balalık.  

Elde joktu tapkın dep,  

Kıynap jürgön balalık.  

Atasına erkelep,  

Iylap jürgön balalık.  

Ayılda joktu tapkın dep,  

Kıynap jürgön balalık. 

 

 

 

                                                             
41 amca 

Şimdiki gezen küçük şarkıcı, 

Altın devlet gençliği, 

Asılın bilmez hepisi 

Akın Ötö abandın41 

Söylediği çağı şu! 

 

Bir yaşında habersiz, 

İki yaşa dolunca, 

Annesine şımaran, 

Ağlayıp geçen çocukluk. 

Halkta yoku bul diye, 

İşkence çekilen çocukluk. 

Babasına şımaran, 

Ağlayıp gezen çocukluk. 

Ayılda yoku bulasın 

İşkence edilen çocukluk. 
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Üçkö jaşı tolgondo,  

Üy-bülödö tili bal.  

Üydün için çaŋıtıp,  

Üç kötörçü jini bar. 

 

Törtkö jaşı barganda,  

Taŋga maal torgoydoy,  

Sayrap turgan balalık.  

Joogazınday jayloodo,  

Jaynap turgan balalık. 

 

Beşke jaşı barganda,  

Agın suunu boyloşot.  

Koy degenge bolboston,  

Balçık keçip oynoşot.  

Tetiri kiyip çapanın,  

Atçan adam körünsö,  

Ürkütmökkö jol tosot!  

Açılıp kalsa arkası,  

Ayıp bolup kalat dep,  

Çoçubagan balalık.  

Aspiettep* at karmap,  

Tokubagan balalık. 

                                                             
42 Asabi kızgın 
43 Uzun giysi 

Üç yaşına dolunca, 

Ailede dili bal. 

Evi toza bürüyüp, 

Üç kaldıran jini42 var. 

 

Dörde yaşı erince, 

Sabah serçesi gibi, 

Şarkı söyleyen çocukluk. 

Lale gibi yazın, 

Güler yüzlü çocukluk. 

 

Beş yaşına gelince, 

Akan su boyunca koşarlar. 

Yapma diyene kulak asmadan, 

Çamur geçip oynarlar. 

Ters giyip çapanın43 

Bir atlı görünse, 

Ürkütmökkö jol tosot!44  

Açık kalsa arkası, 

Ayıp olur diyerek, 

Korkmayan çocukluk. 

Aspiettep* at tutup 

Dokumayan çocukluk. 

44 Gözdağı vermek için durdurmak soru sormak 
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Altı jaşar ubakta,  

Atası karmap berse da,  

Aptiek* menen kurandı,  

Okubagan balalık!..  

Jeŋe menen ejeden,  

Uyalbagan balalık.  

Oyun kızık körünüp,  

Zarıgıp jumşap jatsaŋ da,  

Til albagan balalık.  

Ak sakalduu kişini,  

Siz debegen balalık.  

Ookat üçün umtulup,  

İştebegen balalık.  

Aldap aytkan kebiŋdin,  

Kalpın bilbeyt balalık.  

Ata menen enenin,  

Barkın bilbeyt balalık.  

Algan menen satkandın,  

Narkın bilbeyt balalık! 

 

Jeti jaşka barganda,  

Ayıldagı itterdi,  

Kuuşturgan balalık.  

Tezek terip, suu taşıp, 

 Bir az, jumuş kılgan balalık! 

Altı yaşına basınca, 

Atası yakalayıp gelse de, 

Aptiek* ile  kuranı, 

Okumayan çocukluk!.. 

Yenge ile abladan, 

Utanmayan çocukluk. 

Oyun çekici görünüp, 

Acele işe buyursan  

Dinlemeyen çocukluk. 

Ak sakallı kişiyi 

Siz demeyen çocukluk. 

Aş bulmak için  

Peşinden koşmayan çocukluk, 

Söylediğin yalanın  

Doğrusun bilmez çocukluk. 

Ata ile ananın, 

Değerin bilmez çocukluk. 

Almak ile satmağın, 

Fiatın bilmez çocukluk! 

 

Yedi yaşa erince,  

Ayıldaki köpekleri, 

Koşuşturan çocukluk. 

Gübre toplayıp, su taşıp, 

Bir az, çalışan çocukluk! 



28 
 

Segiz jaşka barganda,  

Oyunga takır toybogon.  

Orompoy teep, çiki atıp,  

Ok jılanday soylogon.  

Torpoktu minip jüdötkön,  

Totugup betin tülötkön.  

Kubalap kulun, taylardı,  

Kubarıp çarçap künü ötkön.  

Jar boorunan balapan,  

Alıp jürgön balalık.  

Çegirtkege kuş kılıp,  

Salıp jürgön balalık.  

Balalıktın kılıgı,  

Aytılsın birden sanalıp.  

Ipılas jerdi beylebey*,  

Basıp jürgön balalık.  

Küçügün baylap moynunan,  

Karışkırga salam dep,  

Şaşıp jürgön balalık.  

Topuçak izdep şiş menen,  

Kazıp jürgön balalık.  

 

 

 

                                                             
45 Atın yeni doğanına kulun denir 

Sekiz yaşa erince, 

Oyuna hiç doymayan. 

Tekme atıp, takla atıp, 

Ok yılanı gibi sürünen. 

Buzağı binip bıktıran, 

Ovalayıp yanağın  

Kovalayıp kulun tayları,45 

Solgun yorgun günler geçen. 

Uçurumun bağrınan civciv, 

Alıp gezen çocukluk. 

Çekirgeyle kuşları, 

Beslep geçen çocukluk. 

Çocukluğun davranışı, 

Söylensin birden sayılıp. 

Kirli yeri boylamadan, 

Basıp giden çocukluk. 

Köpeğin bağlayıp boynundan, 

Kurt avlarım diye 

Acele giden çocukluk 

Tapuçak arayıp şiş ile, 

Kazıp gezen çocukluk. 

 

 

 



29 
 

Ookat içpey maalında, 

Ker sarı bolup öŋünön,  

Azıp jürgön balalık! 

 

Toguz jaşka çıkkanda,  

Döböt menen mışıktı,  

Kabıştırgan balalık.  

Kimisi kıyın eken dep, 

Salıştırgan balalık.  

Eki ayıldın jılkısın,  

Aldırtan koşup iyişip,  

Aygır menen aygırın, 

Alıştırgan balalık.  

Çokuga çıgıp barışıp,  

Taş omkorup alışıp,  

«Menin atım külük» dep,  

Jarıştırgan balalık. 

 

Ongo jaşı barganda,  

Tak sekirip ulaktay,  

Kuturup turgan balalık. 

Oyunga mooku kanbastan, 

Jutunup turgan balalık. 

                                                             
46 Kilo vermek 
47 Güçlü  
48 Erkek at 

Vaktinde yemeden yemeğin, 

Bozarıp yüzünden, 

Azıp46 gezen çocukluk! 

 

Dokuz yaşa dolunca, 

Kedi ile köpeği, 

Savaştıran çocukluk. 

Hangisi kıyın47 imiş diye  

Karşılaştıran çocukluk. 

İki köyün yılkısın, 

Tutup koşup binen, 

Aygır ile aygırı48 

Alıştıran49 çocukluk. 

Tepeye tırmanıp çıkıp, 

Taş alıp eline, 

«Benim adım külük50» diye, 

Yarıştıran çocukluk. 

 

On yaşına erince, 

Dağ zıplayıp oğlak gibi, 

Çılgınlık bu çocukluk. 

Oyuna olan ilgiyi kaybetmeden, 

İstekli duran çocukluk. 

49 Bir birlerine bırakmak, savaştırmak 
50 Hızlı koşan at 
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Aylına meyman kelgende,  

«Alaküş» dep itterdi,  

Tukurup turgan balalık. 

 

On bir jaşka kelgende,  

Çıyrak bolso at çabat,  

Atı çıgıp bayge alsa,  

Azdır köptür mal tabat. 

 

On üçkö jaşı çıkkanda,  

Kıraŋdın teret güldörün.  

Karagat izdep ketişet,  

Kaltırıp alıs üylörün.  

Kımızdık, ışkın terişet,  

Kızıgın körüp düynönün.  

Kuuluk menen işi jok,  

Kubanıp aytat bilgenin.  

Köçügün kündö joorutup,  

Körösüŋ taydı mingenin.  

Külkü menen ötköröt,  

Küngö bet toonun tündörün!..  

Kekire jagıp üylögön,  

                                                             
51 Köpeklerin saldırması için söylenen söz 
52 Eğersiz  
53 Ata binme koşturma  

Köyüne misafir gelince, 

«Alaküş51» diye köpekleri, 

Saldırmasın isteyen çocukluk. 

 

Onbir yaşa gelince, 

Çıyrak 52olsa at çabat53 

Adı duyulup ödül kazansa, 

Azdır çoktur mal kazanır. 

 

 

On üçe yaşı erince, 

Kırın çiçeklerin toplarlar. 

Kuş üzümü aramaya gider, 

Bırakıp uzaklarda evlerin. 

Kımızlık, ışkın54 toplarlar, 

İlginç yanın görüp dünyanın.  

Kuuluk55 ile ilgisi yok, 

Mutlulukla söyler bildiğin, 

Kalçasın hergün kaldırıp, 

Görürsün taya bindiğin. 

Gülmek ile geçirir, 

Güneşe bakan dağların gecelerin!... 

Gururlu üfleyen, 

54 Bir türlü kımız eşliğinde yenen yeşillik 
55 Dalavere, hile  
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Kesir sözdü süylögön, 

Kezektüü sözgö könbögön,  

Ketet döölöt balalık.  

Arça jagıp üylögön,  

Aşık sözdü süylögön,  

Aytılgan kepke küybögön,  

Anık döölöt balalık!.. 

 

On törtkö jaşı kelgende,  

Derdeyip kalat kiçine.  

Karanıp kalat boy başın,  

Kelin-kız kirip tüşünö.  

Dalbas urat delöörüp,  

Janaşıp birge jürüügö.  

 

On beşke jaşı barganda,  

Oyunga toyboyt köŋülü,  

Orçun döölöt balalık.  

Oylop jolgo salalık. 

 

On altıga barganda,  

Oyun salgan kunanday,  

Oktorulgan jılanday,  

                                                             
56 zenginlik 

Kesir sözü söyleyen, 

Bir sonraki kelimeye alışkın olmayan, 

Gider devlet56 çocukluk. 

Arça57 yakıp üfleyen, 

Aşık sözü söyleyen, 

Söylenen söze pişman olmayan, 

Asıl hal çocukluktur!.. 

 

On dördüne erince, 

Büyümüştür birazcık. 

Dikkat edip dış görünüşüne, 

Kelin-kız girip rüyasına. 

Can atar aceleyle  

Beraber gezmeye.  

 

On beşinde  

Oyuna doymaz gönülü, 

Yüce devlet çocukluk. 

Düşünüp yola salalım. 

 

On altıya varınca, 

Oynayan inek gibi, 

Terz dönmüş yılan gibi 

57 Çam ağacı, kırgız kültüründe kötü ruhlardan 
kurtulmak için üflenir. 
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Ordunda turbas balalık! 

 

On jetige barganda,  

Oy, toonu kezip ışkırat.  

Oy, sanaası jok bolot,  

Oyundan köönü tok bolot,  

Oylonup bir az iş kılat.  

 

On segizge barganda,  

Oomatı jürgön kez eken.  

On toguzga ötköndö,  

Omoktuu jaştın özü eken 

 

Jıyırmaga barganda,  

Jıla basıp jürösüŋ,  

Jıgılaarıŋ bilbeysiŋ.  

Jindilik menen delbelik,  

Jıloosunda balalık,  

Jıyındı közgö ilbeysiŋ. 

 

Kaykaya basıp jürösüŋ,  

Katkırıp door sürösüŋ.  

Koştop jürgön balalık,  

Koy dese kaydan bilesiŋ. 

                                                             
58 Düşünerek deli olma 

Yerinde durmas çocukluk! 

 

On yediye varınca, 

Oy, dağa çıkıp ıslık çalar. 

Genel düşüncesi yoktur, 

Oyundan gönlü tok olur, 

Düşünerek biraz iş yapar. 

 

On sekize varınca, 

Şanslı gezdiği çağ imiş. 

Od dokuza geçtiğinde, 

Erdği yaşın özü imiş. 

 

Yirmiye varınca, 

İlerleyip gidersin, 

Yıkıların bilmezsin. 

Delilik ile delbe58, 

Arasında çocukluk, 

Sonuca hiçte bakmazsın. 

 

Gerilip basıp gezersin, 

Haykırıp gülüp gezersin. 

