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КІРІСПЕ 

 

Жҧмыстың жалпы сипаттамасы. Қазақстан Республикасының тұңғыш 

президенті Н.Назарбаев «Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 

болашақ» атты Қазақстан халқына жолдауында: «Мен қоғамда «Қазақ елінің 

ұлттық идеясы қандай болуы керек?» деген сауал жиі талқыға түсетінін кҿріп 

жүрмін. Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты ұйыстырып, ұлы 

мақсаттарға жетелейтін идея бар. Ол – «Мҽңгілік ел идеясы», – деген болатын 

[1]. Елбасының бұл идеясы түркі халықтарының кҿне тарихын зерттеуге, 

кешегі мен бүгінін байланыстыра қарауға, жаһандану үдерісінде жұтылып 

кетпей, қайта жаңғыру жолына түсу қажеттігін меңзеп тұрғандай.  

Адамзат ҽлемінде мҽңгі ел болудың тетіктерін қарастырған, ізгілікті, 

ҽдептілікті, шынайылықты мақсат еткен ҽдебиет ғылымы да ежелгі дҽуірлерден 

бастап қалыптасып, бүгінгі қалпына келіп жетті. Ҽлем халықтары ҽдебиетінде 

ежелден-ақ түрлі жанрларда жазылған шығармаларда қоғамды түзеу, оның 

ажырамас бҿлшегі болып табылатын «адамды» ізгілікке бастау, жаратылудағы 

асыл мақсатын түсіндіруде қаншама данышпандар бас қатырып, қаншама 

ғалымдар еңбек сіңірді. Сондай тарихи үдеріс ХІХ ғасыр мен  ХХ ғасырдың 

алғашқы ширегінде біз зерттеу нысанына алып отырған, діні мен дҽстүрі, 

мҽдениеті мен ҽдебиеті ежелден біте қайнасып, жалғасып келе жатқан түркі 

тектес халықтардың ажырамас бҿлігі саналатын, бауырлас қазақ-ҿзбек 

халықтары ҽдебиетінде кҿрініс беріп отыр.  

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы тарихи үдеріске ерекше үлес қосқан, 

қазақ-ҿзбек халықтары арасынан шыққан кҿптеген ағартушы ғалымдар мен 

ақындар адамзатты ізгілікке бастаудағы негізгі идеяларын Орталық Азия жҽне 

Қазақстан жерінде ежелден қалыптасқан «Иман», «Ислам», «Ихсан» дҽстүрі 

негізінде таратуды мақсат еткенін ерекше атап айту қажет.  

Қазақ ағартушы, зиялы ақындарынан ҽдебиетті бала санасына ҽсер ететін 

таптырмас құрал ретінде пайдалана білген Ыбырай Алтынсариннің ҿлеңдері 

мен «Мұсылманшылықтың тұтқасы» еңбегі, Абайдың асыл дініміз Исламды 

насихаттап, кемел адам болу жайында жазып қалдырған ҿлеңдері мен иман 

мҽселелерін тҽптіштеп түсіндірген қара (ғақлия) сҿздері, Шҽкҽрім қажының 

«Мұсылмандық шарты» еңбектері мен «Иманым» деген атпен топтастырылған 

ҿлеңдер жинағы, Мҽшһүр Жүсіп Кҿпейұлының «Қиямет ахуалы», 

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) туралы «Хаятбақшы», «Миғраж» атты 

қисса-дастандары, Шҽді Жҽңгірұлының «Назым сияр-и шариф», «Ахуалы 

қиямет», «Назым фиқһ кҽйдани», Жүсіпбек Шайхисламұлының «Қиямет 

ахуалы», Ақыт Үлімжіұлының «Қиямет ахуалы» дастандарымен қатар ҿзбек 

ағартушы ақындарынан Махмудқожа Беһбуди жҽне Абдурауф Фитраттың 

«Исламның қысқаша тарихы» (Мухтасари тарихи Ислом) еңбектері, Абдулла 

Ауланидың «Пайғамбарлар жҽне Исламның қысқаша тарихы» (Мухтасар 

тарихи анбиѐ ва тарихи ислом) еңбегі, Ысхақхан тҿре Ибраттың «Назми Фиқһи 

кайдани», Хилуатидың «Қасиетті Мҽуліт» (Мавлид шариф), Мухаммедқұл 

Мухаммедрасулұлы Мухайирдың «40 хадис», Сидқи Хандайлиқидың «Тазкира-
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и Имам Ағзам» деп аталатын шығармалар жинағынан орын алған 

«Миғражнама», «Қияметнама», қиссалары, Ғиѐсиддин Ғиѐсидың «Шариғат 

айнасы» (Миръоти шаръ) шығармаларымен қатар, Ҽзім қожа ишанның 

хикметтері, Хазини тҿре Хоқанди ҿлеңдері мен Жүсіп Сайрамидың ғазалдары 

бұл кезеңдегі діни-ағартушылықты мақсат еткен ҽдебиеттің негізгі қайнары 

деуге болады.  

Тақырыптың ӛзектілігі. ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басында қазақ-ҿзбек 

ҽдебиетінде қоғамды Ислам дінінің кҿмегімен ағартуды мақсат еткен ҽдебиет 

ҿкілдерінің шығармаларындағы діни-ағартушылық идеяларды ешбір 

идеологиялық қоспаларсыз, таза ғылыми кҿзқараспен талдау, осы кезеңнің 

тарихи-ҽлеуметтік сипатын ашып беру зерттеу жұмысының ҿзектілігі болып 

есептеледі. Таратып айтсақ, ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың 

басындағы ҽдебиетте саяси ҽлеуметтік мҽселелер мен қатар діни-ағартушылық 

тақырып та ҿзекті мҽселелердің біріне айналған еді. Ескіше ҿмір сүруден, 

Империяның бірінен кейін бірі шығып жатқан қаулыларын  орындаушы, «шаш 

ал десе бас алып келетін жандайшаптардан» жалпы алғанда, білімсіздік пен 

надандықтан бас тартып, бҽрін жаңадан бастап, дүние мен ақыретті қатар ұстап, 

сол жолдағы білімдерді игеру жолына түсу, сҿйтіп тҽуелсіздікке қол жеткізу, 

дүниенің басқа елдерімен терезесін теңестіру – сол кезеңдегі арын таза ұстаған, 

елім, жерім, тілім, дінім, отаным деген азаматтардың ортақ идеясы болатын. 

Міне, осы идея отарлаудың құрбанына айналған түркі халықтары ҽдебиетінде 

(қазақ, ҿзбек, қырғыз, қарақалпақ, татар, ноғай, башқұрт т.б. халықтарының 

ҽдебиеті), ондағы біз зерттеп отырған, ҿмірлерінің ажырамас бҿлігіне айналған 

ислами ҽдеби шығармалар арқылы кҿрініс берді.  

Зерттеу нысанына алынып отырған қазақ-ҿзбек халықтары ҽдебиеті 

тарихында бұл мҽселенің зерттелуі қай деңгейде? Бұл екі халық саяси тұрғыда 

ҿткен ғасырдың 90-жылдарында ресми тҽуелсіздігін алғанымен, ҿткен отыз 

жылға жуық уақыт ішінде бірнеше жүз жылдық тарихы бар ислами ҽдебиет 

үлгілерін зерттеу қай дҽрежеде даму жолына түсті? Саяси-ҽлеуметтік тұрғыдан  

ислами ҽдеби жҽдігерлердің қоғамға жасаған ҽсері мен қатар ҽдебиет теориясы 

тұрғысынан сҿз ҿнерін дамытуда қаншалықты маңызға ие болды? деген 

мҽселелерге ҽлі де болса толық баға берілмей келеді.  

Кеңес үкіметі тұсында зерттеушілердің басым бҿлігі ҽдебиетте кҿрініс 

беріп отыратын діни-ағартушылық идеялардың мҽні мен маңызын, жанрлық 

ерекшеліктерін, жалпы Ислами ҽдебиеттің сҿз ҿнеріне жасаған ҽсерін ашып 

беруге мүмкіндігі болмай келді. Керісінше, діни-ағартушылық идеялары басым 

болған шығармаларды діни схоластикаға, пессимистік кҿзқарастарға құрылған 

жазбалар деп қарап ысырып тастағандар да болды. Бағзы бірлері ҽдеби 

шығармаларды кеңестік цензураға құрылған саяси идеялогияның талаптарына 

сай талдап шықты. Ислами ағартушылық идеясының мҽнін терең ұғынған 

ғалымдар ғана бұл мҽселеде үнсіз қалды. Ал, кеңестік тҽрбиені бойына сіңірген 

аға буын ҿкілдерінің бұл тақырыпқа баруына сол кездегі қоғамдық тҽрбие кері 

ҽсерін тигізсе, кейінгі буын ҿкілдері гуманитарлық ғылымдар мен Ислам 

ғылымдарын байланыстыра алмай келе жатқаны бар. 
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Түркітану саласында қазақ, ҿзбек, қырғыз, түрік, ҽзербайжан сынды 

бауырлас халықтар арасындағы ҽдеби байланыстардың ежелгі жҽне 

ортағасырлық кезеңде жазылған жазба мұралары терең зерттелгенімен, ХІХ 

ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы ҽдебиет кезеңі, ұқсастықтары мен 

ҿзгешеліктерін зерттеу мҽселесі тілдік байланыстарды зерттеуге қарағанда ҽлсіз 

дамып келеді. Бұл салада түрік бауырларымыз алда келе жатқан секілді. Біз 

қазақ-ҿзбек елдерінің тҽуелсіздік алғаннан кейінгі дҽуірде жүргізілген ғылыми 

зерттеу жұмыстарына назар аударған кезімізде ҽр халықтың ҿзіндік бағытпен 

даму үстінде жүріп бара жатқандығын түсіндік. Ал, түркілік идея тұрғысынан 

алғанда бұлайша даму үдерісі түркі халықтарының келешекте бір жағадан бас, 

бір жеңнен қол шығаруына кері ҽсерін тигізері сҿзсіз.    

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы қазақ-ҿзбек ҽдебиеті тарихын 

сараптаған кезде екі үлкен мҽселені қарастыру қажет. Оның бірі патшалық 

Ресейдің отарлау саясатының ҽдебиетке еткен ҽсері, екіншісі аталған дҽуірде 

жалпы ғылым, баспасҿз, техника салаларында ілгері дамушылық ой-сананың 

жетілуі. Осы екі үлкен мҽселені талдау арқылы біз қазақ-ҿзбек ҽдебиеттеріндегі 

елеулі мҽселелердің басын ашуымызға болады. Соның бірі ҽдебиетте діни-

ағартушылық идеялардың жырлануы.  

Соңғы жылдары ғана зерттеуші ғалымдар бұл мҽселені зерттеуге кірісіп, 

діни мҽселелердің ҽдебиеттегі кҿрінісі зерделеніп келеді. Алайда, оны да мінсіз 

деуге болмайды. Кейде шығарманың діни жағы басым тұстарына назар 

аударып, оның кҿркемдік жағы, ал, кейде керісінше ҽдеби туындының 

кҿркемдік жағына назар аударып, ондағы діни-ағартушылық идеяларды 

ұмытып кетіп жататын тұстары болады. Міне, осы мҽселелерді дереккҿз болып 

табылатын Құран Кҽрім жҽне Хадистер негізінде талдау жасау, сондай-ақ 

олардың ҽдебиетке жасаған ҽсерін, алып келген жаңалығын ҽдебиет теориясы 

тұрғысынан бағалау зерттеу жұмысының ҿзекті тұстары деп білеміз. 

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері.  
Тҽуелсіздігіміздің отыз жылында ҽдебиет зерттеушілері тарапынан қолға 

алынған кҿлемді жобалар аясында қазақ жазба ҽдебиетінің қаншама «перде 

артында» қалып қойған ҽдеби жҽдігерлері анығырақ айтқанда, діни-ағартуды 

мақсат еткен шығармалар том-том кітаптарға еніп, оқушыға жол тартқанымен 

оның идеялық мҽнін ашып беретін зерттеулер ҽлі де болса аз. ХІХ ғасыр мен 

ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде қазақ-ҿзбек ҽдебиетінде кеңінен кҿрініс 

берген ислами ҽдеби шығармалардың тақырыптық-идеялық, жанрлық жҽне 

кҿркемдік ерекшелігін ашып кҿрсету – зерттеудің басты мақсаты.  

Осы мақсаттың ҥддесінен шығу ҥшін алдымызға мынадай міндеттерді 

қойдық: 

- ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басында бауырлас қазақ-ҿзбек 

халықтарының саяси-ҽлеуметтік, мҽдени-діни бағыттарындағы ортақ 

сипаттарды айқындау; 

- Қазақ-ҿзбек халықтары ҽдебиетінде империализмге қарсы күрестің 

жырлануын түркітану тұрғысынан бағалау; 
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- Қазақ-ҿзбек халықтары арасында рухани ҽдеби байланыстарының негізгі 

қозғаушы күші діни-ағартушылық идея болғандығын дҽлелдеу; 

- Қазақ-ҿзбек халықтары ҽдебиетіндегі ежелден қалыптасқан ислами-

ағартушылық поэтикалық дҽстүрдің ұқсастықтарын саралау; 

- Ислами ҽдебиеттің түркі халықтары мҽдениеті мен ҽдебиетіндегі алатын 

орнын зерделеу; 

- ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басында діни-ағартушылық мақсатта жазылған 

шығармалардың тақырыптық-идеялық жҽне жанрлық сипатын айқындау; 

- Қазақ-ҿзбек халықтары ҽдебиетіндегі «Иман», «Ислам» жҽне «Ихсан» 

мҽселелерінің жырлану ерекшелігін саралау. 

Зерттеу әдістері. Зерттеу жұмысының мақсат-міндеттерін шешу үшін 

жинақталған материалдарды ҽдебиеттер бойынша зерделеу, талдау, салыстыру, 

жинақтау, сұрыптау, жүйелеу, дҽйектеу, топшылау, тұжырымдау ҽдістері 

қолданылды. Кҿбірек қолданылғандары: салыстыру, талдау, дҽйектеу, 

тұжырымдау. 

Тақырыптың зерттелу деңгейі. Жалпы ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр 

басындағы түркі халықтарының діни-саяси, мҽдени-ҽдеби ҿміріндегі ҿзгерістер 

сол кезеңнің ҿзінде-ақ кҿптеген зерттеушілердің назарында болғаны белгілі. 

Ҽйтсе де, ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басы қазақ-ҿзбек халықтары ҽдебиетіндегі 

діни-ағартушылық идеялар тақырыбы бүгінге дейін тұтас зерттеу объектісі 

ретінде алынбаған. Түркі халықтары ҽдебиетіндегі бұл кезеңнің бүгінге дейінгі 

зерттелуін 2 дҽуірге бҿліп қарастыруға болады: 

1) Патша ҿкіметі жҽне кеңестік кезеңдегі зерттеулер; 

2) Тҽуелсіздік жылдарындағы зерттеулер; 

Орталық Азия мен Қазақстан жерінде ҿмір сүрген халықтардың мҽдениеті 

мен ҽдебиетін зерттеген В.П.Наливкин [2], Н.А.Бобровников[3], В.В.Бартольд 

[4], Н.П.Остроумов [5], В.В.Радлов [6], А.Вамбери [7], M.B.Meakin Annette [8], 

E.W.Curtis [9], Е.Schuyler [10] сынды шығыстанушыларды алғашқы кезеңдегі 

зерттеушілер қатарында атап ҿтуге болады. Кеңестік кезеңде ғалымдардан 

М.Ҽуезов [11], Х.Досмухамедұлы [12], Б.Кенжебаев [13], Ҽ.Тҽжібаев [14], 

Х.Сүйіншҽлиев [15], Ҽ.Қоңыратбаев[16] сынды ғалымдар бұл дҽуірге шынайы 

бағасын беруге тырысқанымен, цензураның кесірінен кҿптеген мҽселелерді 

ашық айта алмағаны да белгілі. Ал, тҽуелсіздік жылдарында бұл мҽселе 

біртіндеп жанданып, ұлттық танымдық тұрғыдан баға беру, ҽр ұлт ҿз таным 

тұрғысынан зерттеу нысанына алып, ғылыми кандидаттық, докторлық 

диссертациялар қорғалғандығын кҿруге болады. Мысалы, Р.Бердібаев [17], 

Ҿ.Күмісбаев [18], А.Қыраубаева [19], У.Қалижанұлы [20], Ф.Жұмажанова [21], 

Э.Қансейітова [22], Ж.Абдигапбарова [23] сынды отандық ғалымдар ХІХ ғасыр 

мен ХХ ғасыр басындағы қазақ ҽдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым ҿкілдерін 

арнайы зерттеу нысанына алса, ҿзбек ғалымдарынан И.Хаққyлов [24], 

С.Сайфуллох [25], Н.Хасанов [26], М.Хасани [27], О.Жорабаевтар [28] орта 

ғасырлық классикалық сопылық ҽдебиет ҿкілдері шығармаларымен бұл ҽдеби 

дҽстүрдің заңды жалғасы болып табылатын ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр 

басындағы діни-ағартушылықты мақсат еткен ақындар шығармашылығын 



7 
 

зерттеуді қолға алды. Ал, Б.Қосимов [29], У.Долимов [30], Х.Кароматов [31], 

И.Муминов [32], Н.Абдурахимова [33], А.Худайкулов [34], М.Тожибоева [35], 

Г.Салижанова [36], Д.Арапов [37] сынды ҽдебиет зерттеушілері бұл кезеңдегі 

жҽдидтік кҿзқарастағы ҽдебиет ҿкілдерінің шығармашылығына кең кҿлемде 

зерттеулер жүргізіп, оларды діни-ағартушы деп бҿлмей, жалпы ағартушылар 

ретінде бағалап келеді. Сонымен қатар, түрік ғалымдарынан ХІХ ғасыр мен ХХ 

ғасыр басындағы ҽдебиет бойынша зерттеген N.Tosun [38], F.Açık [39], Y.Avcı 

[40], Ş.Karakaş [41], S.Erşahin [42], жапон ғалымы H.Komatsu [43], американ 

тарихшысы E.Allworth [44], неміс ҽдебиет зерттеушісі I.Baldauf [45] сынды 

ғалымдардың теориялық еңбектері де ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы Орта 

Азия жҽне Қазақстанның саяси-ҽлеуметтік, діни-мҽдени, тарихи-ҽдеби ахуалды 

ашуда құнды дүниелер болды.  

Зерттеудің теориялық және әдіснамалық негіздері. Зерттеу жұмысының 

теориялық жҽне ҽдіснамалық негіздеріне қазақ ҽдебиеті бойынша: М.Ҽуезов, 

А.Байтұрсынұлы, Е.Ысмайылов, Б.Кенжебаев, М.Мырзахметұлы, Т.Кҽкішев, 

Х.Сүйіншҽлиев, Р.Бердібай, Х.Досмұхамедұлы, Ҽ.Дербісҽлі, Р.Нұрғалиев,  

А.Қыраубаева, Б.Ҽзібаева, У.Қалижанұлы, Қ.Мҽдібай, Д.Кенжетай, Т.Қыдыр, 

сынды ҽдебиет зерттеушілері, ал ҿзбек ҽдебиеті бойынша Б.Қосимов, 

Ш.Юсупов, У.Долимов, Н.Хасанов, О.Жорабаев, Х.Кароматов, С.Сайфуллах, 

А.Мадаминов, М.Хасани, М.Тожибоева, А.Дехканов, П.Қайюмов, шетелдік 

ғалымдардан N.S.Banarlı, A.Çağlar Deniz, Ch. Gruber, M. Emre, Y. Yigit, N.Tosun, 

H. Aksoy, F. Açık, M.Temizkan сынды ғалымдар еңбектері негіз етіп алынды. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы. 

Зерттеу жұмысының негізгі жаңалықтарының бірі, ХІХ ғасыр мен ХХ 

ғасырдың басындағы қазақ-ҿзбек халықтары ҽдебиетінің тұтас қарастырылуы, 

ондағы саяси-ҽлеуметтік, мҽдени-діни бағыттарындағы ортақ сипаттар 

айқындалады. 

Екіншісі, қазақ-ҿзбек халықтары басына тҿнген ортақ қауіп – Патшалық 

Ресейдің отарлау саясаты болғаны белгілі. Зерттеу жұмысында бұған дейін 

тұтас қаралмаған ҽдебиеттегі империализмге қарсы күрес тақырыбы 

қарастырылды. 

Үшіншісі, қазақ-ҿзбек халықтары империалистік саясатқа қарсы ұстанған 

бірден-бір рухани қару Ислам діні болғаны белгілі. Міне, осы рухани қарудың 

бір тетігі ислами ҽдебиет ретінде бұл халықтардың қалыптасуында ерекше рҿл 

атқарды. ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы бауырлас халықтар ҽдебиетіне 

ерекше ҽсер еткен ислами шығармалардың поэтикасы жүйелі түрде талданды. 

Тҿртіншісі, бүгінге дейін қарастырылған диссертациялық жұмыстарда 

ислами-ағартушылықты мақсат еткен шығармалар жеке ақындар 

шығармашылығы аясында талдауға түскен болса, бұл зерттеу жұмысында 

мұндай шығармалардың тақырыптық-идеялық жҽне жанрлық сипаты 

зерделенді. 

Бесіншісі, ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы қазақ-ҿзбек халықтары 

ҽдебиетінде ислами ағартуды мақсат еткен ақындар кҿтерген ортақ тақырыптар 

салыстыру, жинақтау, сұрыптау, жүйелеу, тұжырымдау ҽдістері арқылы алғаш 
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жүйеге салынып, ақындар басты назарда ұстаған «Иман», «Ислам», «Ихсан» 

мҽселелерінің жырлану ерекшелігі алғаш рет кең кҿлемде қарастырылды. 

  Кҿркем ҽдеби шығармалардағы иман шарттарының жырлануы, соның 

ішінде «Таухид» мҽселесі, «Пайғамбарлардың кҿркем ҽдебиеттегі бейнесі», 

«Қиямет қайым мҽселелерінің кҿркем ҽдебиеттегі кҿріністері», сонымен қатар 

«Шариғат шарттарының жырлану ерекшелігі» мен «Ихсан» мҽселелерінің 

жырлану ерекшелігі бүгінге дейінгі зерттеу жұмыстарында тұтас кҿрініс 

таппаған. Аталған тақырыптардың зерттеліп отырған кезең ҽдебиетінде 

түркітану тұрғысынан тұтас қарастырылуы да зерттеу жұмысының келесі 

ғылыми жаңалығы деуге болады. 

Зерттеудің ғылыми практикалық мәні. Зерттеу жұмысының негізгі 

тұжырымдары мен нҽтижелерін түркі халықтары ҽдебиетінің ХІХ жҽне ХХ 

ғасыр басындағы ҽдеби кезеңдерін оқытуда оның ішінде қазақ ҽдебиеті мен 

ҿзбек ҽдебиеті тарихына арналған курстарда,  сондай-ақ дінтанушылар мен 

исламтанушы мамандарды дайындауға арналған оқу құралдарында іс жүзінде 

қолдануға арналады. Атап айтқанда, бұрын ҽдебиет тарихында арнайы 

қарастырылмаған, ғылыми айналымға жаңадан ұсынылып отырған, Ысхақ хан 

Ибраттың «Назми фиқһи кҽйдани» шығармасы мен Шҽді Жҽңгірұлының сол 

тақырыпта жазылған шығармасы, Ақыт Үлімжіұлы, Мҽшһүр Жүсіп Кҿпейұлы, 

Жүсіпбек Шайхисламұлы, Шҽді ақындардың «Қиямет ахуалын» суреттейтін 

шығармалары мен Пайғамбарлардың кҿркем бейнесін суреттеген дҽстүрлі 

шығармалар, ҽсіресе, Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) ҿмірінен сыр шертетін, 

түркі халықтары ҽдебиетінде орта ғасырлардан бері дҽстүрлі түрде жалғасын 

тауып келе жатқан «Миғражнама», «Мҽуліт шҽриф», «Ҽрбҽъин» шығармалары 

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы діни-ағартушылық ҽдебиетті оқытуда 

арнайы оқу құралдарында пайдалануға, арнайы курстар оқуға, семинар 

сабақтарын жүргізуге болады. 

Қорғауға ҧсынылатын тҧжырымдар. ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр 

басындағы қазақ-ҿзбек халықтарының қоғамдық ҿміріндегі саяси-ҽлеуметтік, 

рухани-діни ахуал мен мҽдени-ҽдеби жағдайларды зерттей келе мынадай 

тұжырымдар ұсынылды: 

1)  Қазақ-ҿзбек халықтарының дүниетанымындағы Құдайды тану ұғымына 

– рухани нҽр алатын діни білім кҿздерінің ортақ болуы негіз болды; 

2) ХІХ ғасырдың соңғы ширегінен бастап Орталық Азия мен Қазақстан 

жерінде жҽдидтік кҿзқарастардың қалыптасуы негізінде, түркілік бірлік, 

мұсылмандық бірлік идеялары ерекше дамыды; 

3) Ҿлкенің капиталистік жүйеге ауысуы білім кҿздерінің жаңғыруы, баспа 

жұмыстарының жандануының арқасында ислами ҽдеби шығармалардың кҿптеп 

жазылуы екі халық арасындағы рухани тұтастықтың жаңғыруына себеп болды. 

4) Бауырлас қазақ-ҿзбек халықтарының ҿмірлік дҽстүріне айналған, 

отарлауға қарсы күресетін бірден-бір рухани күш Ислам діні болды. Осы 

рухани күш аясында жазылған ислами-ҽдеби шығармалар қоғамдық гуманистік 

идеялардың негізіне айналды; 
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ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басында ислам дінінің тарихы мен оның адамзат 

ҿмірінде алатын ерекше орнын, бүкіл адами құндылықтардың негізі болып 

табылатын «Иман» деп аталған ұлы нығметтің қажеттілігін шығармалары 

арқылы насихаттап қоғамды «Ислам» дінінің негізгі қағидаларымен 

тҽрбиелеуді мақсат еткен, «Аллаға деген ғашықтық сезімдерін «Ихсан» 

деңгейінде жырлаған ақындар шығармашылығын зерттей келе мынадай 

тұжырымдар ұсынылды:  

- Орта ғасырлардан бастау алған ислами ҽдебиет ХІХ ғасырдың соңымен  

ХХ ғасыр басында ерекше даму жолына еніп, белгілі бір жүйеге түсті.  

- Ислами-ҽдеби шығармалар түрленіп, бағзы бірлері жанрлық сипатқа ие  

бола бастады. Атап айтқанда «Пайғамбарлар тарихы», «Қияметнама», 

«Миғражнама», «Мҽуліт-шҽриф», «Ҽрбҽъин» сынды дҽстүрлі даму жолына 

түскен шығармалар бұл кезеңде ҿзінің жанрлық сипатымен кҿрініс бере 

бастады; 

- Діни-ағартушылық идеяларды кҿркем сҿзбен насихаттауда ҿлең сҿздің  

(поэзия) орны ерекше болды. 

- Қазақ ҽдебиетінде Ислам діні тарихын поэзия үлгісімен ҿрнектеген  

авторлық қисса-дастандар жазу дҽстүрге айналса, ҿзбек ҽдебиетінде бұл дҽстүр 

ғазал, хикмет, мухаммас, мусаддас, таржиғ банд, т.б үлгілерімен жазылған 

шығармалармен кҿрініс берді. 

- Сопылық танымдағы Ихсан мҽселелерінің жырлануы ҿзбек ҽдебиетінде  

кеңінен жырланғаны байқалады. Бұған орта ғасырлардан келе жатқан сопылық 

ҽдеби дҽстүр мен ҽдеби мектептердің жоғары деңгейде дамығаны себеп болды. 

Самарқанд, Бұхара, Қоқан қалаларында қалыптасқан Нақышбандилік, 

Яссауилік жолын жалғастырған ҽдеби мектептерде тҽлім алған шҽкірттер 

арасында ақындық ҿнерін шариғат пен тариқатты жырлауға арнаған тұлғалар 

пайда болды. 

Зерттеу нәтижелерінің жариялануы мен сарапталуы. 

Зерттеу жұмысының негізгі тұжырымдары мен ғылыми теориялық жҽне 

практикалық нҽтижелері бойынша ғылыми-тҽжірибелік конференцияларда 15 

мақала жарияланды.  

Соның ішінде, ҚР БҒМ Білім жҽне Ғылым саласындағы бақылау комитеті 

ұсынған ғылыми басылымдарда (ККСОН) 3 мақала жарық кҿрді: 

1. Таджиев Х., Мырзахметұлы М. Ұлы дала жҽдігерлері – «Қазыналы 

Оңтүстік» кҿптомдығының түркі ҽдеби мұрасын насихаттаудағы орны мен 

маңызы. // Қаз ҰУХабаршысы, №2 (89) 2019. – 131-140 б.б. 

2. Таджиев Х., Қыдыр Т., Сайфуллаев М. Шҽді Жҽңгірұлының ҽдеби 

мұрасы жҽне оның «Қазыналы Оңтүстік» кҿптомдығында жариялануы. // Абай 

атындағы Қаз ҰПУ Хабаршысы, «Филология ғылымдары сериясы, №1 (71) 

2020. 396-402 б.б. 

3. Таджиев Х., Қортабаева Г. Нұралы Нысанбайұлының ҽдеби мұрасы 

жҽне «Қазыналы Оңтүстік» кҿптомдығында жариялануы. // Гумилев атындағы 

ЕҰУ Хабаршысы, Филология сериясы №2 (131) 2020. 67-70 б.б. 
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Сондай-ақ, халықаралық Scopus деректер қорында индекстелген «Türk 

kültürü ve Hacı Bektaş Veli» ғылыми зерттеу журналында 1 мақала жарияланды: 

Tadzhiyev Kh., Khasanov N., Qydyr T.  «19.уüzyıl ve 20.уüzyıl’ın başında 

Türkistan dinî-maarifi edebiyatında Ahmed Yesevî izleri». // Türk kültürü ve Hacı 

Bektaş Veli araştırma dergisi. 96 (2020). 319-344 s. s. 

Зерттеудің жҧмысының қҧрылымы. Зерттеу жұмысы кіріспе, «ХІХ 

ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы Қазақ-ҿзбек халықтары ҿміріндегі саяси-

ҽлеуметтік, мҽдени-діни ахуал», «Ислами-ҽдеби шығармалардың тақырыптық-

идеялық жҽне жанрлық сипаты», «Ислам мен ихсан мҽселелерінің қазақ-ҿзбек 

ҽдебиетіндегі кҿрінісі» деп аталатын 3 тараудан жҽне қорытынды мен 

пайдаланылған ҽдебиеттер тізімі жҽне қосымшалардан тұрады. 
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1 ХІХ ҒАСЫР МЕН ХХ ҒАСЫР БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ-ӚЗБЕК  

ХАЛЫҚТАРЫ ӚМІРІНДЕГІ САЯСИ-ӘЛЕУМЕТТІК, ДІНИ-МӘДЕНИ 

АХУАЛ 

 

1.1 ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы қазақ және ӛзбек 

халықтарының саяси және діни-мәдени ӛміріндегі ортақ сипаттар 

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басындағы ҽлемде орын алған саяси, мҽдени-

рухани ҿзгерістер қоғамдық ҿмірдің барлық саласынан да ақыл-ойы кемел, 

шығармашылық қуаты мол тұлғаларды алдыңғы сапқа шығарғаны белгілі. 

Мысалы, Еуропа мен Азия арасын жалғап, түрлі саяси оқиғаларды бастан 

кешкен Осман империясында ХІХ ғасырда батысқа бағытталған түрік ҽдебиеті 

қалыптасып, соның нҽтижесінде «Танзимат», «Сервети фунун», «Феджр-и ати» 

ҽдеби ағымдары жүзеге шықты, ал ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде бұл 

жағдай «Ұлттық ҽдебиет жҽне «Жумхуриет» кезеңі ҽдебиетімен жалғасын 

тапты. Ал, орталық жҽне солтүстік-батыс Азия жерінде ұланғайыр даланы 

мекен еткен түркі халықтары Ресей империясының толықтай боданына 

айналған жҽне империя оларды билеудің түрлі амал-тҽсілдерін ойластырумен 

қатар арнайы концепцияларын ашық түрде іске қосқан кезең болды. Бұл 

кезеңде Ресей ҿзі отарлауға кіріскен елдерде жаңаша ҽдістер қолдануға кҿшіп, 

«қараңғылықтан жарыққа шығару» үшін «бұратана» аталған халықтардың 

тарихы, тілі мен ҽдебиетін, мҽдениеті мен антропологиясы һҽм этникалық 

құрылымын жан-жақты зерттеуге кірісті.  

