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Құрастырушыдан 

 
Облыстық № 2 әмбебап ғылыми кітапханасының әдістеме-

библиография  бөлімі ақын, баспагер, аудармашы, Қазақстан Жазушылар 

Одағының мүшесі Бақыткерей Ысқақовтың 75 жасқа толуына орай  «Өлкесін 

өлеңмен өрнектеген» атты библиографиялық көрсеткішін оқырман назарына 

ұсынды  
      Белгілі ақын Бақыткерей Ысқақаовтың қаламынан туған өлеңдер мен 

поэмалардың бәрі де туған жердің табиғатын суреттеуге, адам бейнесін жан-
жақты көрсетуге, өмірдегі күрестің мәнін философиялық оймен жеткізуге 

арналған. Өз даусына лайық тақырып таңдап, оны өзінше жырлап, өмір 

құбылысын қамту жағынан, авторлық ойды бейнелеу ерекшелігі жағынан 

болсын, өзіндік сипатпен көңілге жылылық ұялатып, оқырман мен ақын 

арасын жақындата түскендей. 
Библиографиялық  құралға Б. Ысқақовтың өмірі мен шығармашылығы 

жайындағы ақпарат жинақталған. Көрсеткішке баспасөзде жарияланған 

мақалалар мен кітапхана қорында бар материалдар енгізілген. Әдебиеттер 

бөлімдер бойынша жүйеге келтірілген, бөлім ішіндегі материалдар 

хронологиялық ретпен орналастырылған. Бөлімдер ақын еңбектерінің, 

мерзімді басылым бетіндегі жарияланымдарының, оның өмірі мен қызметі 

жайындағы кітаптары мен ол туралы мақалаларының тізімінен тұрады. 
Басылым соңында көмекші құрал ретінде  есімдердің алфавиттік 

көрсеткіштері берілген. 
Библиографиялық көрсеткіш әдебиетшілерге, ғалым-зерттеушілерге, 

студенттерге, кітапхана қызметкерлеріне, ақынның шығармашылығымен 

тереңірек танысқысы келетін барша жыр сүйер қауымға арналған. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                            Өлең өзегіндегі өмір 

 
    Қазақтың белгілі ақыны, баспагер, аудармашы, 

Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесі, Аманкелді 

ауданының Құрметті азаматы Ысқақов Бақыткерей 

Зәйкеұлы 1945 жылы Қостанай облысы, Арқалық 

ауданындағы Қайыңды ауылында дүниеге келген.   
1972 жылы Абай атындағы Қазақ педагогикалық 

институтының филология факультетін бітірген. Сол 

жылы Жазушылар одағында көркем әдебиетті насихаттау 
бюросының нұсқаушысы болып қызмет атқарады. Одан кейін Қазақстан 

Мемлекеттік баспа комитетіне аға редактор, содан соң «Жазушы» баспасына 

редактор болып ауысады.  
      Ақын өлеңдері облыстық, республикалық газет-журналдарда 

жарияланып, 1975 жылы «Көктем тынысы» атты жас ақындар жинағына енді. 

Содан бері жиырмадан астам жыр кітабы жарық көрген. Ақын өлеңдерінің 

негізгі нысаны жас ұрпақ тәрбиесі, аға буын өнегесі, адам тағдыры, өмірдегі 

игі өзгерістер. Адал достық, айнымас махаббат, адамгершілік 

тақырыбындағы шығармалары өзіндік бояу, өзіне тән өрнегімен 

ерекшеленеді. Ол өз дауысына лайықты тақырып таңдап, оны өзінше 

жырлап, өмір құбылыстарын қамтуы жағынан болсын, авторлық ойды 

бейнелеу ерекшелігі жағынан болсын өзіндік сипатпен көңілге жылылық 

ұялатып, оқырман мен ақын арасындағы жібек желіні ширата түсуге шебер. 