Eşlik eden çocukluk, 

Yapma dese nerden bileceksn. 
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Kara köz körköm perini,  

Karçıga kuştay ilesiŋ. 

 

Jıyırma birge barganda,  

Jılaajın bolot dobuşuŋ,  

Jıldızduu kızdın janınan,  

Jırgaysıŋ taap konuşuŋ.  

Jırgalı artık jaştık ay,  

Jıldırbay koyso toluşun.  

Kerilgen jigit çagıŋda,  

Körkömdüü çıgat dobuşuŋ.  

Körünüktüü bir kızdın,  

Körösüŋ basıp konuşun.  

Körünöö döölöt jaştık ay,  

Kemitpey koyso toluşun. 

 

Jıyırma ekige barganda,  

Boz jorgo bolso mingeniŋ,  

Boz örgö bolso kirgeniŋ,  

Boljogon jerde joolugar,  

Botogöz bolso süygönüŋ.  

Bozdoboy jırgap ötkörsöŋ,  

Borumu kızık düynönün!  

                                                             
59 Asmak  
60 Sesin  

Kara gözlü görkemli perini, 

Koyun kuşu gibi ilesin59. 

 

Yirmi bire varınca, 

Çınlar sesin, 

Yıldız gibi kızın  yanında. 

Yaşarsın bulup uzlaşma. 

Yaşasın şimdi gençlik ay, 

Bırksa zaman güçe dolduğunu, 

Yiğitlik gibi bu çağda 

Görkemli çakar dobuşun60. 

Güzel görünümlü bir kızın 

Görürsün basıp konduğunu. 

Görünsün zenginliği gençliğin, 

Eksilmeden dursa doluşun. 

 

Yirmi ikiye varınca, 

Boz61 yorga olsa bindiğin, 

Boz ev olsa girdiğin, 

Aradığın yerde bulduğun, 

Botogöz olsa sevdiğin. 

Özlemeden hoç geçirsen, 

Borum garip bir dünya! 

61 Gri  
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Karadan bolso mingeniŋ,  

 

Jıyırma üçkö barganda,  

Kızıktuu jaştık barında.  

Kırgıy müçö, kara köz,  

Kılıgı menen aytıp söz,  

Kızdar turat janıŋda.  

Kayrattuu jaştın barında,  

Kalkıŋa dayın çagıŋda.  

Karçıga müçö, kırgıy köz,  

Kadırın salıp aytıp söz,  

Kara köz turat janıŋda. 

 

Jıyırma törttün özündö,  

Boz tuygunday jaştık kez,  

Bozosu jok mastık kez,  

Boy tireşken duşmanga,  

Boy berbegen kurçtuk kez.  

Ak tuygunday jaştık kez,  

Alçaktatıp at minse,  

Aragı jok mastık kez.  

Alduusungan duşmanga,  

Aldırbagan kurçtuk kez. 

 

                                                             
62 Rakı  

Karadan olsa bindiğin, 

 

Yirmi üçe varınca, 

İlginç geçlik hepisinde 

Vahşi üye, siyah göz, 

Davranışı ile söyleyip söz, 

Kızlar durur yanında. 

Cesur gençliğin hepisinde, 

Halkına hazır çağında. 

Koyun gillerden, vahşi göz, 

Değerin gösterip söyleyip söz, 

Kara göz durur yanında. 

 

Yirmi dördün özünde, 

Boz tuygun gibi bir gençlik zamanı, 

Bozasız bir sarhoşluk zamanı, 

Boy ölçüşen düşmanla, 

Dayanılmaz bir keskinlik zamanı. 

Ak tuygun gibi bir gençlik zamanı, 

Alçaklatıp at binse, 

Aragı62 yok sarhoşluk zamanıı, 

Yalan söyleyen düşmanı, 

Umursamayan zamanı. 
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Jıyırma beşke barganda;  

Jılkıday tuylayt jürögüŋ,  

Jılanday soyloyt bilegiŋ.  

Jılıtat muzdu ilebiŋ.  

Jımıŋdap turat janıŋda,  

Jıldızı körköm kız-kelin!  

Ergigen kuştay jürögüŋ,  

Eŋişseŋ jıgat bilegiŋ.  

Eritet muzdu ilebiŋ,  

Erikpey jüröt janıŋda,  

Endiksiz suluu kız-kelin! 

 

Jıyırma beşke otuz jıl,  

Jaşatıp koyso emine?  

Jaŋılantıp ömürdü,  

Jasatıp koyso emine?  

Jıyırma beşke kırk jılı,  

Kondurup koyso emine?  

Jaratkanı çın bolso,  

Kaalaganın adamdın,  

Boldurup koyso emine?  

Kayran ömür jıyırma beş,  

Ötpöy turgan bolsoçu!  

Jok degende on jılga,  

Ketpey turgan bolsoçu!.. 

Yirmi beşe varınca; 

Yılkı gibi yüreğin, 

Sürünür yılan gibi bileğin. 

Ilıtır buzu iligin. 

Gülümsep durur yanında, 

Yıldızı parlak kız-kelin! 

Kuş yuvası gibi yüreğin, 

Alışsan yıkar bileğin. 

Eritir buzu asılın, 

Üşenmeden gezer yanında, 

Şahane güzel kız kelin! 

 

Yirmi beş ila otuz yıl, 

Ya hayatta kalırsa? 

Hayatı yenilemek, 

Neden olmasın? 

Yirmi beş ila kırk yıl, 

Dondurup koysa olmaz mı? 

Yaratan Hak ise, 

İstediğin adamın, 

Var etirse olmaz mı? 

Yirmi beş yıllık ömür, 

Geçmez olsaydı! 

Hiç olmazsa on yıl, 

Gitmeyecek olsaydı!.. 
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Kayran gana jıyırma beş,  

Kayratı toluk artkan kez.  

Kaypaktabay olturup,  

Kaymagın ırdın tapkan kez.  

Karaygan tündü atkarıp,  

Kazak, kırgız elime,  

Kadırım menen jakkan kez. 

 

Asıl bir gana jıyırma beş,  

Aybatı jandan aşkan kez.  

Aytışka tüşsöŋ talıbay,  

Altının ırdın tapkan kez.  

Agartıp taŋdı atkarıp,  

Ak kalpak kırgız elime,  

Akındık menen jakkan kez. 

 

Açıp közdü jumguça,  

Ötüp ketet balalık.  

Kayra kelgiz saparga,  

Köçüp ketet balalık.  

Arkıragan şar suuday,  

Agıp ketet balalık.  

Jalbırttatıp jalının,  

Jagıp ketet balalık. 

 

En güzel yaş yirmi beş, 

Cesaret dolup taşan çağ. 

Arkana yaslan ve rahatla. 

Şarkının ritmini bulduğum zamanı  

Karanlık geceyi gerçekleştirip, 

Kazak ve Kırgız halkına, 

Bu onur ve zevk zamanı.  

 

Asıl bir tek yirmi beş, 

Bu bir büyüklük zamanı. 

Aytışa çıksan yorulmazsın, 

Altının ırdın bulduğun çağ. 

Şafağı gerçekleştir, 

Ak kalpak Kırgız elime, 

Şiirsel zevk zamanı. 

 

Göz açıp kapayıncaya kadar, 

Çocukluk bitti. 

Geri gelmez yolculuk, 

Taşınıp gitti çocukluk. 

Şarıldap akan su gibi 

Akıp gider çocukluk. 

Şırıltısı gibi alevin 

Çocukluğu severim. 
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Otuz jaştın özündö,  

Oylonup bilgen keziŋde.  

Oŋ menen Solgo süylösöŋ,  

Oomat bolot sözüŋdö.  

Birde bar da birde jok,  

Kirdi-çıktı balalık,  

Bir azı kalat esiŋde.  

Ombu-dombu jer kayda,  

Oolukkan münöz jok bolgon.  

Oolaktap özüŋ kalasıŋ,  

Ot keçip jürçü toptordon. 

 

Kırkka jaşıŋ barganda,  

Kıykırıp turgan çagıŋda.  

Kıya salıp aldıŋdan,  

Ötüp ketet balalık.  

Ötkön emey emine?  

 

Kırda bolot kızıl taş, 

Kırktın özü kıyla jaş.  

Kıyla da bolso azsınat,  

Kıyalında jaşsınat. 

 

 

 

Otuz yaşında, 

Düşünüp anladığın zaman. 

Sağa ile sola konuşursan, 

Şans olur sözünde. 

Birde var birde yok, 

Girdi-çıktı çocukluk, 

Birazı kalır hatrında. 

Öngür düngür yer nerde, 

Ateşli istek yok oldu. 

Yalnız kendin kalırsın, 

Ateşin içinden geçen gruplardan. 

 

Kırka yaşın gelince, 

Haykırdığın bu çağda. 

Yan yürüp önünden, 

Geçip gider çocukluk. 

Peki ya geçmiş? 

 

Kırda olur kızıl taş, 

Kırkın özı hayli yaş.   

Çok da olsa az gibi, 

Hayalinde genç misal. 
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Jaşsıngan menen bolobu,  

Jakşı at kamçı çaptırbayt.  

Jakındap jaşka kep ursaŋ,  

Jakşı körüp jaktırbayt.  

Jaşınıp kalgan balalık, 

Jalıngan menen taptırbayt 

 

Kıyındı bilbes jaştık kez,  

Kıylaga çeyin bölünböyt,  

Kıyıtıp asta kep aytsaŋ,  

Kıykımdap seni bölün deyt.  

Kız-kelin menen jürçü ubak,  

Kır aşıp ketken karasaŋ,  

Kıykırgan menen körünböyt! 

 

Kesirlüüdön kız alsaŋ,  

Kerilgen töşök sep kelbeyt.  

Öz teŋtuşuŋ bolboso,  

Kelinderge kep aytsaŋ,  

Eç ubakta jaktırbayt. 

 

Oşondo tüşöt oyuŋa,  

Oroy söz uksaŋ jaştardan,  

Tökköndöy şorpo moynuŋa.  

                                                             
63 Çeyiz  

Kendini genç hissetmekle olur mu, 

İyi at kamçı vurdurmaz. 

Yakınlatıp yaşa söz dokundursan, 

Severek senden hoşlanmaz. 

Kaybolmuş çocukluk, 

Yalvarmakla bulunmaz 

 

Zorluğu bilmez gençlik çağ, 

Çoka değin ayrılmaz, 

İma etsen yavaştan, 

Haykırıp seni böldün der. 

Kız-gelinle gezer zaman, 

Kır aşıp gider bakarsın, 

Bağırmakla  görünmez! 

 

Inatçıdan kız alsan, 

Gerilmiş töşök sep63 gelmez. 

Öz denginle olmazsa, 

Gelinlere söz aytsan, 

Hiçbir zaman hoş görmez. 

 

O zaman gelir aklına, 

Gençlerden kaba sözler duyarsanız, 

Başından kaynar sular dökülür. 



39 
 

«Ötkön eken ubak» dep,  

Jatasıŋ tınçıp orduŋa. 

 

Çaçıŋ buurul bolgondo,  

Çardap ötkön balalık.  

Çaap ketet joluna,  

Çakırsaŋ kelbeyt orduna.  

 

Er elüügö kelgende,  

Erk berbey tüşöt joluna,  

Esil kayran jaştık dep,  

Erteli-keç dayıma,  

Esteseŋ kelbeyt orduna! 

 

Akbaraŋ mıltık asınıp,  

Kırdasaŋ kelbeyt balalık.  

Obonuŋdu kötörüp,  

Irdasaŋ kelbeyt balalık.  

Karılıktı «ketkin» dep,  

Balalıktı «kelgin» dep,  

Çırdasaŋ kelbeyt balalık.  

Kökbaraŋ mıltık kötörüp,  

Kırdasaŋ kelbeyt balalık.  

Köŋülüŋdü kötörüp,  

Irdasaŋ kelbeyt balalık! 

«Geçmiş zamanım» deyip, 

Çekilirsin kendi köşene. 

 

Saçların ağardığında, 

Zevkle geçen çocukluk, 

Koşarak gider yoluna, 

Çakğırsan gelmez tekrardan. 

 

Er elliye geldiğinde, 

İradesiz düşer yoluna, 

Asıl güzel gençlik diye, 

Er ya da geç, 

Hatırlasan gelmez yerine! 

 

Beyaz bir silah asınıp, 

Kır gezsen gelmez çocukluk. 

Sesini yükseltip, 

Şarkı söylesen gelmez çocukluk. 

Yaşlılığı «git» diye 

Çocukluğu «gel» deyip 

Kavga etsen gelmez çocukluk 

Mavi silah taşıyıp, 

Kır gezsen gelmez çocukluk. 