Негізі, түркі тілді халықтарды түгел жаулап алу процесі ХҮІ ғасырлардан 

Астрахан, Қазан, Сібір түркілерін шоқындыру мен орыстандыру саясаты 

негізінде басталған болатын. Патша ҿкіметінің түркі халықтарын жаулап алу 

саясатын терең зерттеген ғалым М.Мырзахметұлының мына сҿзі пікірімізді 

қуаттай түседі:  

«Алтын Орда империясы құлап, түрік халықтары кҿптеген ұсақ 

хандықтарға шашылып кетуі Ресейдің кҿктен сұраған тілегін жерден берген 

заман еді. Шашырап кеткен ұсақ хандықтарды біртіндеп жаулап алысымен-ақ 

Ресей саясаты оларды шоқындыру арқылы орыстандыру саясатын мықтап 

ұстанды. Қырым, Қазан, Астрахан, Сібір хандықтары миссионерлік саясаттың 

шырмауына түсті. Ресей тарапынан құрылған мұндай қанды қақпанға алдымен 

Сібірдегі түрік халықтары түсті. Түрлі айла-тҽсілдер нҽтижесінде ХІХ ғасыр 

басына келіп Сібір мен Орал ҿңірі халықтары арасында христиан марийлер, 

шоқынған татарлар мен мордвалар пайда бола бастады» [46, б.139]. 

Зерттеліп отырған кезең қазақ-ҿзбек халықтарының саяси-ҽлеуметтік 

жағдайы, ҽдеби-мҽдени тыныс тіршілігі де сан алуан бағыттарды қамтыған 

ҿзіндік ерекше зерттейтін кезең деуге болады.  

Бұл кезең Орталық Азияда үш хандық Бұхара, Хиуа жҽне Қоқан хандығы 

үкімін жүргізіп тұрған дҽуір еді. Бұл хандықтарды бірте-бірте қолға алу 

ҽлемдегі екі алып империя Англия жҽне Ресейдің басты мақсаттарының біріне 

айналды. Үш хандықтың ҿзара талас-тартыстары, түрлі мҽселелердегі 

келіспеушіліктер Империяларға оларды қолға алу ҽрекетін жеңілдетіп берді. 
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Бұл жағдайды ғалым Бегали Қосимов былайша түсіндіреді: «ХІХ ғасыр 

басында орыстар мҽшһүр кҿне қалаларымыздың бірі Түркістанның солтүстік 

есігінен кіріп келе бастады. Тимуридтер династиясының орнына келген 

Шайбанилердің билігі ұзаққа созылмады. Түркістан ҿлкесі үш хандыққа 

бҿлініп, ҿзара талас-тартыстың, ұрыс-керістің орталығына айналды. Мұндай 

мүмкіндікті пайдаланған Англия мен Ресей Түркістанды иемденуді негізгі 

мақсатына айналдырды. Англия Түркістандағы үш хандықты Ресейге қарсы 

бірлесу, оларды заманауи құрал-жабдықтармен қаруландырып, соғысқа салу 

жоспарын құрды. Егер хандықтар тҽуелсіздікті сақтап қалса, Ресеймен Англия 

арасында аралық майдан пайда болар еді. Осы мақсатпен Англия 1841-1842 

жылдары хандықтарға арнайы ҿкілдерін жібереді. Алайда, Бұхара ҽмірі 

Насруллахан ағылшындардың бұл ұсынысын қабылдамай, қайта елшілерді 

ҿлімге кеседі. Осылайша, Түркістанға берілген тарихи мүмкіндікті қолдан 

шығарады» [47, б. 5]. 

Бұл дҽуірде Түркістан халықтары ҿміріндегі діни-саяси ахуалды айқындап 

беру үшін қоғамда жүріп отырған саяси-ҽлеуметтік үдеріс пен  ел билеу 

жүйесіне тікелей ҽсер еткен негізгі қозғаушы күш болып табылатын үш негізгі 

ҽдіске назар аударғанды жҿн санадық. Бұл үдеріс патшалық Ресейдің отарлау 

жүйесімен тікелей байланысты жүріп отырғандығын ескеру қажет.  

1. Ел билеу жүйесі; 

2. Халық оқу-ағарту мҽселелері; 

3. Тіл мен дін жҽне жер мҽселелері. 

Жоғарыда аталған үш негізгі фактор қазақ-ҿзбек халықтарының саяси-

ҽлеуметтік деңгейі мен дамып-ҿркендеуі жолында негізгі рҿл атқарып, 

халықтық басқару жүйесі мен оқу-ағарту жүйелерінің даму тенденцияларын, 

сондай-ақ қоғамдағы ҽлеуметтік тіл жҽне дін мҽселелерінің даму үдерісін 

айқындап берді.  

Бауырлас қазақ-ҿзбек халықтары ҿміріндегі діни-саяси ахуалды айқындап 

беру үшін ҽсер еткен факторлардың алғашқысы – мемлекеттік басқару жүйесі. 

Яғни, бодан елдердің мемлекеттік басқару жүйесіне араласу, ел билеу 

саясатына ҿзгерістер енгізіп, «бҿліп ал да, билей бер» ҽдісін жүзеге асыру. 

Империяның бұл ҽрекеті Орталық Азия елдеріне, ҽсіресе, ұлан ғайыр алып 

даланы жайлаған қазақ халқы мен ҿзбек халықтарына айырықша қатыгездікпен 

тигенін кҿру мүмкін. 

1731-1865 жылдар аралығында Қазақ хандығы мен Түркістан ҿлкесі Патша 

ҿкіметі тарапынан толықтай жаулап алынғандығы тарихи деректерден белгілі. 

Империя, ең алдымен, бұл халықтарда қалыптасқан дҽстүрлі ел билеу жүйесін 

түгелдей жоюды кҿздеп, отаршыл Ресейдің ел билеу жүйесіне түсіруді мақсат 

етті. Түрлі деңгейде миссионерлік институттар ашылып, сол арқылы түркі 

халықтарының тұрмыстық салт-дҽстүріне, рухани ҽлеміне қатты қысым сала 

бастағаны да тарихтан мҽлім. 

Солардың бірі 1865 жылы «Православие миссионерлік қоғамы» құрылып, 

оның басты мақсаты Ресей империясының отарланған елдеріндегі христиандық 

ҿмір салтын нығайта түсу жҽне ҿзге ұлттарды шоқындыру керектігі белгіленді. 
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Сонымен қатар, «1868 жылы «Қазақ даласының билеу ережелері» деген атпен 

заң шығарып, «Қазақтың жері – қазыналық мүлік» деп жарияланып, ҽкімшілік 

билеу тҽртібі ҿзгертілді. Бұл заңның мақсаты – қазақ жерін иемденіп, қазақ 

байларын ҿзара жауластырып, жікшілдік кіргізуі еді» [48, б. 20]. 

Бұл бағытта мейілінше кертартпа бағыттағы реформаларды асықпай 

жүзеге асыруды бастаған империя арнайы құрылған комиссиялар тарапынан 

отарланған ҿлкелерде түрлі экспедициялар жүргізді. Экспедицияларда дҽстүрлі 

қазақ қоғамында қалыптасқан үш жүзге бҿліну жүйесі негізге алынды. 

Осылайша, ұзақ уақыт бойы қазақ даласында жүздердің қалыптасу тарихын 

зерттеу басталды. Мұнда Империя тарапынан арнайы жіберілген В.В.Бартольд, 

М.П.Вяткин, Александр Гейнс сынды ғалымдардың зерттеулері негізге алынып, 

елдің арасын алшақтатудың түрлі тҽсілдері ойластырылды.  

«Ел билеудің «Ұзын арқау, кең тұсау» деп аталатын үлгісі орнықтырылды. 

Бұл билік түрі 1822 жылдан 1867 жылға дейін, яғни 45 жыл мерзімге созылды. 

Батыс Қазақстанда билік тұтқасын сұлтан правительдер, яғни ең сенімді 

тҿрелер ұстады. Ал, орта жүзде аға сұлтандар ҽуелгі кезде тҿрелерден қойылып, 

Кенесары кҿтерілісінен кейін билікке қарапайым қазақтар келе бастады. Ал, 

ұлы жүз қазақтары Қоқан хандығына бағынуы себепті ел билеу тізгінін ірі ру 

басы, датқалар ұстады, яғни рулық жүйе негізге алынды» [49, б. 61]. 

Экспедицияларда қатысқан ғалымдар барған жерлерінің мҽдениеті мен 

ҽдебиетін жан-жақты зерттей отырып болашақта оларды басқару жайлы 

ұсыныстарын қорытынды есептерінде жазып қалдырған. Мысалы,  Вильям 

Фрей бүркеншік атымен танылған Орталық Азия жҽне Қазақстан жерлерін 

ҽкімшілік құқықтық басқарудағы реформаларды дайындаған генерал-лейтенант 

Гейнс Александр Константинович ҿз қорытынды есептерінің бірінде: «Земля на 

которой киргизы кочуют (қазақтарды киргиз деп атайды) должно быть 

закреплена за ними с представлением права купли и продажи. Этим способом 

можно только усилить колонизацию степей...Изо всех киргизских степей нужно 

образовать одно генерал-губернаторство (Туркестанское или Киргизское) с 

резиденцею на югь в Туркестан, Чимкент, или Ташкент» [50, б. 211] – деп 

жазып қалдырыпты. 

Түркі халықтарын христиандандыру жолында құлай қызмет жасаған 

миссионерлердің бірі В.А.Яковлев «Из истории церковной жизни Туркестана» 

атты еңбегінде: «...здесь каждый христианин обязан быть и миссионером... Мы 

русские, призваны насаждать среди всего этого населения начала истинной 

религиозной жизни» [51, б. 10] – деп жазды.  

Сонымен қатар, Д.Қамзабекұлы сол кезеңдерде Патша үкіметінің 

миссионерлік саясатын құлай жүргізген А.Н.Кононовтың: «Ресей 

империясының шығыстың шеткері аймағын саяси экономикалық тұрғыдан 

игеру үшін онда тұратын ұлттар мен ұлыстарды православ шіркеуіне бет 

бұрғызу мақсатында оларды алдын-ала «идеологиялық игеру» қажет болды. 

Мұны орындауға арнайы даярлық курсынан ҿткен, баратын жерінің тілін, 

тұрмыс салтын меңгерген православ миссионерлері жұмылды» [52, б.106] деген 

тарихи деректі келтіреді. Бұл мҽліметтерден ХІХ ғасырдың екінші жартысы 
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мен ХХ ғасыр басында түркі халықтарының діни наным-сенімдерін ҿзгертіп, 

оларды барынша христиандандыруға күш жұмсалғандығы, соның кесірінен 

бұратана халықтың кҿптеген бҿлігінің ҿмірлерінде ауытқушылықтар болғанын 

аңғару қиын емес.  

Ендігі бір саяси ҽдіс түркі халықтарының мың жылға жуық уақыттан бері 

пайдаланып келе жатқан араб графикасына негізделген жазуын ҿзгерту 

мҽселесінде жүзеге асырылды. Бұл ҽдіс – бодан елдердің ҽліпбиін екі рет 

ауыстыру арқылы ұрпақтар жалғастығының арасын үзіп тастау еді. 

Патша үкіметінің қитұрқы ҽрекеттерін ҿз кҿзімен кҿрген Жүсіпбек 

Аймауытов жазбалары да тарихи шындықты айқындап береді: «…Начали 

делить казахскую землю и раздавать ее пришлым мужикам. В аульные школы 

устроили миссионеров, чтобы портить язык, портить веру, учредили новые 

законы, мирового судью, крестьянских начальников, чтобы исковеркать 

традиции и обычаи, самосознание и подчинить русским. Чтобы обескровить 

казахов изнутри, внедрили чуждые выборы и штаты, натравили казахов друг на 

друга» [53, б.16]. 

Артық дҽлелдеуді қажет етпейтін мұндай саяси ҽрекеттер ҽдебиеттанушы 

ғалымдар Х.Сүйіншҽлиев, Тұрсынбек Кҽкішевтердің еңбектерінде де жиі 

кездеседі. Мысалы, Х.Сүйіншҽлиев «Қазақ ҽдебиетінің қалыптасу кезеңдері 

(Ерте дҽуірден ХІХ ғасырдың аяғына дейін) атты еңбегінде патша ҿкіметінің 

1867-1869 жылдардағы «Ережесі»нің тек билік жүйесінде ғана емес басқа 

кҿптеген салаларда елді отарлауға күш салған тұстарын талдап жеткізеді: «Тек 

билеу системасында ғана емес, қоғамдық құрылыстың басқа салаларында да 

жаңа тҽртіп қабылданды. Ҽкімшілік, сот құрылысы, салық, жер, дін, мҽдениет 

мҽселелері жҿнінде заңдар шығарылды... Дін туралы ереже мұсылман дінінің 

уағыздарына тежеу салып, христиан дінінің ықпалын арттыруды кҿздеді. Бұл 

мұсылман қауымының наразылығын тудырды» [15, б.286]. 

Ҽдебиет зерттеушісі, Тұрсынбек Кҽкішев «Ҿтпелі дҽуір поэзиясы» 

аталатын кҿптомдық шығармалар жинағының 6-томында ХІХ ғасыр соңында 

Ильминский, Алекторов сынды миссионерлердің саяси ҽрекеттерін ҽшкерелесе 

[54, б.138], «Қағидаға айналған қателер» еңбегінде Патша ҿкіметінің 

орыстандыру саясаты күштеп еңгізілгенімен халықтың рухани күші саналған 

«мұсылмандық қозғалыс» жандана түскенін жазады: Патша ҿкіметі «Конечной 

целью образования всех и народов живущих в пределах нашего Отечества, 

бесспорно должна быть обрусение их и слияние с русским народом (Сборник 

распоряжений Министерства народного просвешения за 1870 год) деген 

саясатты қолданды. Соның нақты бір кҿрінісі Ильминский басқарған 

миссионерлік қоғамның іс-ҽрекеті. ХІХ ғасырдың аяқ тұсында Тҽурат пен 

Інжілдің отызға тарта аңыз-ҽңгімелері қазақ тілінде жеке-жеке кітап болып 

шығып, қазақ даласында шоқындыратын орталықтар құрылды. Міне, осындай 

процесс күшейе түскенде «мұсылмандық қозғалыс» қазақ даласында жанданды. 

Мешіт ашып медресе салу ісі ҿрістеді. Жазба насихат та күшейді» [55, б.142]. 

Жоғарыдағыдай саяси ҽрекеттердің халқының болашағына зиянын терең 

түсінген түркі халықтары арасында саяси, мҽдени-ағартушылық ой-сана ҿсе 
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бастады.  Ҽдебиет зерттеушісі С.Ергҿбек осы саяси ҽрі мҽдени-ағартушылық 

ой-сананың дамуына бір-бірімен тығыз байланысты екі себепті атап кҿрсетеді: 

«Бірі – ХІХ ғасырдың екінші жартысында қазақ жері тұтас дерлік Ресей 

патшалығына ҿтіп, қазақтың тҽуелді, бодан елге айналуы. Екіншісі – қазақ 

халқының отаршылдарға қарсы сан рет кҿтерілген қарулы күрестерінің 

сҽтсіздікпен, жеңіліспен аяқталып, елдің орыс патшалығы тарапынан ҽрі 

ҽлеуметтік, ҽрі рухани тұрғыдан ауыр езгіге түсуі, рухани жүдеуі. Отарлық 

езгіде ҿмір сүріп, тығырықтан шығар жаңа жол іздеуі еді» [56, б.33 ]. 

Ҽрине, ғалымның пікірімен келіспеуге болмайды. Ҽйтсе де, Орталық 

Азияны мекен еткен мұсылман халықтары сана-сезімінің дамуы мен бұл 

кезеңдегі ерекше ҿзгерістерге толы болуын жоғарыдағыдай себептермен де 

шектеп қоймауға тиіспіз. Себебі, тҽуелсіздігімізбен бірге тұрмыс-тіршілігіміз, 

салт-дҽстүріміз, имандылығымыз, мҽдениетіміз, кеңес кезінде жазықсыз жазаға 

ұшыраған ҽдебиетіміз бен оны танытатын ғылым қайта оралып, жан-жақты 

зерттеулерді талап етуде [57, б.3]. 

«ХХ ғасырдағы Ресей империясында жүзеге асқан саяси-экономикалық 

дағдарыстар, Санкт-Петербургтегі «Қанды сенбі» оқиғаларынан бастау алған 

бірінші орыс тҿңкерісі, Патша үкіметінің 1905 жылғы Жапониямен қақтығыста 

жеңіліс табуы, түркі халықтары арасында ел тҽуелсіздігі жолында бір мақсат, 

бір мүддені кҿздеген ұлы тұлғалардың іс жүзінде бірігу идеясының жүзеге 

асуына себеп болды. Орталық Азия халықтарының бірігуі жолында ерекше 

қызмет жасаған Исмайыл Гаспыралы, Мұса Жаруллаһ Бигиев, Шахабиддин 

Маржани, Жүсіп Ақшұра, Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабайұлы, 

Махмудқожа Беһбуди, Мунаууарқари Абдурашидханов, Абдулла Аулани 

сынды бір топ ағартушы ғалымдар Ресей мұсылмандарын бірлесуге, бір 

жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып ұйымдасуға тҽуелсіздік жолында 

күресуге бастады, түрлі жиындар, конгресстер ұйымдастырылды» [58, б.321].  

«1905 жылдың кҿктеміне қарай кеңшілік ҿмір келісімімен далада жайлауда 

жергілікті мҽселелерді жҽне барлық қазақ елінің мұң-мұқтаждарын талқылаған 

съездер ҿте бастады. Осы жылғы барлық ірі дала жҽрмеңкелері қазақтардың 

саяси съездері ҿткізілген аренаға айналды. Бұл съездерінде қазақтар артынша 

жоғары мҽртебеліге жолдаған алдыңғы дін мен жер мҽселесін қойды» [59, 

б.596] – деп жазды Ҽ.Бҿкейханов.  

ХХ ғасыр басындағы қазақ-ҿзбек халықтарының діни-саяси ҿміріндегі 

маңызды жаңалықтардың бірі, Ресейге тҽуелді мұсылман елдердің 

«бүкілресейлік мұсылмандар съезін» құруы еді. 1906 жылғы 13-23 қаңтарда 

Санкт-Петербург қаласында ҿткен ІІ-съездінде түзілген «Ресей 

мұсылмандарының ассоциациясы» немесе «Мұсылман кеңесі» атты саяси 

партиясы болды. Махмудқожа Беһбуди 1906 жылы «Хуршид» газетінде 

жариялаған «Хайрул умури авсатухо» атты мақаласында бұл партияны Ресейде 

жұмыс жүргізіп отырған 4 маңызды партияның бірі ретінде атап кҿрсетуі бұл 

бірлестіктің шынында да ресей мұсылмандарының ҿмірінде маңызды рҿл 

атқарғанынан дерек береді [60, б.243]. Партия жиындарына Түркістан, Қырғыз-

Қазақ, Қырым, Кавказия, Еділ-Жайық, Сібір түркілерінен ҿкілдер қатысып, 
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қабылданған қарарларды түркі халықтарына таратуда бар күш жігерлерін 

жұмсады.  

Міне, осы сынды халықтың саяси сауатын ашуға, ағартуға арналған түрлі 

деңгейдегі іс-шаралар арқылы бірте-бірте халық капиталистік жүйеге еніп, 

Алаш зиялылары сынды азаматтар шыға бастады. Халық саяси, мҽдени, діни 

мҽселелерге құлақ түріп, тҽуелсіздік жолындағы ҽрекеттерге құрметпен қарай 

бастады. Бұл жағдайды Айқап журналы былайша суреттейді: 

«Біздің 1905 жылда Россияның ар жағында ескен самал жел кҿрпені жылы 

жамылып, ұйықтап жатқан қазақ жұртының етіне тиіп кеткен еді. Жұрт та 

ақырын-ақырын кҿзін ұқалап, былшығын сүртіп, тҿсектен басын кҿтеріп, біраз 

ойға қалды. Ойлап тапты, бұл дүния тек ұйықтап, рахаттанып қана жататын 

ақырет жұрты емес,... ҿнерлі болу ғылым арқасында екенін тапты. Оқысақ 

білімді, ҿнерлі болып, жұрт қатарында жұрт болып жасаймыз, оқымасақ һҽр 

жұрттың аузында жем болып кетеміз» [61, б.391]. 

Н.Г.Чернышевскийдің «Адам ҿзінің ҿмірін жҽне ҿзінің мақсатын тек халық 

ҿмірімен жҽне халық мақсатымен ұштастырғанда ғана пайдалы іске қолы 

жетеді» [62, б.32] – деген даналық сҿзі ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ 

ғасырдың басында түркі халықтарының арасынан жұлдыздай жарқырап 

шыққан тарихи тұлғаларымызға айтылғандай. Себебі, олар ҿз ҿмірлері мен 

мақсаттарын халықтың мақсат-мүдделерімен ұштастыра білген, сол жолда 

аянбай тер тҿккен тұлғалар бола білді.  

Бұл дҽуірдің жҽдидтік кҿзқарастағы ағартушылары халқын тҽуелсіз даму 

жолына түскен мемлекеттердің халықтары сынды жан-жақты білімді, 

мҽдениетті болуын армандады, ҿздері сол жолда басқаларға үлгі болуға 

тырысты. 1917 жылғы ақпан тҿңкерісі бұл армандардың іс жүзінде жүзеге 

асыруға мүмкіндік туғызғандай кҿрініс берді. Ҿлкені басқаруды түбегейлі 

ҿзгерту, жергілікті халықтың мүдделерін қорғайтын заңдар қабылдау, 

құқықтарын кеңейту, қазақ-ҿзбек халықтары ҿкілдерінен мемлекеттік думаға 

ҿкілдер сайлау, сонымен қатар демократиялық еркіндіктер – сҿз еркіндігі, 

баспасҿз, тіл мен дін еркіндігі сынды мҽселелер жан-жақты айтыла басталды.  

Қырымда «Тержуман», «Миллет», Қазанда «Уақыт», «Шура», «Қазан 

мухбири», «Таң жұлдызы», Ҽзербайжанда «Хаят», «Иршад», Қазақ елінде 

«Дала уҽлаятының газеті», «Түркістан уҽлаятының газеті», «Қазақ» газеті, 

«Айқап» журналы, Ҿзбекстанда «Тараққий», «Шухрат», «Хуршид», «Ҽл-Изоһ», 

«Ҽл-Ислаһ» сынды газет-журналдардың жариялануы, Түркістан ҿлкесінде 

Махмуд қожа Беһбуди, Абдурауф Фитрат, Ысхақхан Ибрат, Абдулла Аулани, 

Мунаууар қари Абдурашидханұлы сынды саясаткерлер мен ағартушы ақын-

жазушылар тарапынан жаңа оқу орындарының ашылуы, кітапханалар құру 

жолында жасалған іс-ҽрекеттер түркі халықтарының  ұлттық оянуы жолында 

жасалған үлгілі қызметтер болды. 

Ҽсіресе, ҿлкедегі баспасҿз қызметінің жандануы, газет-журналдардың 

кҿптеп ашылуы халықтың санасын оятуға қызмет жасады. Абдулла Аулани 

ҿзінің «Бұрыңғы ҿзбек баспасҿзінің тарихы» атты мақаласында 1905-1917 

жылдар арасында 22 газет, 8 журналдың болғанын жазды [196, б.115]. Олардың 
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басым бҿлігі жекеменшік болғандықтан халықты діни-ағартудағы орны ерекше 

болды деуге болады. Осы мысалды Қазақ даласында жарияланып жатқан 

«Қазақ», «Айқап» сынды газет-журналдардың жұмыс жүргізу процесімен де 

байланысты қарауға болады. Мысалы, Мыржақып Дулатұлы 1913 жылғы 

«Қазақ» газетінде жариялаған мақаласында: «Заман талас-тартысқа айналды. 

Қара күніне қайғырмай қамсыз жатқан қазақ болмаса, ұшқан құс, жүгірген 

аңның бҽрі де тіршілік жабдығында. Жағаласпай, жармаспай ешкім қатардан 

орын бермейді. Басқалармен тізелесуге, тартысуға, жарысуға оқу-білім керек. 

Надан жұрт оқымысты-білімді жұртпен қатар тіршілік ете алмайды. ..Жалғыз 

сүйеніш, жалғыз үміт оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, 

дүниеден сыбағалы орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. 

Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз – оқу. Надан жұрттың күні қараң, 

келешегі тұман» [63, б.130] – деп жазса, ХХ ғасыр басында халқын оянуға, 

ғылым мен білімді, тіл мен дінді қатар меңгеруге шақырған саясаткер, бар 

ҿмірін халқын сауаттандыруға арнаған ағартушы – Мунаууарқари 

Абдурашидханов та елдегі білімсіздіктің кесірінен туындап жатқан 

проблемаларға сыни кҿзқараспен қарап: «Бүгін Еуропа халқы аспанға ұшып 

жүр, бізде шаш пен сақал таласы, еуропалықтар теңіз астында жүзіп жүр, бізде 

ұзын не қысқа киім кию проблемалары, Еуропа елдері қалаларын электр 

қуатымен жылытып, жарықтандырып жатыр, біздің мектепте география мен 

табиғат тану пҽнін оқыту не оқытпау таластары жалғасын табуда» [64, б.119] – 

деп жазды. 

Осы кезеңді «Ояну дҽуірі» деп атаған ғалым Бейсенбай Кенжебаев: «ХІХ 

ғасырдың соңғы жҽне ХХ ғасырдың бастапқы кезінде ғана ҿлкенің 

шаруашылығы капиталистік бағытқа ұласып, ілгері дамуға, 1905-1907 

жылдардағы буржуазиялық-демократиялық революцияның ҽсерінен халықтың 

сана-сезімінің оянуына мүмкіндік туды. Рухани ҿмірге ҿзгеріс енді. Қазақ 

даласындағы мектеп, медреселердің кҿпшілігі жаңа оқу усули жҽдидті үйренуге 

кҿшті, яғни мектеп, медреселерде діни сабақтармен қатар ана тілі, дүниетану 

ғылымы, есеп, география, тарих оқылды, кейбір медреселерде орыс тілі де 

үйретілді.  Балалар аз уақыт ішінде хат танып, біркелкі дҽрежеде бастауыш 

білім алып шығатын болды»... Жалпы алғанда мектеп, медресе қазақ арасынан 

сауатты, оқыған адамдардың шығуына, қазақтың жаңаша оқыған 

зиялыларының кҿбеюіне халықтың оянуына біраз себеп болды [13, б.50] – деп 

ой топшылайды. 

Ғалымның бұл кезеңді «Ояну дҽуірі» деп бағалауы, біздіңше, саяси 

тұрғыдан берілген баға секілді. Ҿйткені, дҽл осы кезеңде ҽлемдік ҿркениетте 

барлық салаларда алға жылжудың болғандығын байқау қиын емес. Соның 

ішінде қазақ-ҿзбек халықтарында бұл үдеріс жоғарыда аталғандай 

кҿріністермен пісіп-жетіліп отырды. Бұл дҽуірде негізгі саяси құбылыс ретінде 

кҿрініс берген жҽдидшілдердің түпкі идеялары – отарлауға қарсы азаттық 

күрестен туындаған болуы заңды деп білеміз. Ал, діни таным тұрғысынан 

алғанда бұл кезеңді ояну дҽуірі деп бағалау ағаттық болар деп пайымдаймыз. 

Себебі, ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басында Орталық 
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Азия мен Қазақстан жеріндегі мешіт-медреселерді діни-сауаты жоғары 

ишандар мен ахундар ұстаған. Медреседе білім алып тҽмамдағандарға – молда, 

дамолла, ишан, ахун сынды діни атақтар берілген. Ҽсіресе, бұл кезеңде дін 

ілімдерімен қатар география, тарих, есеп, физика, химия, астрономия сынды 

дүниелік пҽндердің сабақ ретінде ҿтілуі шҽкірттер білімін шыңдай түскен [65, 

б.313] 

Жҽдидтік бағыт ҿкілдерінің тағы бір артықшылығы, олар Түркістан 

аумағындағы кез келген ұлт ҿкілдерінің саяси-ҽлеуметтік, құқықтық-

экономикалық, мҽдени-ҽдеби ҿмірлерінде тең құқықты болу идеясын алға 

қойды. Халықты ағартуда тарих, ҽдебиет, математика, география сынды 

дүниетану ғылымдары діни-исламдық тҽрбиемен бірге қоса берілген кезде зор 

нҽтижеге қол жеткізуге болатынын айтты. Мысалы, Махмудқожа Беһбуди жас 

ұрпаққа бұл идеяның қаншалықты маңызды екенін ескере отырып былай үн 

тастайды: «Исламият сондай ҿркениетті дін, оны танимын деген адам дүние 

ғылымын қанша кҿп оқыса, ақидасы (сенімі) сонша берік болады. Мысалы, 

заманауи ғылымды кҿп оқыған мұсылман ғалымдары Еуропаның дамуына 

ерекше үлес қосқаны бізге мҽлім. Сондықтан да, заманауи білім исламиятқа 

зиян емес, қайта пайда келтіреді» [61, б.170] – дейді. 
Жалпы қай кезеңде болсын адамзат тарихында діннің рҿлі ерекше 

болғандығы белгілі. Бұған дінтанушы мамандардың зерттеулерінен дҽлел 

келтірмегеннің ҿзінде гуманитарлық ғылымдарды зерттеушілердің ортақ 

қорытындылары жеткілікті. Яғни, бұл пікірді дҽлелдеп жатудың қажеті 

шамалы. Ҽйтсе де, түркітанушы ғалым Э.Н.Наджиптің мына пікірі түркі 

халықтары тарихындағы діннің рҿлін айқындай түседі. Ғалым «Регионы и 

этапы формирования тюркских письменных языков и литератур» деп аталатын 

еңбегінде V ғасырлардан бастау алатын кҿне түркі жазбаларының негізі 

қасиетті кітаптардан алынғандығын жазады: «В первые документы и памятники 

тюркского языка написанные уйгурским письмом, является переводами 

различных священных книг – буддийских, манихейских, христианских» [66, б. 

27]. Ал, түркі халықтары тарихындағы Ислам діні келгеннен кейінгі жазылған 

құнды жҽдігерлер түркілер ғана емес адамзаттың ізгілігі жолында қызмет 

жасаған құнды мұралар екені дҽлелдеуді қажет етпейтін мҽселе.  

Ислам дінінің біз зерттеп отырған кезең түркі халықтары ҿмірінде де,  

сондай-ақ, Орталық Азия мен Қазақстан жерінде ҿмір сүрген халықтардың, 

атап айтқанда бауырлас қазақ-ҿзбек халықтарының діни сенімдері мен 

ҽдебиетіне жасаған ҽсері орасан зор. Ислам дінін, Алла Тағаланың адамзатқа 

жіберген соңғы кітабы Құран Кҽрімді негізге алып, оның мҽн-мағынасына 

терең үңіле отырып, математика, география, тіл, тарих сынды ҽлем 

халықтарына ортақ дүниелік ғылымдарды оқып үйренуді қолға алу бұл кезеңде 

жҽдидтік кҿзқарастағы оқымыстылардың басты принципіне айналды. Яғни, кез 

келген азамат дүниелік һҽм ақыреттік ғылымды ҿз бойында бірдей жинақтаса, 

ҽрқайсысы ҿзінің қабілеті шегінде қоғамға пайдасы тиетін болса, қоғамда ҽрі 

рухани кемел, ҽрі дүниелік ғылымды терең меңгерген тұлғалар қалыптасады. 

Мұны жүзеге асырудың бірден-бір жолы жас ұрпаққа білім мен тҽрбиені сол 
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принцип негізінде беру, оқу-ағарту жүйесіне ҿзгерістер енгізіп, діни-

ағартушылық тҽрбиені күшейтуді қолға алу еді.  

Танымал ағартушы ҽрі педагог Абдулла Аулани ҿзінің «Екінші мұғалім» 

кітабының кіріспесінде Аллаға мадақ, Пайғамбарымызға (с.а.у.) салауат айта 

отырып: «Үмбетпін деу құр тілмен айтып қоя салатын іс емес. Керісінше, жан-

тҽнімізбен пайғамбарымыздың бұйырған істерін орындау, кҿрсеткен жолынан 

жүру, денемізден жанымыз шыққанша «ұлтым», «ұлтым» деп дүниеден ҿтумен 

болады» [67, б.11], – деп оқушысына патриоттық рух бере отырып, оқу мен 

білімнің артықшылықтары туралы «Мектеп» ҿлеңін арнайды: 

 

Мактаб ерур дарул ҽдҽб, 

Мактаб ерур еһсани Раб, 

Мактаб ерур гулзар ажаб, 

Ғайрат қылуб оқиң оғлан! 