Ақынның лирикалық өлеңдеріндегі осы қасиеті көлемді жыр, дастандарында 

да көрініс тауып, ұзақтығына қарамай оқырманды үйіріп әкетеді. Ақын 

қаламынан «Көшпенділер» (Тұмар ханым тұлғасы), «Мүйізді Өтеген батыр», 

«Жәуке», «Бір туар» (Қошқарұлы Жәнібек бейнесі), «Дала қыраны» 

(Амангелді тұлғасы), «От шеңбер» (Құныскерей Қожахметов туралы), «От 

шайнаған ұл» (Мұстафа Шоқай өміріне арналған), «Тас мүсіндер сөйлейді» 

(Эстониядағы Саласплис концлагері хақында), «Әбдіғапар хан» сияқты 

халқымыздың тарихы мен ардагер ұлдарына арналған поэмаларымен қатар 

бүгінгі күн тақырыптарын арқау еткен, «Біртума Бекзат-ай», «Дүбірлі дәуір», 

«Өміршең өнер өзегі», «Ғашық жүрек» (1977), «Тәкаппар таулар» (1979), 

«Маржан тұма» (1982), «Шыршалы шың» (1982), «Жол айрығы» (1985), 

«Найзағай жарқылы» (1986), «Бұлттар таудан тарайды» (1989), «Бұлттағы 

бұлақ» (1992), «Той төбе» (1996), «Бес тас» (1993), «Жүрегім жұлдыздар 

ұясы» (2004), «Тәңір құсым» (2005), «Күн – ілгері» (2009) атты жыр 

жинақтарын шығарды.  
     Оның орыс тілінде «Разбег» (1986), «Горная высь» (1988) атты кітаптары 

жарық көрді. 
     Ол тек ақын емес өзін аудармашы қырынан да көрсете білді. Татар ақыны 

М.Хұсайыновтың «Сүйемін сені», монғол ақыны Ж.Дашдондогтың 

«Күншуақ» атты өлең кітаптарын аударған. Сондай-ақ Т.Шевченко, 



Тоқтоғұл, М.Исаковский, Б.Слуцкий, В.Кулемин, Я.Козловский, О.Фокина, 

М.Познанская, т.б. ақындардың өлеңдерін аударуға қатысты. 
      Ақынның өлең-жырлары орыс, татар,қырғыз, ұйғыр тілдеріне аударылды. 
Бірнеше дүркін республикалық, аймақтық жыр мүшәйраларының жүлдегері 

атанды. 
      Терең ойлылық, азаматтық пафос, адамға, елге деген махаббат сезімі 

оның әр өлеңінің өн бойынан есіп тұратын ақиық ақын Бақыткерей Ысқақ 
2010 жылы 65 жасқа қараған шағында дүниеден озды. 
Жыр сүйер қауым барда жерлесіміз Бақыткерей Ысқақтың өлеңдері мәңгі 

өмір сүрері анық. 
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Облыстық № 2 әмбебап ғылыми кітапханасының абонемент бөлімі ақынның 75 

жылдық мерейтойына орай «Шуақты көңіл жырлары» атты кітап көрмесін      
                                         оқырман назарына ұсынды 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Абай атындағы ҚазПУ-де өткізілген еске алу кешіндегі кітап көрмесі 



 

 
 
        
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ақын Бақыткерей Ысқақовтың шығармашылығы туралы  
                              тақырыптық папка   жиынтығы 
                                          
 

                               
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 



         Ақын жайлы лебіздер: 
 
  
 

«...Адам өмірінің таңертеңі, түсі, кеші бар. Әрқайсысының өзіне тән 

көңіл күйі, сыры бар. Бақыткерей солардың бәріне ақындық 

сезімталдықпен назар аударып, үлкен шабытпен жырлап келеді...»  
 
                                                                                                      Сапабек Әсіп, 
                                                                                            жазушы-журналист                
 
 
 
            
 
 «…Оның өлеңдері өмірдің өзіндей қарапайым. Олардан жалған бір 

дыбыс, артық бір сөз көрмейсің. Өйткені, Бақыткерейдің өзі де сондай 

болатын. Ал өлең ақынның жаратылыс бітімі мен табиғатынан тұрады  
ғой…». 
 
                                                                                                 Темірхан Медетбек, 
                                                                                      Мемлекеттік сыйлықтың  
                                                                                                                    лауреаты 
 
 
 
 
        
 
 
 
 «...Бақыткерей жырларының негізі - ол адалдықтан, адамға деген   

махаббаттан туатын жырлар...». 
 