Neşelenip,  

Şarkı söylesen gelmez çocukluk! 
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Karılıkka bakırıp,  

Balalıktı çakırıp,  

Oşo, çırdasaŋ kelbeyt balalık.  

Balalık koldon ketken soŋ,  

Ak sakalduu kişidey,  

«Siz» deseŋ kelbeyt balalık.  

 

Meenet tartıp kıynalıp,  

İşteseŋ kelbeyt balalık.  

Joo jaragıŋ baylanıp,  

Jolooçu bolsoŋ şaylanıp,  

Bir koluŋdan ketken soŋ,  

Oşo, izdeseŋ kelbeyt balalık. 

 

 Balalık koldon ketken soŋ,  

Döbögö çıgıp oştonup,  

Tögöröktü kozgoltup,  

Bakırsaŋ kelbeyt balalık.  

 

Ak boz bee soyup bülünüp,  

Aldınan ötüp jügünüp,  

«Aylanayın, jaştık» dep,  

Oşo, çakırsaŋ kelbeyt balalık 

 

                                                             
64 Silah kurallar 
65 dünya 

Yaşlılığa bağırıp, 

Çocukluğu çağırıp, 

Kavga etmekle gelmez çocukluk. 

Çocukluk elden gittikten sonra, 

Ak sakallı kişi gibi 

«Siz» diye seslensen gelmez çocukluk. 

 

Zahmet edip zorlanıp, 

Çalışsan gelmez çocukluk. 

Joo jarak64 bağlanıp, 

Gezgin olusan seçilip, 

Bir elinden gittikten sonra, 

Arasan gelmez çocukluk. 

 

Çocukluk elden gittikten sonra, 

Tepeye çıkıp  

Tögöröktü65 kozgoltup66 

Bakırsan gelmez çocukluk. 

 

Ak boz kısrak katledip, 

Önüne çıkıp eğilip, 

«kurbanın olduğum» gençlik diye, 

Yalvarsan gelmez çocukluk. 

 

66 Rahatsız etmek 
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Altımıştın özündö,  

Ak ala bolot sakalıŋ,  

Abalkıday alıŋ jok,  

Armanın aytıp jatamın.  

Aşıkça döölöt jaştıktı,  

Arbınıraak kılbagan,  

Ar dayım estep kapamın.  

Kök ala bolot sakalıŋ,  

Kökürök dadil darman jok,  

Köygöyün aytıp jatamın.  

Körünöö döölöt jaştıktı,  

Köbüröök ele sozbogon,  

Köp estep, oygo batamın. 

 

Bataar kündöy ıldıylap,  

Bargan sayın kıyalap,  

Ötüp barat ömürüŋ.  

Kayra kelgiz jagına,  

Köçüp barat ömürüŋ. 

 

Kara-Suunu kıdırıp,  

Boylosoŋ kelbeyt balalık.  

Kara janıŋ kuş kılıp,  

Oynosoŋ kelbeyt balalık.  

                                                             
67 Pişmanlık, dert 

Altımış yaşın, 

Ak ala olur sakalın, 

Eskisi gibi halin yok, 

Armanın 67söylüyorum. 

Aşık gibi devlet gençliği, 

Daha fazlasını yapmayıp, 

Hatırladıkça üzgünüm. 

Mavi ala olur sakalın, 

Göğüs güçlü derman yok 

Sorunum söylüyorum. 

Görünür devlet gençliği, 

Daha fazla uzamayan, 

Çok hatırlayıp hayale dalırım. 

 

Güneşin batışı gibi alçayıp, 

Gittikçe yamulup, 

Geçip gider ömürün, 

Tekrar gelmez tarafa, 

Göçüp gidiyor yaşamın. 

 

Kara-Suuyu gezerek, 

Boylasan gelmez çocukluk 

Kara canın kuş alıp, 

Oynasan gelmez çocukluk. 
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Körkömdöp üydü tiktirip,  

Köp maldın birin soydurup.  

Tüpsüz oygo sen batıp,  

Köŋülüŋ koyup tün boyu,  

Oylosoŋ kelbeyt balalık.  

Bataar kündöy ıldıylap,  

Bargan sayın kıyalap,  

Ötüp barat ömürüŋ.  

Kayra kelgiz jagına,  

Köçüp barat ömürüŋ. 

 

Akkan suunu aylanıp,  

Boylosoŋ kelbeyt balalık.,  

Amanat jandı kuş kılıp,  

Oynosoŋ kelbeyt balalık.  

Döbögö boz üy tiktirip,  

Töönün birin soydurup,  

Tüpsüz oygo sen batıp,  

Oşo, oylosoŋ kelbeyt balalık! 

 

Kara özgöy, kalp aytsaŋ,  

Karıp janga küç kelet.  

Kartayganda pendege,  

Ölümdön kabar üç kelet. 

 

Evi sanatla diktirip, 

Köp malın birin kestirip. 

Dipsiz oya sen batıp, 

Gönlünle gece boyu, 

Düşlesen gelmez çocukluk. 

Gün batımı gibi alçalıp, 

Gittikçe yamulup, 

Geçip gidiyor yaşamın, 

Tekrar gelmez tarafa 

Göç ediyor yaşamın. 

 

Akan suuyu dolaşıp, 

Boylasan gelmez çocukluk, 

Emanet canı kuş alıp, 

Oynasan gelmez çocukluk, 

Tepeye boz ev diktirip, 

Devenin birin kestirip, 

Dipsiz düşe sen batıp, 

Öyle, düşlesen gelmez çocukluk! 

 

Kötü olana yalan söylesen, 

Yaşlılık ruha güç verir. 

Yaşlılık çağda insana  

Ölümden haber üç gelir. 
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Kelgen emey emine?  

Jetimiştin özündö,  

Etiŋ kaçıp kakayat,  

Eekte sakal agarat.  

Erinçeek bolup kayran jan,  

Eŋiştep ketet talaalap.  

Eelikme kıyal, jaştık kez,  

Esteseŋ kelbeyt sabalap.  

Eşikte basıp jürösüŋ,  

Ermektep malıŋ karalap. 

 

Jetimiştin özündö,  

Kara sakal ak bolot,  

Kalp aytkan menen bolobu,  

Kayta turgan çak bolot. 

Kaŋırış ugup kulagıŋ,  

Katındar senden jat bolot.  

 

Öz başıŋa kelgende, 

Öydölötpöy moynuŋdan,  

Minet eken karılık.  

Öz ökümün eŋ kıyın,  

Bilet eken karılık.  

Ömürüŋ ada bolguça,  

                                                             
68 Besleyip  

Niçin gelmedin şimdi ne? 

Yetmişli yaşlarda, 

Etin gevşeyip buruşur, 

Çenede sakal ağarıp, 

Tembel olup yaşlı can, 

Aşıp gider dağ aralap, 

Gençlik çağı hayali, 

Hatırlasan gelmez dövünüp. 

Eşikte basıp gezersin, 

Eğlenip sığır karalap68. 

 

Yetmişli yaşlarda, 

Kara sakal ak olur, 

Yalan söylemekle olur mu, 

Ölecek zaman gelir. 

Haykırış işitip kulağın, 

Kadınlara sana yabancı olur. 

 

Öz başına gelince, 

Boyun aşığı  

Minnet imiş yaşlılık. 

Yargıların en zoru69 

Bilir imiş yaşlılık. 

Yaşadığın sürece, 

69 Öz yargın 
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Jüröt eken zarıgıp! 

 

Kert başıŋa kelgende,  

Keltektebey jonuŋa,  

Minet eken karılık.  

Tokson türdüü amalın,  

Bilet eken karılık.  

Kaçan ajal jetkençe,  

Jüröt eken zarıgıp!  

 

Ker murutuŋ ak bolot,  

Keyigen menen bolobu,  

Kete turgan çak bolot.  

Keyitip ukpay kulagıŋ,  

Kelinder senden jat bolot. 

 

Seksen jaştın özündö,  

Sendelip jetken keziŋde,  

Ser sakalıŋ serbeytip,  

Serep salıp turasıŋ,  

Erte keç maldın çetinde.  

Eki tizeŋ iyreyip,  

Epke kelbeyt keçinde.  

Eŋkeyseŋ belden küç ketet,  

                                                             
70 Muhtaç olup  

Gezer imiş muhtaç olup! 

 

Sana sıra gelince, 

Dövünerek göğsüne, 

Minnet imiş yaşlılık. 

Doksan türlü emelin, 

Bilir imiş yaşlılık. 

Ne zaman ecel gelir diye, 

Yaşar imiş zarığıp70 

 

Beyaz olur bıyığın, 

Kederlenmekle olur mu, 

Ölecek zaman olur. 

Üzüntüden dumaz kulağın, 

Gelinler sana yat olur. 

 

Seksenli yaşlarda, 

İhtiyarlık çağında, 

Dağınık seyrak sakalın , 

Hayatını gözden geçirip, 

Er yada geç zamanda. 

İki dizin bükülüp, 

Rahatsız eder geceleri. 

Eğilsen belden güç gider, 
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Eki koldon iş ketet.  

Emşeŋdep komsoo jaraşpay,  

Eekten kaşka tiş ketet.  

Endiksiz kızıl bet ketet.  

Eendetip özüŋdü,  

El içinen çettetet.  

Eriktüü jaştık tügönüp,  

Erme çölgö bettetet.  

Ak boto belden kur ketet,  

Aynektey jüzdön nur ketet.  

«Keyikçeel bolboy otur» dep,  

Kempiriŋe tildetet.  

Körkünön ketken karılık,  

Köŋülüŋdü zildetet.  

Maŋdayda çırak köz ketet,  

Baldarga jakpay söz ketet.  

Adaştırıp oyuŋdan,  

Akılıŋ menen es ketet.  

Karçıgaday jigittik,  

Kataal kez menen kezdeşet.  

Kaljaŋdatıp tekedey,  

Karılık tübü jep ketet. 

 

 

                                                             
71 Şişmanlatıp  
72 Bunak  

İki elden iş gider. 

Gülüşün yüzüne yakışmaz, 

Çeneden kaşa diş gider. 

Sonsuz kırmızı yüz kaybolup. 

Eendetip71 kendini, 

Kalabalıktan uzaklaştırır. 

Gönüllü gençlik tükenip, 

Erme çöle baktırır. 

Güçlü belden güç gider, 

Ayna gibi yüzden nur gider. 

«Keyikçeel72 olma otur» diye, 

Kempirine 73söyletir. 

Güzellikten yoksun yaşlılık, 

Gönlünü titretir. 

Alnındaki lamba söner, 

Çocuklar hoşlanmaz söz gider. 

Seni yanıltıp, 

Aklın ile bilinçlilik gider. 

Şahin gibi gençlilik, 

Zor zamanla karşılaşıp, 

Oynatıp keçi gibi, 

Yaşlılık dibi yer gider. 

 

73 Eş  
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Toksongo barsaŋ tosoorsuŋ,  

Tolukşugan ömürdü,  

Toktoboston joktorsuŋ.  

Arıbasaŋ jüzgö çıgarsıŋ,  

Asıl jan menen koştoşup,  

A düynö közdöy jılaarsıŋ.  

 

Karıp ketet kayran jan,  

Karaanın degi körsötpöy,  

Kayakka ketet zirek jan?  

Eskirip ketet esil jan,  

Elesin degi körsötpöy,  

Emine bolot zirek jan? 

 

Ak boz attay zuuldap,  

Akkan suuday şuuldap,  

Kirip ketet turbaybı.  

Aalamda jayı belgisiz,  

Akılıŋ degi jetkisiz,  

Erip ketet turbaybı. 

 

Kök jorgodoy zuuldap,  

Köktömdö suuday şuuldap.  

Kirip ketet turbaybı.  

                                                             
74 Yanılsama hayal 

Doksana çıkarsan kutlarsın, 

Dolu geçen hayatı, 

Durmadan yoklarsın. 

Yorulmazsan yüze çıkarsın, 

Asıl can ile vedalaşıp, 

Öbür dünyaya göç edersin. 

 

Yaşlanır yüce ruh, 

Herhangi bir siyahlık göstermeden, 

Bilge ruh nereye gider? 

Eskirmiş gider asıl ruh, 

Elesin74 dahi göstermeden 

Şimdi ne olur bilge ruh? 

 

Beyaz boz at gibi dörtnala, 

Akan su gibi şırıltı ile, 

Girip gelirmiş. 

Alemde yeri bilinmez, 

Aklın da ermediği, 

Erip gidermiş.  