 

Мактаб дуру гавһар сачар, 

Мактаб сизҽ жҽннҽт ачар, 

Мактаб жаһалатдын қачар, 

Ғайрат қылуб оқиң оғлан [ 67, б. 11]. 

 

Мағынасы: Мектеп – әдеп үйі, Құдайдың сыйы, мектеп – гүлзар іші, 

жігерленіп, қайратпен білім алғын, балапаным! Мектеп – дүр мен гауһар 

шашады, мектеп – сізді жәннатқа жетелейді. Мектеп – надандықтан 

сақтайды, жігерленіп, қайратпен білім алғын, балапаным! 

Жҽдид ағартушыларының күнімізге дейін танылмаған ҿкілдерінің бірі 

энциклопедист ғалым, Хариқи лақап атымен бірнеше тарихи-ҽдеби, ғылыми-

публицистикалық еңбектер қалдырған Баситхан Шаши ҿзінің ҿлеңдер 

жинағында мектеп – ғылым мен білімнің  кені, түрлі ҿнердің мекені екенін 

жеткізгісі келеді: 

 

Мактаб эрур жауаһири хикмҽтни мҽъдҽні, 

Мактаб эрур файдҽи миллҽтга чун һисар, 

Һҽр илму мҽърифату фҽзл ҽндҽ бар, 

Шҽгирдлҽргҽ һҽр бири назу ниъҽм турур [68, б. 62]. 

 

Мағынасы: Мектеп жауһар мен хикметтің кені болды, мектеп ұлттың 

пайдасы, шені болды, онда ғылым мен мағрифат бар, онда кӛп пайда, 

шәкірттерге нығмет болар әр қайда.  

Танымал жҽдидшілдер қатарында Ысхақхан Ибрат ұрпақ тҽрбиесіне 

жоғары кҿңіл бҿліп, ұлтының жаңа ғылым мен техниканың дамуынан хабардар 

болуын қалады, оқу-ағарту саласына барын салып жұмысқа кірісті. 1906 жылы 

Наманганда Ибрат ашқан «Исхақия мектебі» сондай жаңашыл оқу 

орындарының бірі еді. Себебі, Ибрат Қоқанда оқып жүрген кезінде-ақ сонда 

жаңадан ашыла бастаған рус-тузем мектептерінің оқыту ҽдістемелерін жақсы 
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меңгеріп, жаңа мектептердің оқыту бағдарламасының ҿлкеде бұрыннан 

қалыптасқан «усули қадим» мектептерінен артық тұстарын кҿре білген еді. 

Ысхақхан Қоқанда еңгізіле бастаған жаңа мектептердің оқыту ҽдістерін 

пайдалана отырып, «савтия» немесе «усули савтияи тадрижия» ҽдісін ұсынып, 

осы жүйе бойынша оқытуға бел буды.  

Ибрат басқа жадидшілдер сынды мектептің оқу бағдарламасын жасауда 

бұрыннан қалыптасқан оқыту ҽдістерін ҿзгертіп, діни білімдермен қатар 

дүниелік ғылымдарды оқытуға ыңғайлады. Тілдерді үйретудің пайдасы мол 

екенін түсініп, орыс жҽне неміс тілдерін оқытуға рұқсат алды. Бұл пҽндерді 

оқытуға  креативті ойы бар мамандарды жұмысқа қабылдады. Ал, 1912 жылы 

сол мектепте арнайы қыздар тобын ұйымдастырды. Апталық сабақ кестесін 

жасап, 40 минуттық дҽріс ҿтуді жолға қойған ол ҽр сабақтан соң 10 минуттық 

үзіліс жариялады. Түркістан ҿлкесіндегі басқа мектептерде сабақ кестесінде 

оқытылатын оқулықтар аты кҿрсетілсе, Ибраттың мектебінде оқу пҽндерінің 

атауы кҿрсетілетін. Сондай-ақ дене шынықтыру пҽні де оқу бағдарламасына 

енгізілген еді. Бұл пҽн негізінен Ысхақханның  жекеменшік «Исхоқия боғи» деп 

аталатын саябақта арнайы ойындар түрінде ҿткізілетін болған. Бұл мектеп сол 

кезеңдегі басқа мектептерге де үлгі болды. 

Ибраттың пікірінше, мектеп-медреселердің оқыту жүйесін ауыстырумен 

қатар халықтың санасын жаңғырту керек. Ол үшін мешіт-медреселерде 

имамдардың қоғамдағы рҿлін жоғарылату керек.  Оның «Айна» журналында 

жариялаған «Ұлтты кім жаңғыртады?» (Миллатни ким ислоҳ этар?) атты 

мақаласы осы мҽселені айқындап бергендей. Онда автор қоғамды жаңғырту 

жолында имамдардың рҿлі ерекше екендігін айта отырып, мешіттерде жұма 

намаздарында жҽне күнделікті намаздарда жалпыға бірдей түсінікті тілменен 

халықты ізгілікке шақырып, зұлымдықтан қайтарса, жақсы нҽтижеге қол 

жеткізуге болады. Ҽрине, мешіт қасиетті жер, онда айтылған насихат ҽрбір 

мұсылман жүрегіне ҽсер етпей қалмайды [69] – деген ойларымен бҿліседі. 

Ибрат елде болып жатқан жаңалықтарға бейжай қарай алмайды. «Уақыт 

таразысы» (Мезон уз-замон) еңбегінде: «Бабаларымыз тастан от жағатын, 

қараңыз қазір қандай рақат. Қара шырақ жағар еді, электр ламфа қандай рақат. 

Заманның жаңғыруынан осылай болды. Ташкент пен Қоқаннның арасы 

қаншама қиындықпен, жиырма сом шығындалып сарт арбада жүрсең бір 

апталық жол болатын. Алланың рақметі, үкімет басындағылардың ҽрекетімен 

темір жол салынып, үш сағат ішінде тҿрт соммен жетіп алатын болдық. Басқа 

да жағдайлар осылай салыстырып қаралғанда байқалады. Бұл жеңілдіктер 

бұрын неге болмаған? Бұған себеп, мҽдениет пен ҿркениеттің жоқтығы. 

Осының бҽріне ҿнер мен ғылымды игермегендігіміз себеп болып отыр. Ал, енді 

ҿнер мен ғылым мектептен, медреседен бастау алады. Демек, дүние мен 

ақыретте рақат табу үшін ғылымды меңгеру керек.  Олай болса, бізден кейінгі 

ұрпақ рақатта ҿмір сүру үшін жастарды неге оқытпасқа. Аллаһ тағала бізге оңай 

болуын қалаған, қиындықты қалаған емес. Сол үшін де: «Алла Тағала сендерге 

оңайлық қалайды, ауыршылық қаламайды» (Бақара сүресі, 185-аят) – десе, біз 

болсақ, ҿз-ҿзімізді зұлымдық жолына салып, қиналып, Құдай солай жасады деп 
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сол жолдан шықпағанымыз, Құдай солай жасады деп иманға келмей ҿмірден 

ҿтіп кеткенмен бірдей емес пе?» [70, 107 б.] – дейді. 

Ғалым Бейсенбай Кенжебаев ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың 

басында қазақ арасындағы оқу-ағарту жұмысы екі түрлі бағытта дамып, оның 

бірі мұсылманша, екіншісі орыс тілінде жүргізіліп отырғанын алға тартса, [13, 

47 б.] ғалым Н.Сабитов 1917 жылға дейін қазақ даласында жҽдидтік үлгідегі 

мектеп жҽне медреселердің едҽуір артқанын жазады: «ХІХ ғасырдың соңы мен 

ХХ ғасыр басында жҽдидтік оқу жүйесінің пайда болуына байланысты қазақ 

халқы арасында мұсылманша оқу Қазан, Бұхара қалаларындағы діни қадим 

оқуы бастауыш мектеп қатарында, орта дҽрежелі оқу медреседе болды. Бұлар 

1917 жылғы революцияға дейін ҿмір сүрді. Осы кезеңде елдегі мектептер мен 

медреселердің саны артты. Мысалы: Сырдария облысында (Ташкент, 

Шымкент, Ҽулие ата, Ақмешіт, Түркістан, Қазалы уездерімен Амудария 

бҿлімін қосқанда) 1893 жылы 1497 мектеп, 35 медресе болып, оларда 28 868 

бала оқыған, 1895 жылы 2409 мектеп, 34 медресе, оларда 28 898 оқушы болған» 

[71, 16 б.]. 

Қорыта айтқанда, ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басында қазақ-ҿзбек 

халықтары ҿміріндегі саяси-ҽлеуметтік, мҽдени-діни ахуал елеулі тарихи 

ҿзгерістерге бай болды. Ҽсіресе, ХІХ ғасырдың соңғы ширегінен бастау алған 

халықтық оқу-ағарту жүйесінің дамуы, мҽдени-ағарту мекемелері қызметінің 

жандануы, ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде халық арасынан Ҽлихан 

Бҿкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Мұстафа Шоқай, Мұхамметжан Тынышпаев,  

Махмудқожа Беһбуди, Мунаууарқари Абдурашидханов, Абдулла Аулани 

сынды тұлғаларды саяси сахнаға алып шықты. Бұл тарихи тұлғалардың риясыз 

еңбектері аталған кезеңде қазақ-ҿзбек халықтары ҿміріндегі саяси-ҽлеуметтік, 

мҽдени-діни ахуалдың дамуына ерекше ҽсер етті.  

Тақырыпты зерттеу барысында бұл жағдайды тарихи-ҽдеби процес ретінде 

қарастырған зерттеушілер еңбектерінен де кездестірдік. Дегенмен, бұл 

процестің ұзаққа созылмағаны белгілі. Алдымен патшалық империя, соңынан 

кеңес үкіметінің жандайшаптары қазақ-ҿзбек халықтарынан «Күн болып 

жарқыраған» ұландарының қадамын қырқып, миллиондаған адамның ҿмірін 

қысқартқан ашаршылықты, содан соң зиялыларды келмеске аттандырған 

репрессияны қолдан ұйымдастырды. Осындай кезде кҿкірек кҿзі ояу азаматтар 

қара халыққа бағыт-бағдар беріп, жол кҿрсету үшін қаламның ұшымен ҽрекет 

ету керек екенін түсінді, ҽдеби шығармалар жазу, болып жатқан ҿзгерістерді 

поэзия тілімен ҿрнектеп, кітап етіп бастыру жұмысын қолға алды. Ислам дінін 

ту етіп, мұсылмандық жолмен алға қарай ұмтылу керектігін түсіндіргісі келді. 

 

1.2 Қазақ-ӛзбек әдебиетіндегі отаршылдыққа қарсы кҥрестің кӛрінісі 

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басында түркі халықтарының басына тҿнген 

үлкен қауіптің бірі – орыс отаршылдығы болғаны тарихтан белгілі. Бұл солақай 

саясаттың кесірінен түркі халықтарының біразы ассимиляцияға ұшырап, 

орыстанып, ұлт ретінде қалыптасу үдерісін тоқтатса, тіпті кейбір түркі тектес 

дербес ұлттар жойылып та кетті. Осы ауыр тағдыр тауқыметі Орталық Азия 
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жерін мекен еткен ҿзбек ұлыстары мен Ұлы Дала елін мекендеген қазақ 

түркілеріне де оңайға соқпады. Олардың ҽр қайсысы ұлттық қасиеттерін сақтап 

қалу үшін тарихтың үлкен сынақтарынан ҿтті. Бұл тарихи үдеріс Алла 

Тағаланың адамзат баласына жіберген кемел ҿмірлік қағидаларының 

жиынтығы болған Ислам дінін ҿмірлік дҽстүріне айналдырған  халықтардың 

саяси-ҽлеуметтік жағдайлары мен діни сенім ұстанымдары, мҽдени-ҽдеби 

ҿмірімен біте қайнасып жатты.  

Орыс отаршылдығына қарсы идеялар, ең алдымен осы кезеңде Қазақ 

хандығы мен Түркістан ҿлкелерінде ұйымдастырылған ондаған ұлт-азаттық 

кҿтерілістер арқылы кҿрініс берді. Мысалы, Қазақ даласында Исатай 

Тайманұлы мен Махамбет Ҿтемісұлы басшылығындағы кҿтеріліс (1836-1838), 

соңғы қазақ ханы атанған Кенесары Қасымұлы басшылығындағы азаттық 

кҿтерілісі (1837-1847), Ресей империясының отарлау саясатына қарсы ұлт-

азаттық кҿтерілісін ұйымдастырған қазақ батыры Есет Кҿтібарұлы 

басшылығындағы кҿтерілістер, Маңғыстау шаруаларының патша ҿкіметінің 

отарлау саясатына қарсы (1870 жылғы) кҿтерілістері. Сондай-ақ, Түркістанның 

Қоқан аймағында 1876 жылы ұйымдастырылған Полатхан басшылығындағы 

кҿтеріліс, сол жылы Ош жерінде Құрбанжан датқа басшылығындағы кҿтеріліс, 

1878 жылы Ҽндижанның Мыңтҿбе ауылында ұйымдастырылған Жетімхан 

қозғалыстары, 1884 жылы Ақбойра жеріндегі ишандар бастаған кҿтеріліс, 1892 

жылы Ташкентте ұйымдастырылған «Уаба» кҿтерілісі, 1893 жылы Ферғанада 

ұйымдасқан Сабыр хан кҿтерілісі, 1898 жылы Ҽндижандағы Дүкчи Ишан 

басшылығындағы қозғалыстар ҽртүрлі себептермен басталған, негізі – 

отарлаудың зұлмынан езілген халықтың наразылықтарының бір белгісі еді [58, 

б. 321]. Бұл тарихи оқиғалар елдің саяси-ҽлеуметтік жағдайларымен қатар 

мҽдени-ҽдеби ҿміріне де кҿп ҽсер етті. Бір жағынан империалист күштердің 

отарлау саясаты, екінші жақта халықты оянуға шақырған ағартушылардың 

тоқтаусыз ҽрекеттері табиғи жағдайда бұл халықтар ҽдебиетіне ҽсер еткен 

негізгі факторлар дей аламыз.  

Түркістан ҿлкесінде ертеден қалыптасқан жазба ҽдебиет бұл кезеңде жаңа 

ұлттық ояну дҽуірі жазба ҽдебиеті ретінде жалғасын тапқан болса, Ұлы дала 

елінде де бұл үдеріс жандана түсті. Қазақ ҽдебиетінде Ыбырай Алтынсарин, 

Абай Құнанбайұлы, Шоқан Уалиханов сынды ұлттық жазба ҽдебиеттің басында 

тұрған ағартушы ақындармен қатар Шортанбай Қанайұлы, Шҽді Жҽңгірұлы, 

Майлықожа Сұлтанқожаұлы, Мҽделі Жүсіпқожаұлы, Қалыбай Мҽмбетұлы, 

Ергҿбек Құттыбайұлы, Мҽди Меркішұлы, Мақыш Қалтайұлы, Нұржан 

Наушабайұлы, Ақыт Үлімжіұлы сынды халық ақындары елдің жағдайын, отар 

елдердің ҽділетсіздіктерін шығармаларында кҿрсетіп, халық санасын 

жаңғыртуға шақырды. Бұл пікірімізді ғалым Алма Қыраубаеваның мына 

жазбалары қуаттай түседі: «Ұлттық оянушылықтың жан-жақты дамуының бір 

басында Абай бастаған, ұлттық сананы жаңаша дамытудың бір бағыты тұрса, 

екінші жағында қазақи салт-сана мен имандылықтан айырылып қалмаудың 

жолын іздеген ақындар тобы жинақталды. Олар қазақтың ежелгі жазба ҽдеби 

үрдісін жақсы білетін, мифті сюжеттер мен Құран хикаяларын, «Қисса Жүсіп» 
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пен «Қиссас-ул ҽнбияны» оқып кҿрген, «Мың бір түн», «Тотынама», 

«Шаһнама» оқиғаларын жаттап ҿскен ақындар еді. Үлгі алған, оқыған мектебі 

дҽстүрлі классикалық түрік, араб-парсы ҽдебиеті болған» [19, б.41]. 

Қоғам қайраткері, ҽдебиетші-ғалым, жазушы М. Ҽуезов ХІХ ғасыр мен ХХ 

ғасыр басында қазақ даласында ең алдымен үш ағартушыны атап кҿрсетеді: 

«Қазақ ССР тарихының ҿткен ғасырын еске алсақ, кҿзге толық, кҿңілге медеу 

үш адамды алдымен айтамыз. Олар кең Қазақстанның шалғай жатқан 

ҿлкелерінен шықса да бір туғандай сезілетін асыл жандар. Олар – үшеуі үш 

мұнарадай болған: Шоқан, Ыбырай, Абай» [72, б.242]. 

Герольд Бельгер ҿзінің «Гете и Абай» атты эссесінде немістің ҽйгілі ақыны 

һҽм философы Гете шығармашылығы мен Ұлы дала данышпаны Абай 

шығармашылығын ағартушылық тұрғысынан салыстыра келе қазақ ақынының 

ағартушылығын ғана емес бірнеше салаларды меңгерген білімді ғалым 

екендігін жҽне бұл оның қара сҿздерінде айқын кҿрініс табатынын орыс тілді 

оқырманға жеткізеді: «Увлекалсая Абай социологией, историей, статистикой, 

культуро-просветительством, читал экономические труды. Читал произведение 

философов Платона, Спенсера, Спинозу. Это нашло отражение в его 

философско-этических этюдах – Гаклиях» [73, б.13]. 

Расында да, Ыбырай Алтынсарин, Шоқан Уалиханов, Абай Құнанбайұлы 

сынды елдің озық ағартушылары тарихи, ҽдеби шығармалардың халықтың 

санасына ҽсер ететінін ерте түсінді. Мысалы, Ыбырай Алтынсарин Торғайдағы 

мұғалімдік қызметі барысында қазақ халқының ауыз ҽдебиетін зерттеп, кҿркем 

сҿздің ҽсер етушілік күш-қуатына айырықша кҿңіл бҿледі. «Н.И.Ильминскийге 

жіберген бір хатында ол: «Халықтың санасын оятып, жүрегін тербейтін кітап 

керек» деп жазады. ...Ұстаз халқының саяси-ҽлеуметтік ҿмірін жақсарту үшін 

мҽдени-ҽдеби жағынан іргелі ҿзгеріс кіргізуді алдына арнайы бағдарлама етіп 

қойған, сол бағдарламаны орындауда бар күш-жігерін, дарынын аямайды, 

ҽдебиетті идеологияның құралы ретінде пайдаланады», – дейді ғалым Рымғали 

Нұрғали [74, б.52]. 

Дегенмен Н.И.Ильминский, В.В.Радлов сынды ғалымдар бұл мҽселеге  

саяси тұрғыдан қарайтын болғандықтан олардың кҿзқарастары мүлде бҿлек. 

Мысалы, біз атақты түркітанушы ретінде таныған Василий Радлов: «Халық 

шығармалары – халық рухының кҿрінісі мен жетістігі, сондықтан да ол ҿте кең 

таралған жҽне халық арасында үлкен құрметке ие, ал кітаби ҿлең – халық 

арасына там-тұмдап болса да берік ірге тебе бастаған исламның ҿкілі, ислам 

ілімін таратуды мақсат тұтқан жҽне бірте-бірте халық рухын ығыстырып келе 

жатқан діннің ұрығы. Шындығында да, ол баяу ҽсер ететін у тҽрізді, бірден-

бірге күшейіп келеді. Халықтың мұндай сауатты бҿлігі шынында да ҽлі ҿте аз, 

соның ҿзі оларды халық рухынан аулақтатып үлгерді жҽне олар осы кітаби 

ҿлеңдер арқылы қарапайым халық санасына ислам ілімін таратып, сіңіруге 

тырысуда. «Бозжігіт», «Һамра», «Сейфул-Мҽлік», «Сақыпжамал», «Киік», 

«Шарияр» сияқты үлкенді-кішілі аңыздар халық рухына жақындастырылған, 

онда діни сарын аздау, сондықтан да халыққа кең таралған, ол қалың 

жұртшылықты исламның басты кҿзқарастарын қабылдауға дайындайды. 
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«Бозторғай», «Зар-заман», «Заман ақыр» сияқты ғибрат ҿлеңдер қарапайым 

халыққа кҿне ҿсиет тҽрізді діннің басты негіздерін сіңіреді» [6, б.18] – деп 

тұжырым жасайды. 

Соған қарамай, Ыбырай, Абай, Шҽкҽрім сынды ұлт зиялылары алға қойған 

мақсаттарын жалғастыра берген. Кҿрнекті ҽдебиет зерттеушісі Ҿтеген 

Күмісбаев «Терең тамырлар» атты зерттеу еңбегінде Шығыстың орта ғасырлық 

классикалық ҽдебиетінің асыл үлгілері қазақ даласына тереңдей тарап, қазақ 

ауыз ҽдебиетінің дамуына ерекше үлес қосқандығын, осы қайнаркҿздерден нҽр 

алып, мұсылмандық рухпен Ұлы Алланы бір біліп, кҿрсеткен жолын «хақ» деп 

қабылдаған ҽдебиет ҿкілдері жазып қалдырған шығармалары арқылы елді 

имандылыққа тҽрбиелеп, ағартушылық қызмет атқарғандығын жеткізеді [197, 

б. 63].  

Расында да, бұл кезең ҿкілдерінің бір тобы ел арасында ежелден 

қалыптасқан ҽдеби дҽстүр, халық арасында ҿтіп отыратын «қиссахандық» 

кештерінде адами құндылықтарды дҽріптеп, жаратылғандардың арасында 

ерекше бітім мен қасиетке ие болған адам үшін Ұлы Жаратушысының кҿрсетіп 

берген ақиқат жолынан тайынбауға, Аллаға серік қоспауға шақырды. Соңғы 

Елші, Пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.ғ.с.) пайғамбарлық ҿмір жолын 

насихаттайтын қисса-дастандар жазып, ел арасында жатқа оқып, сол арқылы 

халықты діни біліммен тҽрбиелеп жатса, екінші бір тобы заманының 

жетістіктерін пайдалана отырып, Ташкент, Қазан, Орынбор сынды сол 

кезеңдегі түркі халықтарының ғылым мен білім ошағына айналған қалаларда 

дҽстүрлі Ислам тарихынан мол хабар беретін, хикаяттар мен қисса-дастандарды 

кітап етіп басып шығару, сҿйтіп халыққа тарату ісімен айналысқандығын 

кҿруге болады [49, б.136]. Ал, қазаққа ҿз мҽдениетін, дінін сақтап қалу үшін 

халықтың санасын оятуды қажет деп тапқан Ұлы Абай «Жасымда ғылым бар 

деп  ескермедім, пайдасын кҿре тұра тексермедім» – десе, ақын ҽрі ағартушы, 

философ, Шҽкҽрім Құдайбердіұлы, адам ҿмірін үш кезеңге бҿліп, оның сол 

Абай меңзеген ең қуатты  жастық шағын ғылымға арнауды насихаттайды. Сол 

сағаттағы уақыттың бір минҿтін де босқа ҿткізбеуге шақырады. Кей кездері 

халықтың арасындағы санасы тҿмен жандарға ҿкінішпен қарап: 

 

Салынған қала жоқ, 

Оқытқан бала жоқ. 

Қолында ҿнер жоқ, 

Ғылымда дана жоқ, – деп, ҿкінеді [75, б.224]. 

 

Ғалым Бейсембай Кенжебаев ХІХ ғасырдағы қазақ халқының ҽлеуметтік 

жағдайын ұлтының дана перзенті Абай Құнанбайұлы ҿмірімен байланыстыра 

зерттей отырып: «Абайдың заманында қазақ даласында екі түрлі қоғамдық 

қарым-қатынас бар еді: ол бектік феодалдық, капиталистік қалып болатын. 

Қазақ бұқарасында осы екеуінен туған екі түрлі ауыр азап, екі түрлі қанау, 

қысым бар еді. Оның бірі отаршылық қанау еді де, екіншісі бектік феодалдық 

қанау еді» [13, б. 169] – деп, империя тарапынан ашық жүргізіле бастаған 
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отарлаумен қоса ішкі бектік феодалдық яғни бай, шонжарлардың елдегі ҽлсіз, 

кедей, шаруаларды қанаушылық ҽрекеттері де сыртқы жаулауға «ҿлгеннің 

үстіне тепкендей» ҽрекет екендігін айтады. Абай бұл сынды елдің аянышты 

жағдайын «Болыс болдым мінеки» деп аталған ҿлеңінде сынға алса, Абайдан 

сҽл-ақ алдын ҿмір сүрген зар-заман ҽдебиетінің белді ҿкілі Шортанбай 

Қанайұлы «Билік кетті басыңнан» деп басталатын ҿлеңінде: 

 

Патша жұртын қанады, 

Байлар жҿргем санады. 

Жарлының жаны берік екен, 

Мал үшін он екі ай қой бағып, 

Жалғыз тоқты алады [76, б. 27] – деп ашына жырлайды. 

 

Патша ҿкіметі Ұлы Дала елін еркін билеп тҿстеу үшін байырғы жерлерді 

мемлекет меншігіне алып, қазақ халқының ғасырлар бойы атадан қалған 

мұрасына меншіктік құқығын жойғаны белгілі. «Қазақ жерлерін жабайы 

жолмен отарлау 1891 жылғы 25 наурыздағы «Ақмола, Семей, Жетісу, Орал 

жҽне Торғай облыстарын басқару туралы Ереже» қабылданған соң бұрыңғы 

жоғары қарқынмен жүргізіле бастады. Ереженің 119-бабы бойынша «Жыл 

мезгілдеріндегі кҿші-қон жерлерін жҽне сол жерлерге тиесілінің бҽрін соның 

ішінде ормандарды да» бүтіндей мемлекеттік меншікке айналдырды» [200, 98]. 

Осы саяси жағдайды басынан кешіп отырған ағартушы ақындар қаламның 

ұшымен қарсы күресуді мақсат етті. Солардың бірі, түркілік идея жолында 

аянбай қызмет еткен ақын Мыржақып Дулатов «Қазақ жерлері ҿлеңінде: 

 

Жылында мың сегіз жүз алпыс сегіз, 

Қазыналық – деді, жердің һҽммҽсін да. 

Тарылып жылдан-жылға жер-суымыз, 

Мұжықтың кетті бҽрі қаласына... 

Кір жуып, кіндік кескен қайран жерлер, 

Мұжыққа қош-аман бол барасың да. 

Қасиетті бабамыздың зияраты, 

Қалдыңғой кҿшесінің арасында. 

Қазағым, жерің қайда атамекен, 

Қазақ қазақ болғалы мекен еткен? [201, б.31] – деп ашына 

жазады. 

 

Шортанбай, Ыбырай, Абай, Шҽкҽрім сынды алып тұлғалар салып берген 

ҽдеби ҿмірдегі сыншыл реализм жолын ары қарай ҿзінің ақындық ҿнерімен 

жалғастырған тұлғаның бірі Мақыш Қалтайұлы. Адамгершіліктің тереңдегі 

тамырына балта шабатын тҽкҽппарлық, надандық, кҿре алмаушылық, 

арсыздық, еріншектік, жалқаулық т.б. барлық адам бойындағы жағымсыз 

қасиеттердің ҿршіп кетуі қоғамдық ортадағы тҽрбиенің ҽлсіздігі мен адам 

баласының имансыздығынан, ҿзінің ҽлсіз  ғана бір жан екенін сезінбеуінен, ҽр 
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адамның алдында тұрған ақыреттегі есеп күнін ескермеуінен екендігін дҿп 

басып айтқан ақын да «Қазақ хҽкімдері» атты ҿлеңінде сол кездегі қазақ 

қоғамының реалистік кҿрінісін ашып береді: 

 

Заманадан хабарсыз біздің халық, 

Болыс боларынша мың ақша салып. 

Ел қарату үшін де ақша беріп, 

Онысын қайта жияр пара алып. 

Мұнысының үш-ақ жыл ақыр шегі, 

Орысша пҽс дҽреже қазақ бегі. 

Партия себебімен дау жанжал боп, 

Үш жылға да жетпейді мұның кҿбі [202, 7 б.]. 

 

Замана жайын ҿзінше толғаған Мақыш ҿзі ҿмір сүрген қоғамның қатпарлы, 

кҿлеңкелі тұстарын барынша батыл сынады. Патша чиновниктерінің, би-

болыстардың қарапайым халыққа жасап отырған озбырлығын қатты шенеді 

[203, 72 б.]. 

Имандылық – адамгершілік қасиеттер адамның жаратылысында бар 

қасиеттер болғандықтан, бұлар ҽр адамның ойынан, ниетінен жҽне ҽрекетінен 

байқалады. Адамның жаман қылықтарынан жазықсыз жандар жапа шекпесе, 

адам еңбекпен табысын тапса, ҿзінің білгенін, білім мен біліктігін басқаға 

үйретсе қоғам түзеледі.  

Қазақ қоғамының саяси-ҽлеуметтік ҿмірінде орын алған осы кҿріністер 

бауырлас ҿзбек халқын да айналып ҿткен емес. Отарлауға қарсы қаламының 

ұшымен қарсы тұрған тұлғалар ҿзбек ҽдебиетінде жетерлік. Ҿзбек халқының 

талантты ақындарының бірі Надим Намангани «Мақта арызы» (Шикояти пахта) 

мухаммасында сол бір қиын-қыстау кезеңнің ауыр зардаптарын сҿзбен суреттей 

отырып: 

Бир неча камбағаллар ауқатын ҿткізалмай,  

Қышлик мҽашларын ҽсбабын тузалмай,  

Һҽр кимсҽдін алыб пұл, миңдін бірін узалмай,  

Пахтага пул кҿтарыб, уақтыда йеткҽзалмай,  

Арқасыда маһасил, деһқанчылық тауанда  [77, б. 6]. 

 

Мағынасы: «Бірнеше кедейлер жемістерін ӛткізе алмай, қыстың азығын 

уақтысында қамдана алмай, әркімнен қарыз алып, мыңнан бірін бере алмай, 

диқаншылығы аяққа тапталған заман болды» – десе, «Бір түрлі» (Ғалати) 

мухаммасында билік жүйесінің бұзылғанын, соның кесірінен бүкіл ел аянышты 

жағдайда екенін еске салады. Ҽсіресе, ақын сайлау жүйесінің былықтарын 

ҿлеңдері арқылы былайша жеткізеді:  

 

Ел етіп мансаб учун бир-бирига жангу талош,  

Йарылыб фурсати сайлауда кҿп кҿз илҽ қаш,  

Берибан ришуҽ болур һазию ҽллама тарош,  
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Пул алыб макру һиял бірлҽ қылар айши мҽаш,  

Болды аһуалы тҽмами Наманган ғалати [77, б. 7]. 

 

Мағынасы: «Елдің бәрі билікке ұмтылып, мансап үшін бір-бірімен 

таласып-тартысып, сайлау кезінде қаншама қас пен кӛз жарылды. Пара беріп 

би-болысқа ғұлама сынды болып, ӛзі де ақша алып жүрген жері ойын-сауық, 

міне, осындай бір түрлі Наманганның ахуалы». 

Зерттеліп отырған кезеңде отаршылдықтың кертартпа тұстарын заманынан 

бұрын кҿріп, бұратана халықтардың шоқынып, орыстанып бара жатқан 

ҿкілдерін бар ынта-жігерімен қайтарып, бұл алапат зұлымдықтың ұлт 

болашағына тигізер кері ҽсерін жүректен сезінген, оны шешудің бір-ақ жолы – 

елін қасиетті Ислам құндылықтарымен тҽрбиелеу, сол арқылы түркі жұртының 

басына тҿніп келе жатқан күпірліктің алдын алуды мақсат еткен шығармашыл 

зиялы қауым ҿкілдері де қалыптасты. 

Ҽдебиет зерттеушісі, Жанар Жақсыбекқызы, ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ 

ҽдебиетінде империализмге қарсы Исламды дҽріптейтін діни тақырып ерекше 

орын алғандығын алға тарта отырып: «Оның негізгі себебі, ХІХ ғасырдағы 

Патша үкіметінің отарлау саясаты, крестьяндарды қазақ жеріне жаппай 

қоныстандыру, сол арқылы жергілікті халықты басып, билеп тҿстеудің жолын 

арттыру, рухани тонау, орыстандыру, шоқындыру жұмыстарын жандандыра 

жүргізумен қатар іске асырылғандығын» айтады [23, б. 8].  

ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасыр басында қазақ арасында 

діни-ағартушы ақындар Ыбырай Алтынсариннен бастап, Абай (Ибраһим) 

Құнанбайұлы, Шҽкҽрім Құдайбердіұлы сынды кҿзі ашық, жан-жақты сауатты 

ғалымдар, ҿз ҿмірін түркі дүниесімен тікелей байланыста ұстаған Алаш кҿсемі 

Ахмет Байтұрсынұлы, Ҽлихан Бҿкейхан, Мұстафа Шоқай, ал Түркістан 

ҿлкесінде Махмуд қожа Беһбуди, Ысхақхан Ибрат, Мунаууарқари 

Абдурашидханов, Абдулла Аулани бастаған саналы азаматтар мен ел тағдырын 

ойлаған зиялы қауым халықтың ғылымы мен оқу-білім жүйесін, қоғамдық ой-

санасын, баспасҿзін, саяси бағытын қалыптастыра бастады. Осы шоғырдың бел 

ортасында жүрген Мыржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан 

Жұмабаев, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Мухтар Ҽуезов, Сҽкен Сейфуллин, 

Жүсіп Сайрами, Хилуати, Хамза, Чолпан, Абдулла Қадири сынды қаламгерлер 

бір жағынан жазба ҽдебиеттің толық қалыптасуына үлес қосса, екінші жағынан 

орыс империализміне ішкі қарсылықтарын елін сауаттандыру арқылы білдіріп 

отырғандығын кҿруге болады [197, б. 62]. Сонымен қатар, бұқара халық 

арасында Исламды насихаттауды мақсат еткен сопылар, ишандар мен ахундар 

империя зұғымына қарсы ашықтан-ашық, қолдарында қарумен қарсы күрестер 

жүргізбесе де бұл саяси идеологияның тоқырауға алып баратынын халық 

санасына сіңіре білді. 

«ХХ ғасыр басында жан-жақты білімді зиялы қауым ҿкілдері мҽдени-

ағарту майданы мен ҽдебиет майданына елдің прогресшіл, капиталистік 

дамудың ҽсері мен оянушылық, ағартушылық бағыттың кеңінен ҿріс алуына 

байланысты шықты. Олар ХХ ғасыр басындағы қазақ ҽдебиетінің тарихынан ҿз 
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орнын ойып алуға тиіс ақын-жазушылар. Бұлар – оянушылықты, 

ағартушылықты, адамгершілікті, ізгілікті мақсат еткен қайраткерлер» [23, б. 10] 

– дейді зерттеуші Ж.Абдигапбарова. 

Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұмабайұлы, Мыржақып Дулатұлы, 

Ысхақхан Ибрат, Мунаууарқари Абдурашидханов, Абдулла Аулани сынды 

ҿзбек-қазақ ағартушылары тарапынан оқулықтар жазылуы елдің ұлттық 

оянуына қызмет жасаған факторлардан еді. Сонымен қатар, Орталық Азия 

халықтары мен қазақ даласында ертеден қалыптасқан білім кҿзі, тегі бір түркі 

халықтарын бір жазу-сызу арқылы тұтас танымдық жүйеге банғындырған, 

қадым оқуымен («усули қадим») соның негізінде пайда болған орта ғасырлық 

ҽдебиеттің заңды жалғасы болып табылатын ҽдеби шығармаларымен тарих 

сахнасына шыққан Шортанбай Қанайұлы, Ҽбубҽкір Кердері, Шҽді Жҽңгірұлы, 

Мҽді Меркішұлы, Ергҿбек Құттыбайұлы, Майлықожа Сұлтанқожаұлы, Ақыт 

Үлімжіұлы, Хазини Хоқанди, Мухайир, Хилуати сынды ҽдебиет ҿкілдері 

шығармаларынан империяның ауыр зардаптарына деген ішкі қарсылықтарын 

білдіріп, бұл тауқыметтен құтылудың бірден-бір жолы халықты ағарту, оқу-

білімге шақыру, солайша елдігімізді, дініміз бен тілімізді сақтап қалу 

мүмкіндігін ұсынып отырғанын кҿруге болады. 

Тағдырлары үзенгілес қазақ-ҿзбек халықтарының рухани-ҽдеби ҿмірінде 

ерекше із қалдырған жҽдид ағартушыларымен қатар классик ҽдебиет ҿкілдері, 

сопылар, ахундар, ишандар бұл жолда іштей бір мақсат, бір мүддемен іске 

кіріскен, алайда араларында ортақ диалогтың жоқтығынан кҿп жағдайларда 

бірлесе алмағанын  ерекше айту қажет.  Жҽдид ақындарының алдына қойған 

негізгі мақсаттарының бірі – ұрпақты діни білім мен қатар дүниелік 

ғылымдардан хабардар ету болды. Олар жаңа мектептер ашып, жастарды білім 

алуға, осылайша орыс тілі мен қатар батыс тілдерін меңгеріп, ҽлем 

жаңалықтарынан хабардар болуға шақырса, таза Ислам шариғаты негізінде 

білім алған, оны ақындық ҿнермен ұштастыра білген ақындар шариғат 

шарттарын насихаттаған ҿлеңдері мен термелері, қисса-дастандары арқылы 

адамзатқа Исламның құндылығын жеткізгісі келді. Бұл жолда бір Аллаға 

сыйынып, пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) ҿмірлерін үлгі етіп отырды.  

ХІХ ғасырдың екінші жартысында халқының білім мен ғылымды 

меңгеруін империализмге қарсы күресудің бір жолы деп түсінген, сол жолда  

барын салған ақын ҽрі ағартушы Ыбырай Алтынсарин: Бір Аллаға сыйынып, 

кел балалар оқылық», – деп жырласа, адамзат үшін Исламның ақиқат дін 

екенін, Алла елшісінің ҿмірі үлгі боларлық жол екенін дҽлелдейтін «Шараит-

ул-Ислам» еңбегінде: 

«Дін ғылымы дегеніміз, Құдай тағала пенделеріне екі жол кҿрсетті: бір 

жолы – осылай бар деп бұйырған жолы, екіншісі – бұл жолға түспе деп тыйған 

жол. Ҽуелгі жолдың баратын ұшы – ұжмақ. Соңғы жолдың ұшы – тамұқ. Ҽр екі 

жолды кҿрсетіп қойып, қайсысына түсудің ықтиярын бұл дүниеде Құдай тағала 

адамның ҿзіне берді. Осы екі жолдың мҽнісін түсініп үйренуді дін ғылымы деп 

атаймыз» [78, б. 6] – дейді. 
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Ҿзбек халқының ағартушы ғалымы Беһбуди Ыбырай Алтынсариннің 

пікірлерін қуаттай түседі. «Дінсіз дүниеде ҿмір сүру – адамгершілік пен 

мҽдениеттілік емес, керісінше айуандық. Дінсіз мҽдениетті болу қиын. Адамзат 

қоғамды тұрақтылықта ұстауы үшін дін, шариғат, қағида басты қажеттілік жҽне 

оны басқарушыларға негізгі себеп сол [79, б. 3] – дейді ғалым мектеп 

оқушыларына арналған «География» атты оқулық кітабында.  

Қазақ ҽдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым ҿкілдерінің шығармалары 

жайлы зерртеген ғалым У.Қалижанұлы: 

«Бұл ақындар ҿздерінің шығармаларында феодалдық қараңғылыққа, ескі 

сенімге, надандыққа қарсы шықты. Олар халықты оятуды, оқуға тартуды 

мақсат етті, жаңа жҽдид оқуын жақтады. Оны насихаттап, жаңалық үшін 

күресті. Ҿздерінің негізгі кҿзқарасы ағартушылық болды. Сондықтан да 

олардың ҿлеңдерін діни-ағартушылық поэзия деп бҿліп атауға болар еді» [80, б. 

23] дейді. Ғалымның бұл пікірін сол кезеңдегі ҿзбек ҽдебиетінің белді ҿкілдері 

шығармашылығына қатысты да айтуға болады. 

Түркітанушы ғалым Н.Келімбетовтың: «Қай халықтың болмасын ҽдебиет 

тарихы ең алдымен сол халықтың қоғамдық, ҽлеуметтік тарихымен тығыз 

байланысты болып келеді. Ендеше қазақ ҽдебиетінің тарихы қазақ халқының 

қоғамдық, ҽлеуметтік жҽне саяси ҿмірінің бейнелі кҿрінісі, соның сүрлеуі, ізі 

болып табылады» [81, б. 5] деген пікірін ескерсек,  ХІХ ғасыр мен ХХ 

ғасырдың басында жоғарыда аталған саяси ҽлеуметтік жағдайлар мен тарихи 

оқиғалар ҿз заманында қазақ-ҿзбек тарихшыларымен ақындар тарапынан хатқа 

түсіп тарихи шығарма ретінде елдің тарихи-ҽдеби мұрасына айналған. Мысалы, 

Ысхақхан тҿре Ибраттың «Тарихи Фарғана», Молда Ҽлім Махдұмның «Тарихи 

Түркістан», Мұхаммед Салыққожа Ташкандидің «Тарихи жадидаи Ташканд», 

Мұхаммед Жүніс Ташкандидің «Естеліктер», поэзиялық үлгімен жазылған 

Молда Қалыбай Мҽмбетұлының «Орыс ҽскерінің Түркістанға тарихтың 1853-

1866 жылдарында жасаған басқыншылығы» атты тарихи дастаны, Мҽді 

Меркішұлының «Тухфа-и жұмхурият» (Республикаға сый) атты шығармалары, 

Сидқи Хандайлиқидың «Ресей тҿңкерісі» (Русия инқилоби) дастаны міне, осы 

кезеңдегі патшалық Ресейдің отарлау саясатының қитұрқы оқиғаларын 

толығымен суреттеуге тырысты. 

Қалыбай Мҽмбетұлының тарихи дастаны Жетісу мен Оңтүстік ҿлкелері, 

Сыр бойы мен Ҿзбекстанның Қарақалпақ жерлерінде ҿмір сүрген бауырлас 

қазақ, ҿзбек, қарақалпақ халықтарының тарихи кҿркем бейнесін елін, жерін 

қорғау үшін ерлікпен күрескен батырлар бейнесін поэзия үлгісінде сҽтті 

жырласа, Мҽди ақын шығармасының «Русияның Түркістанды алғаны» 

бҿлімінде патша үкіметінің қара халыққа түрлі салықтарды салғандығын 

былайша жеткізеді: 

 

Айталы елге сҿздi осыншалық, 

Бұл сҿздер даналарға күннен анық. 

Жұп ауыз, земски пұл, қызыл қағаз, 

Ҽрқилы қылып елге салды салық. 
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Шаһардан кҿп ел алды нҿмiр пұл деп, 

Даладан отын, ағаш кҿмiр пұл деп. 

Пұл алды мал айдаған саудагерден, 

Тұяққа түйе, сиыр шобыр пұл деп. 

 

Құдды ҿрт шалғандай боп ылди мен ҿр, 

Болды жүрген жайымыз есік пен тҿр. 

Ҽсiресе, мал жайған шаруалар, 

Кейбір күні таппады-ау кiрерге кҿр [82, б.27]. 

 

Сонымен қатар, елдің басқару жүйесіне болыстық жүйені енгізу жҽне 

құнарлы жерлерді келімсек орыстарға тартып алып бергендігі жайлы: 

 

Шығарып Түркiстаннан бес облыс, 

Қойып ҽр мың үйге бiр-бiр болыс. 

Ескi  дҽулет жҽбірмен жерiн алып, 

Қазақтарға тарылды сулы қоныс. 

 

Кҿшпелi ел қазаққа жер жоқ десiп, 

Қазақ жерiн мұжыққа бердi кесiп. 

Шариғатсыз, низамсыз, зорлықпенен, 

Ауыр тауды мойнына iлдi тесiп. 

 

Адам Атадан бері ҽуел ақыр, 

Ҽрбiр халық иеленген жерде жатыр. 

Переселенка деген ұры шығып, 

Айырылды жақсы жерден қазақ пақыр [82, б. 27] – деп 

жырлайды.  

Тҽуелсіздікке дейінгі оқу құралдарында ескіні кҿксеген, кертартпа 

пантюркист ақын деп танылған Ҽбубҽкір (Кердері) Боранқұлұлы былай 

жырлапты:  

Алланың ҿзі ашпаса, 

Заманның пасық тұманын, 

Шариғат жолы сүймейді, 

Залымдардың бұларын. 

Тыймасам да халықты, 

Айтсам тарқар құмарым. 

Шекерден шырын сҿзім бар, 

Жамағат салса құлағын [83, б. 109]. 

Ақын мал аяғы тимеген тың жерлерге орыстың мұжықтарын 

орналастырып, ел жерден қағылып жатқанда, ел ішінен шығып оларға 

қолшоқпар болған залымдардың бұл ҽрекеттеріне ҿлеңмен жауап беріп, 

құмарын тарқатады. 
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Империяның елге жасаған қысымы ел арасында Исламды насихаттауды 

мақсат еткен ахундар мен ишандар, молдалар мен діни-ағартушы ақындарға 

ерекше қатты тигені белгілі. Бұл жағдайларға шыдай алмаған ақындардың бірі, 

Қарақалпақ жерінде ҿмір сүрген Ҽйімбет ақын: 

 

Қорлады олар дінімді, 

Исламият бүлінді. 

Белсенділер қарсы кеп, 

Ҿшірмекші үнімді... 

Ҿртемекші Құранды, 

Шапағатым – Нұрымды. 

Кҽпірлерден сақтай гҿр, 

Саған айтпай кімге айтам, 

Кҿңілімдегі мұңымды – [84, б. 85], деген ҿлең жолдарын 

қалдырыпты.  

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы қазақ ҽдебиеті тарихында 

отаршылдық қысымның зардабын кҿрген Оңтүстік ҿңіріндегі ақындардың бірі 

Ергҿбек Құттыбайұлының «Сҽлем де туған елдерге», «Іздрасти, Некалай», 

«Менің атым Ергҿбек», «Ергҿбектің Табаншҿлге айдалғанда айтқаны», 

«Ергҿбектің Күрең биге айтқаны», «Ергҿбек ақын мен едім», т.б. ҿлеңдерінде 

патша үкіметінің қазақ жерінде жүргізген отаршылдық саясатының сойқанды 

кҿріністері жеріне жеткізіліп жырланған. 

Тағдырлары үзеңгілес ҿзбек халқының да бұл зардаптарды басынан 

кешкені мҽлім. Сидқи Хандайлиқидың ақпан тҿңкерісін жан-жақты суреттеген 

«Ресей тҿңкерісі» (Русия инқилоби) дастаны да 1916-1917 жылдардағы ауыр 

жағдайды ҿлеңмен суреттейді. Мысалы, ақын:  

 

Сҽрасҽр хҽлайиққа йетти жҽфа, 

Мҽгҽр йанди кҿкдін ҽлҽргҽ бҽла. 

 

Балоеки, йоқтур дауаси ҽнинг, 

Халойиқ болуб мубталаси ҽнинг. 

 

Чидолмай мунга йығлаб эл һай-һай, 

Дер эрдики, «Раһм ҽйлҽгіл, эй Худай!» [85, б.120]. 

 

Мағынасы: «Отарлаудан басы айналған халық зұлымдықтың құрбанына 

айналды, оларға кӛктен бәле жауды. Бұл бәле сондай бәле, оның дауасы жоқ. 

Халайық міне, осындай ауыр зардапқа душар болды. Шыдай алмай ел түгел 

жылап, еңіреп, дер еді Рақым еткін, уа, Құдай!». 

Қоқан ҽдеби мектебінің ҿкілі Зауқи ақын да «Қиссаи Фарғона» ҿлеңінде: 

 

Мусҽллҽт қылды феъліміздін болшевиклҽрні, 

Кҿтҽрді башымыздын сайҽ болған хану бекларні, 
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Ҿлүм чағыға салды балшувиклҽр бу тіріклҽрні, 

Кіші білмҽс һисабын күйүб ҿлған ҿліклҽрні. 

Ҿлүклҽрдін болубдур кҿчҽлҽр мазар, Фарғана [86, б. 74]. 

 

Мағынасы: Пейілімізге қарай большевиктер басқаруға келді, елге пана 

болып тұрған хан-бектерімізді алды. Тірі жүргеннің бәрін ӛлтірді, ӛлгендердің 

есебін адам білмес, ӛлілердің кӛптігінен Ферғана кӛшелері мазарға айналды. 

 

Қорыта айтқанда, Сібірден Кавказға дейін кең байтақ ҿлкені қоныстанған 

түркі халықтарының барлығы дерлік орыстың отарына айналған тұста барлық 

отарланған түркілердің руханиятын мансұқтап, тарихын жойып жібергісі 

келген орыстың отарлау саясатының астарында ҿздеріне бағынышты 

халықтарды түбегейлі жойып жіберу пиғылы жатқаны тарихи деректерден 

белгілі. Олар ҿз идеяларын жүзеге асыру үшін, ең ҽуелі, түркілердің діні мен 

тіліне қатты тиісті. ХІХ ғасырдың соңы  мен ХХ ғасырдың басында Орталық 

Азияны мекендеген мұсылман түркілерді, соның ішінде қазақ-ҿзбек халқын 

шоқындыру жағына кірісті. Қазақтарды күшпен шоқындыру арқылы ҿз 

тамырынан, болмысынан айыру ҿз жемісін жылдам береді деп сенді. Себебі, 

оған дейін Сібірді жайлаған кейбір түркілерді шоқындыру арқылы ұлттық 

болмысынан айырып та үлгерген болатын. Ҿкінішке қарай, бір кездері 

тағдырдың жазуымен мұсылман болу нҽсіп болмаған Сібір түркілерінің біразы 

шоқынуының салдарынан демографиялық ҿсу деңгейі тҿмендеп,  бүгінгідей 

жаһандану заманында ұлт ретінде жойылып кетудің аз-ақ алдында тұр.  Десек 

те, иманына берік Орталық Азия түркілері ҿз діндері мен соған негізделген 

салт-дҽстүрлерінен бас тарта қойған жоқ. Мың жылдан аса уақыттан бері 

мұсылман болып келе жатқан қазақ, ҿзбек халықтары имани сенімдерінің 

беріктігінің арқасында христиан дінін қабылдаудан бас тартты. Ақындар орыс 

отарлауына қарсы қарумен емес, қаламының ұшымен күресті. Содан 

орыстардың шоқындыру саясатына бірде күштеп, кейде айла-тҽсілмен қарсы 

шықты. Ислам дінін асқақтата жырлап, Алланы мадақтады, пайғамбардың 

ҿнегелі ҿмірін дҽріптеді. Бұхара, Ташкент, Қарнақ, Қазан шаһарларындағы 

медреселерде діни тҽлім-тҽрбие алған ақындар орыс отаршылдығына қарсы 

нҽзиралық дҽстүрді ұтымды пайдаланды. Яғни, шығыс мұсылман ҽдебиетінде 

кеңінен жырланған имани, ерлік дастандарды қайта жазды. Сол арқылы 

халықтың кҿзін ашып, кҿкіректерін имани сумен сусындатты. Дін 

тақырыбындағы қисса-дастандарды кҿптеп жырлаудың нҽтижесінде қазақ 

даласында кітаби ақындар шоғыры пайда болды. Олар не жазса да, не жырласа 

да тақырыбы – «иман», «ислам», «ихсан» болды. Себебі, олар ипериализмге 

қарсы бірден-бір құрал – күшті имани сенім деп ұқты. Соның нҽтижесінде 

Орталық Азия халықтары ҽдебиетінде діни-ағартушылық бағыт кеңінен ҿркен 

жайды. Мұсылман халықтарын күшпен не айла-тҽсілмен шоқындырып 

жіберудің мүмкін еместігіне кҿздері жеткен отаршылдар коммунистердің 

билікке келуімен атеистік яғни дінсіздік қоғамды орнатты. Ондағы мақсаты да 

түркілерді дінінен ажыратып, ұлт ретінде жою болатын. Коммунистік билік 
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Орталық Азия түркілерін ұлт ретінде жою үшін мың жылдан аса уақыт 

қолданылған араб графикасын ҽуелі латынға, содан соң кирил ҽрпіне 

ауыстырды. Бабалардан мұраға қалған жазба жҽдігерлерді түсінбейтін халге 

жеткізіп, тарихын мансұқтау негізгі мақсат болатын. Бірақ қашанда ақиқат 

жеңетіні секілді отаршылдар Орталық Азия түркілерін, соның ішінде қазақ-

ҿзбек халықтарын дінінен, салт-дҽстүрінен айыруға барын салғанымен, имани-

сенімін біржолата жойып жібере алған жоқ. Себебі, ел үшін, Отан үшін, дін 

үшін жанын қиған ел ардақтылары қашанда алдыңғы қатарға шығып уды умен 

қайтарып отырды. Міне, осы жолда діни-ағартушылықты мақсат еткен ақындар 

риясыз қызмет етті. Халықтың Аллаға деген сенімін, Пайғамбарға деген 

махаббатын, отанына деген сүйіспеншілігін сақтап қалу үшін иман негіздері 

мен шариғат шарттарын насихаттауды қолға алды. 

 

1.3 Қазақ және ӛзбек халықтары тарихында ислами әдебиеттің орны 
Мҽдениет руханиятсыз қалыптаспайтыны сияқты, қоғам да мҽдениетсіз, 

тарихсыз, яғни, рухани тіректерсіз даму жолына түсе алмайды. Ал, ұлттың 

рухани жаңғыруы оның ежелден қалыптасып, даму жолына түскен мҽдени-

рухани арналарымен үндестігінде. Кез келген халықтың ҽдебиеті де адамзатты 

тҽрбиелеу жолында ҿзіндік мҽдени-рухани арналармен үндесіп жатады. Сондай 

мұсылман түркі халықтары ҽдебиетінің ажырамас бҿлігіне айналған рухани 

арналардың бірі – Ислами ҽдебиет (Islamic Literature). 

Ислам мҽдениеті тҿңірегінде бірлескен араб жҽне ажам халықтары ҽдеби 

мұраларының дені діни-ағартушылық һҽм сопылық бағытта жазылған 

танымдық шығармалардан тұратынын зерттеу барысында дҽйекті дҽлелдермен 

берілді. Соңғы жылдары ислами ҽдебиет (Islamic Literature) термині аясында 

қалыптасып келе жатқан Ислам дінінің негізгі қағида шарттарын 

насихаттайтын ҽдеби шығармалардың ҿзіндік маңызы мен қоғамдағы алар орны 

зерделеніп, заманауи тілдерге аударма жасалуда, арабтанушы, парсытанушы, 

түркітанушы ғалымдар тарапынан ғылыми айналымға түсіріліп, ҽдебиет тарихы 

мен теориясы байи түсуде.  

Ҽдебиеттің белгілі бір кезеңін немесе бағыты мен жанрлық ерекшеліктерін 

зерттеуге ден қойған кезде, міндетті түрде, оның пайда болуы мен қалыптасу, 

даму кезеңдерінің қажет болатыны аян. Біз зерттеу нысанына алып отырған 

түркі халықтары ҿміріндегі «Ислами ҽдебиеттің» алғашқы бастаулары, даму 

эволюциясы да адамзаттың рухани болмысының негізі болған Ислам дінімен 

үндесіп, талай тарихи оқиғалар мен тұлғалар ҿміріндегі тарихи деректермен 

ұштасып жатыр.  

Түркі халықтары тарихы тұрғысынан ҽдеби мұраларды зерттеу мҽселесі 

кҿлденең қойылғанда «Ислами ҽдебиеттің» орны қай кезеңде болса да ерекше 

болғандығын атап кеткен жҿн. Түркітанушы ғалым М.Ф.Кҿпрүлү түрік 

ҽдебиетін «Исламға дейінгі түрік ҽдебиеті» (ежелгі дҽуір), «Ислами түрік 

ҽдебиеті» кезеңдерге бҿлуі де Ислами ҽдебиеттің маңызын арттыра түседі. Бұл 

ҽдебиеттің пайда болу, қалыптасуы тікелей Ислам дінінің келуімен байланысты 
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екендігі белгілі. Түркі халықтарының тарихы мен ҽдебиетін дҽуірлеу 

мҽселесінде ғалымдар Ислам дінінің келуіне ерекше назар аударған. 

Фуат Кҿпрүлү [88] мен қатар түркілер тарихы мен ҽдебиетін зерттеген 

италяндық ғалым А.Бомбачи [89] түркі халықтарының ҽдебиет тарихын 

«Исламнан алдыңғы жҽне Ислам келгеннен кейінгі кезең» деп арнайы кезеңге 

топтастыруы Исламның түркі халықтары ҿмірінде ерекше рҿл атқарғанын 

аңғартса, қазақ ғалымы М.Ҽуезов те: «Ҿз бетімізбен долбар жасасақ, қазақ 

елінің ішкі ҿмірі екі үлкен дҽуірге бҿлінеді. Мұның біреуі – іслҽм діні кірген 

соңғы мезгіл», – деп Исламның қазақ елінің рухани ҿміріне жасаған ҽсеріне 

ерекше тоқталғанын ескеру керек [72, б.19 ]. 

Ал, түркі халықтарының ерте замандардан қалыптасқан ҽдебиетін алаш 

қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы «Діндар дҽуір» десе, орыс ҽдебиетімен 

байланысты кезеңін «Ділмар дҽуір» деп баға берген. Толығырақ ғалымның ҿз 

сҿзімен келтіретін болсақ: «Діндар дҽуір ҽдебиетімізге араб, парсы, ҽдебиетінен 

үлгі алып, соларға еліктегеннен пайда болған. Бұл жазба ҽдебиеттің басты 

мақсаты – дінді жаю, дінді күшейту» [90, б.435] – дейді. 

Түркітануші ғалым Тҿрҽлі Қыдыр «Дешті Қыпшақ даласындағы Ислами 

ҽдебиет (Х-ХV) (Ислам, Иман жҽне Ихсан мҽселелерінің жырлану 

ерекшеліктері) атты кҿлемді зерттеу еңбегінде Ислами ҽдебиеттің генезисі жҽне 

оның кейінгі кезеңдерде ҿмір сүрген араб, парсы, түркі халықтары ҽдебиетіне 

жасаған ҽсерін жҽне бұл мҽселеде кҿлемді зерттеулер жүргізген Грюнбаум, 

Мухамед Реза сынды ғалымдардың пікірлерін назарда ұстай отырып Ислами 

ҽдебиетке тҿмендегідей анықтаманы ұсынды: «Алла аяттары мен пайғамбар 

хадистерінен нҽр алып, туралық пен пҽктікті ту еткен ақындардың мұрасын 

ислам шығармалардың қатарына жатқызуға болады» [87, б.10].  

Ғалым қазақ ҽдебиеттану ғылымы тарихында алғашқылардың бірі ретінде 

«Ислами ҽдебиет» терминін ұсынып отырғанын ерекше атап кеткен жҿн. 

Демек, Ислами ҽдебиетке бүгінге дейін адамзат баласының шынайы тарихы 

мен кемел ҿмірлік қағидаларының жиынтығы болған Құран Кҽрім мен 

адамзаттың ардақтысы Мұхаммедтің (с.а.у.) ҿмірлік ҿнегелері жайлы 

еңбектерді жатқызамыз. 

Расында да, түркілер басынан ҿткізген тарихи кезеңдердің ең маңыздысы 

ҽрі бүгін мұсылман атанған түркі халықтарының жер бетінде дербес мемлекет 

болып қалыптасуында ерекше рҿл атқарған кезеңі – жүректеріне Ислам діні 

орнап, Алла Тағаланың ҽмірлеріне жҽне соңғы пайғамбар жолын үлгі еткен 

кезең болды дей аламыз. Себебі,  Ислам діні келмес бұрын қоғамның жағдайы 

жан түршігерлік еді. Тайпалар арасындағы ҿзара қақтығыстар, рухани 

азғындық пен зұлымдықтың шектен асуы, ғасырлар бойы жалғасып келе 

жатқан даулар адамзат баласының жаратылуындағы асыл мақсатын 

ұмыттырған еді.  

Ислам діні келуімен қоғамда ұлы тҿңкеріс жасалды. Қоғамды құраушы 

негізгі фактор адам баласы болғандықтан жүрегіне иман ұялаған жандар ҿзінің 

жаратылудағы мақсатын түсінгендей болды.. 

Себебі, Құран Кҽрімнің Бақара  сүресінде Алла Тағала: 
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«Уә мә холақтә жиннә уәл инсә иллә ли яъбудун» (Жын мен адамзатты тек 

Ҿзіме құлшылық қылулары үшін ғана жараттым) (Зарият сүресі, 56-аят)  – деп, 

жындар мен адамзат баласын жаратуындағы ұлы мақсатты анық жеткізген 

болса, соңғы Елші, Пайғамбарымыз Мұхаммедке (с.а.у.) алғашқы 

пайғамбарлық міндеті жүктеліп, Алла елшісі (с.а.у.) оны кҿркем түрде жеткізе 

бастаған кездері араб түбегі де надандықтың ошағына айналған еді. Бұл кезде 

Сҿз шеберлерінің Сұлтаны адамзат баласына Құран Кҽрімді түсірді. Алғашқы 

аятта:  

– Оқы. Жаратқан Раббыңның атымен (Алақ сүресі, 1-аят).  

 

Аяттың алғашқы сҿзі бұйрық райымен келген «Оқы» сҿзі. Оқу – сҿздікте 

үйрену, білім алу, тану секілді мағыналарға ие. Демек, бұл сҿз Жаратушы 

тарапынан құлына түсірілген алғашқы сҿз болуы адамзаттың асыл мақсатын 

білдіріп тұрғандай. Бұдан оқу, үйрену, тану мен кез келген бір істі бастау 

Жаратушының атымен басталу керектігі белгілі болады.  

Алғашқы аяттар халық арасында тарала бастаған кезде, ҽрине ең алдымен 

сҿздің майын шағатын елдің назарына жетпеуі мүмкін емес. Сҿз шеберлерінің 

бірі оған таңдана қарап, ойлана бастаса, екіншілері бірден қарсы шыға бастады. 

Тіпті, Алла елшісін (с.ғ.с.) кҽззаб (ҿтірікші), ойдан ҿлең құрастырып елді алдап 

жүрген мҽжнүн (есуас) деп атаушылар да болды. Алланың сҿздерін жоққа 

шығарған кҽпірлерге қарата тҿмендегідей аят түсті: 

 

«Егер құлымызға түсіргенімізден (Құраннан) күдіктенсеңдер, онда сендер 

де со құсаған бір сүре келтіріңдер, Алладан ӛзге кӛмекшілеріңді де 

шақырыңдар, егер сӛздерің рас болса. Егер оны істемесеңдер (әзір 

келтірмесеңдер, келешекте) сірә істей алмайсыңдар. Ендеше, отыны адамдар, 

тастардан болып кәпірлер үшін әзірленген оттан қорқыңдар!» (Бақара сүресі, 

23-24-аяттар).  

Дегенмен, Алла жүректеріне иман нұрын шашқан жандар ғана хақты 

қабылдады. Араб түбегінде күн санап Құран аяттары қоғамға терең бойлап, 

ҽрбір мұсылманның жолбасшысына айнала берді. Араб ҽдебиетінде де 

Исламның ұлы адамгершілік мұраттарын насихаттаған шығармалар пайда бола 

бастады. 

Араб ҽдебиетіне Құранның жасаған ҽсерін зерттеген шығыстанушы 

И.М.Фильштинский былай жазады: «Коран оказал огромное влияние на всю 

последную арабскую литературу. Не только трактаты по мусульманскую 

богословию, но и многиу произведение изящной словестности средневековья 

насыщены цитатами из Корана и кораническими реминиецениями промитаны 

кораническим духом» [91, б. 32] 

Ал, Құран Кҽрімнің ҿзбек ҽдебиетіне жасаған ҽсері мен тығыз байланысын 

зерттеген ғалым Хамидулла Кароматов ҿзінің «Қуръон ва ўзбек адабиѐти» атты 

зерттеу еңбегінде: 

«Шығыс жҽне ҽлемдік ҽдебиет құрамындағы ҿзбек ҽдебиеті де ғасырлар 

бойы Құранды түрлі деңгейде меңгеріп, ондағы тақырыптар негізінде түрлі 
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еңбектер жазылды. Құран мҽтіні ҿзгермеді, қайта Ислам дінін қабылдаған 

халықтардың тарихы замандар ҿте ҿзгеріп отырды. Ал, Құран мҽтіні мезгіл 

жҽне мекенмен үндесіп отырып, жергілікті тарихи ортаға ҽсер етті жҽне ҽр 

халық дамуының белгілі бір кезеңдерінде одан үнемді пайдаланып отырды ҽрі 

Құрандағы тақырыптарды ҽдеби шығармалар арқылы ашып келеді. Осы 

процесс нҽтижесінде ұлттық ҽдебиет Құран мҽтінімен синтезге түсіп, кҿркем 

жҽне діни-дидактикалық шығармалар дүниеге келді», [31, б. 6]  – деп 

бағалайды. 