 
                                                                                                 Ғалым Жайлыбай, 
                                                                              ақын, Қазақстан Жазушылар    
                                                                       Одағы төрағасының орынбасары 
 
 
 



 
 
                                   Қоңыр әуен 
                     (ақын Б. Ысқақтың 50 жылдық мерейтойына арнау) 
     
                             Кеудеңде қоңыр әуен қоңыраулап, 
                             Шығыпсың елу өрге омыраулап. 
                             Айқара құшақ ашып ақынына, 
                             Алдыңнан аулың шықты көңіл аулап. 
 
                             Қала ма бұл шақта күй ағытылмай, 
                             Шырқайды бозторғай ән жағы тынбай, 
                             Торғай да биыл қатты тасып еді, 
                             Өзіңнің шамырқанған шабытындай. 
 
                             Тербетіп әуел бастан өлең бесік, 
                             Өсіп ең сағым қуып, селеу кешіп. 
                             Өн бойы нұрға толы, сырға толы, 
                             Далиған далаң жатыр сәлемдесіп. 
 
                             Өрен ең шыққан кеңдік қанасынан, 
                             Өлең ең дауа тапқан даласынан, 
                             Сауыры Сарыарқаның Сарторғайдың, 
                             Саулайды саумал ауа сабасынан, 
                             (Айналып жатыр бүгін баласынан). 
 
                             Бір бақыт – бауыр бүтін, басың аман, 
                             Жырлатып жолдас болар досың әмән. 
                             Ер жасы – елу жасың құтты болсын, 
                             Балаша аңқылдаған асыл ағам! 
 
                             Зымырап жарты ғасыр қалай өткен, 
                             Өр даусың отызыңдай шыға ма өктем? 
                                    Жарайды онда тұрған мәселе жоқ, 
                             Көңілі ақындардың мәңгі көктем! 
 
                             Әспеттеп мерейіңді асырғасын, 
                             Аян ғой жұртыңнан сыр жасырмасың. 
                             Құдайға шүкір қашқан құтылмайды, 
                             Қиқулап қос жиырма бес қосылғасын. 
                             Алпыс та басыңнан құс асырмасын, 
                             Екпінің жетпісте де басылмасын! 



 
                              
                             Құшақтап қалай деуші ең хал-жағдайың, 
                             Қашан да қара үзбейді көкжалдарың. 
                             «Бақаңның тойы – өлең-жырдың тойы», – 
                             Деп еді ақ тілекті Әбжан – дарын. 
                             Ылайым бола берсін тойың дәйім, 
                             Дарытпай қызғаныштың сойылдарын. 
                             Сенемін досың түгіл дұшпаныңның, 
                             Түбінде толығынан мойындарын! 
 
                             Желгенде алдыңнан жел аңқылдаған, 
                             Жан едің жар тұрса да тартынбаған. 
                             Тілегім шүйілгенін құтқармасын, 
                             Шабытың тоят тілеп шаңқылдаған. 
 
                                                                         Самат Асқар 
 
 
 

 
                   СЕГІЗ ӨНЕР СЕРІСІ БАҚЫТКЕРЕЙ 

 

          Бір өзінде аты бар екі адамның, 

          Бір өзінде күші бар жеті адамның. 

          Өлең керек дәл оны сипаттауға, 

          Әсері аздау әңгіме, мақалаңның. 

 

          Сегіз өнер сыйғандай бір басына, 

          Еріп жүргім келеді кіл қасына. 

          Көңілім өсіп қараймын қайта - қайта, 

          Еңгезердей еңселі тұлғасына. 

 

          Біраз жүрді ой аңдап, білім бағып, 

          Бой күткен жоқ, Кавказ бен Қырым барып. 

          Бар мейірім бетіне жиылғандай, 

          Бір қараса қой көзі күлім қағып. 



          Өсек-аяң айтпайды есіткенмен, 

          Сыртта қонып жатпайды, 

 кешікккенмен. 

          Өзім деген кісіге, 

          Ойланбастан, 

          Үстіндегі көйлегін шешіп берген. 

Серік ТҰРҒЫНБЕКОВ 
 

                      БАҚЫТКЕРЕЙ  БАУЫРЫМА 
                            

                          Бақыткерей бауырым! 