 

Mavi bir at gibi, 

Gürleyen bir su gibi. 

İçeri girecekmiş. 



47 
 

Kabarı degi belgisiz,  

Karmap kuup jetkisiz,  

Jitip ketet turbaybı! 

 

Kaygırasıŋ, kalasıŋ,  

Kaytkandı kaydan tabasıŋ?  

Karılık kuup jetkende,  

Kayran jaş ötüp ketkende,  

Karız dep kimge barasıŋ?  

 

Ökünösüŋ, kalasıŋ,  

Ötköndü kaydan tabasıŋ?  

Ömür ötüp ketkende,  

Ölüm kuup jetkende,  

Öpkölöp kimge barasıŋ?  

 

Kekenesiŋ, kalasıŋ,  

Ketkendi kaydan tabasıŋ?  

Kezektüü ömür ötköndö,  

Kesirlüü ölüm jetkende,  

Kele dep kimge barasıŋ?.. 

 

Azbı-köppü köröör kün,  

Ar kimiŋe bölüngön.  

Salamat bolsoŋ köröörsüŋ,  

Haberi dahi bilinmez, 

Peşinden koşup yetişmez, 

Yol alıp gidecekmiş! 

 

Üzülüp kalacaksın, 

Geri dönüşü nereden bulacaksın? 

Yaşlılık yakaladığında, 

Güzel gençlik geçip gittiğinde, 

Borç için kime gidersiniz? 

 

Pişman olacaksın, kalacaksın, 

Geçmişi nerede bulacaksın? 

Hayat geçip gittiğinde, 

Ölüm eşiğine geldiğinde, 

Telaş içinde kime varacaksın? 

 

Yaşlanacaksın, kalacaksın, 

Gideni nerden bulacaksın? 

Hayatın geçip gittiğinde, 

Keskin ölüm geldiğinde, 

Başın için kime varacaksın? 

 

Az ya da çok görmek için bir gün, 

Her biriniz için ayrıldı. 

Sağlıklıysan göreceksin 
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Saktasın kuday ölümdön... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allah beni ölümden korusun... 
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Дүнүйө, Dünya (Birinci versiyonu) 

 

Asman, Ay, jıldız bütköndö,  

Ulangansıŋ, dünüyö.  

Jer titirep bütköndö,  

Kuralgansıŋ, dünüyö. 

 

On segiz miŋ Aalamdı,  

Bir jarattıŋ, dünüyö.  

Kemtigi jok eç jerde,  

Kup jarattıŋ, dünüyö. 

 

Ayal menen erkekti,  

Jup jarattıŋ, dünüyö.  

Adamzattın içine,  

Kut jarattıŋ, dünüyö! 

 

Jan-janıbar, bülönü,  

Büt jarattıŋ, dünüyö.  

Köböyttürüp ar jakka,  

Şük tarattıŋ, dünüyö. 

 

Bulbul menen çımçıktı,  

Bakta kıldıŋ, dünüyö.  

 

Gökyüzü, ay ve yıldızlar gittiğinde, 

Sen devam et dünya. 

Deprem olup bittiğinde, 

Silahlısın dünya. 

 

On sekiz bin alemi, 

Bir yarattın, dünya 

Hiçbir yerde eksiksiz, 

Mükemmel yarattın, dünya 

. 

Ekrek ile kadını, 

Çift yarattın, dünya. 

İnsanlığın gönlünde, 

Kut yarattın, dünya! 

 

Hayvanlar alemini, 

Tümden yarattın, dünya. 

Her yerde çoğalıp, 

Haberi yaydın ey dünya. 

 

Bülbül ile serçeyi, 

Bahçede yaptın, dünya. 
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Baardagı paşaanı,  

Takta kıldıŋ, dünüyö. 

 

Arkar menen kiyikti,  

Taşta kıldıŋ, dünüyö.  

Jetip alar ajaldı,  

Başta kıldıŋ, dünüyö. 

 

Bir-birine okşotpoy,  

Başka kıldıŋ, dünüyö.  

Eki bettin albırgan,  

Nurun aldıŋ, dünüyö,  

Atasınan balasın,  

Murun aldıŋ, dünüyö! 

 

Saydagı joldu karaçı:  

Sarı kilem japtırıp,  

Sarı arkan menen tarttırıp,  

Sanjırga menen töö ötkön.  

Saymaluu kalpak kiygenden,  

Sayışıp joogo kirgenden,  

Sanatsız neçen er ötkön.  

Adamdan artık tuulgan,  

Aalamga salgan çuulgan.  

 

Varlıktaki paşayı, 

Tahta oturtun, dünya. 

 

Dağ keçisi ile geyiği, 

Taşlıkta gezen yaptın, dünya. 

Dakik olan eceli, 

Başta kıldın, dünya. 

 

Bir birine benzetmeden, 

Başka kıldın, dünya. 

İki yüzü benekli, 

Nurun aldın, dünya, 

Babasından oğlun, 

Önce aldın, dünya! 

 

Deredeki yola bakın: 

Sarı halıyı örtüp, 

Sarı bir ip ile çekerek, 

Süslenmiş bir deve geçmiş. 

Nakışlı bir kalpak giydiğinden, 

Saplayarak savaş alanına girdiğinden, 

Sanatsız nice er ölmüş. 

İnsandan daha iyi doğmuş, 

Evreni yaratan gürültü. 
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Babamız Manas da ötkön75! 

Kaptalda joldu karaçı:  

Karager jılkı bee ötkön,  

Kalı kilem japtırıp,  

Kara arkan menen tarttırıp,  

Körkömdügün arttırıp.  

Kalkayıp kaymal töö ötkön,  

Kayırma kalpak kiygenden,  

Kayrılbay joogo tiygenden,  

Karmaşıp joonu sürgöndön.  

Kökçö menen Almambet,  

Koşoy, Sırgak, Çubaktay,  

Kök jaldarday şer da ötkön! 

 

Too buzulup, tüz boldu,  

Toktop aytar iş boldu.  

Tüz buzulup, too boldu,  

Tüzüktöp aytar iş boldu.  

Bel buzulup, jer boldu,  

Belgilep aytar ken boldu 

 

Egini menen jer öttü,  

Erdemsingen er öttü.  

Jer kaptagan sel ötkön,  

                                                             
75 Vefat etmek 

Atabız Manas şer da ötkön! 

Yandaki yola bakın: 

Kısrak at geçmiş, 

Halı kilim ile örterek, 

Kara ip ile çektirip  

Güzelliğin artırıp. 

Büyük gri deve geçti. 

Bükerek kalpak giydiğinden, 

Büküklmeden düşmana değdiğinden 

Tutarak düşmanı sürdüğünden. 

Kökçö ile Almambet, 

Koşoy, Sırgak, Çubaktay, 

Mavi hırlayan şer76 da ötkön! 

 

Dağ yıkılıp, dümdüz oldu, 

Durarak söyleyecek zaman oldu 

Düz bozularak, dağ oldu, 

Güzelce söyleyecek zaman oldu. 

Bel bozulup, toprak oldu, 

Altını çizip söyleyecek tam zamanı oldu 

 

Ekini ile yer öttü, 

Gururlu er öldü. 

Dünyayı kaplayan sel geçti, 

76 aslan 
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Jaŋırgan dalay el da ötkön!.. 

Buga kübö kim boldu? 

 

Asmandagı jaynagan,  

Ay, jıldız menen Kün boldu.  

Körbögön da bilbegen,  

Kança jan ölüp tim boldu!  

Dagı kübö kim boldu? 

 

Çarçagandı bilbegen,  

Çatak salıp jindegen,  

Tögöröktün tört burçun,  

Tört aylanıp jeldegen.  

Karmasaŋ kolgo kelbegen,  

Je körünbögön közüŋö.  

Je kelbegen esine. 

Buluttu aydap türültüp,  

Bir açuusu kelgende,  

Beldi aşıra sürültüp.  

Şamal kübö bul boldu! 

 

Bayıstabay bir azga,  

Ötkönün körçü, düynönün.  

Artınan joo kuugansıp,  

Köçkönün körçü düynönün 

Birçok nesil da öttü!... 

Buna kim tanık oldu? 

 

Gökte gezinen  

Ay, yıldız ile güneş oldu. 

Görmeyen de bilmeyen 

Kaç can ölerek hiç oldu! 

Yine tanık kim oldu?  

  

Yorulanı bilmeyen, 

Öfke ile sinirlenen, 

Dünyanın dört ucun, 

Dört kez gezen 

Tutamazsın elinle 

Veya görünmez gözüne 

Veya gelmez aklına. 

Bulutu sürüp iterek, 

Uçmak istediğinde, 

Beldi aşırarak sürüp. 

Buna rüzgar tanıklık etti! 

 

Bir süre için tereddüte düşmeden, 

Geçtiğine bak, dünyanın,  

Ardından yaya basarak  

Hareketin gör dünyanın 



53 
 

Sızık kılgan dünüyö! 

Bir jalbırttap, bir jerde,  

Öçkönün körçü, düynönün! 

 

Kirgen suuday şarkırap,  

Akkanın körçü, düynönün.  

Jerden berip ırıskı,  

Bakkanın körçü düynönün.  

Tügönbögön mezgilden,  

Aşkanın körçü, düynönün.  

Çakırıp toygo jatkansıp,  

Şaşkanın körçü, düynönün! 

 

Kün menen tündü kamçılap,  

Ötüp jatkan, dünüyö.  

Jurttan-jurtka taşınıp,  

Köçüp jatkan dünüyö.  

Biri küysö, birööbü,  

Öçüp jatkan dünüyö! 

 

Tüşpösün dep Ay, jıldız,  

Bışık kılgan dünüyö.  

Taŋ kaltırıp, adamdı,  

Kızık kılgan dünüyö!..  

Ölüm menen korkutup,  

Çizgi çeken dünya! 

Bir an için, bir yerde, 

Dünyanın söndüğün görün! 

 

Akan suyun şırıltısı gibi, 

Aktığın gör, dünyayı. 

Yerden nimet çıkarak, 

Beslediğin gör dünyayı. 

Bitmeyen mevsimden, 

Taştığın gör, dünyanın. 

Sanki düğüne gidiyormuşsun gibi, 

Acele ettiğin gör dünyayı! 

 

Gün ile geceyi kırbaçlayıp, 

Geçip giden, dünya. 

Bir yerden bir yere taşıp, 

Hareket eden dünya. 

Biri yansa, diğeri de, 

Sönüp giden dünya! 

 

Ay yıldız düşmesin diye 

Güçlü olan bir dünya. 

Şaşırtarak insanı, 

İlginç yapan dünya!.. 

Ölüm ile korkutarak, 



54 
 

Baş uçuna külük oy,  

Uçup jetkis dünüyö.  

Oylop-oylop otursaŋ,  

Tübü çeksiz dünüyö.  

Keremeti düynönün  

Esten ketkis dünüyö!.. 

 

Kündün nuru sıyaktuu,  

Küyüp turgan dünüyö.  

Badasınday alpeştep,  

Süyüp turgan dünüyö.  

Kayra baştap, kaygını,  

Üyüp turgan dünüyö! 

 

Başçı bolup jürsün dep,  

Baş jaratkan, dünüyö.  

Ooz, murun, köz üstü,  

Kaş jaratkan, dünüyö.  

Kemtigi jok eç jerde,  

Saz jaratkan, dünüyö.  

Akılmandı ar elde,  

Az jaratkan, dünüyö!  

Kor bolboston jürsün dep,  

Akıl bergen dünüyö.  

Jerdin üstün tepsetip,  

Kafanda bin düşünce,  

Ulaşılmaz bir dünya. 

Eğer bunu düşünürsen, 

Dipsiz dünya. 

Dünyanın mucizesi 

Unutulmaz bir dünya!.. 

 

Güneşin sıcaklığı gibi, 

Yanıp duran dünya. 

Öz çocuğu gibi, 

Sevip duran dünya. 

Tekrar bırakıp, kederi 

Toplu duran dünya! 

  

Başçı olsun diye  

Baş yaratan dünya 

Ağız, burun, köz üstü, 

Kaş yaratan, dünya. 

Eksiği yok hiç yerde, 

Saz yaratan, dünya. 

Bilgini her halkta 

Az yaratan dünya! 

Hor olmasın diye, 

Akıl veren dünya. 

Yeryüzün bastırıp, 
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Bakır bergen dünüyö.  

Kee bir jerge çöp berbey,  

Takır bergen dünüyö!  

Kıdırsın dep Aalamdı,  

Şamal kılgan dünüyö.  

Orgon buuday özögün,  

Saman kılgan dünüyö.  

Türdön-türgö ötkörüp,  

Amal kılgan, dünüyö!  