Жаратушысын тануға бет бұрған басқа мұсылман халықтар сынды түркі 

халықтары арасында да алып дүниенің мақсатсыз жаратылмағанын, оның 

ішінде адам баласы ерекше құбылыс екендігін жүректерімен сезіне бастаған 

тұлғалар пайда болды. Ислам дінін жан-тҽнімен қабылдаған түркі 

халықтарының басым бҿлігі ҿмір сүру қағидаларын бұрыңғы наным-

сенімдерімен емес, Ұлы Жаратушысы жҽне Оның соңғы елшісі Мұхаммед 

(с.а.у.) кҿрсетіп бергендей етіп түзетуге бел буды.  

Ақиқатқа кҿз жеткізген қарапайым адамдар арасынан уақыт ҿте келе нағыз 

парасат-пайымы жоғары, жалпы адамзатқа ҿнеге боларлық Ислам 

қаһармандары шыға бастады [92, б. 11]. Олар Исламды қабылдаумен ҿзін-ҿзі 

тануға ден қойып, адами құндылықтардың жоғары деңгейіне қол жеткізді, 

дүниелік ғылым мен білімін дамытып, ақыреттік сенімдерін нығайтты. Ҿмірге, 

адамзат баласына мейірім шуағын шашатын жаңа мұсылман түркілер пайда 

болды.  

Ислам діні VIII ғасырлардан Түркі халықтары ҿміріне біртіндеп ене 

бастаса, кейінгі ғасырларда түгелдей мемлекеттердің, Қарахандықтар мен 

Селжұқтар, Ғазнауилер мен Алтын Орда хандықтарының ресми дініне айналды.  

 «...Адамзат Ислам дінінің сҽулесінен нҽр алып, Пайғамбарымыздың 

(с.а.у.) басшылығының арқасында қысқа уақыт ішінде ғаламшарда мҽңгі үлгі 

боларлық дҽрежеге кҿтерілді. Мұндай оң жетістіктерді Ислам дінін қабылдаған 

елдердің бҽрінен кҿруге болады. Түркі халықтарының ҿзінде Қарахан, Алтын 

Орда, Ғазнауи, Селжұқ бертін келе Осман мемлекеті тҽрізді мемлекеттер 

ҿздерінің аты мен даңқында Ислам дініне борыштар екені ақиқат» [87, б.10]. 

Ислами ҽдебиеттің генезисі жайлы сҿз қозғаған кезде түркі халықтары 

ҽдебиетінде Исламды насихаттаудың алғашқы ұшқындарынан сыр шертетін 

ежелгі жҽне орта ғасырлық кезеңін зерттеу мҽселесі қалқып шығары сҿзсіз. 

Ортағасырлық ҽдеби мұралардың ҽдебиет тарихынан алатын орны жҽне 

зерттеудегі ұқсастықтары мен айырмашылықтарын саралай келе А.Қыраубаева, 

Р.Бердібаев, Т.Қыдыр сынды ғалымдар Ислами ҽдебиеттің нағыз қайнаған 

шағы болып табылатын орта ғасырлық кезеңі Кеңес ҿкіметі кезінде бірнеше рет 

жазылып жарық кҿрсе де тиісті бағасын алмағандығын айтады:  

«1948 жылы М.Ҽуезовтің редакторлығымен «Қазақ ҽдебиетінің тарихы» 

деген жинақтың алғашқы томы басылса, араға оншақты жыл салып барып үш 

томдық (алты кітап) зерттеу тағы жарық кҿрді. Бірақ, бұл еңбектерде қазақ 

ҽдебиетінің ежелгі жҽне ортағасыр дҽуірі жіті қарастырылған жоқ» [87, б.11] 
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Мұның негізгі себебін түркітанушы ғалым, Рахманқұл Бердібай 

еңбектерінен кҿруге болады: 

«Ҿткендегі ҽдеби мұраны игеру – ғылыми ізденістердің күн тҽртібінен 

түспейтін күрделі мҽселе. Бұл бағытта атқарылған істер қомақты кҿрінгенімен, 

ҽлі де алмаған асулар, кҿтерілмеген тыңдар аз емес. Жүздеген, мыңдаған 

жылдарда дүниеге келген мұраны тексеріп, тауыстық деу тым ұшқарылық 

болар еді. Кеңес ҿкіметі кезінде «мұраны зерттейік» деген шақыру қанша кҿп 

айтылғанымен кҿне заманнан келіп жеткен ҽдеби қазынаны «таптық» тұрғыдан 

ғана қарап бағалау бір қырсық болса, қазақ мҽдениетінің ислам ҽлемімен 

байланысын кҿрсетуге мүлде дерлік жол жабық болды» [17, б. 244]. 

Түркі халықтарының ҽдебиет тарихы тұрғысынан маңызды деректерге 

толы бұл кезеңді «Империя боданына айналған» дҽуірлерде зерттеуге 

мүмкіндік берілмегендігінің негізгі себебі бұл ҽдеби жҽдігерлердің кҿтерген 

негізгі тақырыбы жалғыз Аллаға табынатын таухид сеніміне негізделген діни 

мҽселелер болғандығы. Бұл мҽселеде империя боданында болған, тағдырлары 

үзеңгілес ҿзбек, татар, башқұрт, ҽзербайжан, түрікмен, қарақалпақ елдерінің 

ҽдебиет тарихының зерттелуі бір-біріне ұқсас.  

Империалистік дҽуірге аяқ басқан Россияның ҿміріндегі ҿзгерістер оның 

шығысында жатқан халықтарға атап айтқанда, татарлар мен башқұрттар, 

қазақтар мен ҿзбектерге Қырым, Кавказ елдеріне ҽсер етпей қалған жоқ [80, б. 

18] – дейді ғалым У.Қалижанұлы. 

Ғалым Т.Қыдыр Кеңес ҿкіметі құрамында болған бауырлас түркі  

халықтардың ҽдебиет тарихына кҿз жүгірте келе «Азербаіжан ҽдҽбиіаты 

тарихи» (Баку, 1960), «Борынгы татар ҽдҽбияти» (Қазан, 1963),  «ІХ-ХҮІІ асыр 

түркмен эдебиятының шахырлары» (Ашгабат, 1967), «Туркмен эдебиятының 

тарихы» (Ашгабат, 1975), «Қарақалпақ ҽдебиятының мҽселелери» (Нҿкис, 

1975), «Башкорт ҽзҽбиҽтҽ тарихенҽн» (Ҿфҿ, 1975), «Ўзбек адабиѐти тарихи» 

(Ташкент, 1977), «Борынгы тҿрки һҽм татар ҽдҽбиятининг чыганаклары» 

(Қазан, 1981), «Гадымы түркмен эдебияты» (Чержев, 1981) деген еңбектерде де 

ежелгі ҽдеби мұраларымыз толық зерттелмей, тек шолу жасалып келгенін 

жеткізеді [87, б. 11] 

Бұл зерттеулермен қатар біз қазақ ҽдебиетінің тарихы ғана емес, бауырлас 

түркі халықтары да дҽл осы жағдайды бастан ҿткергендігіне кҿз жеткізе түстік. 

Яғни, түркі халықтары ҽдебиет тарихын зерттеу мҽселесінде айтарлықтай 

тереңге сүңги алмағандығының басты себебі, ортағасырлық шығармалардың 

дені Ислами ҽдебиеттерді құрағандығы, Ислам дінінің насихатталуы жҽне дінді 

кҿркем тілмен жеткізу мҽселелері империалистік саясаттың ұстанымдарына 

сҽйкес келмегендіктен үнемі күн тҽртібінен түсіп қала берген.  

Мұндай пікірді татар ғалымдары да келтірген: «Схемы и заданные 

установки сильно затрудняли воссоздание исторически и научно-обьективного 

облика средневековой литературы. Злосчастными камнями преткновения для 

исследователей неизменно представили два момента: идеологический и 

политический. Идеологической помехой являлось то, что вся средневековая 

литература носит религиозную окраску. Исследователь и критик, вернее, их 
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внутренний цензор, упорно не хотели признавать, что господствующая 

идеология средневековая литература носит религиозную окраску» [93, б. 5] 

Ендігі бір мҽселе, ислами ҽдебиеттің түркі халықтары ҿміріндегі рҿлін 

зерттеген кезде  араб, парсы тілдерінде немесе кҿне түркі тілінде бірақ араб 

қарпімен жарық кҿрген еңбектердің бҽрін арабтарға тҽн, араб мҽдениетінен 

келген діни схоластикаға құрылған дүниелер деп бағалау, оларды араб тілді 

халықтардың ҽдебиеті деп қабылдау, сондай-ақ ертеде Орталық Азия мен 

Қазақстан жерінде жасалған мҽдени, ҽдеби жазба деректердің бҽрін арабқа тҽн, 

түркі тектес халықтарда мұндай жазба мұралар болмаған деген теріс 

бұрмалауға құрылған түсінік ҽсіресе, кеңес ҿкіметі кезінде ҿмір сүрген 

оқымыстылардың еңбектерінде кҿп кездесіп отырды. 

Дегенмен, Бейсенбай Кенжебаев, Ҿтеген Күмісбайұлы секілді ҽдебиет 

зерттеушілері сол кездің ҿзінде мұндай кҿзқарастағы оқымыстыларға ҿлкемізге 

Ислам діні кіріп келуімен оқу, білім, ҿнер, ҽдебиет – бҽрі де араб тілінің 

ықпалында дамып отырғанымен түркі тектес халықтардың ҿкілдерінен шыққан 

ғалымдарды араб ғалымы деп қабылдау мүлде дұрыс еместігін жеткізген. 

Ғалым Б.Кенжебаев «Ҽдебиет белестері» атты кітабында бұл мҽселеге ерекше 

кҿңіл аударып:  

«Х-ХІІ ғасырларда Орталық Азия мен Қазақстанда қала кенттер 

ҿркендеген, жергілікті халықтардан талай ұлы жазушылар, ұлы ғалымдар 

шыққан, жергілікті ру-тайпалар ҿкілдері шығарған, жазған түрлі ҽдеби 

шығармалар ғылыми еңбектер болған. Бұл жерде оларды толық теріп отырмай, 

Мұхаммед Хорезмиді, Ҽбунасыр ҽл-Фарабиді, Ҽбурайхан ҽл-Беруниді, Ҽбуғали 

Ибн Синаны, Ҽбілқасым Фердоусиді, Рабғұзиді, Махмұт Қашқариді, Қожа 

Ахмет Яссауиді, Омар Һайямды, Баласағұндық Жүсіпті жҽне солардың кҿркем 

шығармалары мен ғылыми еңбектерін атасақ, біздің ҽлгі пікірімізді толық 

дҽлелдей алады» [94, б. 11] – дей отырып ойын академик В.В.Бартольдтың 

«Бағдат шаһарында мұсылман елдерінің кҿптеген ҽдебиетшілері мен 

ғалымдары болған, олардың басым кҿпшілігі Таяу Шығыс пен Орталық 

Азиядан еді» деген пікірімен қуаттай түседі. 

Ғалым бұл мҽселедегі ойларын қорытындылай келе: «Рас түрік 

тайпаларының бұл тұстағы ҽдебиеті араб ҽрпімен, араб тілінің ықпалымен 

жазылды. Бірақ араб ҽдебиеті болып кетпеді. Ҿздерінің ежелгі ҽдебиетінің 

жалғасы, жаңа жағдайдағы жаңаша ҿсіп дамуы болды» [94, б. 11] – дейді. 

Ҽрине, түркі халықтарының жазба ҽдебиетінің тарихы тым тереңде жатқаны 

сыр емес. Ежелгі сақ, ғұн дҽуірінен бастау алатын түркі сҿз ҿнері Ислам дінінің 

келуімен жаңа бір белеске кҿтерілгені де тарихтан белгілі. Араб, парсы һҽм 

түркі мҽдениетінің негізінде түркі жазба ҽдебиетінің негізі қаланып, кҿркем 

сҿздің аясы кеңейе түсті. Мешіттер мен медреселер, сұлтан сарайы мен хан 

ордаларына жиналған біз тҿменде сҿз ететін түркі сҿз зергерлерінің тамаша 

жыр-жауһарлары мен ҽдебиеттің қалыптасуына жоғары деңгейде ҽсер еткен 

Ҽл-Фараби, Ахмет Ясауи, Ахмет Иүгнеки, Жүсіп Баласағұн, Махмұт Қашғари, 

ҽл-Беруни, ҽл-Бухари, ҽл-Хорезми, Ҽбу Ҽли Ибн Сина сынды түркі перзенттері 
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ел арасында ғылым мен білімнің негізін қалап, «Түркі тіліндегі Ислами 

ҽдебиеттің» қалыптасып, жаңа сатыға кҿтерілуіне ұйытқы болды. 

Арғы арнасы «Күлтегін», «Тоныкҿк», Орхон-Енисей секілді руна жазулы 

мҽтіндерден бастау алатын түркі жазба ҽдебиеті адамзат баласына Ислам 

келуімен кемелденді, толысты. Ежелгі ҽдебиет нұсқалары болып табылатын 

Қорқыт ата кітабы, Оғызнаме жырлары Ислами ҽдебиеттің бастаулары десек 

артық айтқандық емес.  

Кемеңгер ғалым, Отырардан шыққан атақты ғұлама, Аристотельден 

кейінгі екінші ұстаз титулына ие болған тарихи тұлға – Ҽбу Нҽсір ҽл-Фарабидің 

трактаттары ислами ҽдебиеттің нағыз қайнаркҿзі деуге болады. Ҽбу Нҽсір 

осыдан мың жыл бұрын ҿзінің «Қайырымды қала тұрғындарының 

кҿзқарастары» атты трактатында: 

«Барлық елді ҿзара бақытқа жеткізетін нҽрселер үшін бір-біріне кҿмек 

беретін бір ұлт – ізгі, қайырымды ұлт болып табылады. Дҽл сол секілді ізгі, 

қайырымды ҽлемдік мемлекет те, тек қана ішінде ҿмір сүріп жатқан барлық 

ұлттары бақытқа қол жеткізу үшін бір-біріне кҿмек еткен кезде ғана мүмкін 

болады» [95, б.149 ]  деген болатын.  

Расында, ойшылдың ізгілікті мақсат тұтқан түйінді идеялары бүгін де күн 

тҽртібіндегі маңызды мҽселенің бірі болып отыр. Ғалымның бүкіл адамзатқа 

ортақ құндылықтарды насихаттайтын «Ғылымдардың шығу тегі туралы», 

«Ғылымдардың жіктелуі туралы сҿз», «Ҽріптер кітабы», «Мҽселелер мҽні» 

секілді ғылымдардың жіктелуі мен логикалық мҽселелерді талдаған 

трактаттары мен «Поэзия ҿнері туралы», «Риторика», «Софистика», 

«Қайырымды қала тұрғындарының кҿзқарастары», «Бақытқа жету жайында», 

«Жүректің мҽселелері жайлы», «Азаматтық саясат», «Бақыт жолына бағыттау», 

«Дін кітабы» жҽне «Ваккум туралы мақала» атты трактаттары түркі халықтары 

ҿміріндегі ислами ҽдебиеттің орнын жоғары белестерге кҿтерді.  

Осылайша, түркі жазба ҽдебиеті Қараһандықтар тұсында дүниеге келген 

«Құтты білік», «Диуани хикмет», «Ақиқат сыйы» секілді құнды ҽдеби 

жҽдігерлермен толыға түсті. Мысалы: 

 

Рахымды Ием пайғамбарын жіберді, 

Кісі ізгісі, ел сарасы жігерлі. 

 

Түнек түнде шамы болды халықтың, 

Саған, жұртқа нұрын шашты жарықтың! 

 

Ол Құдайдың елшісі елім білгейсің, 

Сен содан соң тура жолға кіргенсің! – [96, б.80 ] деп жырлаған 

Жүсіп Баласағұн «Құтты білік» еңбегінде жүзге жуық хадисті қолданса [97, 

б.100],  ХІІ ғасыр соңы мен ХІІІ ғасырлар басында ҿмір сүрген Түркістан 

ҿңірінің Иүгнек (қазақша Жүйнек) қыстағында зағип болып туып, фҽни 

жалғанның жарық сҽулесін кҿруге ҿмір бойы ғашық болған, Ұлы Алла 

Тағаланың берген ерекше қабілеті арқасында жастайынан ілім-білімге 
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құмартып, түркі тілдері мен араб тілін жетік меңгерген, Ислам шариғаты 

қағидаларын жан-жақты зерттеп-танып, терең іліміне сай «Ҽдиб Ахмед» деген 

құрметті атқа ие болған Адиб Ахмет Махмұтұлы Жүйнекидің ақыл-ойы 

толысып, діни танымы ҽбден кемелденген шағында жазған, мазмұны мен 

танымдық жағынан алғанда Ҽбу Нҽсір ҽл-Фараби, Махмұт Қашғари, Қожа 

Ахмет Ясауи жазбаларымен үндесіп жатқан орта ғасырлардағы түркі 

халықтарының рухани жҽдігерлерінің жарқын туындысына айналған, Ислам 

құндылықтарына негізделген дидактикалық ҿлең-жырларының жиынтығы – 

«Ақиқат сыйы» («Һибҽтул-хҽқаиқ», ХІІ ғ.) шығармасында адамды кемелділік 

жолында тҽрбиелеу үшін Құран мен Алла елшісінің (с.а.у.) хадистерін үлгі 

етіпті [98]. 

Ислами ҽдебиеттің қалыптасу кезеңдеріне тоқталған кезде Қожа Ахмет 

Ясауи шығармалары мен оның шҽкірттері жазып қалдырған ҽдеби жҽдігерлерге 

назар аудармау мүмкін емес. Түркі сопылық ҽдебиетінің негізін қалаушы, 

кемеңгер ойшыл, түркі ҽлемінде «Шайық-ул машайық» атанған  Қожа Ахмет 

Ясауидың «Диуани хикмет» кітабы түркі халықтарының мҽдениеті мен 

ҽдебиетіне, рухани ҿміріне зор үлес қосқандығын ақын шығармашылығын 

ҽлемдік деңгейде насихаттаған Д.Кенжетай [99], Т.Қыдыр [100], Нодирхон 

Хасан [26], Фуат Кҿпрүлү [101], Неждет Тосун [102], Абдурахман Гузел [103] 

сынды ғалымдардың зерттеулерінен кҿруге болады.  

Ясауи қалдырған ілім ҿз бастауын түркі халықтарының ғасырлар бойы 

қалыптасқан рухани құндылықтарынан алады. Кемеңгер сопы осы рухани 

құндылықтарды жинақтап, қорытып, оны Ислам дінінің қағидаларымен 

үйлестіріп, біртұтас ілімге айналдырды. Ол ҿз ілімінің барлық қағидаларын ҽһлі 

сүннҽт уҽл жамағат кҿзқарастары негізінде, Имам Ағзам Ҽбу Ханифа мазхабы 

ұстанымдарының аясында дамытты.  

Ясауидің ақындық мектебі мен ҿмірлік жолына назар аударсақ, бұл 

ҿнердің ең алдымен оған Ұлы Жаратушы Алла Тағаланың  берген  сыйлығы  

екенін  ескеруіміз қажет. Міне, осы қабілетті Ясауи о бастан-ақ ақындық ҿнер  

жолындағы ҿзінің биік нысанасы, асыл мұраты екендігін жете түсінгендей. 

Ҿзінің кҿкірегіндегі имандылық – ағартушылық идеяларды жеткізуде поэзияны 

айрықша қастерлеп, даналықпен қоғамды тҽрбиелеу керек деп түсінді. Оның 

шығармашылық ҿсу жолы мен ол қалыптастырған Ясауилік мектеп бір жағы 

Татарларға дейін созылса, екінші жағы Анадолы жеріне дейін жетіп жығылды. 

Ақынның хикметтеріндегі үзілмес желідей болған идея да Аланың ақиқат 

жолын насихаттаудан туған. Халқының мұң-мұқтажын жырлау, бүкіл 

адамзаттың мұратын кҿздеу, адам бойындағы жақсылы-жаманды қасиеттерді 

іштей сезіну оның шығармаларының тақырыптық аясын айқындап бергендей: 

 

Құл Хажҽ Ҽхмҽд дүнйа сҿзін ешітмҽгіл, 

Нҽфсі һҽуа рҽйи бірлҽ һҽм кетмҽгіл, 

Хақ хайрани мҽн деб ҿзің фахр етмҽгіл, 

Он сҽккіз миң алҽм ерур хҽйран Ҽңҽ [104, б. 228] – дейді ақын. 
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 «Шҽкіртсіз – ұстаз тұл» деп Абай айтқандай, Ясауидің сопылық  ілімін 

ары қарай  дамытып жалғастырар ақын шҽкірттері болмаса, яғни ақындық 

мектебі қалыптасып, дҽстүр  жалғастығының дамуы екі талай болмақ. 

Сүлеймен Бақырғани (Хакім ата), Мұхаммед Данышменд, Құл Ұбейди, Құл 

Ұмури, Нематуллаһ, Міскін Қасым, Халис, Хусаметдин Сығнақи, Мҽулана 

Қойлақи, Қожа Ысқақ ата, Мұхаммед Хусейн Бухари, Худайдад Уҽли, Хазини 

Хоқанди, Зинде Али, Алим шайх, Құл Надири сынды ҽр кезеңдерде ҿмір сүрген 

Ясауилік дҽстүрді жалғастырған шҽкірттер сопылық ілімнің пҽлсапалық 

деңгейін одан ҽрі дамытты. Алланың бірлігі, иман, қиямет қайым, кемел адам 

болуға ұмтылыс мҽселелері бұл ақындар поэзиясында жан-жақты жырланып 

даму жолына түсті. Адамзат баласының қоғамдық ойдағы  философиялық, 

теологиялық дүниетанымдық  ой шеңбері кеңейіп тереңдеуіне байланысты 

сопылық поэзия үдере дамып, классикалық биікке кҿтерілді.  

Ислами ҽдебиеттің алғашқы бастауларынан болып табылатын сопылық 

поэзияның классикалық түрі тұңғыш рет түрік тілінде жырланып, оның ұшар 

басында Ахмет Ясауидің «Диуани хикметі» тұрған болса, бұл поэзиялық 

дҽстүрдің идеялық мазмұны мен тақырыптық желісі тікелей Құран Кҽрім мен 

хадистерден нҽр алып, сопылық поэзия  арқылы насихаттауға бағытталғанын, 

бұл ҽдеби жалғастықтың жүздеген ізбасарлар шығармалары арқылы ХХ 

ғасырдың басына дейін Орталық Азия жҽне Қазақ даласында кеңінен 

тарағанына тақырыпты зерттеу барысында кҿз жеткіздік жҽне келесі тарауларда 

бұл мҽселеге қайта тереңдеп соғуды мақсат еттік. 

ХІІІ-ХV ғасырларда бір жағы Сарай ордасы, екінші жағы Хорезм 

аймағымен ұштасып жатқан кең байтақ ҿлкеде ҿмір сүрген түркі халықтары 

тілінде жазылған ортақ рухани дүниелердің негізгі бҿлігі діни-дидактикалық, 

діни-танымдық бағытта жазылды. Тамыры тереңде жатқан түркі жазба 

ҽдебиетінің Алтын Орда кезеңі міне, осындай Ислами ҽдебиеттің адамзатқа үлгі 

етерлік еңбектерімен зерттеушілер назарын ҿзіне тартады. Бұл кезеңде сҿз 

ҿнері жанрлық жҽне поэтикалық жағынан байи түсті. Бұл рухани мұралар 

Насируддин Бұрһаниддин Рабғузидің «Пайғамбарлар тарихы» (Қисса-с ул-

ҽнбия) [105], қазақ даласынан шыққан ҽйгілі ғалым Ҽл-Кердеридің діни-

дидактикалық сарында жазылған Жұмақтардың ашық жолы («Нҽһжул-

фҽрадис») [106], ХІV ғасырға тҽн Құтбтың «Хұсрау-Шырын» дастаны [107], 

Алты Бармақтың «Мұхаммедтің Пайғамбарлық дҽлелдері» («Дҽлаил нүбүууат 

Мұхаммади», ХV ғ.) еңбегі [108], ХV ғасырда кҿне Тұрбат жерінде туылып, 

кейіннен Орталық Азияның ірі мҽдени-рухани орталықтары Самарқанд, Бұхара 

қалаларында білімін шыңдаған түркі халқының дана перзенті Мҽулана Атаи 

ғазалдары [109], ХV ғасырда ҿмір сүрген ғалым Шҽриф Ҽмиди тарапынан 

жазылған ҽйгілі туынды «Түрік тіліндегі Шаһнама» «Шаһнаме бит-турки» 

шығармасы, [110], сопылық ҽдебиетте Ахмет Ясауи жолын жалғастырған Сопы 

Аллаярдың «Ҽлсіздердің табандылығы» («Сҽбатүл ажизин») жҽне Тажүддин 

Жалшықұлұлының «Ҽзизаға хат» («Рисалаи Азиза») еңбектері [111] сынды 

діни-ағартушылықты мақсат еткен еңбектермен толығып отырды. 
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Адамзатқа үлгі болған Құран қиссаларындағы пайғамбарлар тарихына 

арналған, ХІV ғасырда жазылса да, күнімізге дейін маңызын жоймаған негізгі 

діни-ағартушылық идеяны мақсат еткен еңбектердің бірі Насируддин 

Бұрһануддин Рабғұзидың «Қиссас ул-ҽнбия» еңбегі.  

Рабғұзи шығармасы – ислами ҽдебиеттің қалыптасып дамуына ҽсер еткен 

негізгі қайнар бұлақтың бірі. Себебі, Құрандағы персонаждар мен сюжеттерді 

суреттеуде кейінгі ақын-шайырлар Рабғұзи мұрасын ҿздеріне үлгі етеді. Бұл 

мҽселе А.Қыраубаева, Р.Бердібаев, Т.Қыдыр сынды ҽдебиет зерттеушілері 

тарапынан дҽлелденген. Мысалы, Рабғұзидың «Пайғамбарлар тарихын» қазақ 

тілді оқырманға ұсынған ғалым Т.Қыдыр былай деп жазды: 

«Діни тақырыпқа барып, пайғамбарлардың ҿмірін ҿлең сҿзбен ҿрнектегісі 

келген жазба ақындар Рабғұзи мұрасымен танысып, кҿп мҽліметке қол 

жеткізген. Сондықтан да ХІV ғасырда дүниеге келген бұл шығарма сол дҽуірде 

жазылған кҿптеген жҽдігерлер секілді тарих толқынында жоғалып кетпестен, 

қайта бірнеше нұсқада біздің дҽуірімізге дейін жетіп келді, сондай-ақ ХІХ 

ғасырда Қазан жҽне Ташкент шаһарларындағы алғашқы баспаханаларда 

бірнеше рет баспадан шықты» [112, б. 27] Оның мҽнісі ХІХ ғасырдың екінші 

жартысы мен ХХ ғасыр басында қазақ даласында жетіліп шыққан ақындар 

шығармаларында бұл дҽстүр ҿз жалғасын тапқан еді. Ҽдеби мұраларда кеңінен 

жырланған, Құранда есімі зікір етілген Жүсіп (а.с.) жайлы «Жүсіп-Злиха», 

Құранда Алла тарапынан ерекше бағаланып, үлгі етерлік оқиғасы «Кҽһф» 

сүресінде баян етілген «Ескендір», пайғамбарлардың ұлықтарынан саналатын 

Ибраһим (ғ.с.) мен Мұса (ғ.с.) туралы қиссалар, соңғы елші Мұхаммедтің 

(с.а.у.) ҿмір жолын насихаттауға арналған «Сияр-Шариф», Алла елшісінің 

(с.а.у.) дүниеге келуіндегі кереметтерді жырға қосқан «Мҽуліт» шығармалары,  

мұғжизаларға толы «Миғраж» сапарын баяндайтын «Миғражнама», сондай-ақ 

Алла елшісінің немерелері Хасан мен Хусейн жайындағы тарихи деректерге 

құрылған «Кербала оқиғасы» мен Қияметтің белгілері жҽне ақыреттегі 

адамзаттың ахуалын жыр еткен «Ахуал қиямет»  секілді діни-ағартушылықты 

мақсат еткен қисса-дастандар соның айғағы. Бұл шығармаларда да Алла 

елшілерінің ҿмір жолы, аят, хадистермен кҿмкеріліп, ҿз құндылығын арттыра 

түскенін кҿруге болады.  

Алтын Орда кезеңі ҽдеби жҽдігерлері арасында ислами ҽдебиеттің 

қалыптасуына зор үлес қосумен бірге кейінгі кезеңдерде кҿптеген діни 

шығармалардың жазылуына ҽсер еткен ҽдеби шығармалардың тағы бірі 

«Муғинул мүрид» («Мүридке кҿмекші»). Исламның негізгі 5 ұстыны болып 

табылатын иман, намаз, зекет, ораза, қажылық секілді парыздарды қамтып, 

ҽрбір мұсылман үшін маңызды болған сауда-сатық, аң аулау, ұйықтау, сыйлық 

беру, тариқат пен ақиқат мҽселелері мен қатар кемел адам болу жайындағы 

ілімдердің ҽдептерін жеткізуді мақсат еткен бұл шығарма түркі халықтары 

тарихында ерекше маңызға ие[113]. 

Алтын Орда кезеңінде дүниеге келген жоғарыдағы ҽдеби жҽдігерлермен 

қатар «Нҽһжул фҽрадис» («Жұмақтардың ашық жолы»), «Кесікбаш кітабы», 

«Жұмжұма», «Түрікше Гүлістан» сынды кҿптеген ҽдеби кҿркем шығармалар 
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жазылғандығын еске алсақ, ислами ҽдебиеттің қалыптасуында бұл кезеңнің 

маңызды рҿл атқарғандығы айқындала түседі. Бұл пікірімізді түркітанушы  

В.В.Радловтың ҿз заманында жасаған ғылыми тұжырымдары да дҽлелдеп отыр: 

«Ғибрат ҿлеңдердің ішінде кҿп айтылатыны осы аттас кітаптың атымен 

аталатын Жұм-жұма. Үлкен жиындарда айтылған осы жырды маған бірнеше 

рет тыңдауға тура келді. Жыршы сҿзін бар ынтасымен тыңдаған жұртшылық 

тірі күнінде дін шарттарын орындамаған мұсылманның ҿлгеннен кейінгі 

азабын сипаттаған кезде қорқынышты үрей пайда болады. Тыңдаушылардың 

үнсіз тыныштығын тек қана «О құдіретті Тҽңірім», «Қайырымы кҿп Құдайым» 

деген тҽрізді лебіздер ғана бұзып отырды. Маған қазақтар арасында исламды 

орнықтыруға бір «Жұмжұманың» ҽсері даланы кезіп жүрген жүздеген молдадан 

артық тҽрізді» [6, б. 19]  дейді ғалым. Бұл Империя боданында болған түркі 

халықтарын орыстандыру саясатына мейілінше үлес қосқан ғалымның Ислами 

ҽдебиетке сыни кҿзбен қарап, берген бағасы болса керек.  

В.В.Радловтың ендігі тұжырымы халық шығармашылығына қатысты.  

«Түркі халықтарының халық ҽдебиеті үлгілері» атты он томдық еңбегінің қазақ 

фольклорына арналған үшінші томы 1993 жылы «Алтын сандық» деген 

атаумен қазақ тілінде жарық кҿрген болатын. Міне, осы еңбекте В.В.Радлов 

халық шығармалары мен кітаби ҿлеңдерге оқырманның назарын аудара 

отырып: «Халық шығармалары – халық рухының кҿрінісі мен жетістігі, 

сондықтан да ол ҿте кең таралған жҽне халық арасында үлкен құрметке ие ал 

кітаби ҿлең – халық арасына там-тұмдап болса да берік ірге тебе бастаған 

исламның ҿкілі, ислам ілімін таратуды мақсат тұтқан жҽне бірте-бірте халық 

рухын ығыстырып келе жатқан діннің ұрығы. Шындығында да ол баяу ҽсер 

ететін у тҽрізді бірден-бірге күшейіп келеді» [6, б. 18] – деген ойлары жоғарыда 

ойымызға дҽлел болары сҿзсіз. 