           Өлең болды қаруың. 

           Жыр жолында 20 жыл 

          Тарттың азап ауырын. 

          Шамырқанған шабытпен, 

          Жаздың жырдың тәуірін. 

          Жігіт болып жұғымды 

          Сүйдің Елдің аруын... 

          Ел де сені сүйеді- 

          Қала, дала, аулың! 

          Қырқасында қырықтың, 

          Өлең жаз деп өндіріп- 

          Сұрайды енді дәуірің! 

          Ұзақ болсын өмірің, 

         Бұл тостыны көтерем, 

         Өзің үшін, бауырым! 

    

                                   Ағаң Мақсұт. Алматы, 13 май 85 жыл. 



 

 

                           СЕНБЕЙІН БЕ,СЕНЕМ БЕ?... 

                     (ақын БАҚЫТКЕРЕЙДІҢ рухына) 

 

        Өрісі едің иен көктің, 

        Торысы едің еңбектің. 

        Қайғы жұтып біз қалдық, 

        Қайрылмасқа сен кеттің. 

 

       Көзін салған әлемге, 

       Ізін салған өлеңге. 

       Енді сені жоқ дейді, 

       Сенбейін бе, сенем бе? 

 

      «Қайғырғандар қапылсын»,– 

      Дегенің бе, батыр, шын. 

      Төрде отыр ең сен кеше, 

      Төрде бүгін жатырсың. 

 

      Қимай сендей асылды, 

      Көзден маржан шашылды. 

      Кеткенің бе тым құрса, 

      Бір көрсетпей басыңды. 

 

     Тағдыр салса құрықты. 

     Тарпаң да іштен тыныпты. 

      Қайдан табам енді мен, 

     Лайы көп заманда 



       Сен секілді тұнықты?! 

       Бастай бере ғасырды, 

       Дем–тынысың басылды. 

       Алдаркөсе ақын көп, 

       Қайдан табам сен сынды, 

       Ақын–Қожанасырды? 

 

       Күн келеді азалы, 

       Алтыннан мыс озады. 

       Қайдан табам енді мен, 

       Қоспасы көп заманда 

       Сен секілді тазаны. 

 

       Шерте берсем шер, ойды, 

       Шөл басады көмейді. 

       Ақын Бақыт табылар. 

       Қайдан табам мен енді 

       Адам –Бақыткерейді?! 

 

       Өрт тигенде өнерге, 

       Не айта аламын мен елге. 

       Бірақ сәтте айналдық 

       Бір ақыны кем елге. 

 

      Ақыны өлгіш заманда, 

      Ақын керек көмерге. 

      Бақыткерей өтіпті–ау 

      Сенбейін бе? Сенем бе?!   

                                                  Абзал БӨКЕН. 03.01.2020 



 

                                Сағыныш 
 
                    Аңсаймын, туған жерді, 
                                            Текті Елімді, 
                    Қоңыр күз, 
                                           Ақпан қысты, 
                   Көктеміңді. 
                   Мен сенен әкеткем жоқ жұтым ауа 
                   Бүгінің, болашақты, өткеніңді. 
 
                   Өздеріңде, Махаббат-сағынышым, 
                   Сағынышым – өлмейтін ақын-құсым. 
                   Құсым сенің төбеңде шарықтайды 
                   Қанатым көк нұрына шағылыссын! 
 
                  Шырайлы, ақ шуақты, 
                                                           аппақ таңым, 
                  Сипалап талдың қызыл моншақтарын! 
                  Керімсал, кер далаға 
                                                          мал өргізіп 
                  Жарты сағат жүрсе ғой, 
                                                          Малсақ Жаным! 
 
                  Түспейді бұл өлкеге көктен Кісі, 
                  Келеді ұмытылып өткен ісі. 
                  Шоқаяқ жоқ, плита үстіндегі 
                  Шайдың да қоңырайып кеткен түсі. 
 
                 Үйлері, 
                  Қоңырайып, малдары да, 
                  Мал баққан үлкен-кіші жандары да. 
                  Қарайды сағым көзбен, 
                                                             Танымастай 
                  Менімен өткен жастық жылдарына?! 
 
                  Ойланып, еске түссе, сол Ауылым, 
                  Күн-түні, сағынышпен ауырамын. 
                  Ауырамын салмақ сап Жүрегіме! 
                  Аман болсын, Туған жер, Бауырларым! 



 
                                                       
                                             Құс қанаты 
 
 
 
 
Шұғылалы шыңдарға, 
  Қонбай ұшып заңғарға. 
   Шырай төккен шығыстан, 
       Келді көктем қырларға. 

 
                                       Тізбегімен ағылған, 
                                           Жетті көлге сағынған. 
                                             Күмбез көктің – аққаулар, 
                                                   Қоңырауы соғылған. 

 
  Тырна айналды аспанда, 
     Гүл хауызын ашқанда. 
         Дөң жастанып жазира 
             Қарап жатыр құстарға. 

 
Дымқыл бүркіп таң алды, 

  Ызғар тартты самалы. 
               Жаңбыр соңы қарлатып, 
                    Басып қалды даланы. 

 
Құстар кірді тоғайға. 
     Қарлы суық оңай ма? 
          Бір тәулікке сыр бермей 
               Төзу керек қалайда. 

 
                         Біз білмейтін құдірет, 

                                     Ақ көңілі үлбіреп. 
                                                       Қанатына құстардың, 

                                                                          Қарын жапты соңғы рет! 
 
 

 
 
 



 
                                                                    
                                          Торғайым 
 
 
                             Жайқалған нуы, 
                              Толқыған суы- 
                              Торғайым, 
                                                   
                                                  Шағала шуы, 
                                                  Қаз, үйрек, қуы 
                                                  Әрдайым. 
                              
                               Асығам Саған, 
                              Жыл сайын барам, 
                              Мазаңды ап. 
                                                         
                                                    Қуаныш табам, 
                                                         Жаңарып санам 
                                                          Аспандап. 
                           Ақ бидай толы, 
                           Даланың жоны, 
                           Сар толқын. 
                                                       
                                                        Қалдырмай шетке, 
                                                        Көтерген көкке 
                                                        Бар Халқым! 
 
 
 
 
 
 



 
                                  Мен – алашпын 
 
             Мен – Алашпын; 
             Аждаһанмен арбасқан, 
             Озбырлардың жағасына жармасқан. 
             Боран, 
             Аяз, 
             Дауылына қарамай 
             Қарағайдай 
             Жарып шыққан жартастан. 
             Өсуімді тоқтата алмас қар басқан, 
             Ырыс болам пенделерге қарны ашқан. 
             Дәулет берем, 
             Бақыт құсын қондырып 
             Дінім берік, 
             Тілім өткір алмастан. 
             Мен – Алашпын; 
             Еркіндікті жақтаймын. 
             Әділетті, Адалдықты ақтаймын. 
             Тисең менің, Намысыма, Арыма, 
              Оқпанға сап жүрегімді оқтаймын. 
              Жер жүрегі  – 
              Дүрсілдейді кеудемде, 
              Отырса да озбыр ниет желкемде. 
              Жата алмаспын  – 
              «Бір құдайдың ісі» – 
              Тұзға салған ақ сүйектей өлкемде, 
              Орындатқан алдаспанмен әмірін 
              Мен – Алашпын; 
              Терең жайған тамырын. 
              Атан қомы, 
              Ат жалында күн кешіп, 
              Жебе ұшына, 
              Байлап атқан тағдырын. 
              Қилы заман, 
              Соқпағымен алға астым, 
              Ер – Алпамыс, Қобыланды, 
              Манаспын! Көк – Бөрілі,  
 



                               
 

                                Дүбірлі – дәуір  
  

                                       Поэма 
Торғай бойындағы Ұлт – Азаттық Азамат соғысының ардагерi  
 Әбдіғапар – хан мен сарбаз Жағыпар Жанбосынұлына. 

 
Дауыл алды.  

  
 Дәміміз осы болар әлі татар.    

  Хан болған он үш болыс, үш Торғайда  
       Патшаға екі ғасыр болдық отар, 
                 Жігіттің сұлтаны еді – ау Әбдіғапар. 