Jarık kılgan Aalamdı,  

Künü sonun dünüyö.  

Asmandagı Ay, jıldız,  

Tünü sonun dünüyö.  

Jaz çıkkanda jaynagan,  

Gülü sonun dünüyö.  

Bulbuldardın sayragan,  

Ünü sonun dünüyö.  

Tört tülügü jaylagan,  

Törü sonun dünüyö.  

Törlöründö jaynagan,  

Çöbü sonun dünüyö.  

Kaz-ördögü kalkıgan,  

Kölü sonun dünüyö.  

Ayta bersem ır menen,  

                                                             
77 Evin en tepesi 

Bakır veren dünya.  

Bazı yerlere çöp vermeden, 

Hiç veren dünya! 

Alemi gezsin diye, 

Rüzgar estiren dünya. 

Hasat edilmiş buğdayı, 

Saman yapan dünya. 

Türden türe geçerek, 

Emel kılan, dünya! 

Aydınlatan alemi, 

Güneşi güzel, dünya. 

Gökteki ay, yıldız, 

Gecesi güzel, dünya. 

Bahar geldiğinde açan, 

Çiçeği güzel, dünya. 

Bülbülü şarkı söyleyen, 

Sesi güzel, dünya. 

Varlık içinde yaşatan, 

Görünüşü güzel, dünya. 

Törlöründe77eğlenen, 

Otu güzel dünya. 

Kazı ördeği ötmesi, 

Gölü güzel dünya 

Söylemeye devam etsem ahenk ile, 
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Köbü sonun dünüyö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çoğu harika dünya. 
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Дүнүйө Dünya(İkinci Versiyonu) 

 

Çıgıştan kündü Batışka,  

Jürgüzgönün karaçı.  

Aalamdın şam çıragın,  

Küygüzgönün karaçı.  

Kuduretin jaratkan,  

Bilgizgenin karaçı! 

 

Kün kıdırıp kök menen,  

Jönögönün karaçı.  

Jarık nurga balkıtıp,  

Bölögönün karaçı.  

Kança jandı jaratıp,  

Törögönün karaçı!.. 

 

Ay aylanıp asmandan,  

Kattaganın karaçı.  

Bir orunda tınç alıp,  

Jatpaganın karaçı.  

«Samançının jolu» deyt,  

Büt jıldızdar çaçırap,  

Batpaganın karaçı!.. 

 

Doğudan Batıya güneşin, 

Batıp çıktığına bak. 

Alemin mum ışığın 

Yaktığına bak. 

Yüce Yaratan’ın kendini, 

Bildirdiğine bak! 

 

Gökte güneş gezerek, 

Seyahat ettiğine bak. 

Işığın parlamasına eritip, 

Belediğine bak. 

Nice canı yaratan, 

Doğuma bak!.. 

 

Ay gökyüzünün etrafında, 

Döndüğüne bakın. 

Tek bir yerde sabit olup, 

Durmadığına bakın. 

«Samanyolu» der. 

Tüm yıldızlar dağılıp, 

Sığmadığına bakın!... 
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Kanatı jok Ay, Kündü,  

Uçurganın karaçı.  

Adaştırbay jolu jok,  

Tuş kılganın karaçı.  

Aytıp bütküs sooptuu  

İş kılganın karaçı! 

 

Jıldızdı kökkö tolturup,  

Ay kılganın karaçı.  

Jasaganın jaratkan,  

Şan kılganın karaçı.  

Jalgız jarım koyboston,  

Pay* kılganın karaçı!.. 

 

Ötkön mezgil artına,  

Kaytpaganın karaçı.  

Bügün körgön erteŋ jok,  

Kubulganın bayandap,  

Aytpaganın karaçı.  

Ulukman ake baş bolup,  

Kança akılman tabıp öttü,  

Ölüm sırın eç biri,  

Tappaganın karaçı! 

Kanatı yok ay ve güneşi, 

Uçtuğuna bakın. 

Yolundan hiç sapmadan, 

Sabit  kıldığına  bakın. 

Bu tarif edilmez  sevabı  

Ne yaptığına bakın! 

 

Gökü dolu yıldızlı 

Aylı yaptığına bakın.   

Yarattığını yaradan, 

Şan kıldığına bakın. 

Yalnız yarım bırakmadan, 

Çift yarattığına bakın!.. 

 

Geçen zaman ardına, 

Dönmediğine bakın. 

Bügün gördüğün yarın yok, 

Dönüşümü anlatıp, 

Söylemediğine bakın. 

Ulu kişi baş olup, 

Nice  akılman  tabip yaşadı, 

Ölüm sırrın  hiç biri, 

Bulamadığına bakın! 
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Asman, jerdin arasın,  

Keŋ kılganın karaçı.  

Jerden berip ırıskı,  

El kılganın karaçı.  

Jetiştirbey bir jerin,  

Dayıma kem kılganın karaçı! 

Gök ile yer arasın, 

Geniş yarattığına bak. 

Topraktan verip rızk, 

Halkın yaptığına bakın. 

Bir yeri yetiştirmeden, 

Sürekli eksilttiğine bakın! 

 

Kezekteşip tört mezgil,  

Kelgendigin karaçı.  

Kerektüüsün janduuga,  

Jeŋgendigin karaçı?! 

Karaŋgını jarıktık,  

Bergendigin karaçı.  

Düzen ile değişen, 

Dört mevsime bakın. 

İhtiyacın canlıya, 

Verdiğine bakın?! 

Karanlığı ışık ile, 

Aydınlattığına bakın. 
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Metnin Orjinali.  

Jenijoktu  Joktoo.

 

Ак тулпар элең желеде, 

Ак шумкар элең чегеде, 

Ак тулпар кетти желеден, 

Ак шумкар учту чегеден 

Эми, туулбайт сендей пендеден! 

Көк тулпар элең желеде, 

Көк шумкар элең чегеде, 

Көк тулпар кетти желеден, 

Көк шумкар учту чегеден 

Эми, жаралбайт сендей энеден!.. 

Бедеси белден кара жер, 

Медерим эле кайран эр, 

Тулады белден кара жер, 

Туйгунум эле кайран эр! 

Асылым Өтө өткөн соң 

Ай тийген тоолор кылайып, 

Армандуу турам муңайып. 

Күн тийген тоолор кылайып, 

Күлүстөн Өтө кеткен соң 

Күйүттүү турам муңайып. 

Күмүштөн сомум бар эле, 

Күйгөнүмчө бар эле, 

 

Алтындан сомум зар* эле, 

Айтканымча бар эле! 

Тобурчак аттын дулдулу, 

Топ жыйындын булбулу, 

Аргымак аттын дулдулу, 

Ак калпак элдин булбулу! 

Долононун учунан 

Толгонуп чыккан уюлу, 

Түптүү кыргыз журтунан 

Таңшып чыккан булбулу. 

Карагайдын учунан 

Кайрылып чыккан уюлу, 

Калың кыргыз калкынан 

Какшап чыккан булбулу. 

Телегейи тегизим, 

Теңтушумдай эгизим, 

Атка минсе тизгиндеш, 

Аттан түшсө тизелеш, 

Кеп сүйлөсө сабакташ, 

Табак тартса табакташ. 

Акындар менен бир жүргөн, 

Акындар туруп не деген? 
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Ак таңдай акын сиз деген! 

Чечендер менен бир жүргөн, 

Чечендер туруп не деген? 

Белгилүү чечен сиз деген! 

Карчыга кушту качырдым, 

Кара бир белди ашырдым, 

Кадырман Өтө досумду 

Кара бир жерге жашырдым. 

Турумтай кушту качырдым, 

Туура бир белди ашырдым, 

Туйгунум Өтө досумду 

Топуракка жашырдым. 

Орошон акын Өтө эле, 

Оң менен Солго тең эле, 

Арыстан акын Өтө эле, 

Агылган ырдын кени эле! 

Айтканымча бар эле 

Алтын, дилде, зар эле. 

Күйгөнүмчө бар эле 

Күмүш, дилде, зар эле! 

Алтыным күйсө күйсөчү, 

Асылым Өтө жүрсөчү. 

Күмүшүм күйсө күйсүнчү, 

Күкүгүм Өтө жүрсүнчү!.. 

Аргымакка жем берген, 

Ар акынга дем берген, 

Тобурчакка жем берген, 

Топ акынга дем берген. 

Кашкардын тоосун күн чалды, 

Кайберен чыгып үн салды, 

Кайрылгыс кетип Жеңижок, 

Кайманалуу күн калды. 

Букардын тоосун күн чалды, 

Буудайык чыгып үн салды, 

Бурулгус кетип Жеңижок, 

Муңга толгон күн калды! 

Толгонуш тоону айланып 

Тоо жаркырап күн чыгат. 

Туйгунум, Өтө, жан досум 

Топ элден сендей ким чыгат? 

Айланыш тоону айланып 

Ай батканда күн чыгат. 

Асылым, Өтө, жан досум 

Эми, аймактан сендей ким чыгат?! 

Калкка барса кадырлуу, 

Капшытка төшөк салынуу. 

Элге келсе кадырлуу, 

Энчилеп төшөк салынуу. 

Караны минсе дабыштуу, 

Калкка кеби жагыштуу. 
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Эликсур минсе дабыштуу, 

Элине кеби жагыштуу. 

Саралалуу сан жылкы 

Сайга айдаса, келиш жок. 

Сардалым Өтө өтүптүр, 

Сан какшасам, келиш жок. 

Көк алалуу көп жылкы 

Көлгө айдаса, келиш жок. 

Көкжалым Өтө өлүптүр 

Көп какшасам, келиш жок. 

Аргымак минип бел ашкан, 

Ар акынга сын айткан, 

Тобурчак минип бел ашкан, 

Топ акынга сын айткан! 

Карайган тоонун боорунан 

Карчыга учат бой салып, 

Жашырылган жерине 

Бара албаймын жол салып, 

Кара жердин алдынан, 

Жан досум, ала албаймын кол 

салып!. 

Керегелүү кең үйдү 

Кең чалдыбар дедиңби? 

Керегесиз кара жер 

Кең сарай үйүм дедиңби? 

Босоголуу боз үйдү 

Боз чалдыбар дедиңби? 

Босогосуз кара жер 

Боз сарай үйүм дедиңби? 

Карарган тоонун арасын 

Кулжалар оттоп жол кылган. 

Калк акыны Өтөнү 

Кайгылуу өлүм жок кылган. 

Агарган тоонун арасын 

Аркарлар оттоп жол кылган. 

Асылым акын Өтөнү 

Армандуу өлүм жок кылган. 

Кер жорго миндиң сулуу деп, 

Кер ичик кийдиң жылуу деп, 

Кайран жаның өткөн соң 

Кер жоргоң оозу тыйылды, 

Кер ичик жүккө жыйылды, 

Сур жорго миндиң сулуу деп, 

Сур ичик кийдиң жылуу деп, 

Асыл жаның өткөн соң 

Сур жорго оозу тыйылды. 

Сур ичик жүккө жыйылды, 

Эми кер ичик калды кийилбей, 

Кер жорго калды минилбей, 

Кейишке салып кетти деп 

Көпчүлүк калды түңүлбөй. 
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Сур ичик калды кийилбей, 

Сур жорго калды минилбей, 

Сумсайтып бизди кетти деп 

Көксулуу калды түңүлбөй. 

Чаппай атым чаалыгат, 

Чакырбай доошум карыгат, 

Арманым айтып болгуча 

Келген мейман зарыгат. 

Куш келиптир мейманың, 

Жан досум, кушубак болсун 

арбагың! 

Ат куйругу кыл экен, 

Акыры пенде шул экен, 

Туу куйругу кыл экен, 

Түбөлүк пенде шул экен! 

Кеткендер анда, биз мында, 

Кейисек келбейт миң жылда! 

Кайткандар анда, биз мында, 

Эми, кайгырсак келбейт миң жылда! 

Токтогул Сатылганов 
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Балалык (Биринчи түрү) 

Кашкардан алган бөзүм бар, 

Каалап ойдон чыгарган, 

Катуу чыңап сугарган, 

Карылар угаар сөзүм бар. 

Эки кары* бөзүм бар, 

Эптеп ойдон чыгарган, 

Эки жолу сугарган, 

Эскилер угаар сөзүм бар. 

Сары таман күлүктү 

Сары аястай суутуп, 

Саяпкер тапкөй сынчы өткөн. 

Сакалын куудай агартып, 

Санат ырды көп ырдап, 

Саруу, кушчу элинен 

Сартбай, Чонду ырчы өткөн. 