Түркі халықтары ортақ пір тұтқан сҿз зергерлері санаулы ғана. Міне, 

сондай тұлғалардың бірі, ақын ҽрі ойшыл, мемлекет қайраткері Ҽлішер Науаи.  

Он бес жасында-ақ түркі жҽне парсы тілдерінде еркін шығарма жаза алатын 

дарынды ақындығымен танылған тарихи тұлғаның ҿмірі мен 

шығармашылығының кейінгі кезеңі ізгілікке қызмет жасауға арналды. Ҿзіне 

Низами, Хорезми, Жами, Сайф Сараи сынды шығыс классиктерін үлгі еткен 

ғалымның халқына жасаған материалдық қызметтерін қоспағанда 

шығармашылық тарихының ҿзі бір тҿбе. Ақынның шығыс классик ҽдебиеті 

үлгісінде жазылған «Лҽйлі мен Мҽжнүн», «Жеті ҽлем», «Ескендір қабырғасы», 

«Фархад пен Шырын», «Ізгілердің таңдануы» атты бес дастаннан құралған 

«Хамса» кітабы, «Ажам патшаларының тарихы» атты тарихи-ҿмірбаяндық 

шығармасы, «Құстар тілі», «Кҿңілдердің сүйгені» атты философиялық 

еңбектері, «Ҿлең ҿлшемі» атты ҽдеби-теориялық еңбегі, «Екі тілдің таласы» 

лингвистикалық еңбектерімен қатар, түркі халықтары ҽдебиетінде ислами-

ҽдеби шығармалардың жазылуына себеп болған «Пайғамбарлар мен 

хакімдердің тарихы», «Мұсылмандық нұры», «Гауһарлар шоғыры» сынды 

Ислам дінін насихаттау мақсатында жазылған шығармалары, Пайғамбарымыз 
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Мұхаммедтен (с.а.у.) сенімді жеткізушілер арқылы жеткен сахих хадистерді 

ҿлеңмен бейнелеген «Ҽрбҽғин»жинағының орны ерекше.  

Тарихи деректерден белгілі, Ислам тарай бастаған алғашқы дҽуірлерде-ақ 

Алла елшісі Мұхаммедтен (с.а.у.) жеткен хадистерді жаттау, ізгілікті тарату 

мақсатында  қоғамда жаю жұмыстары кең қанат жайған болатын. Ал, сҿз 

ұсталары оларды ҿлеңмен кҿркемдеп жеткізуді мақсат еткен дҽстүр пайда 

болды. Бұл дҽстүр бірте-бірте араб ҽдебиетінен тысқа тарап, ажам халықтары 

арасында да жайыла бастайды. Пайғамбар ҿсиеттерін орындау мақсатында 

қаншама тақуа жандардың, ғалымдар мен ойшылдардың  Алла елшісінің (с.а.у.) 

тҽрбиелік мҽні жоғары хадистерін жаттап, кейінгі ұрпақтарға жеткізіп 

отырғаны мҽлім. 

Науаи де сүйікті ұстазы Ҽбдірахман Жамидің парсы тілінде жазылған 

шығармаларын түркі тіліне тҽржімалаған. Міне, осы аудармалар арасында Алла 

елшісінің (с.а.у.) хадистерінен 40 хадисі ҿлеңмен ҿрнектелген шығармасы 

болды. Науаи осы шығарма арқылы түркі ҽдебиетіне «Ҽрбҽғин» деп аталатын 

жанрды алып келді. 

Қияметте Алла елшісінің (с.а.у.) шапағатына бҿленіп, Алланың 

разылығына қол жеткізуді мақсат еткен Ҽбдірахман Жами мен Ҽлішер Науаи  

қоғамды ізгілікке шақырып, жамандықтан қайтарған 40 хадисті бірісі парсы 

тілінде, ал бірісі түркі тілінде ҿлеңмен ҿрнектепті. 

Шығарманың кіріспесінде Науаи араб, парсы тілдерін білмейтін бұқара 

халыққа Алла ризалығы мен Алла елшісінің (с.а.у.) шапағатына бҿлену үшін 

ұстазы парсы тілінде жазған 40 хадисті түркі тілмен жеткізгенін жазған: 

 

Форсийдонлар айлабон идрок, 

Орий эрди бу нафъдин атрок. 

Истадимки бу халқ хам бори, 

Болмағайлар бу нафъдин орий [114, б. 8]. 

 

Мағынасы: «Парсы тілін меңгергендер түсініп, мұның пайдасын кӛріп 

жүр. Мен де түркі халқының бәрі түгел түсініп пайдасын кӛруін қаладым», – 

дейді ақын. 

Науаи шығармаларын зерделеу барысында жасаған қорытынды ойымыз 

тҿмендегідей: Ақын шығармалары арасында «Пайғамбарлар мен хакімдердің 

тарихы», «Мұсылмандық нұры», «Гауһарлар шоғыры» атты ислами ҽдебиеттің 

қалыптасуында ерекше маңызы бар шығармаларға талдау жасамағанның ҿзінде 

бір ғана «Ҽрбҽғиннің» ҿзі Алланың ақиқат жолын насихаттауда жеткілікті 

болатын. Себебі, Науаи бұл еңбегімен ҿзінен кейін қаншама жандардың Алла 

елшісінің (с.а.у.) хадистерін басқаларға жеткізуіне, ҽдебиетте бұл дҽстүр 

жалғасын табуына себеп болған.  

Физули, Шҽмси, Сҽйхали, Науаи, Сағди, Фирдауси сынды шығыс 

классиктерінің шығармашылығын ҿзіне үлгі еткен қазақтың бас ақыны Абай 

Құнанбайұлы Науаи шығармаларын ерекше құрметтеп, ақындық жолында оны 

үлгі етті. Науаи ҿмірі мен шығармашылығын тану, зерттеу мҽселесінде ҽлемнің 
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кҿптеген елдеріндегі ғалымдарымен қатар қазақ ғалымдары да бұл салаға ҿз 

үлесін қосты. М.Ҽуезов [115], Е.Ысмайылов [116], Р.Бердібаев [117], 

К.Сейдеханов[118], сынды ҽдебиетші ғалымдар кеңес ҿкіметі тұсында-ақ 

Науаидың тарихи бейнесін қазақша сайратса, тҽуелсіздік жылдарында да бұл 

тақырып жандана түсті. Бүгінгі таңда Т.Қыдыр, Ҽ.Хамраев сынды отандық 

ғалымдар тарапынан Науаи шығармашылығы зор ықыласпен зерттелуі ақын 

дүниетанымындағы Ислам дінінің негізгі заңдылықтарына негізделген ортақ 

гуманистік идеялармен сабақатасып жатқанында дер едік. 

ХVІ ғасырда Ұлы Моғолдар империясының негізін салушы, даңқты 

мемлекет қайраткері, жиһанкез ҽрі тарихшы, ҽрі ақын Заһираддин Мұхаммед 

Бабырдың ҿмірі мен шығармашылығы да Орталық Азия жҽне Қазақ даласында 

ислами ҽдебиеттің қалыптасуына ерекше ҽсерін тигізген. Бабырдың Орталық 

Азия аймақтарының ортағасырлық кезеңі туралы мол ақпарат беретін 

«Бабырнама» атты тарихи-мемуарлық еңбегі оның жиһанкез ҽрі білімді 

тарихшы екендігінен хабар берсе, лирикалық ғазалдары, рубаилары, сондай-ақ 

сҿз ҿнерінің негізгі мҽселелерін қарастыратын аруз ілімі туралы еңбектері  – 

ортағасырлық түркі жазба ҽдебиетінің асыл жауһарлары іспетті.   

Бабырдың міне, сондай жауһарға теңеуге лайықты ҽдеби туындыларының 

тағы бірі («Мубҽййҽн дҽр фиқһ») «Шариғатты түсіндіруші» [119] шығармасы. 

Сҿз зергерінің бұл еңбегін ислами ҽдебиеттің қалыптасуында ерекше рҿл 

атқарған ҽдеби жазба жҽдігер ретінде тануға болады.  

Жалпы мұсылман түркі халықтары ҽдебиетінде шариғат шарттары мен 

иман негіздерін түсіндіретін шығармалар кҿп жазылғанын ескерсек, соның 

ішінде орта ғасырлық ҽдебиетте Бабырдың «Мубаййҽн дҽр фиқһ» еңбегі 

тақырыптық-мазмұндық, идеялық, кҿркемдік жағынан тарихта ҿзіндік орны бар 

ғалымдар Бурһаниддин Али ибн Ҽбу Бҽкір Марғинанидың «Һидая», 

Убайдуллаһ ибн Масъуд ибн Тажу-ш-шариъа Маһбуби Бухаридың «Мухтасару-

л Виқоя», Масъуд ибн Махмуд ибн Юсуф Самарқандидың «Салоту Масъуди», 

Ҽбу Лҽйс Самарқандидың «Танбехул ғафилийн», «Муқаддима фи-с-салот», 

Ибн Камалпашшаның «Шуруту-с-салот», Лутфуллаһ Насафидың «Фиқһи 

кайдани» еңбектері, «Алтын Орда» тұсындағы түркі халықтарының жазба 

ҽдебиет үлгілерінен «Раунақул Ислам», «Муғинул мурид» сынды кҿптеген 

шығармалармен үндесіп жатыр.  

Бабырдың ҽдеби мұрасы ертеден-ақ зерттеушілер назарына түскен. Ҿзбек 

ғалымдарынан С.Мирзаев, В.Вохидов, А.Қайюмов, Я.Ғуломов, Р.Набиев, 

С.Азимжонова сынды ғалымдар Бабыр мұраларын ғылыми айналымға салуда 

кҿп еңбек атқарды. Сонымен қатар, Бабыр мұралары ағылшын ғалымдарынан 

Ж.Лейден, В.Эрскин, Р.Колдекот, А.Бевереж, Т.Албот, неміс ғалымдарынан 

Ю.Клайнрат, А.Кейзер, француз ғалымдарынан Паве де Куртейл, Бакке Громон 

сынды зерттеушілер, сондай-ақ орыс шығыстанушылары Н.Ильминский, 

О.Сеньковский, А.Самойлович, Л.Дмитриева, И.Стеблева сынды ғалымдар 

тарапынан зерттелген. Р.Арат, Ф.Кҿпрүлү, О.Сейхан сынды түрік ғалымдары 

Бабыр мұралары жайлы тамаша ғылыми еңбектер жариялап, ғылыми 

тұжырымдар жасаған. 
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Бабырдың ҽдеби мұраларын алғаш рет қазақ тілді оқырманға тарту еткен 

ғалым, филология ғылымдарының кандидаты доцент Тҿрҽлі Қыдыр түгел 

шариғат мҽселелерін ҿлеңмен қамтыған «Мубҽййҽн дҽр фиқһ» (Шариғатты 

түсіндіруші) еңбегі, ҿз кезеңінде ислами ҽдебиетті қалыптастыруға ерекше 

үлесі болғандығын еске салады: 

«Заһираддин Мұхаммед Бабырдың «Мубҽййҽн дҽр фиқһ» (Шариғатты 

түсіндіруші) еңбегінің түркі жазба ҽдебиетінде алар орны ерекше. Бабыр бұл 

шығармасында Ислам дінінің ұстындарын, иман негіздері мен шариғат 

шарттарын ҿлең сҿзбен ҿрнектеген. Себебі, ақын ҿмір сүрген орта – Исламның 

негізгі ағымдарынан саналатын сүнниттік жҽне шииттік бағыттардың ҿзара 

бҽсекелесіп тұрған уақыты болатын. Хорасан мен Мауараннаһрде негізінен, 

сүнниттік бағытты, соның ішінде Имам Ағзам мазһабын ұстанатын мұсылман 

жамағаты ҿмір сүргенімен де, Иранға Шаһ Исмаил Хатаидың келуімен, шииттік 

ағым мемлекеттік дін болып жарияланады да, ҿзге жамағаттарға қысым жасала 

бастайды. Осы саяси идеологиялық мҽселелерді арыдан түсінген Бабыр 

дҽстүрлі Исламның негізгі ұстындарын ҿлең сҿзбен жазуға кіріссе керек».  

Бабырдың ҽдеби мұралары қазақ тілінде жарық кҿргенімен ҽзірге кҿлемді 

зерттеулер жоқтың қасы. Алдағы уақытта бұл мҽселе зерттеушілер тарапынан 

ескерілуі тиісті мҽселе екені сҿзсіз. 

Қорыта айтқанда, біз зерттеп отырған ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басында 

діни-ағартушылықты мақсат еткен, орта ғасырлық ислами ҽдебиет үлгілерінен 

сусындамаған, Шығыс ҽдебиетінен шабыттанбаған ақын кемде кем. «Қазақ 

жазба ҽдебиетінің негізін мұсылманша оқыған сауатты ақындар салғаны сҿзсіз. 

Сондықтан да жазба ҽдебиеттің алғашқы үлгілерін халық поэзиясының діни 

жҽне ғибраттық үлгілерінен іздеу қажет» [12, б. 33] – деген ғалым 

Х.Досмұхамедұлы сынды ҽдебиет зерттеушілерінің тұжырымдарын ескерсек, 

ХІХ ғасырдағы жазба ҽдебиеттің арғы арналары орта ғасырлардан бастау 

алатын ислами ҽдебиет үлгілерінде жатқанын аңғару қиын емес.  

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың 20-жылдарына дейін Қазан, 

Ташкент, Орынбор сынды қалаларда ҿте кҿп таралыммен шыққан діни қисса-

дастандар кездейсоқ шыққан кітаптар емес. Қазақ, ҿзбек, татар, ҽзірбайжан, 

ноғай ақындарының қаламымен жазылған бұл ҽдеби шығармалардың негізгі 

сюжеттері мен образдары орта ғасырлық түркі тілінде негізі қаланған ислами 

шығармаларда жатыр. Жоғарыда зерттеу нысанына алынған Ж.Баласағұн, 

Ахмет Ясауи, Ахмет Жүйнеки, Рабғұзи, Науаи, Бабыр сынды т.б. тарихи 

тұлғалар шығармалары кейінгі ғасырларда ҽдебиет айдынына аяқ басқан 

ақындар мен жыршы-жыраулар шығармашылығына, ҽсіресе, ХХ ғасырдың 

басындағы біраз ақынның дүниетанымына септігі тиді. Келесі тарауларда сҿз 

етілетін Абай Құнанбайұлы, Ыбрай Алтынсарин, Шҽкҽрім Құдайбердіұлы, 

Шҽді тҿре Жҽңгірұлы, Мҽшһүр Жүсіп Кҿпейұлы,  Ҽбубҽкір Кердері сынды 

қазақ ҽдебиетінің белді ҿкілдерімен қатар сол кезеңде ҿмір сүрген Ҽзімқожа 

Ишан, Хазини Хоқанди, Мухайир, Абдулла Аулани, Абдурауф Фитрат, Жүсіп 

Сайрами сынды  ҿзбек ақындары шығармашылығы бұған айқын дҽлел.  
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Сонымен, «Ислами ҽдебиет» – Ислам дінінің тарихы мен мҽдениетін, 

адамзат тарихындағы орны мен маңыздылығын насихаттап, Илҽһи танымдар 

негізінде қоғамды ізгілікке шақырып, жамандықтан қайтаратын, кемел адам 

болуға үндейтін гуманистік идеяларды насихаттайтын кҿркем шығармалар. 

Құран мен хадис – сол кҿркем шығармалардың қайнар бұлағы. Осы 

бұлақтардан сусындаған ҽдебиет ҿкілдері ізгілікпен пҽктікті мақсат ете отырып, 

Құран Кҽрімдегі тарихи оқиғаларды шығармаларында сҽтті пайдаланды. 

Бүгінде талай ғылыми жаңалықтардың ашылуына себеп болып отырған 

аяттардың ішкі сырларына бойлап,  сырға толы дүниенің жұмбағын ҽдеби 

шығармалары арқылы беруге тырысты. 

Демек, жоғарыда біз сҿз еткен ҽлемдік ғылымның қайта ҿрлеуіне негіз 

болған Ислами ғылымдар мен ислами ҽдебиеттің қалыптасуына себеп болған 

ҽдеби жҽдігерлер бүгінгі түркітану саласының ажырамас бҿлігіне айналуы тиіс 

жҽне оны дінтанушы ғалымдар теологиялық тұрғыдан, ал ҽдебиеттанушылар 

тарапынан түркі халықтарының бірлігі жолындағы тұтас зерттеу нысаны 

ретінде қаралуы болашақта бауырлас халықтардың ҿзара байланысы 

жолындағы теңдессіз шаралардан болар еді деп сенеміз. 
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2 ИСЛАМИ ӘДЕБИ ШЫҒАРМАЛАРДЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ-

ИДЕЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЖАНРЛЫҚ СИПАТЫ 

 

Түркі халықтары ҽдебиеті тарихындағы ең қызықты арнаулы кезеңнің бірі 

– ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы ҽдебиет деп алсақ, бұл кезең бір жағынан 

ҽдебиетте түрлі пікірлер мен ұстанымдардың пайда болуына ҽсер еткен Ислами 

ҽдебиеттің жаңғыру кезеңі, бір жағынан ҽдеби жанрлар мен діни танымға 

негізделген шайырлық дҽстүрдің жаңа арнаға түсіп, түрленген дҽуірі деуге 

болады.  

Ерте замандарда қалыптасқан, діні мен ділі, мҽдениеті мен тарихын бір 

арнаға салып зерттеуді қажет ететін түркі халықтарының бір бҿлігі бауырлас 

қазақ пен ҿзбек халықтарының ҽдебиеті екені даусыз. Бүгін қазақ-ҿзбек 

ҽдебиеттану ғылымдары тҽуелсіз саясаттың ықпалымен қайта жаңғыру жолына 

түсті. Кезінде кеңестік идеология қолданған саясат ықпалымен жіберілген 

кемшіліктері жҿнделіп, тарихи-рухани болмысқа, діни-танымдық мҽдениетке 

қатысты ҿзекті мҽселелер жаңаша пайым, кҿзқарас, пікірлер аясында 

топтастырылып, қайта қаралу үстінде. 

Бұл кезеңнің, ҿзіндік ерекшеліктерін зерттегенде, екі бауырлас халық 

ҿміріндегі Ислам дінін ту еткен ақындар шығармашылығы сол жаңаша пайым, 

жаңаша кҿзқараспен жүйеге салынып, ҽдебиеттегі ҿз орнын алуы тиіс. Ҽдеби 

ҿмірде ерекше кҿрініс берген бұл ақындар шығармашылығы жайлы бірер 

тұжырым жасау үшін олар ҿмір сүрген дҽуірді терең зерттеп, олар жазған 

шығармаларға да тҽуелсіз кҿзқараспен баға беру бүгінгі зерттеушінің міндеті.  

Бұл мҽселеде қазақтың ҽдебиеті мен мҽдениеті үшін жанын салған Ахмет 

Байтұрсынұлы, Мұхтар Ҽуезов, Бейсенбай Кенжебаев, Рахманқұл Бердібай, 

Мекемтас Мырзахметұлы, Халел Досмухамедұлы сынды ұлттың дара 

тұлғаларының пікірлерін басты назарда ұстауымыз қажет. 

Алаш ардагері Ахмет Байтұрсынұлы жазба ҽдебиеттің негізгі 

мақсаттарына тоқтала келе: «Бастапқы жазба ҽдебиетінің бас мақсаты ‒ дінді 

жаю, дінді күшейту болса, соңғы ҽдебиеттің бас мақсаты ‒ тілді ұстарту, 

ҽдебиетті күшейту, кҿркейту болады. Сҿйтіп, жазба ҽдебиеттің ҿзі екі дҽуірге 

бҿлінеді: діндар дҽуір, ділмар дҽуір» [90, б. 39] ‒ деп жіктей отырып, діндар 

дҽуірге мынандай сипаттама береді: «Діндар дҽуір ауыз ҽдебиет түріне түр 

қосып жарытқан жоқ. Арнайы ҽдебиеттегі шығармалардың түрлерінен 

діншілдігімен ғана айырылмаса, айрықша түр-тұрпатымен айырыла қоймайды. 

Діндар жағының басымдылығымен айырылатын түрлері мынау: қисса, хикаят, 

мысал, насихат (үгіт), мінажат, мақтау, даттау, айтыс, толғау, терме» [90, б. 39]. 

М.Ҽуезов «Ҽдебиет тарихы» еңбегінде Исламды ту еткен ақындар 

шығармашылығының атаусыз қалып бара жатқандығын атап айтып, ескертпе 

жасағаны мҽлім. Ғалым ҿз заманында ислам дінін еске түсіретін ұғымның бҽрін 

жоғалып бара жатқанын қадай айтып, «мұсылманшылыққа ауысқан соң, қазақ 

биік белден асып кеткендей болды», – деп, ерекше айтуы да босқа емес [120, б. 

14].  
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ХІХ ғасырда қазақ ҽдебиетіндегі зар-заман ағымы ҿкілдерінің ізін жалғап, 

ҽдеби шығармалары арқылы қоғамды ізгілікке, адамгершілікке бастаған діни-

ағартушылықты мақсат еткен жазба ҽдебиет ҿкілдері қалыптасты. Бұл ақындар 

жайлы кеңінен зерттеу жүргізген ғалымдардың бірі профессор Қанипаш 

Мҽдібаева: «Ҽдебиеттегі діни сарын, мұсылманшылық идеясы, діншілдік пен 

діни-ағартушылық сияқты бүгінде де аражігі аса ашылмай, ғылыми жүйеге 

түспей келе жатқан ойлар ҽр кезде айтылғанын жоққа шығаруға болмайды. 

Діннің дүниетаным, адамшылық негіздермен астасып жатқан ұлы рухани күш 

ретінде мызғымас тірек болып келгенін, жалпы адамзаттық таным, биік 

мұраттармен сабақтасып жатқан ҿлшеусіз ҽлем, нұрлы бастау болғанын 

кҿрмеске болмайды» [121, б. 224] ‒ деп ой қорытса, танымал ҽдебиет 

зерттеушісі Халел Досмұхамедұлы қазақ жазба ҽдебиетіндегі Исламды ту еткен 

ақындар шығармашылығына жоғары баға бере отырып, арнайы түрде «діни 

сипаттағы ҽдебиет» дегенге тоқталады: «Діни сипаттағы ҽдебиет (литература 

религиозного характера) исламның негіздерін шариғаттың қағидалары мен 

талаптарын, тамұқтың азабын, жұмақтың рақатын жҽне басқа о дүниелік 

ҿмірдің кҿріністерін суреттейді» [122, б. 29]. Сондай-ақ, ғалым жазба 

ҽдебиеттің негізін ислами ҽдебиеттен іздеу қажеттігін ескере отырып: 

«Қазақтың жазба ҽдебиетінің негізін мұсылманша оқыған, сауатты ақындар 

салғаны сҿзсіз. Сондықтан да жазба ҽдебиеттің алғашқы үлгілерін халық 

поэзиясының діни жҽне ғибраттық түрлерінен іздеу қажет» [122, б. 33] ‒ деп 

тұжырым жасаған. Қазақ-ҿзбек ҽдебиеттерінде аталған кезеңде тарих 

сахнасына шыққан  ҽдебиет ҿкілдерінің шығармашылығын зерттеген кезімізде 

жоғарыда ғалым Х.Досмұхамедұлының тұжырымдарына толық кҿз жеткіздік.  

Фольклорлық шығармаларда да діни-ағартушылық идеяны мақсат еткен 

шығармалар молынан кездесіп отыр. Бұл саланы терең зерттеген ғалымдардың 

бірі Б.Ҽзібаева, қазақ даласында ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басында халық 

арасына кеңінен жайылған, бүгінге дейін жарық кҿрген не қолжазба күйінде 

сақталып қалған діни-ағартушылықты мақсат еткен қисса-дастандарды 

мазмұнына сҽйкес 4 топқа жіктеп қарастырады: 

1. «Ислам дінінің негіздері мен ұстанымдары (діни ақиқаттар мен ҿсиеттер, 

тоқтам, тыйымдар, Құран оқу шарттары, Құдайға құлшылық ету ережелері, т.б.) 

дҽріптеу жҽне оларды бұзушыларды жазалау туралы дастандар. 

2. Мұхаммед пайғамбар  «мұсылманды құтқарушы» (мессия) жҽне 

«ҽділетті тҿрт халиф» жайлы дастандар. 

3. Ҽртүрлі мұсылман батырлары мен ҽулие-ҽнбиелердің ҿмірі, жасаған 

ерліктері туралы шығармалар. 

4. Исламды тарату мен орнықтыру жолында дінсіздермен күресті 

суреттейтін туындылар» [123, б. 133].  

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басында жазылған діни дастандардағы тарихи 

шындық жҽне кҿркемдік уақыт мҽселесін зерттеген Э.Қансейітова ХІХ ғасыр 

мен ХХ ғасыр басындағы ҽдебиеттің дамуында Ислам тарихын, Алланың 

құдіретін адамзат ҿркениетінің аса ҿзекті мҽселесі ретінде жырлау кең 

тарағанын айта келе: «Ақындардың дидактикалық сарындағы лирикалық жҽне 
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эпикалық шығармаларында діни тақырыпта жырлаудың мынадай жүйесі 

байқалады, біріншісі – Мұхаммедке (с.а.у.) дейінгі пайғамбарларға, ҽулие-

ҽнбиелерге байланысты оқиғаларды жырлау, екіншісі – Мұхаммед (с.а.у.) 

пайғамбар мен оның тҿрт досына (Ҽбу Бҽкір, Омар, Оспан, Ҽли) байланысты 

сюжеттерді жырлау» [22, б. 133] – деп діни дастандарды тақырыптық 

ерекшеліктеріне қарай талдай отырып, ақындардың танымдық-философиялық 

ҿлеңдері мен басқа да шығармаларында ислами қағидалар, Алла тағаланың 

құдіреті, Құран ақиқатттары, пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.а.у.) ҿмірлік 

жолы ерекше жырланғанын, сахабалардың исламды таратудағы күрестері 

сынды тарихи оқиғалар діни дастандарда тарихилықпен жҽне кҿркемдік 

шындық бейнелеулерімен ҿрнектелгенін, сондай-ақ Ислам дінін насихаттауды 

мақсат еткен дастандарды «Діни-исламдық дастандар» [22, б. 6], – деп атап, 

оған тҿмендегідей анықтама ұсынады: 

«Діни-исламдық дастандар – тақырыптық идеялық желісінде адамзат 

дамуының аса озық гуманистік адамгершілік идеяларын арқау ете отырып, 

Құран кітабында негізделген Жаратушының қасиетті сҿздерін ұлағат ете 

ұсынған сюжеттерін ақындық кҿркемдік таныммен қорыта жырлаған эпикалық 

туынды [22, б. 11] 

Ал, түркітанушы ғалым Тҿрҽлі Қыдыр, «Дҽстүрлі ислам жауһарлары» 

еңбегінде орта ғасырларда қазақ даласында жазылған ислами ҽдебиет 

үлгілерінің кҿтерген тақырыбы мен ішкі мазмұнына қарай 1) діни-

дидактикалық, 2) діни-сопылық, 3) діни-канондық, 4) діни-танымдық – деп тҿрт 

топқа бҿліп қарастырған жҽне бұл топтардың ҽрқайсысына жеке анықтамалар 

ұсынған [100, б. 14]. 

Ал, ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы ҿзбек ҽдебиеті тарихы 

мҽселелерін зерделеу барысында ҿзбек ҽдебиет зерттеушілерінің бұл мҽселеге 

біраз ҿзгешелеу қарағанын кҿруге болады. Яғни, мұндағы ҽдебиеттанушы 

ғалымдар еңбектерінде «діни-ағартушы ағым ҿкілдері» немесе «Ислам дінінің 

тарихы мен негізгі шарттарын насихаттауды мақсат еткен ақындар 

шығармашылығы» деп бҿліп қарау деген кҿзқарас мүлдем жоқ. Ҿзбек 

ҽдебиеттанушы ғалымдары ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы ҽдебиет 

ҿкілдері шығармашылығын талдау кезінде оларды «Ташкент ҽдеби мектебі», 

«Бұхара ҽдеби мектебі», «Қоқан ҽдеби мектебі» немесе «Хорезм ҽдеби мектебі» 

ҿкілдері деп классификация жасай отырып ҿзіндік ерекшеліктеріне қарай 

талдауды мақсат етеді. Бұлай болуы заңды да, себебі, ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр 

басындағы ҿзбек жазба ҽдебиеті орта ғасырлардан бастап ерекше даму жолына 

түскен түркі халықтарының классикалық диуан ҽдебиетінің заңды жалғасы 

деуге болады. Жҽне бұл байланыс ҿзбек ҽдебиетінің ХХ ғасырдың отызыншы 

жылдарына дейін жалғасын тапқан. Сондықтан да, бұл ақындар шығармаларын 

Исламнан бҿлек қарауға келмейді. Яғни, саяси-ҽлеуметтік мҽселелер тікелей 

Ислам дінімен байланысты болғандықтан ҽдебиет ҿкілдерінің қайсысы болсын 

шығармашылығында иман, ислам, ихсан мҽселелері кҿрініс беріп 

отырғандығын аңғару қиын емес. 
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Ҿзбек ҽдебиеттанушыларының негізгі бҿлігі ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр 

басындағы ҿзбек ҽдебиетін «ояну дҽуірі» деп қарастырған. Мысалы, Бегали 

Қосимов, Шариф Юсупов, Улуғбек Долимов, Шухрат Ризаев, Суннат Ахмедов 

сынды ҽдебиеттанушы ғалымдар тарапынан ұсынылған «Ұлттық ояну дҽурі 

ҿзбек ҽдебиеті» (Миллий уйғониш даври ўзбек адабиѐти) оқулығында ұлттық 

ояну дҽурі ҽдебиетін екі кезеңге: 1) Ұлттық ояну дҽурі ҽдебиетінің алғашқы 

кезеңі: дереккҿздері мен пайда болуы (ХІХ ғасырдың соңы); 2) ұлттық-

ҽлеуметтік күрес дҽурі: дамуы жҽне жойылуы (ХХ ғасырдың алғашқы ширегі) 

деп классификация жасаған [47, б. 2].  

Сонымен қатар бұл кезең ҽдебиетін Озод Шарафиддинов, Хамидулла 

Болтабоев, Исломбек Маннопов, Отабек Жорабоев, Муқаддас Тожибоева, 

Зайнобидин Абдурашидов, Озода Болтабоева, Сирожиддин Ахмедов сынды 

ғалымдар халықтың ұлттық оянуына ҽсер еткен негізгі фактор болып 

табылатын жҽдидшілдік кҿзқарастар арқылы ашып береді.  

Ҽйтсе де, бүгінгі түркітану ғылымы 12 ғасырға жуық уақыт ішінде түркі 

халықтары ҿмірінде ерекше із қалдырған Ислам дінінің мҽні мен маңызын, 

оның ажырамас бҿлігі болып табылатын тағдырлары үзенгілес қазақ-ҿзбек 

халықтары ҽдебиетіндегі Ислам діні негізінде дүниеге келген баға жетпес 

құндылықтар – ҽдеби жазба жҽдігерлердің ҿзіндік орны мен маңызын тҽуелсіз 

кҿзқараспен бағалауға тиіс.  

Жоғарыда аталған зерттеуші ғалымдардың тұжырымдарын жинақтай келе 

біз аталған мҽселелерге түркі халықтарының ортақ мүддесі тұрғысынан қарай 

отырып, түркітанушы ғалым Т.Қыдырдың топтастыруы неғұрлым толыққанды 

жасалғанына кҿз жеткізіп отырмыз. Себебі, бұл жүйелеу діни-ағартушылықты 

мақсат еткен шығармалардың неғұрлым жан-жақты талдануына мүмкіндік 

туғызып отыр. Дегенмен, исламның негізгі қағида-шарттарын насихаттауды 

мақсат еткен, шынайы ислам тарихынан сыр шертетін ҽдеби шығармалармен 

қатар діни-дидактикалық ҽдеби кҿркем шығармалардың ара-жігін ажыратып, 

сұрыптау жұмысы аса жауапты іс. Себебі, ҽдеби шығармада ақын не жазушы 

ҿзінің қиялындағы «ұлы» кейіпкерді жасау барысында оның ҿміріндегі кейбір 

жағдайларды бұрмалап, кейде тым ҽсірелеп жататын тұстары да кездеседі. 