/Файзолла Сатыбалдыұлы/ 
  
               Күн күркіреп,  

        шарт сынғанда найзағай. 
               Жер солқ етті,  

              тітіркеніп, ой, Аллай! 
              Қара бұлттың,  

          құйрық, жалы таралып 
              Жүйткіп ақты  

      көлден ұшқан – армандай. 
 
             Торғай өзен,  

            толқындарын тербетіп, 
             Қос қапталы,  

                  құба талды өрлетіп. 
            Ағып жатыр,  

                           қанша ғасыр,  
             кім білген 
            Тасығанда,  

              етек, жеңін көлдетіп. 
 
           Торғай бойы,  

          ауыл жайлау қонысы, 
           Талы отын,  

             малға пана қамысы.  
           Осы жерде,  

         туып - өскен адамның 



            Табиғатқа  
           тартып туған –  

          Намысы! 
 
            Жусанды жер,  

           өлең, қияң, бетеге. 
            Ақселеудің,  

           ұшы кірер денеңе. 
            Көкпек жота,  

                     тобылғылы,  
           шилі еңіс 

            Ақ тікенек, 
     кигіз үйдей – белеңде. 

 
            Өзенінде,  

          алабұға, шортаны, 
           Ақ қайраны,  

        жағалауда арманы. 
           Тоғай іші,  

  қоян, түлкі, қасқырлар 
           Судың үсті,  

         аққу, үйрек, қаз әні. 
 
            Қыр шалғында  

     дуадақ жүр тырнамен, 
            Тастың беті,  

       көгеріп тұр қынамен. 
             Күзен, зорман  

          суыр дала аңдарын 
             Қақпан жайып,  

        жиып алған арбамен. 
 
             Киік келіп,  

          құралайын өргізген, 
             Баллар ұстап,  

       қолға үйретіп емізген. 
             Табын, табын,  

          жүйткігенде жотада 
             Толқындардай,  

    атып шыққан теңізден! 
 
             Торғай бойы,  

 қалың қыпшық қонысы, 
              Қарабалық,  Нияз,  

            



 Бегімбет, Торысы, 
                 Туып өскен,  

  Тілеулі, Иман, Наурызбай 
                  Ханы болған,  

   Әбдіғапар – арысы! 
 
                  Төлек – Жауке,  

        Сары Қошқар батырлар, 
                  Кеңес - Ханға 

               ерген талай Ақындар, 
                  Ұмытылмас,  

                                Ел аманда,  
                    Жер барда 

                 Ас береді,  
  жылда ұмытпай – Жақындар! 

 
                 Кең Торғайда,  

  Болыс болған – Жанбосын, 
                 Терең салған,  

          төрт тарапқа арнасын, 
                 Бәйбішесі,  

              Алуа атты – көреген 
                 Байтұрсынов Ахметтің – Апасы! 
 
                 Одан туған,  

 Әбдіғапар, Жағыпар, 
                Алып болып туған, -   

              дейді бағы бар. 
                Жалмағамбет,  

                  Жанбосынның інісі, 
               Көртоғайда –  

     мектеп ашқан – «Қара Нар!» 
 
Суармалы егін салып,  

                         сол жерге, 
               Білім берген,  

        жан – жақтағы – Елдерге. 
               Орыс тілін,  

           жақсы білген – сауданы 
              Ие болған,  

           жайлау, тоғай, көлдерге. 
 
 
 
               



                   Игі жақсы,  
       исі Қыпшақ – осы Елде, 

               Суын ішіп,  
                мал суарған өзенге. 

               Оңтүстігі,  
            Атбасар мен Ұлытау 

               Шығысында,  
          Ақмола бар – төменде. 

 
               Еркін Елдің,  

                ақыл – ойы өзінде, 
              Ащуы мен жылуы бар –  

                    көзінде. 
               Мәрттігі мен  

                 адалдығы сөзінде 
                Өрлігі мен  

                Кісілігі – төсінде! 
  * * *  
               Болыстың,  

           билігіне таласты Ел, 
              Орысты әкеп,  

     қоныстанды бар Әскер. 
              Түрме салды,  

       қамау үшін – Қазақты 
              Мықты болсаң,  

  шық дегендей – күрескер! 
 
               Кең далаға 

        патша жайды билігін, 
               Сөзін сөйлеп,  

                        соңына ерді –  
          Күйлі Кім 

               Жер бетінде,  
                      тірі жүрген –  

            Пендесін 
               Алаламай,  

        Ай аялап, сүйді Күн! 
 
              Торғай дуан,  
              Ел жақсысын жыйдырды, 
              Болыстыққа,  
              сайлаймыз – деп, сый қылды. 
              Жанбосынға осы жерде – у  беріп, 
              
  



Ашық күнін,  
     бір – ақ, сәтте түн қылды... 

 
 
             Жанбосынды,  

           бір Аллаға тапсырып, 
             Алуа тапты,  

    Кенже Ұлын – қапсырып. 
             Екі – үш күндей,  

          қатты болған толғағы 
             Ұл туғанда,  

   келе жатқан – таң шығып. 
 
              Жағыпар, деп,  

       атын қойды, молда шал. 
             Ерекше боп,  

          өсті дейді – ұйқы ашар. 
             Бір жасында,  

             тілі шығып сөйлеген 
             Осы деген,  

    көреген жұрт – мал табар. 
 
            Әбдіғапар,  

ойыншық жасап балшықтан, 
            Малғып жайып,  

           дорба – дорба асықтан. 
            Жағыпарды күні ұзаққа –  

                    ойнатып 
            Сақтап қалған,  

    талай – талай қырсықтан. 
 
           Үш жасында,  

        атқа мінген – Жағыпар, 
           Атқа мінген,  

             қазақ кімге бағынар. 
            Шауып, жүйткіп  

           кетеді екен қыр асып 
            Келгенінше –  

              Ана жаны сағынар, 
 
           Жалмағанбет,  

      білім берді жан – жақты, 
          Орысшаға тілі сындырты –  

             салмақты. 
                   Он жетіге келген шақта –  



          Әбдіғапар  
          Атбасардың кең базарын –  

        шарлатты! 
 
         - Ал, Жағыпар,  

                        Азаматсың,  
               сен бүгін, 

          Көзі менен  
    Құлағысың – Еліңнің - 

          - деп, Ағасы, 
    Он екі атар винтовка 

          Алып берді,  
 оқшантаймын белдігін. 

 
          Ұлытауға,  

          Әбдіғапар аялдап, 
          Қайын – жұртқа,  

        сәлем берді аяңдап. 
          Қонақ болды,  

                бес – алты күн,  
той тойлап 

          Тарихты,  
     көргендерін баяндап. 

 
           Жағыпардың  

                         көзі түсті,  
             бір қызға, 

          Айсұлудай,  
айдай керім – тұңғышқа, 

         Алып қашты,  
                сөз байласып –  

             ғашығын 
          Күрмеуге де  

              келмейді өмір –  
           бір қысқа! 

 
          Отау тікті,  

    Айсұлумен қосылып, 
          Өмір жолы,  

  тартты биік жосылып. 
          Заман желі,  

   етек ашып соққан кез 
          Оң, терісін,  

қала алмаған жасырып... 
 



               Айсұлу мен,  
      жас Жағыпар үйленді, 

                Не бір жұмбақ,  
 Шаттық сезім күйге енді. 

                Шаңырақтан 
   жұлдыз санап түні бойы 

                Бірін -бірі,  
 таң атқанша сүйгенді. 

 
               Ләззатқа,  

        жетпейді ғой ештеңе, 
               Жалғасатын,  

      тал түсте де, кеште де. 
               Сағынатын,  

     сәл көрмесе бір – бірін 
               Бір тыныстап,  

     қабысқанша төс, дене. 
 
                Еркелеткен,  

             еркелеген сөздері, 
                Нұрға толы,  

  жайнап, жанып көздері. 
                Қос аққудай,  

       көрік беріп жататын 
                Құс төсекке,  

      бірге батып күштері... 
 
                                     Би, Болысқа,  

   пәрмен келді жасырын, 
               Бойды билеп,  

    құрт боп кірді осы мұң. 
               Оң тоғыз бен қырық үш жас арасын 
                    Соғысқа алмақ,  

Елдің алтын – асылын.  .  .  .  . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



           
      Ақын өмірінің жарқын бейнесі 

 

 
 
     қарындасы Аққозы, әкесі Зәйке, Жанар, қолында сәбиі Алмат, Бақыткерей.      
                                                        1971 жыл 

 
 

 
                                 
                               Бақыткерей мен Жанар. 1972 жыл 

 



 
       
                        
 
 
                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                 Қаз ПИ-дің соңғы курсы. 1972 жыл 

 
 
 

 
      Бала кездегі жан достары Тоқтар, Ахметхан, Қалдыбай. 1967 жыл 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
             Бәдеш Қайырбекова-Хамзина ақынды мерейтойымен құттықтауда 

 
 

 
 
               Шәміл Мұхамеджанов, Қайнекей Жармағамбетов, 
                               Бақыткерей Ысқақов. 1970 жыл 
 



 

 
 
       Бақыткерей Ысқақов, Владлен Берденников, Тынышбай Рахым,  
        Сағат Әшімбаев, Роллан Сейсенбаев, Оралхан Бөкей. 1973 жыл 
 
 
 

 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
                              

                         Бақыткерей. Жазушылар Одағы. 1972 жыл 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               қаламдас достарымен. Ұлықбек Есдәулетов, Бақыткерей Ысқақ,  
                  Тортай Сәдуақасов, Заманбек Әбдешов. 1978 жыл 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Ғафу Қайырбеков, Бәдеш Қайырбекова, Қалижан Бекхожин,  
              Бақыткерей Ысқақ, Жайсаңбек Молдағалиев. 1978 жыл 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

ұлы Алмат, келіні Гүлжихан, немересі Әділетпен бірге. 2004 жыл 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                 Бақыткерей мен Жанар. 2009 жыл 



 
 
 

 
 
                        
 
 
    
                                   
                    

Балаларың – бұтақ, немерең - өркен, 
                 Сыйласын нұрын әрдайым ертең!.. 
                                 Шашатын қызың, қорғайтын ұлың 
                                               Атынан түспей тойласын жылда... 

                                           Ақ жаулықты Бәйбіше бол, Ақ ана, 
                                                                   Қос қолыңды Тәңіріге жай-дағы 

 
 
 
 
                                
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      Бақыткерей туған елі Торғайда. 1978 жыл 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

            Баспасөз бетіндегі жарияланымдары: 



 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 



 

                                 ЖАНЫ ЖАЙСАҢ ҚҰРДАСЫМ ЕДІ... 

  

Бүгінде марқұм боп кеткен Кеңшілік пен Жарасқан ақындар 

айтқандай өткен ғасырдың алпысыншы жылдарының аяғына таман, 

жетпісінші жылдардың басында, әдебиетке бір топ «соғыстан соң туған 

ұрпақ» келген едік. Солардың ішінде менің түйдей құрдасым 

Бақыткерей Ысқақов та бар еді. Ол да міне ортамызды опырайтып 

дүниеден озды.  

 Мен өз басым Бақыткерейдей жаны таза, жүрегі кең, кісілігі мол, 

ешкіммен жүз шайыспаған, ешкімді жамандамайтын, әрі аңғал, әрі 

ақкөңіл адамды көрген емеспін. Ол ғұмыр бойы «болмасын деген –

оңбасын» деген принциппен өмір сүрді. Ол сенің қиындығыңа сенен 

бетер қиналатын, сенің қуанышыңа сенен бетер қуанатын жан еді. 

Жұрттың бәрін өзіндей ақкөңіл, өзіндей дарқан көретін. 

 Әрине, ондай адамнан ойда жоқта айрылып қалу қандай өкінішті. 

Ол–ақын еді. Бірақ оның поэзиясы көп насихатталмады. Айтылмады. 

Ол да қазір менің жаныма батып тұр... Әрине өкініш. Не болғанда да 

өзінің еңбегінің бағасын тірі де естіп кеткенге не жетсін... 

 Ол өлеңді, әсіресе соңғы жылдары өндіріп жазды.Өлеңге адал 

қызмет етті. Енді ол туралы айтылар әңгіме – алда... 

 Қош бол, жайсаң дос, асыл құрдас Бақыткерей! 
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