Саадагын жанга илбептир, 

Сайып дөөлөт жаштыктын, 

Сап маанисин билбептир. 

Эки жааттап ырдаса, 

Элдин баары тек турат. 

Эл кыдырып ырдаган, 

Эсенаман, Бекмурат, 

Эргип ырдап жулунган, 

Элге жаккан ырлары 

Эсенаман мурунтан. 

Ээрге тизгин илбептир. 

Эркин дөөлөт жаштыктын 

Эч маанисин билбептир. 

Эки жашар болгондо, 

Энесине эркелеп, 

Сыйлап өткөн балалык. 

Элде жокту тапкын деп, 

Кыйнап өткөн балалык. 

Алты жашар болгондо, 

Атасына эркелеп, 

Ыйлап өткөн балалык. 

Айылда жокту тапкын деп, 

Кыйнап өткөн балалык. 

Ачылып калса аркасы 

Айып болуп калат деп, 

Ата-энесин жетелеп, 

Ыйлап өткөн балалык. 

Аз ниеттеп ат кармап, 

Токубаган балалык. 

Алты жашар убакта 

Атасы кармап берсе да, 

Алда кайда чаркырап, 

Аптиек* менен куранды 
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Окубаган балалык. 

Айдап жүрсөң көй дөөлөт, 

Айры буттуу пендеге, 

Балалык башка зор дөөлөт. 

Дөөлөт эмей нимине* 

Он бешке жашың барганда, 

Оюнга тойбойт көңүлүң. 

Орчун дөөлөт балалык, 

Жыйырмага барганда, 

Кыйкырып ырдап чыкты эле, 

Кызыл чеке, Төрөкул. 

Кыйла ырчыдан мыкты эле 

Көңүлүнө албаптыр, 

Көрүнөө дөөлөт жаштыкты 

Көп кыргызга жайбаптыр. 

Айткан сөздүн макулу 

Ташыбек, Майкөт ырчылар 

Казактардын акуну. 

Асманда булут закымы 

Айтаарга сөзүм макулбу. 

Ак селдечен Нурмолдо 

Ал ичкиликтин акуну. 

Капарына албаптыр 

Кайран дөөлөт жаштыкты, 

Кураштырып ыр кылып, 

Калын журтка жайбаптыр. 

Азыркы жүргөн ырчылар 

Баш аламан майда ырчы. 

Маанисин билбейт баарысы 

Бийик жаздык баш жакта, 

Бир кыялым жаш чакта. 

Табыптын колу дарыда, 

Бир кыялым карыда. 

Оор чоюн кумганда, 

Орто жерде турганда. 

Оруста болот кызыл бөз, 

Оюма түштү ушул сөз. 

Түшкөн эмей эмине, 

Эркин дөөлөт балалык, 

Жык толгону балалык. 

Жыйырма бешке барганда, 

Жыла басып жүрөсүң, 

Жыгылаарың билбейсиң, 

Жылоовуда* балалык. 

Отузга жашың барганда. 

Оюңда турат балалык. 

Оюн менен иш кылсаң, 

Колунда турат балалык. 

Отуз бешке барганда, 

Омбу-домбу жоргодой, 
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Кирди-чыкты балалык. 

Кыркка жашың барганда, 

Кыя салып алдынан, 

Жылып өткөн балалык. 

Өткөн эмей нимине 

Кырда болот кызыл таш, 

Кырктын өзү кыйла жаш. 

Кыйла да болсо азсынат, 

Жаш сынган менен болобу. 

Жакшы ат камчы чаптырбайт, 

Жакындап жашка кеп айтсаң, 

Жаман көрүп жактырбайт. 

Өз теңтушун болбосо, 

Келиндерге кеп айтсаң, 

Эч убакта эп келбейт. 

Ошондо түшөт оюңа, 

Төгүлөт шорпо мойнуна, 

Өткөн экен убак деп, 

Жатасың тынчып ордуңда. 

Чачың буурул болгондо, 

Чардап өткөн балалык. 

Чаап кетет жолуна, 

Чаап кетип калды деп, 

Чакырсаң келбейт ордуна, 

Эр элүүгө чыкканда, 

Эркин дөөлөт балалык. 

Кете берет балалык, 

Кетип калды жаштык деп, 

Кейисең келбейт ордуна. 

Алтымышка барганда, 

Агарып сакал калганда, 

Атаны кайран жаштык деп, 

Ар ким кылат арманда. 

Кара өзгөй сүйлөп калп айтсаң, 

Кара жанга күч келет. 

Картайганда адамга, 

Өлүмдөн кабар үч келет. 

Этиң кетип какаят, 

Ээктен сакал агарат, 

Ал өлүмдүн белгиси. 

Эңкейсең белден күч кетет, 

Эки колдон иш кетет, 

Ооздон отуз эки тиш кетет, 

А да өлүмдүн белгиси. 

Ак бото белден кур кетет, 

Айдай беттен сур кетет, 

Айнектей көздөн нур кетет, 

Маңдайда чырак көз кетет, 

Балдарга жакпай сөз кетет. 

Баары өлүмдүн белгиси. 
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Өз башыңа келгенде, 

Өйдөлөтпөйт карылык. 

Өмүрүң адаа болгончо 

Жүрөт экен зарылып. 

Керт башыңа келгенде, 

Кетпейт экен карылык 

Качан ажал жеткенче, 

Жүрөт экен зарыгып, 

Басып жетсек алалык, 

Баралбасак калалык, 

Баткан күндөй ылдыйлап, 

Барган сайын кыялап, 

Өтүп барат балалык. 

Өткөн эмей нимине 

Балалык колдон кеткен соң. 

Кишиликтүү немедей, 

Кичи пейил сөз сүйлөп, 

Сиз десең келбейт балалык, 

Жоо-жарагын асынып, 

Жолоочу жүрсөң шашылып, 

Бир колуңдан кеткен соң, 

Издесең келбейт балалык. 

Алыстан келген меймандай, 

Аксарбашыл кой союп, 

Сыйласаң келбейт балалык. 

Бир колуңдан кеткен соң, 

Атасы өлгөн немедей, 

Ыйласаң келбейт балалык. 

Эртеден кечке кыдырып, 

Кырдасаң келбейт балалык. 

Ээгиңди көтөрүп, 

Ырдасаң келбейт балалык. 

Жаш элүүдөн ашканда, 

Агарып чыгат кара чач 

Жаш кезде ойноп күлмөктүк 

Каерде калбайт алтын баш 

Дүнүйө жалган илинбейт. 

Жүзгө чыккан менен да 

Бир күнүңчө билинбейт. 

Калганда кара жер калат 

Кара боюң суналат. 

Артыңда калса катының 

Кара кийип тул калат. 

Дүнүйө жалган илинбей, 

Өтүп кетет билинбей, 

Дүнүйө жалган ушундай, 

Өтүп кетет зымырап, 

Колуңдан качкан кушундай.
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Балалык (Экинчи түрү) 

Ойлонтту мени балалык, 

-Олжосу арбын жаштыкты, 

Оодарып обон салалык. 

Ой, тилегим калсын дейм 

Оң менен Солго таралып. 

 

Эстетти мени балалык, 

Эсил алтын жаштыкты, 

Эскерип ырга салалык, 

Эки келбес болгон соң 

Элимде калсын таралып. 

 

Эки кары бөзүм бар, 

Эрикпестен угарга, 

Эскирбеген сөзүм бар. 

Элим айтып жүрсүн деп 

Эскертип койчу кезим бар. 

 

Кашкардан алган бөзүм бар, 

Канааттанып тыңшаарга. 

Карк алтындай сөзүм бар. 

Кайран жандын барында 

Калкыма айтчу кезим бар. 

Сары таман күлүктү, 

Сары аязга суутуп, 

Саяпкөй, тапкөй сынчы өткөн. 

Сакалын куудай-агартып, 

Санат ырды көп, айтып, 

Кушчудан Сартпай, Чонду ырчы 

өткөн. 

Салаага камчы илбептир, 

Санжыргалуу жаштыктын 

Булар салтанатын билбептир. 

 

Араба жүрөт кең жолдо, 

Айтып көнгөн ар сөздү, 

Акын чыккан Нурмолдо 

Аралаш болуп башынан, 

Айтышып келдик ар жолдо. 

Аксы, Талас жеринен 

Анча ырчыны беттептир. 

Асыл дөөлөт жаштыкты 

Аңдап айтып кетпептир! 

 

Байлоодо күлүк жулкунчаак, 

Бар алынча ырдашты 

Майлыкожо, Кулунчак. 

Байгеден калган күлүктөй, 

Баштарын эми чайкаптыр, 
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Мааниси терең жаштыкты 

Булар байкаштырып айтпаптыр! 

 

Калыс кептин макулу, 

Казакта Майкөт, Иренчек 

Кара жаак акыны. 

Кайран дөөлөт жаштыкты, 

Капарына албаптыр 

Булар калың журтка жайбаптыр! 

 

Катындар ийрип кап токуур, 

Карыганча ырдаган 

Кайран Айдыраалы, Аттокур. 

Капталга камчы илбептир. 

Кайраты артык жаштыктын 

Булар кадырын жакшы билбептир. 

Кызылчеке, Төрөкул, 

Кыйкырып ырдап чыкты эле. 

Кызып ырдай келгенде 

Кыйла ырчыдан мыкты эле. 

Көрүнөө дөөлөт жаштыкты 

Көңүлүнө албаптыр, 

Булар көп кыргызга жайбаптыр! 

 

Азыркы жүргөн майда ырчы, 

Алтын дөөлөт жаштыктын, 

Асылын билбейт баарысы, 

Акын Өтө абаңдын 

Айтып турган чагы ушу! 

 

Бир жашында билбеген, 

Эки жашар болгондо, 

Энесине эркелеп, 

Ыйлап жүргөн балалык. 

Элде жокту тапкын деп, 

Кыйнап жүргөн балалык. 

Атасына эркелеп, 

Ыйлап жүргөн балалык. 

Айылда жокту тапкын деп, 

Кыйнап жүргөн балалык. 

 

Үчкө жашы толгондо, 

Үй-бүлөдө тили бал. 

Үйдүн ичин чаңытып, 

Үч көтөрчү жини бар. 

Төрткө жашы барганда, 

Таңга маал торгойдой, 

Сайрап турган балалык. 

Жоогазындай жайлоодо, 

Жайнап турган балалык. 
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Бешке жашы барганда, 

Агын сууну бойлошот. 

Кой дегенге болбостон, 

Балчык кечип ойношот. 

Тетири кийип чапанын, 

Атчан адам көрүнсө, 

Үркүтмөккө жол тосот! 

Ачылып калса аркасы, 

Айып болуп калат деп, 

Чочубаган балалык. 

Аспиеттеп* ат кармап, 

Токубаган балалык. 

Алты жашар убакта, 

Атасы кармап берсе да, 

Аптиек* менен куранды, 

Окубаган балалык!.. 

Жеңе менен эжеден, 

Уялбаган балалык. 

Оюн кызык көрүнүп, 

Зарыгып жумшап жатсаң да, 

Тил албаган балалык. 

Ак сакалдуу кишини, 

Сиз дебеген балалык. 

Оокат үчүн умтулуп, 

Иштебеген балалык. 

Алдап айткан кебиңдин, 

Калпын билбейт балалык. 

Ата менен эненин, 

Баркын билбейт балалык. 

Алган менен саткандын, 

Наркын билбейт балалык! 

Жети жашка барганда, 

Айылдагы иттерди, 

Кууштурган балалык. 

Тезек терип, суу ташып, 

Бир аз, жумуш кылган балалык! 

 

Сегиз жашка барганда, 

Оюнга такыр тойбогон. 

Оромпой тээп, чики атып, 

Ок жыландай сойлогон. 

Торпокту минип жүдөткөн, 

Тотугуп бетин түлөткөн. 

Кубалап кулун, тайларды, 

Кубарып чарчап күнү өткөн. 

Жар боорунан балапан, 

Алып жүргөн балалык. 

Чегирткеге куш кылып, 

Салып жүргөн балалык. 

Балалыктын кылыгы, 
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Айтылсын бирден саналып. 

Ыпылас жерди бейлебей*, 

Басып жүргөн балалык. 

Күчүгүн байлап мойнунан, 

Карышкырга салам деп, 

Шашып жүргөн балалык. 

Топучак издеп шиш менен, 

Казып жүргөн балалык. 

Оокат ичпей маалында, 

Кер сары болуп өңүнөн, 

Азып жүргөн балалык! 

 

Тогуз жашка чыкканда, 

Дөбөт менен мышыкты, 

Кабыштырган балалык. 

Кимиси кыйын экен деп, 

Салыштырган балалык. 

Эки айылдын жылкысын, 

Алдыртан кошуп ийишип, 

Айгыр менен айгырын, 

Алыштырган балалык. 

Чокуга чыгып барышып, 

Таш омкоруп алышып, 

«Менин атым күлүк» деп, 

Жарыштырган балалык. 

 

Онго жашы барганда, 

Так секирип улактай, 

Кутуруп турган балалык. 

Оюнга мооку канбастан, 

Жутунуп турган балалык. 

Айлына мейман келгенде, 

«Алакүш» деп иттерди, 

Тукуруп турган балалык. 

Он бир жашка келгенде, 

Чыйрак болсо ат чабат, 

Аты чыгып байге алса, 

Аздыр көптүр мал табат. 

 

Он үчкө жашы чыкканда, 

Кыраңдын терет гүлдөрүн. 

Карагат издеп кетишет, 

Калтырып алыс үйлөрүн. 

Кымыздык, ышкын теришет, 

Кызыгын көрүп дүйнөнүн. 

Куулук менен иши жок, 

Кубанып айтат билгенин. 

Көчүгүн күндө жоорутуп, 

Көрөсүң тайды мингенин. 

Күлкү менен өткөрөт, 
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Күнгө бет тоонун түндөрүн!.. 

Кекире жагып үйлөгөн, 

Кесир сөздү сүйлөгөн, 

Кезектүү сөзгө көнбөгөн, 

Кетет дөөлөт балалык. 

Арча жагып үйлөгөн, 

Ашык сөздү сүйлөгөн, 

Айтылган кепке күйбөгөн, 

Анык дөөлөт балалык!.. 

 

Он төрткө жашы келгенде, 

Дердейип калат кичине. 

Каранып калат бой башын, 

Келин-кыз кирип түшүнө. 

Далбас урат делөөрүп, 

Жанашып бирге жүрүүгө. 

 

Он бешке жашы барганда, 

Оюнга тойбойт көңүлү, 

Орчун дөөлөт балалык. 

Ойлоп жолго салалык. 

 

Он алтыга барганда, 

Оюн салган кунандай, 

Окторулган жыландай, 

Ордунда турбас балалык! 

 

Он жетиге барганда, 

Ой, тоону кезип ышкырат. 

Ой, санаасы жок болот, 

Оюндан көөнү ток болот, 

Ойлонуп бир аз иш кылат. 

Он сегизге барганда, 

Ооматы жүргөн кез экен. 

Он тогузга өткөндө, 

Омоктуу жаштын өзү экен. 

 

 

Жыйырмага барганда, 

Жыла басып жүрөсүң, 

Жыгылаарың билбейсиң. 

Жиндилик менен делбелик, 

Жылоосунда балалык, 

Жыйынды көзгө илбейсиң. 

 

Кайкая басып жүрөсүң, 

Каткырып доор сүрөсүң. 

Коштоп жүргөн балалык, 

Кой десе кайдан билесиң. 

Кара көз көркөм перини, 
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Карчыга куштай илесиң. 

 

Жыйырма бирге барганда, 

Жылаажын болот добушуң, 

Жылдыздуу кыздын жанынан, 

Жыргайсың таап конушуң. 

Жыргалы артык жаштык ай, 

Жылдырбай койсо толушун. 

Керилген жигит чагыңда, 

Көркөмдүү чыгат добушуң. 

Көрүнүктүү бир кыздын, 

Көрөсүң басып конушун. 

Көрүнөө дөөлөт жаштык ай, 

Кемитпей койсо толушун. 

 

Жыйырма экиге барганда, 

Боз жорго болсо мингениң, 

Боз өргө болсо киргениң, 

Болжогон жерде жоолугар, 

Ботогөз болсо сүйгөнүң. 

Боздобой жыргап өткөрсөң, 

Боруму кызык дүйнөнүн! 

Карадан болсо мингениң, 

Кара бөрк болсо кийгениң. 

Каалаган жерден табышаар, 

Кара көз болсо сүйгөнүң. 

Какшабай жыргап өткөрсөң, 

Кадырын билип дүйнөнүн. 

 

Жыйырма үчкө барганда, 

Кызыктуу жаштык барында. 

Кыргый мүчө, кара көз, 

Кылыгы менен айтып сөз, 

Кыздар турат жаныңда. 

Кайраттуу жаштын барында, 

Калкыңа дайын чагыңда. 

Карчыга мүчө, кыргый көз, 

Кадырын салып айтып сөз, 

Кара көз турат жаныңда. 

 

Жыйырма төрттүн өзүндө, 

Боз туйгундай жаштык кез, 

Бозосу жок мастык кез, 

Бой тирешкен душманга, 

Бой бербеген курчтук кез. 

Ак туйгундай жаштык кез, 

Алчактатып ат минсе, 

Арагы жок мастык кез. 

Алдуусунган душманга, 

Алдырбаган курчтук кез. 
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Жыйырма бешке барганда; 

Жылкыдай туйлайт жүрөгүң, 

Жыландай сойлойт билегиң. 

Жылытат музду илебиң. 

Жымыңдап турат жаныңда, 

Жылдызы көркөм кыз-келин! 

Эргиген куштай жүрөгүң, 

Эңишсең жыгат билегиң. 

Эритет музду илебиң, 

Эрикпей жүрөт жаныңда, 

Эндиксиз сулуу кыз-келин! 

 

Жыйырма бешке отуз жыл, 

Жашатып койсо эмине? 

Жаңылантып өмүрдү, 

Жасатып койсо эмине? 

Жыйырма бешке кырк жылы, 

Кондуруп койсо эмине? 

Жаратканы чын болсо, 

Каалаганын адамдын, 

Болдуруп койсо эмине? 

Кайран өмүр жыйырма беш, 

Өтпөй турган болсочу! 

Жок дегенде он жылга, 

Кетпей турган болсочу!.. 

 

Кайран гана жыйырма беш, 

Кайраты толук арткан кез. 

Кайпактабай олтуруп, 

Каймагын ырдын тапкан кез. 

Карайган түндү аткарып, 

Казак, кыргыз элиме, 

Кадырым менен жаккан кез. 

 

Асыл бир гана жыйырма беш, 

Айбаты жандан ашкан кез. 

Айтышка түшсөң талыбай, 

Алтынын ырдын тапкан кез. 

Агартып таңды аткарып, 

Ак калпак кыргыз элиме, 

Акындык менен жаккан кез. 

 

Ачып көздү жумгуча, 

Өтүп кетет балалык. 

Кайра келгиз сапарга, 

Көчүп кетет балалык. 

Аркыраган шар суудай, 

Агып кетет балалык. 

Жалбырттатып жалынын, 
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Жагып кетет балалык. 

 

Отуз жаштын өзүндө, 

Ойлонуп билген кезиңде. 

Оң менен Солго сүйлөсөң, 

Оомат болот сөзүңдө. 

Бирде бар да бирде жок, 

Кирди-чыкты балалык, 

Бир азы калат эсиңде. 

Омбу-домбу жер кайда, 

Оолуккан мүнөз жок болгон. 

Оолактап өзүң каласың, 

От кечип жүрчү топтордон. 

 

Кыркка жашың барганда, 

Кыйкырып турган чагыңда. 

Кыя салып алдыңдан, 

Өтүп кетет балалык. 

Өткөн эмей эмине? 

Кырда болот кызыл таш, 

Кырктын өзү кыйла жаш. 

Кыйла да болсо азсынат, 

Кыялында жашсынат. 

 

Жашсынган менен болобу, 

Жакшы ат камчы чаптырбайт. 

Жакындап жашка кеп урсаң, 

Жакшы көрүп жактырбайт. 

Жашынып калган балалык, 

Жалынган менен таптырбайт. 

 

Кыйынды билбес жаштык кез, 

Кыйлага чейин бөлүнбөйт, 

Кыйытып аста кеп айтсаң, 

Кыйкымдап сени бөлүн дейт. 

 

Кыз-келин менен жүрчү убак, 

Кыр ашып кеткен карасаң, 

Кыйкырган менен көрүнбөйт! 

 

Кесирлүүдөн кыз алсаң, 

Керилген төшөк сеп келбейт. 

Өз теңтушуң болбосо, 

Келиндерге кеп айтсаң, 

Эч убакта жактырбайт. 

 

Ошондо түшөт оюңа, 

Орой сөз уксаң жаштардан, 

Төккөндөй шорпо мойнуңа. 

«Өткөн экен убак» деп, 
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Жатасың тынчып ордуңа. 

 

Чачың буурул болгондо, 

Чардап өткөн балалык. 

Чаап кетет жолуна, 

Чакырсаң келбейт ордуна. 

 

Эр элүүгө келгенде, 

Эрк бербей түшөт жолуна, 

Эсил кайран жаштык деп, 

Эртели-кеч дайыма, 

Эстесең келбейт ордуна! 

 

Акбараң мылтык асынып, 

Кырдасаң келбейт балалык. 

Обонуңду көтөрүп, 

Ырдасаң келбейт балалык. 

Карылыкты «кеткин» деп, 

Балалыкты «келгин» деп, 

Чырдасаң келбейт балалык. 

Көкбараң мылтык көтөрүп, 

Кырдасаң келбейт балалык. 

Көңүлүңдү көтөрүп, 

Ырдасаң келбейт балалык! 

Карылыкка бакырып, 

Балалыкты чакырып, 

Ошо, чырдасаң келбейт балалык. 

Балалык колдон кеткен соң, 

Ак сакалдуу кишидей, 

«Сиз» десең келбейт балалык. 

Мээнет тартып кыйналып, 

Иштесең келбейт балалык. 

Жоо жарагың байланып, 

Жолоочу болсоң шайланып, 

Бир колуңдан кеткен соң, 

Ошо, издесең келбейт балалык. 

 

Балалык колдон кеткен соң, 

Дөбөгө чыгып оштонуп, 

Төгөрөктү козголтуп, 

Бакырсаң келбейт балалык. 

 

Ак боз бээ союп бүлүнүп, 

Алдынан өтүп жүгүнүп, 

«Айланайын, жаштык» деп, 

Ошо, чакырсаң келбейт балалык. 

 

Алтымыштын өзүндө, 

Ак ала болот сакалың, 

Абалкыдай алың жок, 
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Арманын айтып жатамын. 

Ашыкча дөөлөт жаштыкты, 

Арбыныраак кылбаган, 

Ар дайым эстеп капамын. 

Көк ала болот сакалың, 

Көкүрөк дадил дарман жок, 

Көйгөйүн айтып жатамын. 

Көрүнөө дөөлөт жаштыкты, 

Көбүрөөк эле созбогон, 

Көп эстеп, ойго батамын. 

 

Батаар күндөй ылдыйлап, 

Барган сайын кыялап, 

Өтүп барат өмүрүң. 

Кайра келгиз жагына, 

Көчүп барат өмүрүң. 

 

Кара-Сууну кыдырып, 

Бойлосоң келбейт балалык. 

Кара жаның куш кылып, 

Ойносоң келбейт балалык. 

Көркөмдөп үйдү тиктирип, 

Көп малдын бирин сойдуруп. 

Түпсүз ойго сен батып, 

Көңүлүң коюп түн бою, 

Ойлосоң келбейт балалык. 

Аккан сууну айланып, 

Бойлосоң келбейт балалык., 

Аманат жанды куш кылып, 

Ойносоң келбейт балалык. 

Дөбөгө боз үй тиктирип, 

 

Төөнүн бирин сойдуруп, 

Түпсүз ойго сен батып, 

Ошо, ойлосоң келбейт балалык! 

Кара өзгөй, калп айтсаң, 

Карып жанга күч келет. 

Картайганда пендеге, 

Өлүмдөн кабар үч келет. 

 

Келген эмей эмине? 

Жетимиштин өзүндө, 

Этиң качып какаят, 

Ээкте сакал агарат. 

Эринчеек болуп кайран жан, 

Эңиштеп кетет талаалап. 

Ээликме кыял, жаштык кез, 

Эстесең келбейт сабалап. 

Эшикте басып жүрөсүң, 

Эрмектеп малың каралап. 
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Жетимиштин өзүндө, 

Кара сакал ак болот, 

Калп айткан менен болобу, 

Кайта турган чак болот. 

Каңырыш угуп кулагың, 

Катындар сенден жат болот. 

 

Өз башыңа келгенде, 

Өйдөлөтпөй мойнуңдан, 

Минет экен карылык. 

Өз өкүмүн эң кыйын, 

Билет экен карылык. 

Өмүрүң ада болгуча, 

Жүрөт экен зарыгып! 