Немесе бір тарихи оқиғаны поэзия тілімен кҿркемдеп жеткізу үшін артық-кем 

мҽлімет қосуы мүмкін. Мұндай жағдайда шығарма оқырманға қаншалықты 

тартымды болғанымен ҿзінің негізгі реал кҿрінісінен қол үзіп қалады. Ал, 

Ислам негіздері мен иман шарттарындағы таухид, қиямет сынды сенім 

мҽселелерін немесе Құрандағы пайғамбарлар қиссалары мен пайғамбарымыз 

Мұхаммедтің (с.а.у.) ҿмір жолын насихаттауға арналған «Сирҽтун-нҽби» 

(«Пайғамбар жолы»), «Сиҽри нҽбҽуи» («Пайғамбарлық жол»), «Сияр шҽриф» 

(«Қасиетті жол»), «Мҽуліт Шҽриф», «Миғражнама» сынды т.б. тақырыптарға 

құрылған шығармаларды жазуға бет алған ақын не жазушыға Ислам дінінің 

арнайы қоятын талаптары бар. Жоғарыда аталған тақырыптарға қалам 

тербеймін деген ақын не жазушы мына үш деректі басшылыққа алуы тиіс. 

Олар: 

1. Құран кҽрім аяттары;  
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2. Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) хадистері 

3. Исламның негізгі қағида шарттарын түсіндіретін ғылыми еңбектер.  

 

Осы үш арна ислами ілімдердің басты қайнаркҿзі десек, ал, Ислам басты 

үш іргетастан тұратыны белгілі. Оған пайғамбардың мына хадисі дҽлел бола 

алады: 

Сахаба Омар (р.а.) былай деп риуаят етеді: «Бір күні біз Аллаһ елшісімен 

(с.а.у.)  отырған кезімізде қою қара шашты, аппақ киімді, бойында сапар ізі 

кҿрінбейтін жҽне арамыздан оны ешқайсымыз танымайтын бір адам келді. Ол 

Расулуллаһтың тізелеріне тізелерін тигізіп (қарама-қарсы) отырды да екі қолын 

сандарына қойып: «Ҽй, Мұхаммед! Маған Ислам туралы хабар берші», – деді. 

Алла елшісі (с.а.у.): «Ислам дегеніміз – Аллаһтан ҿзге құлшылыққа лайық тҽңір 

жоқ екеніне ҽрі Мұхаммед оның елшісі екеніне куҽлік етуің, намазды толық 

орындауың, зекет беруің, Рамазан оразасын ұстауың жҽне шамаң келсе қасиетті 

үйге (Қағбаға) қажылық жасауың», – деп жауап қайтарды. (Ҽлгі адам): «Сен рас 

айттың», – деді. Ал, біз оның сұрақ қойып кейін растағанына таңқалыстық. 

Сонан соң ол: «Енді маған иман жайынан хабар берші», – деді. Алла елшісі 

(с.а.у.): «Иман дегеніміз – Аллаһқа, Оның періштелеріне, кітаптарына, 

пайғамбарларына, ақырет күніне жҽне тағдырдың жақсылығы мен 

жамандығына иман келтіруің», – деді. Ҽлгі кісі тағы да: «Сен рас айттың», – 

деді. Содан соң, «Енді ихсан жайлы хабар берші», – деді. Пайғамбарымыз 

(с.а.у.): «Аллаһты кҿріп тұрғаныңдай құлшылық жасауың немесе сен оны кҿріп 

тұрмасаң да Ол сені кҿріп тұрғанын сезуің», – деді. Ҽлгі адам: «Енді маған 

Қиямет сағаты жайында хабар берші», – деді. Сонда пайғамбар (с.а.у.): «Ол 

жайлы сұралушы сұраушыдан артық білмейді», – деді. Ҽлгі адам: «Онда маған 

оның белгілерінен хабар берші», – деп еді, Расул Аллаһ: «Күң ҿзінің 

ханшайымын туады жҽне жалаң аяқ, жалаңбас қой соңындағы кедейлер биік 

үйлер салуда жарысатынын кҿресің», – деп жауап берді. Содан ҽлгі адам кетіп 

қалды. Біраз уақыттан соң Алла елшісі (с.а.у.) маған: «Ҽй, Омар, сұраушының 

кім екенін білемісің?», – деді. Мен: «Аллаһ пен Оның елшісі жақсырақ біледі», 

– деп едім, ол кісі: «Расында, бұл Жҽбірейіл, ол сендерге діндеріңді үйрету 

үшін келді», – деді. (Муслим, 8; Ҽбу Дауд, 4695; Тирмизи, 2610; Насаи, 4990, 

Ибн Мажаһ, 63). 

Пайғамбардың осы хадисінің негізінде ислами ілімдердің жүйеленгендігін 

ескере отырып, ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы қазақ-ҿзбек ақындары 

шығармаларында діни-ағартушылық идеяны насихаттауда кҿтерілген 

тақырыптардың, идеялық-мазмұндық ерекшеліктеріне қарай негізгі үш бҿлімге 

бҿліп қарастырғанды жҿн санадық.  

 

2. 1 Ойшыл-ақындар туындыларындағы Иман шарттарының кӛрінісі 

Ардақты сахаба Омар ибн Хаттабтан (р.а.) жеткен хадисте пайғамбарымыз 

(с.а.у.): «Иман дегеніміз – Алла Тағаланың барлығы мен жалғыздығына, Оның 

періштелеріне, кітаптарына, пайғамбарларына жҽне қиямет күнінің болатынына 

сенуің, ҽрі жақсылықпен жамандықтың белгіленуі Алла Тағаладан деп білуің» 
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[124, б. 15 ] – дейді. Сонымен қатар, келесі бір хадистерде «ҿлім жҽне қиямет 

күні қайта тірілуге сенім» мҽселесі де соңғы шарт ретінде кҿрсетілген. 

Демек, иманның 7 шарты бар десек, олар тҿмендегідей: 

 

1) Таухид – Алладан басқа жаратушының жоқ екендігіне сенім; 

2) Періштелерге сенім 

3) Қасиетті кітаптарға сенім 

4) Пайғамбарларға сенім 

5) Ақыреттің болатынына сенім 

6) Тағдырға сену жҽне жақсылық пен жамандықты тек Алладан деп білу 

7) Ҿлім жҽне Қиямет күні қайта тірілуге сенім. 

 

Міне, осы жеті шарт имандылық мҽселелерін жырлауды мақсат еткен 

ақындар шығармаларының негізгі арқауы болды.  

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у) бір хадисінде: 

«Иман келтіру дегеніміз – құр иманды болсам екен деген арманмен, 

әшекей затпен сәнделу емес. Бәлкім, иман дегеніміз  жүректе орныққан нық 

сеніммен иманды екенін растайтын амал» [124, б. 16] – десе, Алла елшісі 

айтқандай жүрегінде орныққан нық сеніммен иманды екенін амалымен 

кҿрсеткен, жан мен ар тазалығын ұстанып, оны  халқымен бҿлісуді ҿз алдына 

мақсат еткен ақындар ҿз шығармалары арқылы иман шарттарын жеткізудің 

түрлі ҽдіс-тҽсілдерін қарастырған. Біз зерттеп отырған кезең қазақ-ҿзбек 

ҽдебиетінде жоғарыда аталған иманның 7 шартының ішінде «Таухид – Алладан 

басқа жаратушының жоқ екендігіне сенім», «Пайғамбарларға сенім», «Ҿлім 

жҽне Ақырет күнінде қайта тірілуге сенім» мҽселелері сҿз шеберлерінің 

кҿтерген тақырыптарының ҿзегі болғандығына кҿз жеткіздік жҽне бұл 

мҽселелерді ҿз орнымен талдауды мақсат еттік. 

Алладан басқа жаратушының жоқ екендігін жүрекпен бекітіп, тілмен 

растаған ақындар шығармаларында «Таухид» мҽселесі қашанда, жетекші 

орынды алған. Жалпы, Жаратушы Құдай туралы идеялардың Исламнан 

бұрыңғы дҽуірлерде, тіпті, біздің жыл санауымызға дейінгі ХХХ-ХХ 

ғасырларда жазылған шумерлердің (сумер) «Гильгамеш» жыры мен одан 

беріректегі Авестаның [125, б. 3] мифтері, осы дҽуірде жазылған «Даналық 

пірін мадақтайын» («Да прославлю я владыку мудрости») деп басталатын 

шығармадағы бейнет пен азаптан шыға алмаған кісі туралы «не қыламын десе 

де бҽрі – Құдайдың қолында» деген ойлар тұжырымдалған [126, б. 38] 

шығармаларда Құдайға сенім мҽселелері жетекші орын алған. Сондай-ақ  

Құрандағы Адам мен Хауаның жаратылуы, Жер бетіне түсірілуі, олардан 

тараған алғашқы ұрпақтар Қабыл мен Ҽбіл жайлы қиссалар, адамзат баласының 

ортақ тарихы ретінде жазылуға тиісті екеніне кҿз жеткіздік. Бұл жҿнінде ғалым 

Б.Кенжебаев қылышынан қан тамып тұрған кеңес ҿкіметі кезінде-ақ: «Осы күні 

ғылым адам баласы тарихындағы тұңғыш поэма «Гильгамеш» деп жүр ғой. Сол 

сияқты адамзат баласы тарихындағы тұңғыш кҿркем ҽңгіме осы «Ҽбіл-Қабыл» 

болуға тиісті деп шамалаймыз» [94, б. 22] – деп ҿзінің нақты ұсынысын айтып 
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кеткен. Ал, «Ҽбіл мен Қабыл» ҽңгімесінің қайнаркҿзі қайда екенін зерттейтін 

болсақ, оның дініміз тарихының бастауы екеніне кҿз жеткіземіз.  

Ислам – Алла тағаланың діні екендігі, адамзат баласына уахи арқылы 

түсірілген илаһи діндердің ең соңғысы жҽне оны кҿркем үлгіде адамзат 

баласына жеткізген Алла елшісі Мұхаммед те (с.а.у) соңғы елші екендігіне, 

Жаратылыстың Иесі соңғы діннен бұрын да адамзат баласын түзеу, ізгілікке 

шақыру мақсатында діндер мен оны жеткізуші елшілерді жібергенін түсінеміз. 

Бұған нақты дҽлел соңғы кітап – Құран Кҽрім. Бүгінгі заманауи гуманитарлық 

тіпті, техникалық ғылымдарда бұл мҽселе біртіндеп дҽлелдену үстінде. Демек, 

Құран Кҽрімді Алланың сҿзі деп қабылдаған соң ондағы біздің заманымыздан 

бірнеше мың жылдар бұрын болған оқиғалар тек қана дінтанушы, теолог 

мамандар зерттейтін объекті ғана емес немесе ҽдебиет зерттеушілері оны аңыз-

хикаяттардың, қиссалардың жиынтығы емес, керісінше адамзаттың ізігілігі 

жолындағы шынайы тарих деп қарай отырып, заманауи гуманитарлық ғылымда 

насихатталуы, сол бағытта жазылған ҽдеби шығармалардың жанрлық 

ерекшеліктері айқындалып, түркі халықтарына ортақ сҿз ҿнері заңдылықтарына 

сҽйкес талдануы тиіс деген мҽселе қалқып шығады. Мҽселеге осы қырынан 

қараған кезімізде ешбір тарихи еңбек пен ҽдебиет үлгісі Құран Кҽрім сынды 

адамзаттың ізгілігі жолында қызмет жасай алмайтындығына кҿз жеткіземіз. 

Құран Кҽрімді негізге алсақ, адамзаттың ортақ тарихы осыдан мыңдаған 

жылдар бұрын Алла тағала тарапынан болмыстың жаратылуымен басталған. 

Осы танымға негіз болып отырған басты сенім – «Таухид» деп аталады.  

ХІХ ғасырда қазақ ҽдебиетінде зар-заман ҿкілдерінен бастап, Ыбырай 

Алтынсарин, Абай Құнанбайұлы, Шҽкҽрім Құдайбердіұлы, Мҽшһүр Жүсіп 

Кҿпейұлы, Шҽді Жҽңгірұлы, Майлықожа Сұлтанқожаұлы, Ҽбубҽкір Кердері, 

Тұрмағанбет Ізтілеуов, Жүсіпбек Шайхисламұлы, Нұралы Нысанбайұлы, Ораз 

молда, Ақыт Үлімжіұлы, Шораяқтың Омары, Ерімбет Кҿлдейбекұлы, Қаңлы 

Жүсіп Қадірбергенұлы, Кете Жүсіп Ешниязұлы сынды талантты ақындар 

«Таухид» мҽселесінің Қазақ даласында таралуына септігі тисе, сол кезеңнің 

университеті қызметін атқарған «Кҿкелдаш», Мір Араб» сынды медреселердегі 

Құран мен Хадис, Фиқһ пен Ақида ілімдерімен кҿкірек кҿздерін ашқан Қоқан, 

Бұхара, Ферғана, Ташкент ҽдеби мектептері ҿкілдерінен Ҽзім қожа ишан, 

Мажзуб Намангани, Молда Жолдас Хилуати, Хазини Хоқанди, Жүсіп Сайрами, 

Мухайир, Махмудқожа Беһбуди, Абдурауф Фитрат, Абдулла Аулани, 

Ысхақхан Ибрат, Мунаууарқари Абдурашидханұлы сынды ҿзбек халқының 

талантты ағартушы ақындары да Ислам діні негізінде имандылықты, 

адамгершілікті насихаттады. Алланы танытуды ортақ мақсат еткен бұл ақындар 

«Таухид» сенімінің қоғамда кеңінен тарауына айтарлықтай дҽрежеде септігін 

тигізді.   

ХІХ ғасырдың екінші жартысында қоғамдық санаға «таухид» сенімін 

сіңдіруді мақсат еткен, «Бір Аллаға сиынып, кел балалар оқылық» деп 

жырлаған Ыбырай Алтынсарин, ҿлеңдері арқылы таухидтің терең мҽнін 

түсіндіруге тырысса, «Шариатул ислам (Мұсылманшылықтың тұтқасы) 

еңбегінде «иман» сҿзінің мҽнін ауам халыққа былай түсіндіреді: 
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«Мүмин мұсылманның мұсылман аталуы құр мұсылман киімін киіп 

мұсылман арасында жүргеннен емес. Ҽуелі иманды болып, иман деген не 

екенін түсініп, түсінген соң сол иман ішіндегі сҿздерді шексіз шын кҿңілмен 

дұрыс деп білген кісіні мұсылман деп атайды. Соның үшін Құдай Тағаланың 

пенделеріне парыз еткен парыздарының ең ҽуелі иман болса керек. Иманнан 

соң дін ғылымы дүр» [78, б. 6]. 

Имам Ағзам мазһабы бойынша Алла тағалаға жҽне Мұхаммед (с.а.у.) оның 

елшісі екендігіне сену ең алдымен тілмен айтылып, кейін жүрекпен бекітілуі 

шарт. Осы шартқа сҽйкес Ыбырай Алтынсарин де иманның екі мағынасы: 

тілмен айтылуы жҽне жүрекпен растауы шарт екенін жеткізген. Ғалымның  

сҿзімен айтсақ: 

«Бұл растамақ дегеніміз, жалғыз «Құдай тағала бар, Мұхаммед хақ 

пайғамбар» деп айту ғана емес, пайғамбар хақ деп біліп һҽм ол пайғамбарымыз 

ҽлҽйһи сҽлҽмнің Алла тағала жанабынан алып келген қанша парыз, бұйрықтары 

болса, мҽселен намаз, руза рҽуішті, осылардың бҽрін де тілмен рас деп айтып, 

һҽм шын кҿңілмен растығына сенбек. Мҽселен, біреу Құдай тағаланың 

жанабынан алып келген намаз, руза рҽуішті бұйрықтарды растамаса, немесе 

растығына кҿңілі бос болып, шҽк
1
 қылса да кҽпір болар» [78, б. 7] деген.  

Ал, иманның мҽнін жүрекпен ұққан Шҽкҽрім Құдайбердіұлы 

«Мұсылмандық шарты» еңбегінде: «Иман деген Алла тағаланың барлығына, 

бірлігіне, одан басқа Алла жоқтығына, Мұхаммед ғалейһи саламның 

пайғамбарлығына, Құран сҿзінің бҽрі шындығына анық ықыласпен нанбақ. 

Иман айтқанда «Ла илаһа иллаллаһу уа Мухаммадур расулуллаһи» дейміз. 

Оның мағынасы: Бір Құдайдан басқа құдай жоқ жҽне Мұхаммед ғалейһи салам 

Алла тағаланың бізге тура жолды кҿрсетуге жіберген басшысы» деген болады. 

Мұның мағынасын білмей, құры айтқанменен иман болмайды жҽне анық шын 

наным айтпай құры тілімен ғана айтылса, о да иман емес. Аятта:  

«Уә мина-н-наси мәй йәқулу әмәннә билләһи уә бил йәумил ахири уә мә хум 

би мүъминина» деген.  

Мағынасы: «Кейбір адам Аллаға һҽм ахирет болатұғынына иман келтірдім 

десе де, ішкі ықыласы нанбай тұрған соң, ол мұсылман емес», – дейді» [127, б. 

364]. 

Шҽкҽрім де иманның мҽнін түсіндіруде Құрандағы Бақара сүресінің 8-

аятын дҽлел келтіре отырып,  иманның тіл мен жүректе бірдей қабылдану 

қажеттігіне мҽн берген. 

Демек, екі ғалым да еңбектерінде «адамның тілі мен жүрегі бір болу 

қажет» деген 15 ғасырлық Ислам насихаттаған, атақты имам Ҽбу Ханифаның 

басты қағидасы болған иман тұжырымдамасын қолдағанын кҿруге болады. 

Бұл тұжырымдама бостан-босқа Исламның басты мҽселесі ретінде 

қарастырылмаған. Себебі,  жеке адамдарға тҽн «мунафиқтық» қасиет немесе 

«екіжүзділік» деп аталатын қоғамда ашық түрде қозғала бермейтін, бірақ 

қоғамды түбірінен шірітіп, тастайтын адамгершілік нормалардан тыс мінез-

құлықтар бар. Ғалымдардың бұл мҽселеге кітаптың басында-ақ оқырман 

                                                           
1
 күмән 
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назарын аударып отырғанының басты себебі, «мұсылман киімін киіп», «мен 

мұсылманмын» деп кҿкірегін керіп екіжүзділікті кҽсіпке айналдырып 

жүргенмен іс бітпейді. Кҽміл мұсылман болуды мақсат еткен ҽрбір жан иесі 

«Иман деген не екенін түсініп, түсінген соң сол иман ішіндегі сҿздерді шексіз 

шын кҿңілмен дұрыс деп білген» [78, б. 6] адам болуы шарт.  

Демек, иман ішіндегі сҿздер – иманның шарттары, яғни мен мұсылманмын 

деген ҽрбір адам ең алдымен Алланың бар екендігіне, жҽне жалғыз Жаратушы 

екендігіне, жаратылыста Алла жаратқан  періштелердің бар екендігіне, Адам 

атадан бастап адамзат арасынан таңдалған пайғамбарлар жҽне соңғы пайғамбар 

Мұхаммед (с.а.у.) екендігіне, сол пайғамбарларға Алла тағала тарапынан 

түсірілген кітаптардың ақиқат-рас екендігіне, ақырет күнінің болатынына, 

тағдырға жҽне жақсылық пен жамандық тек Алла тарапынан болатынына, 

сондай-ақ ҿлім мен қайта тірілудің ақиқат екендігіне міндетті түрде илануы 

шарт. Сонда ғана, адам ҿзін «мұсылман» деп есептесін деген идеяны ұсынған.  

Қазақ ҽдебиетіндегі шариғат негіздерінің кҿріністерін зерделеген ғалым 

Ф.Жұмажанова Ыбырай Алтынсарин мен Шҽкҽрім Құдайбердіұлының бұл 

еңбектерін жан-жақты талдай отырып, екі ағартушы да ҿз заманында Ислам 

діні туралы қазақ халқына мағлұмат беруде араб ғалымдарының шариғатқа 

берген анықтамаларын орынды пайдаланғанын, осылайша діннің тҽрбиелік 

мүмкіндігін молайтып, қалың қауымға иман-ғибадаттың мҽнін қазақ тілінде 

дұрыс ұғындыруды мақсат еткенін жеткізеді [21, б. 24]. 

Хакім Абай он үшінші қара сҿзінде «Иман деген – Алла табарака уа 

тағаланың шериксіз, ғайыпсыз бірлігіне, барлығына уҽ ҽртүрлі бізге 

пайғамбарымыз саллаллаһу ғалейһи уҽсҽллҽм арқылы жіберген жарлығына, 

білдіргеніне мойын ұсынып инанмақ» [128, б. 66] дейді. Сондай-ақ, Абай 

адамдардың иман дҽрежелеріне қарай екі түрге бҿліп қарастырады: «Енді иман 

дерлік инануға екі түрлі нҽрсе керек. Ҽуелі не нҽрсеге иман келтірсе, соның 

хақтығына ақылы бірлҽн дҽлел жүргізерлік болып, ақылы дҽлел – испат 

қыларға жараса, мұны «яқини иман» десе керек. Екіншісі – кітаптан оқу бірлҽн 

яки молдалардан есту бірлҽн иман келтіріп, сол иман келтірген нҽрсесіне 

соншалық берік боларға керек. Біреу ҿлтіремін деп қорқытса да, мың кісі мың 

түрлі іс кҿрсетсе де, соған айнып, кҿңілі қозғалмастай берік болу керек. Бұл 

иманды «иман тақлиди» дейміз» [128, б. 66]. 

Ал, Ыбырай Алтынсарин пенделердегі иман дҽрежелерін үш түрге бҿліп 

қарастырады. Олар: 1) иман тахқиқи; 2) иман истидлҽли; 3) иман тақлиди. 

Автордың сҿзімен келтірсек: 

1) «Иман пенделерде үш түрлі болар. Бір түрін иман тахқиқи деп атайды. 

Бұл иман тахқиқи дегеніміз сондай иман хазірет Расул Алла тағаланың 

жанабынан алып келген бұйрықтарын бекер деп бүкіл дүние жұрты сҿйлеп 

тұрса да, ол жақсы адам сол растаған қалпынан кҿңілі зҽредей қозғалып 

қайтпас. Бұл иман – кҽміл иман. Құдай тағала қасындағы зор мҽртебедегі 

адамдардың иманындай». 

2) «Екінші түрі «иман истидлҽли» деген. Құдай тҽбарак уа тағала 

барлығын һҽм бірлігін дҽлелменен, ақылмен ойлап болып рас тұтуды айтады. 
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Яғни, бұл кҿк пен жер, ай мен күн, теңіздер, адамдар уҽ ғайри дүниедегі 

ғажайып зат, мақлұқтардың бҽрі ҽуелінде ҿз-ҿзінен жаратыла алмайды ғой, 

мұны жаратушы ешкімге теңдесі жоқ бір ие болса керек деп, Алла тағаланың 

барлығын осынан түсініп, біліп жҽне егер Құдай тағала екеу, үшеу болса ҽр 

патшаның заңы ҽртүрлі болған рҽуішті жаратқан дүниелері де ҽртүрлі болып 

һҽм араларында араздық, татулық рҽуіштілер болар еді. кҿктегі, жердегі зат - 

мақлұқтың ҿзгермейтін бір қалыпша бейне бір жүргізіп жіберген сағаттай ҿз-

ҿзінен қалпынан танбай келуіне қарап, Құдай тағаланың екі емес, бір екендігін 

осыдан танып, осылайша, Құдай тағаланың барлық, бірлігін дұрыстауды – иман 

истидлҽли деп айтады. Бұл рҽуіште иман келтірмек ҽркімге уҽжиб, уҽжибті 

орнына келтірмегендер күнҽһар болар». 

3) «Үшінші бір түрі – иман тақлиди. Бұл иман – ҿз ақылымен Құдайды 

танымайынша, ата-бабаларының ұстап келе жатқан жолы ғой деп иман 

келтіргендердің иманы болар. Ҽрине бұл иман надан халықта болады, соның 

үшін ең ҽлсізрегі болса керек» [78, б. 7] – дейді ғалым.   

Бір қарағанда, екі данышпанның пенделердің иман дҽрежелері жайындағы 

кҿзқарастары екі түрлі болып кҿрінгенімен, екеуінің дҽлелдемек мҽселелері 

біреу. Олай болса, Абайдағы «яқини иман» мен Ыбырайдағы «иман тахқиқи» 

деген терминдерге назар аударайық.  

Мағыналық жағынан алғанда, Абайдың «яқини иманға» берген 

анықтамасы Ыбырай Алтынсариннің «имани истидлҽли» деңгейіне берген 

анықтамасына сҽйкес келетін сияқты. Мұны ҽлемге ҽйгілі физик ғалым Альберт 

Эйнштейннің кҿзқарастарының мысалында кҿруге болады: «Менің діни 

ұғымым шексіз бір рухтың бар екеніне негізделеді. Тҽңірінің құдыреттілігі оған 

деген терең сезімді ұғыну үшін мына ҽлемге назар салғанымның ҿзі 

жүрегімдегі Құдай бар деген сенімді нығайта түседі», – дейді ғалым [129, б. 1]. 

Ал, орыстың танымал жазушысы Лев Толстойдың ҿмірінің соңғы кезеңінде 

иман  ақиқатын мойындап, шіркеуден бас тартқаны да тарихи шындықтың бір 

кҿрінісі.   

Эйнштейннің Құдайға деген сенімі салыстырмалы түрде қарағанда 

Абайдың «яқини иманы» жҽне Алтынсариндегі «иман истидлҽли» деңгейімен 

ұштасып жатқандай.  

Абай да, Ыбырай да, адамның иман деңгейінің ең тҿменгі сатысы – «Иман 

тақлиди» екенін айтады. Бұған Алтынсарин мынадай анықтама беріпті: «Бұл 

иман – ҿз ақылымен Құдайды танымайынша, ата-бабаларының ұстап келе 

жатқан жолы ғой деп иман келтіргендердің иманы болар. Ҽрине бұл иман надан 

халықта болады, соның үшін ең ҽлсізрегі болса керек» [78, б. 8]. 

Демек, Алтынсариндегі иман деңгейінің үшінші түрі Абайдағы екінші 

деңгеймен бірдей. Яғни, екі ғалым да «тақлиди иман» – иман деңгейінің ең 

тҿменгі сатысы деп баға берген. 

Алтынсарин «Шариатул ислам» еңбегін: 1) Иман мҽнісін айтатын бап; 2) 

Сыртқарыға, ҽркімнің кҿзіне кҿрінетін амалдарының турасындағы бап; 3) 

Кҿңілдегі жақсылық-жамандық ниеттер турасындағы бап – деп негізгі 3 бапқа 

бҿліп қарастырған. Құрылымы, тілдік ерекшеліктері тұрғысынан алғанда автор 
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бұл еңбегін мектеп оқушыларына арнап жазған. Ал, Шҽкҽрімнің 

«Мұсылмандық шарты» еңбегі бұқара халыққа арналған. Себебі, кҿтерілген 

мҽселелерінің күрделілігі жағынан жҽне иман шарттарының мҽнін түсіндіру, 

сол арқылы Исламды жан-жақты тану, шариғат үкімдерінің жай-жапсары мен 

құлшылықтарының ереже-шарттарына қанығу, ҽрбір мұсылманға тҽн бес 

парыздың шариғат заңы бойынша қалай дұрыс орындалу керектігін білу 

тұрғысынан, сондай-ақ мұсылманның қарыз алу-беру  мҽселелері, аманат, аң 

аулау сынды маңызды ҽлеуметтік мҽселелерді кҿтеру жағынан «Ислам 

ғылымхалы» еңбектерімен сабақтасып жатыр. 

Шҽкҽрімнің иман мҽселелерін насихаттаудағы шынайы ықыласын оның 

ҿлеңдері мен поэмаларынан да кҿруге болады. Мысалы, мына бір ҿлеңінде: 

 

Қырық жылдан ҿтіп жасым, 

Ақылым болды сырласым. 

Отыз жылдық замандасым, 

Иманым – басшы, жолдасым [75, б. 366] – дейді ақын. 

 

Шҽкҽрім қырықтан асқан шағында ақылымен сырлас болғандығын айтса, 

ал иманын отыз жылдық замандасына теңеп, осы уақыт арасында ҽрі басшысы, 

ҽрі жолдасына айналғанын айтады. Заңды сұрақ туындайды, Шҽкҽрім неліктен 

иманын отыз жылдық замандасына теңеп тұр? Он жылдық ҿмірі қайда? 

Шариғат үкімі бойынша баланың балиғатқа толу жасы 10-12 жас арасы. Оған 

дейін ҿмірден озған баладан қабірде иман туралы сұрақ жауап алынбайды 

делінген. Демек, бұдан Шҽкҽрім ҿзінің 10 жастан кейінгі кезеңінде иманмен 

жолдас болғанын, ҽрі отыз жылдың ішінде иманы ҿзінің басшысы болғандығын 

айтып отырғаны белгілі болады. 

Ал, Абай мен Шҽкҽрімді ҿзіне ұстаз деп білген Қарақалпақстандық ақын  

Ҽйімбет Қаймақбайұлы ҿлеңдерінде «Бір Құдайға таухид қылдым» деп бір 

Аллаға сенім мҽселесін жырласа, «Лҽ илҽһҽ иллаллаһ, Мухаммадур 

Расулуллаһ» деп мұсылман болған мүмінге: 

 

Мүмін болсаң сен егер, 

Сҿзіңде қате болмасын. 

Адал болсаң маған кел, 

Иман – менің жолдасым. 

 

Исламият бұл біздің, 

Иманымыз ежелден. 

Құранды оқып санамыз, 

Нұрлы ақылға кенелген [84, б. 126] – деп, Шҽкҽрім сынды «иманын 

жолдасына», Абай сынды «ақылды нұрға» теңеген. 

Ғалым Ақжан Машани «Ҽл-Фараби жҽне Абай» атты зерттеу еңбегінде 

былай деп жазады: «..Қазақстан жерінде Абай заманында Исламның екі түрлі 

ағымы майдандасты деуге болады. Оның бірі – ҽл-Фараби, Ұлықбектен, 
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Маржаниден бағыт алған ғақли Ислам; екіншісі – ҽл-Ғазалиден – Бақырғаниден 

– Софы Аллаярдан бағыт алған нақли ислам. Қазақстанда Абай бағытында 

сыңар жақ болмай қатар ұстау жолы болған. Абай жолы – нақли, ғақли 

Исламның бас қосқаны немесе ғылымның ғадалаттың, ақыл, қайрат, жүректің 

бас қосқан жолы [130, б. 91]. 

Ғалым Машанидің зерделеуі бойынша, Абайдың Аллаға деген сенімі бір 

жағынан Ҽл-Фараби, Ұлықбек сынды ғалымдардың ғылыми кҿзқарастары мен 

ақылға қонымды дҽлелдері арқылы жеткен Ислам негізінде қалыптасса, екінші 

жағынан Исламды жүректен илҽһи сезімдер арқылы насихат жолымен таратқан 

Имам Абу Хамид Ғаззали, Ахмет Ясауи, Сүлеймен Бақырғани, Науаи, Сағди, 

Қожа Хафиз, Софы Аллаяр сынды ақындардың нақли жолымен қалыптасқан. 

Осылайша, «Абай сенімі – нақли, ғақли Исламның бас қосқаны» десек, бұл 

оның ҿлеңдерінде де кҿрініс беріп отыр. Хакімнің «Алланың ҿзі де рас, сҿзі де 

рас» ҿлеңі ақынның қазақ жазба ҽдебиеті тарихында «таухид» мҽселесін кҿркем 

сҿзбен ҿрнектеген маңызды шығармасының бірі: 

 

Алланың Ҿзі де рас, сҿзі де рас, 

Рас еш уақытта жалған болмас. 

Кҿп кітап келді Алладан оның тҿрті, 

Алланы танытуға сҿз айырмас [131, б. 408]. 

 

Ҿзіндік ақыл-есімен, сана-сезімімен, түйсігімен ерекше болмыс-бітімімен 

жаратылған адам баласының бұл ҿмірге келуіндегі негізгі міндеті – ҿзін 

жаратылыста қадірлі етіп жаратқан Жаратушысын тану. Ол жалған болуы 

мүмкін емес. Оның ҿзі қолымен жаратып, ҿзінің қасиетті болмысынан рух беріп 

тірілткен құлдарына түсірген «Сҿзі» де рас. Ол «Сҿз» жалған болуы мүмкін 

емес. Себебі, Ол адамзат үшін бүгінге дейін сыры ашылмаған жұмбақ ғаламды 

жаратып, онда періштелерді содан соң жындар мен Адамды жаратқан бір сҽт те 

мүлгіп, қалғып кетпейтін, ешбір теңдесі, серігі жоқ Ғалымның сҿзі. Адам ата 

мен оның жұбы Хаууаны жер бетіне түсіріп, Ҿзінің құзырына 

қайтарылғандарына дейін жер бетінде қалай ҿмір сүру керектігі жайында ілімді 

үйретті. Сондай-ақ олардан ұрпақ таратты да кезең-кезеңімен олардың 

арасынан елшілер таңдап, сол ардақты пайғамбарлар арқылы кҿп кітаптар 

түсірді. Олардың соңғы тҿртеуі біз үшін уақыт пен кеңістік тұрғысынан алып 

қарағанда жақын жҽне Жаратушы Раббымызды тануға жеткілікті дҽлел бола 

алады. Олар Дҽуіт (ғ.с.) арқылы жеткен «Забур», Мұса (ғ.с.) арқылы жеткен 

«Тҽурат», Иса (ғ.с.) арқылы түскен «Інжіл» жҽне ардақты Пайғамбарымыз 

Мұхаммед (с.а.у.) арқылы жеткен қасиетті «Құран Кҽрім», – дейді ақын.  

Ҿзбек ҽдебиетінің кҿрнекті ҿкілдерінің бірі Сидқи Хандайлиқи Ислам 

дінінің негіздерін түсіндірген «Мезони шариат» (Шариғат таразысы) атты 

шығармасында дінді ұстанамын деген адам мҽн беру керек болған негізгі сегіз 

мҽселені ҿлеңмен ҿрнектей отырып, олардың негізгісі «Таухид» екенін 

ескертеді: 
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Усули дин, бирадар, біл сҽккіздур, 

Кишикім білмҽс ани бетҽміздур. 

Ҽууҽл таухид эрур, біл, ей мусулман, 

Іккінчідур ҽмҽлдҽ ҽдл, ей жан. [27, б. 19] 

 

Мағынасы: Есіңде сақта, діннің негізі сегіз. Мұны білмеген адам әдепсіз. 

Білгін, ей мұсылман, оның әуелгісі «ТАУХИД» Алладан басқа жаратушы жоқ 

деп сену, екіншісі – әр істе әділ болу.  

Абай сенімінде Жаратушым жалғыз Алла екен дегенмен іс бітпесі анық. 

Ақыл-есі толық жан иесі үшін Оны тану зор міндет. Сондықтан ақын келесі 

кезекте Жаратушысын тану үшін қажет болатын сенімнің шарттарына 

тоқталады: 

 

Аманту оқымаған кісі бар ма? 

Уҽктубиһи дегенмен ісі бар ма? 

Алла ҿзгермес, адамзат күнде ҿзгерер, 

Жарлық берді ол сіздерге, сҿзді ұғарға [131, б. 408]. 

 

   «Аманту» – иман ету, сену деген сҿз. Алланың бар жҽне бір екендігіне 

сенген адам Оның жаратқан есепсіз періштелеріне сенуі, адамзат арасынан 

таңдалған Пайғамбарларға, Оларға Жҽбірейіл (ғ.с.) арқылы түсірілген 

кітаптарға (уҽктубиһи – кітаптарға деген мағынада Т.Х.), ақырет күнінің 

міндетті түрде болатынына, тағдырға иман келтіру, жақсылық пен жамандық 

тек Алла тағала тарапынан болуына жҽне ҿлімнен соң қайта тірілуге сену 

мҽселесін тілге тиек етеді. Ҽрине, ақын ҿлеңде жеті шарттың бҽрін санап 

айтпағаны мен иман келтірген адамдардың кҿбі бұл шартқа кҿңіл бҿлмейді, мҽн 

бермей ұқыпсыз қарайды, олардың бұл ұқыпсыздығынан Жаратушыға келіп 

кетер пайда да, зиян да жоқ. Алла еш уақытта ҿзгермейді, керісінше жаратылыс 

бірінің орнына бірі орын ауысып, ҿзгеріп отырады. Сол үшін Алла ҿзінің 

қасиетті сҿзін ұғу үшін «жарлық берді» дейді. 

 

Замана, шаруа, мінез күнде ҿзгерді, 

Оларға кез-кезімен нҽби келді. 

Қағида шариғаты ҿзгерсе де, 

Тағриф Алла еш жерде ҿзгермеді. [131, б. 408] 

 

Бұл шумақта да ақын заман мен кеңістік үнемі ҿзгеру процесінде екенін 

еске салады. Шаруалар, адамдардың мінезі күнде ҿзгеруі, сондықтан кезең-

кезеңімен пайғамбарлар жіберіліп отырғандығын сҿз етеді. Ҽр заманда ҿмір 

сүрген адамдар жағдайына қарай оларға берілген шариғат та ҿзгеріп түсіп 

отырды. Бірақ олардың баршасында Аллаһ Тағаланы дҽріптеу, яғни «Таухид» 

сенімі ҿзгерген жоқ. Яғни, Адам атадан кейінгі нҽби Шис (ғ.с.), одан кейінгі 

Ыдырыс (ғ.с.) жҽне т.б. пайғамбарлардың бҽрі де «Аллаһтан басқа тҽңір жоқ» 

деген Ұлы сҿзді адамға ескерту мақсатында жіберілді.  
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Күллі махлұқ ҿзгерер, Алла ҿзгермес, 

Ҽһлі кітап бұл сҿзді бекер демес. 

Адам нҽпсі, ҿзімшіл мінезбенен 

Бос сҿзбенен қастаспай, түзу келмес [131, б. 408]. 

 

Жаратылыстың күллі бҿлшегі ҿзгеріске ұшырайтынын, тек Аллаһ тағала 

ғана ҿзгермейтін Құдірет иесі екендігін ҿздеріне кітап берілген христиандар 

мен еврейлер де мойындайды. Алайда, «Адамның нҽпсісі, ҿзімшіл мінезі» түзу 

жолды таңдағысы келмейді. Аллаһ тағала Құран кҽрімде олар туралы: 

 

«...Олар барлық дәлелдерді (мұғжизаларды) кӛрсе де иман келтірмейді. 

Сондай-ақ тура жолды кӛрсе де ол жолмен жүрмейді. Қисық жолды кӛрсе 

болды оны бірден жол қылып ала қояды. Бұл олардың дәлелдерімізді ӛтірік деп, 

шындықтан мақұрым қалғандықтарынан» (Ағраф сүресі, 146-аят ) – дейді.  

 

Абай ҽрбір мұсылман тарапынан таухидтен соң жүзеге асырылатын тҿрт 

парызды – жыл сайын Рамазан айында рамазан оразасын ұстау, бес уақыт 

намазды толық орындау, мал-дүниесі нисаб мҿлшеріне жеткен уақытта шариғат 

шарты бойынша жеті түрлі деңгейдегі қоғам мүшелеріне таратып, оларға кҿмек 

қолын созу жҽне шамасы келсе ҿмірінде бір рет болса да қажылық міндетін 

орындау ешбір талас тудырмайтын мҽселе екендігін, алайда бастапқы үшті 

бекітпей кейінгі тҿртті орындағаныңмен еңбегің зая кететіні туралы ескертеді. 

 

Руза, намаз, зекет, хаж – талассыз іс, 

Жақсы болсаң, жақсы тұт бҽрін тегіс. 

Бастапқы үшін бекітпей, соңғы тҿртті 

Қылғанменен татымды бермес жеміс [131, б. 408]. 

 

 Демек, бастапқы үш сүю – Абайдың ұсынысы бойынша ең алдымен 

«Таухид», яғни Алланың бар жҽне бір екендігін жүрегімен қабылдап, оны сүю 

деңгейіне қол жеткізу. Екіншісі, Алла жаратылыста адамзат баласын ең жоғары 

деңгейге кҿтерді. Сондықтан, адам баласы жаратылыс мүшелерінің ең ұлысы 

деп білу. Үшіншісі, адамзат арасында ҽділетті болу. «Міне, осы үш шарт 

жүрекпен бекімесе келесі парыздарды орындағаныңмен пайда жоқ», – дейді 

ақын. 

Абай мен замандас ҿзбек ақыны Ғиясиддин Ғияси де ҿзінің «Шариғат 

айнасы» (Миръоти шаръ) аталатын шығармасында жүректегі Құдайға деген 

сенімді жҿндемейінше ешбір жасаған амал-ҽрекеттің пайда бермейтінін айта 

келе: 

Ҽгҽр бҿлмҽсҽ етіқадиң бҽжа, 

Намазу розҽлҽр бҽрчҽ хечу хҽба. 

 

Дуруст етмҽсҽ етиқадын киши, 
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Қабул болмас ҽлбҽттҽ хеч қилмиши, [132, б.16 ] – дейді. 

 

Мағынасы: Егер сенімің дұрыс болмаса, намаз бен ораза сынды барлық 

жасаған ғибадатың босқа кетеді. Сеніміңді түзетпесең ешбір әрекетің қабыл 

болмайды. 

Абай ҿлеңнің кейінгі жолдарында да ең алдымен Аллаға деген сеніміңді 

берік ұста: «Істің басы – ретін танымақтық, Иман білмес тағатты қабыл демен» 

немесе «Мүмин болсаң, ҽуелі иманды бол, Пендеге иман ҿзі ашады жол» [131, 

б. 409], – дей отырып, оқырманды иманын бекемдеп, шынайы таухид сенімін 

бойында қалыптастыруға шақырған. 

Ҽдеби шығарма арқылы иман шарттарының мҽнін түсіндіруде Шҽді 

Жҽңгірұлы шығармаларының орны ерекше екенін басқа тарауларда  айттық. 

Адам бойындағы Аллаға деген берік сенімді қалыптастыруда ақынның 

«Ахуалы қиямет» дастаны да оқырманға кҿп септігі тиеді дей аламыз. 

Дастандағы «Адамзаттың о баста пайда болуы» немесе «Жоқтан бар болу» 

үдерісін танытуға арналған алғашқы бҿлімде ақын оқырманның бойындағы 

«Таухид» сенімін тағы бір рет бекемдеп алу мақсатында Құранның ең қысқа, 

бірақ мағынасы жағынан Исламның негізгі ұстыны болған, таухид мҽселесін 

түсіндіретін «Ықылас» сүресінің пайдаларымен бҿліседі: 

 

Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен! 

(Мұхаммед Ғ.С оларға) айт: (Ол Алла,біреу ақ. (1) Алла мұңсыз. (Әр нәрсе 

оған мұқтаж) (2) Ол, тумады да туылмады (3) Әрі оған ешкім тең емес.(4) 

(Ықылас сүресі). 

 

Ақын бұл сүренің пайғамбарымыз Мұхаммедке (с.а.у.) түсу тарихы жҽне 

оның қасиетін баяндау үшін арнайы бап енгізген. Себебі, мұсылмандыққа бет 

бұрған  ҽрбір адам Ұлы Жаратушысының негізгі белгісін тануы тиіс: 

Құдайға хҽмді бихҽд, сҽна сансыз, 

Бимысал, бибҽдҽл-дүр Ол мҽкансыз, 

Алланың бірлігіне тасбих айтар, 

Жаралған күллі ҽлем жанды-жансыз. 

 

Барлығы зікір етеді есмі затын, 

Ҽрбірі бір лҽфзде айтар атын, 

Құранда сүре «Ықылас» аятында, 

Білдірген құдіретімен Ҿз сипатын [133, б. 9]. 

 

Ақынның бұл ҽдісті қолдануы босқа емес. Оқырман сенімін бұл ҽдіспен 

қайта пысықтап алуының себебі, егер оқырман осы баста Аллаға деген 

сенімінде ҽлсіздік болса, оған шығарманың қалған бҿлігін оқудың қажеті 

шамалы екендігін ол жақсы біледі. Сондай-ақ, Құранды оқып үйренген ҽрбір 

адам Оның пайғамбарымыз Мұхаммедке (с.а.у) қырық жасынан бастап 23 жыл 

бойы шынайы ҿмірде болып отырған оқиғаларға байланысты түсіп отырғанын, 
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ондағы барлық деректер тарихи шындық екенін аңғарады. Ақын жырлап 

отырған еңбек те, шынайы түрде, ең сенімді деректер мен оқиғалар негізінде 

жазылған. Бұл ҿз кезегінде шығарманың шынайылығы мен ҽдеби қуаттылығын 

арттыратыны ақиқат [198, б. 401]. 

Құран Кҽрімдегі ҽрбір сүре мен аяттың түсуінің ҿзіндік тарихы бар. 

Ықылас сүресі де Расул Аллаға (с.а.у.) алғашқы пайғамбарлық келген жылдары 

Мекке мүшіріктері Оған сенімсіздік танытып, «Құдайыңды сипаттап бер» деп 

қарсылық білдіріп жатқан тұста оларға жауап ретінде түсірілген еді. Шҽді ақын, 

міне, осы оқиғаны ҿлеңмен ҿрнектей отырып: 

 

Қырық жаста пайғамбарға уахи келді, 

Кҽпірді дағуат
2
 ет деп илһҽм

3
 енді, 

Құдай бір, мені Расул бархақ біл, – деп, 

Меккенің кҽпіріне хабар берді. 

 

Кҽпірлер Расулға айтты: Ия, Мұхаммад, 

Кҿресің пұттарымыз ҽрнешік зат. 

Сен-дағы Құдайыңның асыл-нҽсілін, 

Біздерге мағлұм етіп айлағын жад. 

 

Ҿзінің құдіретімен Жаппар Құда, 

Жіберді бұл сүрені Хҽбибына. 

Пайғамбар кҽпірлерге хабар беріп, 

Бірлігі, барлығына болды куҽ [133, б. 10] – деп, сүренің түсу себебін 

үш шумақ ҿлеңге сыйғызады. 

Құранның бұл сүресі Ислам дінінің тірегі ҽрі Алланың «Барлығы» мен 

«Бірлігін» толықтай айқындап беретін «Таухид» ілімінің кіріспесі деуге толық 

негіз бар. Ақын Алла елшісінен (с.а.у.) жеткен хадистер жҽне мужтаһид 

ғұламалардың еңбектері негізінде бұл сүренің қасиеті жайлы сҿз қозғай келе 

оны үнемі оқып жүрген адамдарға берілетін 6 түрлі пайда туралы  сҿз етеді.  

Бірінші пайда: 

«Ықылас» деп бұл сүреге қойылды нам, 

Ықылас бірлҽн кҿп оқыса ҽрбір адам. 

Мағынасы жаһаннамның жанған отын, 

Ол құлдың ағзасына қылар харам [133, б. 10 ]. 

Яғни, бұл сүрені ықыласпен үнемі оқып жүрген ҽрбір мүмінге Алла тағала 

жаһаннамның отын харам етеді. 

Екінші пайда: 

Бағзылар мағрифат
4
 дер бұл сүрені, 

Оқыса ықыласымен ҽркім оны. 

Бір Құдай ол пендеге мағрифат қып, 

                                                           
2
 дінге үгіттеу 

3
 аян 

4
 Тану, білу, мейірім 
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Рҽхметке уасил болар
5
 кҿңілдері [133, б. 10]. 

Яғни, ҽрбір адам бұл сүрені үнемі ықыласпен оқып жүретін болса, Алла 

тағала ол құлдарын мағрифатқа яғни тура жолға бастайды. Осылайша ол пенде 

Алланың рақметіне бҿленеді.  

Үшінші пайда: 

Һамду
6
 деп бағзы имамдар жҽне айтар, 

Ҽр кісі ҽдет етсе бұл сүреге, 

Деген сҿз ол пендеден шайтан қашар, 

Жақындап мҽкр ете алмас ҽр кез унға [133, б. 11]. 

Яғни, Ислам ғұламалары бұл сүрені мақталған сүрелердің қатарына 

қосқан. Кімде-кім бұл сүрені үнемі оқып жүруді ҽдеттенсе, ол пендеден шайтан 

қашады да оған мүлдем айла жасай алмайды.  

Тҿртінші пайда: 

Бағзы дер, ҽр сүренің бір нұры бар, 

Құранның үшбу сүре нұры-дүрлар. 

«Рийҽзул-музҽккирин» кітабында, 

Бұл сүрені тҽфсилімен қылды изһар [133, б. 11]. 

Бұл сүренің түпкі мҽнін, мазмұнын түсінген жандар ғана Қиямет қайым 

болатынына сенетінін, осы дүниенің ҿзінде ҿмірінің ҽрбір сҽтін иманмен 

ҿткізіп, дүниеден ҿтер кезінде иманмен кететінін, сол арқылы Жаратқанның 

разылығына ие болып, жұмақтың тҿрінен орын алатынын автор ҽлеуметке 

түсіндіргісі келеді. 

Бесінші пайда: 

Ҽр кісі болсын десе кҿрім жарық,  

Оқысын бұл сүрені аузына алып. 

Қараңғы кҿр ішінде үшбу сүре, 

Мысалы шырақ сипат тұрар жанып [133, б. 12]. 

Ҽрбір жан иесі ҿлім атаулыға жолығатыны сҿзсіз. Жаратылғандардың ең 

ұлығы саналатын адам баласы да ҿлімнің дҽмін татып кҿретіні ақиқат. «Кімде-

кім ҿлген соң қабірі нұрлы ҽрі жарық болуын қаласа, үнемі бұл сүрені оқуды 

ҽдетке айналдырсын», – дейді ақын. 

Алтыншы пайда: 

Кҿңілінде күпірліктен қауіп айласа, 

Иманым кҽміл болсын деп ойласа, 

Дүниеден иман бірлҽн сапар етер, 

Аузынан бұл сүрені еш қоймаса [133, б. 12]. 

Жүрегімен Жаратушыға серік қосудан қорқып, иманы кемел болуын 

қалаған құлдар бұл сүрені ауыздарынан қоймай айтып жүретін болса, дүниеден 

қайтар сҽтінде иманмен кетеді екен. 

ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасыр басында шығармаларымен 

«Таухид – бір Аллаға сенім» тақырыбын ҿрнектеген ақындар 

шығармашылығын зерттеу барысында Қазақстанның оңтүстік-батысындағы 

                                                           
5
 кенеледі 

6
 Мадақ, алғыс 
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Қызылорда, ондағы «Сыр сүлейлері» атымен белгілі діни-ағартушы ақындар 

шоғыры, Ҿзбекстанның солтүстігіндегі Хорезм, Қарақалпақ жерлерінде ҿмір 

сүрген бауырлас қазақ-ҿзбек халықтарының бүгінге дейін түркітануда таныла 

қоймаған Ҽйімбет Қаймақбайұлы, Мыңбай Есмағанбетұлы, Ҿтім Балтуғанұлы, 

Омар Сейілұлы, Бекенқұл Ақымбетұлы сынды ҽдебиет ҿкілдерінің 

шығармашылығы да ҿз алдына бҿлек ҽңгіме екенін айта кеткеніміз жҿн.  

Кез келген адам баласы ҿз қоршаған ортасына сыртқы болмыс-бітімінің 

сұлулығымен жҽне ішкі жан-дүниесінің тазалығымен ҽсер ететінін ескерсек, 

бұдан бір жарым ғасыр уақыт бұрын адамзатқа таухид сенімін қалыптастыруды 

мақсат еткен, келешек ұрпағы үшін рухани мұра қалдыруды кҿздеген Ыбырай, 

Абай, Шҽкҽрім, Шҽді, Сидқи, Ғиѐсий сынды ақындарымыз бұл мақсатқа қол 

жеткізді деуге болады.  

 

2.2 Пайғамбарлардың кӛркем әдебиеттегі бейнесі 

Адамзатқа Алла тарапынан жіберілген пайғамбарлар болмысынан ізгілік 

пен мейірімге ісімен де, сҿзімен де барша жұртқа үлгі-ҿнеге бола білген, 

қоғамды ізгілікке шақырып, жамандықтан тыйған, айналасына тек 

адамгершілік қасиеттерді насихаттаған. Сондықтан да ҿздері ҿмір сүрген 

заманда шынайылығымен танылып, адамзаттың ардақтысы ретінде кейінгі 

ұрпақ тарапынан тарихи, ҽдеби кҿркем шығармалардың негізгі кейіпкерлеріне 

айналды. Пайғамбарлар мен ұлы тұлғалар жайлы шығарма жазу орта ғасырлық 

ислами ҽдебиетте кеңінен қалыптасты. Тіпті, кейін келе бұл дҽстүр ғылымда 

агиография жанрының қалыптасуына себеп болды.  

Алла елшілері туралы мыңдаған жылдар бұрын болған оқиғаларды 

баяндайтын бірден бір сенімді дерек – Құран Кҽрім екендігін тілге тиек етсек, 

бұл қасиетті кітаптағы пайғамбарлар бейнесінің ҽдеби шығармалардағы 

кҿрінісі ҽдебиеттану ғылымының зерттелуге тиісті тақырыптарының бірі екені 

кҿрінеді.  

Құран Кҽрімде 25 пайғамбардың аттары аталып, олар туралы ҿнегелі 

оқиғалар пайғамбарымыз Мұхаммедке (с.а.у.) үлгі ретінде жіберілгені белгілі. 

Осы ҿнегелі оқиғалар түркі халықтары ҽдебиеті тарихында ҽр кезеңдерде 

пайғамбарлар жайлы кҿптеген шығармалар  жазылуына ұйытқы болып отырды. 

Ҽсіресе, пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.а.у.) дүниеге келуінен бастау алатын 

Ислам тарихы, Алла елшісінің (с.а.у.) ҿмірі мен кҿркем мінезі жайлы сыр 

шертетін тақырыптарды ақындар жарыса отырып жырларына қосқан. Кейбір 

ақындар Алла елшісінің ҿнегелі ҿмір жолын бастан-аяқ жырласа, енді бірі оның 

ғибратқа тола ҿмірінің бір сҽтін ҿлең сҿзбен ҿрнектеді. Тағы бірі пайғамбардың 

кҿркем мінезін мақтаса, енді бірі даналық сҿзінің (хадисінің) аясында қалам 

тербеді. Яғни, пайғамбарлар болмысы Хақ дінді қабылдаған ақындардың 

кҿтерер басты тақырыбының біріне айналды.  

Ислами араб ҽдебиетінің алғашқы ҿкілдерінен саналатын Хассан бин 

Сабит, Кағб бин Зубейр жҽне Абдуллаһ бин Рауаһа сынды сҿз шеберлері Алла 

елшісіне (с.а.у.) жыр жолдарын арнаған. Х-ХІ ғасырларға тҽн Мұхаммед ибн 

Жарир ҽт-Табаридің "Тарих-ур-расул ва-л-мулук» (Пайғамбарлар мен патшалар 
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тарихы) еңбегі бұл тақырыпқа жазылған танымал еңбектердің бірі саналады. 

Сонымен қатар, Мұхаммед пайғамбардың кҿркем ҽдебиеттегі бейнесін 

зерттеген ғалым Т.Қыдыр ұсынған деректер пікірімізді дҽлелдеп отыр: «Иран 

ғалымы Хакими Мұхаммед Реза, пайғамбардың айналасында отыз үш шайыр 

болғанын жазса, Сириялық ғалым Бейрути «Пайғамбарды мадақтаған ҿлеңдер 

жинағы» кітабында пайғамбарды мадақтаған елу шайырдың ҿлеңдері берілген. 

Ал, Ирак ғалымы Уҽлид ҽл-Ағзами ҿзінің «Пайғамбардың ақындары» деген 

еңбегінде пайғамбар заманында бір жүз он үш ақынның ҿмір сүргенін алға 

тартқан. Олардың сегізі ҽйел ақын болған. Ал, Ҽли ҽл-Қируани ҿзінің 

«Пайғамбар мен ҽділетті тҿрт халифа заманында Исламды үгіттеген шайырлар» 

атты зерттеуінде Ҽбубҽкір, Омар, Оспан жҽне Ҽли секілді тҿрт шадиярдың да 

Пайғамбарға арнап жыр жолдарын жазғаны айтылған» [134, б. 6].  

Жалпы бүгінге дейін жүргізілген зерттеулерден араб ҽдебиеті Исламды 

насихаттау арқылы ҽлемдік ҽдеби ортада ерекше танылғанын байқау қиын 

емес. Ғалым Ҽ.Дербісалиевтің тҿмендегі пікірі де ойымызды қуаттай түседі: 

«Ислам дінінің Аравия жарты аралынан ұзап шығып ҿзге елдерге тарауы, араб 

халқының басқа жұртпен қарым-қатынасы, ҽдет-ғұрып алмасуы ҽдебиетіне 

ҽсерін тигізбей қойған жоқ. Егер исламға дейінгі бҽдҽуи ақындары ҿз 

ҿлеңдерінде руы мен тайпаластарын мақтаумен ғана шектелсе, исламнан 

кейінгі кезеңдегі шайырлардың бір тобы жаңа дінді Мұхаммадты мадақтап 

жырға қосты» [135, б. 47].  

Ислам дінін кҿркем сҿзбен жырлауда «Адамзаттың ардақтысын» (с.а.у.) ҿз 

ҿмірлеріне үлгі еткен ақындар шығармашылығын зерттей келе, Ислам келгелі 

ҿткен он тҿрт ғасырдан астам уақытта Ислами ҽдебиетте «Пайғамбарға 

махаббат» тақырыбы үнемі күн тҽртібінен түспей, ҽр кезеңде Алла елшісіне 

(с.а.у.) сүйіспеншілігі мен жүрек жарды лебіздерін ҿлеңдері арқылы жеткізген 

ақындар шоғыры қалыптасып отырғанына кҿз жеткіздік.  Мұның негізгі себебі  

Құранда Алла тағаланың мүміндерге жасаған ескертуі болса керек: 

 

«Расында Алла тағала мен періштелері Пайғамбарға салауат айтады 

(яғни, Алла оны мейіріміне бӛлеп, мерейін ӛсіреді, ал періштелер болса соны 

тілеп дұға жасайды). Уа, мүміндер! Ендеше, сендер де оған шын жүректен 

салауат айтып, сәлем жолдаңдар (оны шын жүректен жақсы кӛріп, сүннетін 

ұстаныңдар һәм ол үшін игі тілек тілеңдер)» (Ахзаб сүресі, 56-аят). 

 

Аятты ескерер болсақ, мұсылмандар арасында «Ҽр мұсылман Алла 

елшісін (с.а.у.) ҿз ата-анасын танығандай тануы шарт» деген танымдық қағида 

да босқа айтылмағаны айқындала түседі. 

Алла елшісінің (с.а.у.) келісті келбеті мен кҿркем мінезі, ерекше тұлғалық 

қасиеттері мен пайғамбарлық мұғжизалары Алланы бір білген, Мұхаммедтің 

(с.а.у.) соңғы пайғамбар екенін мойындаған ҽрбір мұсылман жүрегінде оған 

деген махаббатын арттыра түседі. Осындай шынайы ғашықтық сезімдерін 

ҽдеби шығармалар арқылы насихаттау мұсылман ақындарының басты 

тақырыптарына айналды. Бастапқыда араб елдерінің танымал ақындары 
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жырлаған бұл тақырыптар кейінгі кезеңдерде Исламды қабылдаған түркі 

халықтары арасында да ерекше даму жолына түскендігін кҿру мүмкін. Ҽсіресе, 

парсы мен түркіден шыққан шайырлар Алла елшісінің асыл қасиеттерін 

асқақтата жырлап, мұсылман үмбетінің жүрегінде пайғамбарға деген 

сүйіспеншілікті оятуға себеп болды. 

Шығыстың ҽйгілі шайыры Мұхаммед Фузули Алла елшісіне (с.а.у.) 

ғашықтығын шығармаларында жырлап ҿткенін кҿреміз: 

 

«Ия, Һабибуллаһ, Ия Һайр ал-Бҽшҽр, муштақинам, 

Ҽйлҽ ким лҽб тҽшнҽлҽр йануб тилҽр һҽм варе су» [136, б. 23]. 

 

Мағынасы: «Уа, Алланың сүйіктісі, ей, адамзаттың хайырлысы, 

сусыздықтан еріндері қураған жандар суға қалайша ұмтылса, расында менде 

саған солай ұмтыламын». 

 

Фузулидің жоғарыда келген атақты «Су» қасидасына ҽдеби тұрғыдан 

талдау жасап, зерттеген түрік ғалымы Adem Çalışkan ақынның пайғамбарға 

деген махаббатын былай суреттейді: 

«Onlar gönüllerini ilahi adaletin emrine serdiler. Ahmed-i Muhtâr (SAV)’in 

yoluna kurban oldular. O’nun ayağının tozunu başlarında bir taç gibi taşımak için 

çırpındılar. Evet aşk ehlinin göğsünden yükselen inleyişler cihanın kalbinde nice 

fırtınalar kopardı. Cihan aşıkların feryadıyla dolup taştı. Ve...bir Fuzulî çıktı, 

muhabbet arkına düştü. Hz. Peygamber (SAV) aşkında yandı da. Sonra da 

susuzluğunu gidermek için “su, su, su!” diye duygularını şiir halinde terennüm etti. 

Meşhur Su Kasidesi’ni bu aşkla kaleme aldı» [137, б. 52]. 

Мағынасы: «Олар жүректерін иләһи әділеттің бұйрығына бұрды. 

Пайғамбардың (с.а.у.) жолында құрбан болды. Оның (с.а.у.) аяқтарының 

шаңын бастарында тәж сынды алып жүру үшін барын салды. Ия, 

ғашықтардың кӛкірегінен шыққан үндер жаһан жүрегінде қаншама дауыл 

болып соқты. Әлем ғашықтардың нала-зарымен толып тасты. Фузули есімді 

біреу шықты және махаббат ӛзеніне түсті. Әзірет Пайғамбарға (с.а.у.) 

ғашықтықпен жүрегі жанды. Соңынан шӛлін қандырмақ болып «су, су, су!» 

деп ішкі сезімдерін ӛлеңге түсірді. Атақты «Су» қасидасын осылайша 

жазды». 

Түркі халықтарының танымында кең тараған ҽрбір адам ҿзінің жеті атасын 

білуі шарт болғаны сияқты, ҽрбір мұсылман ҿзі үшін қасиетті болған Ислам 

дінінің тарихын, ол дінді аса кҿркем үлгімен жеткізіп берген Пайғамбардың 

ҿнегелі ҿмірін білуі шарт дедік. Осы қағиданы басшылыққа алған ғалымдар мен 

ақындар ҽрі тарихи тұрғыдан ҽрі ҽдеби шығармалар арқылы Ислам тарихын, 

соның ішінде Пайғамбарлар тарихын қоғамда насихаттауды ерекше қолға 

алған.  

Алла елшілеріне, ҽсіресе, Пайғамбарымыз Мұхаммедке (с.а.у.) деген 

ерекше ықылас пен махаббат түркі шайырларының шығармаларына арқау 

болғанын тақырыпты зерттеу барысында кҿз жеткізіп келеміз. Мысалы, Жүсіп 
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Баласағұн ҿзінің «Құтты білік» шығармасында «Наъат» түрінде Алла елшісін 

(с.а.у.) ерекше мадақтаса, «Он сегіз мың ғаламға басшы болған Мұхаммед» деп 

жырлаған, 63 жылдан артық жер бетінде жүруді ҿзіне ар санаған «Пир-и 

Түркістан» Ахмет Ясауи:  

 

Ҽйа, достлар, бұ пҽндімгҽ құлақ тұтғыл, 

Ақыл ерсҽң Мұстафаның шҽр`ін тұтғыл, 

Үшбу йаңлық гүмраһ ишдін йирақ кетгіл, 

Йоқса сҽні шҽйтан йаңлығ ҽлдҽрлҽра [104, б. 474]. 

 

Мағынасы: «Әй, достар, бұл насихатыма құлағыңды түр, ақылдымын 

десе, Мұхаммедтің (с.а.у.) шариғатын ұстан, білместікпен жасайтын 

істерден алысқа кет, әйтпесе сені шайтан сынды алдап кетеді», –  деп 

хикметтері арқылы Алла елшісіне (с.а.у.) ҿзін үмбет санаған жарандарына Алла 

ризалығы үшін пайғамбар шариғатын ұстануын насихаттап, