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Abstract 

This article is devoted to the life and work of Mailyk Sultankozhauli. On the subject of the composition 

of Mailyk can be divided into four groups: 1) edification, parable; 2) singing songs; 3) dastans, fables; 4) 

aitys. Considering short songs about the life of the people on behalf of Mailyk, the author refers to the 

first group of his works with a social implication about inequality in society. Praising Islam, Maylykozha 

propagandizes his people through a song. Of about five hundred songs of akyn, 11 essays are devoted to 

religious and Islamic themes, in particular: the author refers to the idea of morality by the song "Allany 

sosan imrata". In such song-dedications as "Turlybeku", "Eskі myrza, manaptar begi, saly", "Aldabergen 

Bayғa" and other akyn, giving moral instructions, expose injustice, citing examples from songs. In the 

songs "Yoyan zhyly jaumada kekten zhabyr", "Zhyldyң tӛrt mezgіlі", "Esli ketken el bajus" akyn 

Mailykozha Sultankozhauli sings about the phenomena of nature connected with the life of the Kazakh 

aul, showing the realities of his era, depicts the appearance of the era in the works of the third group. In 

the last fourth thematic group the poet's genius is exalted. In the quoted passage of his aitys with the 

Kyrgyz akyn Janys attention is paid to education. The author characterizes Mailyk not only as akyn, but 

also as a writer, giving specific information. Unfortunately, for a long time the poems of Mailyk have not 

been published. 
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Сӛйлер сӛзге келгенде 

Ақындардың дүрі едім, 

Әншейінде кӛргенде 

Кӛп қазақтың бірі едім 

Майлықожа (1835-1898) 

 

Ӛзін осылай таныстыратын Майлықожа ақынның қазақ әдебиетінің тарихында 

алатын орны ерекше екені еш дау туғызбаса керек.  

ХIХ ғасыр, қазақ ӛнерінің шыңына шыққан – алтын ғасыр. Осы ғасырда небір әнші-

күйшілеріміз, сал-серілеріміз, ақын-жазушыларымыз, жыршы-термешілеріміз дүниеге 

келген. Дәстүр – ғасырлар бойы қалыптасқан әдет-ғұрып, салт-сана, ӛнер мен поэзияның 

ӛмір сүру аясы. Бүгінде, Қазақстанның кейбір аймақтарында ғана сақталып, оның 

ӛткеніне, кӛне сарындарына қатысты мәліметтер жеткізетін бұл қазынамыздың ұлттық 

тарихымызға, мәдениетіміз бен ӛнерімізге, әдебиетімізге қатысы аса зор [3,3]. Бүгінде 

қазақ жерінде термені сақтап қалған оңтүстік ӛңір.  

Сыр бойында қазақтың байтақ шаһарлары ежелден береке мен байлықтың ордасы 

болған. Үнді мен Қытай, Иран мен Ауғанстан, тіпті алыстағы Мысыр елінен тартылған 

керуендер осы қалаларда дамылдап, әкелген тауарларын осы жерде саудалар еді. 

Керуенмен ілесіп келген алыс елдің әнші-күйшілері шайханалар мен әмірлердің 

сарайларында ӛнерлерін риясыз тӛгетін болған. «Ырыс-жұғыс, ӛнер-ауыс» деген. Оның 

үстіне ел иесі, жер иесі- кӛшпелі қазақ ӛзіне ұнаған ӛрнекті жатсынбай алатын, жақсыны 

жанына жақын тұтатын халық қой. Міне кенересінен асып-тӛгілген сақараның бұла 

мәдениеті Шығыстың кемел мәдениетімен осылайша ұштасқан [4,5]. 

ХІХ ғасыр әдебиетінде есімі ерекше аталатын «терең ойлы шындықты ту еткен» 

шайырлардың бірі – Майлықожа Сұлтанқожаұлы. Тәкен Әлімқұловтың: «Абайға дейінгі 

ақындардың күллі қазаққа танымал алты тарланы – Асан қайғы Сәбитұлы, Бұқар жырау 

Қалқаманұлы, Тілеуке Құлекеұлы (Шал ақын), Дулат Бабатайұлы, Шернияз 