 

Керт башыңа келгенде, 

Келтектебей жонуңа, 

Минет экен карылык. 

Токсон түрдүү амалын, 

Билет экен карылык. 

Качан ажал жеткенче, 

Жүрөт экен зарыгып! 

 

Кер мурутуң ак болот, 

Кейиген менен болобу, 

Кете турган чак болот. 

Кейитип укпай кулагың, 

Келиндер сенден жат болот. 

 

Сексен жаштын өзүндө, 

Сенделип жеткен кезиңде, 

Сер сакалың сербейтип, 

Сереп салып турасың, 

Эрте кеч малдын четинде. 

Эки тизең ийрейип, 

Эпке келбейт кечинде. 

Эңкейсең белден күч кетет, 

Эки колдон иш кетет. 

Эмшеңдеп комсоо жарашпай, 

Ээктен кашка тиш кетет. 

Эндиксиз кызыл бет кетет. 

Ээндетип өзүңдү, 

Эл ичинен четтетет. 

Эриктүү жаштык түгөнүп, 

Эрме чөлгө беттетет. 

Ак бото белден кур кетет, 

Айнектей жүздөн нур кетет. 

«Кейикчээл болбой отур» деп, 

Кемпириңе тилдетет. 
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Көркүнөн кеткен карылык, 

Көңүлүңдү зилдетет. 

Маңдайда чырак көз кетет, 

Балдарга жакпай сөз кетет. 

Адаштырып оюңдан, 

Акылың менен эс кетет. 

Карчыгадай жигиттик, 

Катаал кез менен кездешет. 

Калжаңдатып текедей, 

Карылык түбү жеп кетет. 

 

Токсонго барсаң тосоорсуң, 

Толукшуган өмүрдү, 

Токтобостон жокторсуң. 

Арыбасаң жүзгө чыгарсың, 

Асыл жан менен коштошуп, 

А дүйнө көздөй жылаарсың. 

 

Карып кетет кайран жан, 

Караанын деги көрсөтпөй, 

Каякка кетет зирек жан? 

Эскирип кетет эсил жан, 

Элесин деги көрсөтпөй, 

Эмине болот зирек жан? 

 

Ак боз аттай зуулдап, 

Аккан суудай шуулдап, 

Кирип кетет турбайбы. 

Ааламда жайы белгисиз, 

Акылың деги жеткисиз, 

Эрип кетет турбайбы. 

 

Көк жоргодой зуулдап, 

Көктөмдө суудай шуулдап. 

Кирип кетет турбайбы. 

Кабары деги белгисиз, 

Кармап кууп жеткисиз, 

Житип кетет турбайбы! 

 

Кайгырасың, каласың, 

Кайтканды кайдан табасың? 

Карылык кууп жеткенде, 

Кайран жаш өтүп кеткенде, 

Карыз деп кимге барасың? 

 

Өкүнөсүң, каласың, 

Өткөндү кайдан табасың? 

Өмүр өтүп кеткенде, 

Өлүм кууп жеткенде, 

Өпкөлөп кимге барасың? 
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Кекенесиң, каласың, 

Кеткенди кайдан табасың? 

Кезектүү өмүр өткөндө, 

Кесирлүү өлүм жеткенде, 

Келе деп кимге барасың?.. 

 

Азбы-көппү көрөөр күн, 

Ар кимиңе бөлүнгөн. 

Саламат болсоң көрөөрсүң, 

Сактасын кудай өлүмдөн...
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Дүнүйө (Биринчи түрү) 

 

Асман, Ай, жылдыз бүткөндө, 

Улангансың, дүнүйө. 

Жер титиреп бүткөндө, 

Куралгансың, дүнүйө. 

 

Он сегиз миң Ааламды, 

Бир жараттың, дүнүйө. 

Кемтиги жок эч жерде, 

Куп жараттың, дүнүйө. 

Аял менен эркекти, 

Жуп жараттың, дүнүйө. 

Адамзаттын ичине, 

Кут жараттың, дүнүйө! 

 

Жан-жаныбар, бүлөнү, 

Бүт жараттың, дүнүйө. 

Көбөйттүрүп ар жакка, 

Шүк тараттың, дүнүйө. 

 

Булбул менен чымчыкты, 

Бакта кылдың, дүнүйө. 

Баардагы пашааны, 

Такта кылдың, дүнүйө. 

 

 

Аркар менен кийикти, 

Ташта кылдың, дүнүйө. 

Жетип алар ажалды, 

Башта кылдың, дүнүйө. 

 

Бир-бирине окшотпой, 

Башка кылдың, дүнүйө. 

Эки беттин албырган, 

Нурун алдың, дүнүйө, 

Атасынан баласын, 

Мурун алдың, дүнүйө! 

 

Сайдагы жолду карачы: 

Сары килем жаптырып, 

Сары аркан менен тарттырып, 

Санжырга менен төө өткөн. 

Саймалуу калпак кийгенден, 

Сайышып жоого киргенден, 

Санатсыз нечен эр өткөн. 

Адамдан артык туулган, 

Ааламга салган чуулган. 

Атабыз Манас шер да өткөн! 
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Капталда жолду карачы: 

Карагер жылкы бээ өткөн, 

Калы килем жаптырып, 

Кара аркан менен тарттырып, 

Көркөмдүгүн арттырып. 

Калкайып каймал төө өткөн, 

Кайырма калпак кийгенден, 

Кайрылбай жоого тийгенден, 

Кармашып жоону сүргөндөн. 

Көкчө менен Алмамбет, 

Кошой, Сыргак, Чубактай, 

Көк жалдардай шер да өткөн! 

 

Тоо бузулуп, түз болду, 

Токтоп айтар иш болду. 

Түз бузулуп, тоо болду, 

Түзүктөп айтар иш болду. 

Бел бузулуп, жер болду, 

Белгилеп айтар кен болду. 

 

Эгини менен жер өттү, 

Эрдемсинген эр өттү. 

Жер каптаган сел өткөн, 

Жаңырган далай эл да өткөн!.. 

Буга күбө ким болду? 

 

Асмандагы жайнаган, 

Ай, жылдыз менен Күн болду. 

Көрбөгөн да билбеген, 

Канча жан өлүп тим болду! 

Дагы күбө ким болду? 

 

Чарчаганды билбеген, 

Чатак салып жиндеген, 

Төгөрөктүн төрт бурчун, 

Төрт айланып желдеген. 

Кармасаң колго келбеген, 

Же көрүнбөгөн көзүңө. 

Же келбеген эсине. 

Булутту айдап түрүлтүп, 

Бир ачуусу келгенде, 

Белди ашыра сүрүлтүп. 

Шамал күбө бул болду! 

 

Байыстабай бир азга, 

Өткөнүн көрчү, дүйнөнүн. 

Артынан жоо куугансып, 

Көчкөнүн көрчү дүйнөнүн. 

Бир жалбырттап, бир жерде, 
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Өчкөнүн көрчү, дүйнөнүн! 

 

Кирген суудай шаркырап, 

Акканын көрчү, дүйнөнүн. 

Жерден берип ырыскы, 

Бакканын көрчү дүйнөнүн. 

Түгөнбөгөн мезгилден, 

Ашканын көрчү, дүйнөнүн. 

Чакырып тойго жаткансып, 

Шашканын көрчү, дүйнөнүн! 

 

Күн менен түндү камчылап, 

Өтүп жаткан, дүнүйө. 

Журттан-журтка ташынып, 

Көчүп жаткан дүнүйө. 

Бири күйсө, бирөөбү, 

Өчүп жаткан дүнүйө! 

 

Түшпөсүн деп Ай, жылдыз, 

Бышык кылган дүнүйө. 

Таң калтырып, адамды, 

Кызык кылган дүнүйө!.. 

Өлүм менен коркутуп, 

Сызык кылган дүнүйө! 

 

Баш учуна күлүк ой, 

Учуп жеткис дүнүйө. 

Ойлоп-ойлоп отурсаң, 

Түбү чексиз дүнүйө. 

Керемети дүйнөнүн 

Эстен кеткис дүнүйө!.. 

 

Күндүн нуру сыяктуу, 

Күйүп турган дүнүйө. 

Бадасындай алпештеп, 

Сүйүп турган дүнүйө. 

Кайра баштап, кайгыны, 

Үйүп турган дүнүйө! 

 

Башчы болуп жүрсүн деп, 

Баш жараткан, дүнүйө. 

Ооз, мурун, көз үстү, 

Каш жараткан, дүнүйө. 

Кемтиги жок эч жерде, 

Саз жараткан, дүнүйө. 

Акылманды ар элде, 

Аз жараткан, дүнүйө! 

Кор болбостон жүрсүн деп, 

 

Акыл берген дүнүйө. 
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Жердин үстүн тепсетип, 

Бакыр берген дүнүйө. 

Кээ бир жерге чөп бербей, 

Такыр берген дүнүйө! 

Кыдырсын деп Ааламды, 

Шамал кылган дүнүйө. 

Оргон буудай өзөгүн, 

Саман кылган дүнүйө. 

Түрдөн-түргө өткөрүп, 

Амал кылган, дүнүйө! 

Жарык кылган Ааламды, 

Күнү сонун дүнүйө. 

Асмандагы Ай, жылдыз, 

Түнү сонун дүнүйө. 

Жаз чыкканда жайнаган, 

Гүлү сонун дүнүйө. 

Булбулдардын сайраган, 

Үнү сонун дүнүйө. 

Төрт түлүгү жайлаган, 

Төрү сонун дүнүйө. 

Төрлөрүндө жайнаган, 

Чөбү сонун дүнүйө. 

Каз-өрдөгү калкыган, 

Көлү сонун дүнүйө. 

Айта берсем ыр менен, 

Көбү сонун дүнүйө.
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Дүнүйө (Экинчи түрү) 

 

Чыгыштан күндү Батышка, 

Жүргүзгөнүн карачы. 

Ааламдын шам чырагын, 

Күйгүзгөнүн карачы. 

Кудуретин жараткан, 

Билгизгенин карачы! 

 

Күн кыдырып көк менен, 

Жөнөгөнүн карачы. 

Жарык нурга балкытып, 

Бөлөгөнүн карачы. 

Канча жанды жаратып, 

Төрөгөнүн карачы!.. 

 

Ай айланып асмандан, 

Каттаганын карачы. 

Бир орунда тынч алып, 

Жатпаганын карачы. 

«Саманчынын жолу» дейт, 

Бүт жылдыздар чачырап, 

Батпаганын карачы!.. 

Канаты жок Ай, Күндү, 

Учурганын карачы. 

Адаштырбай жолу жок, 

Туш кылганын карачы. 

Айтып бүткүс сооптуу 

Иш кылганын карачы! 

 

Жылдызды көккө толтуруп, 

Ай кылганын карачы. 

Жасаганын жараткан, 

Шан кылганын карачы. 

Жалгыз жарым койбостон, 

Пай* кылганын карачы!.. 

 

Өткөн мезгил артына, 

Кайтпаганын карачы. 

Бүгүн көргөн эртең жок, 

Кубулганын баяндап, 

Айтпаганын карачы. 

Улукман аке баш болуп, 
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Канча акылман табып өттү, 

Өлүм сырын эч бири, 

Таппаганын карачы! 

 

Асман, жердин арасын, 

Кең кылганын карачы. 

Жерден берип ырыскы, 

Эл кылганын карачы. 

Жетиштирбей бир жерин, 

Дайыма кем кылганын карачы! 

Кезектешип төрт мезгил, 

Келгендигин карачы. 

Керектүүсүн жандууга, 

Бергендигин карачы. 

Караңгыны жарыктык, 

Жеңгендигин карачы?! 
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SONUÇ 

 

Sonuç olarak Kırgız klasik akınlarından Kökö oğlu Ötö, Kırgız Aytış kültürüne 

geniş konuda hiç şüphesiz zengin miras bırakmıştır. Çocukluktan tutun Dünyanın 

yaratılışı, onun güzellikleri ve birçok daha Türkçeye tercüme edilmemiş diğer konularda 

söylediği bilgin sözleri. Türk edebiyatına böyle bir klasik akının ‘ırlarını’ tercüme 

ettiğimden çok memnunum çünkü Kırgız kültürünü, ruhunu anlamak hiç şüphesiz onun 

klasik akınlarını anlamaktan geçer. Böyle bir çalışmayı birçok değerli hocalarımızın 

yanında bana bu çalışmamı yapmamda vesile olan Göksel Öztürk hocama ayrıca 

tekrardan teşekkür ederim. Bu tez çalışmasının araştırmacılara ve Türk Dili ve 

Edebiyatı alanındaki çalışmalara faydalı olmasını dilerim. 
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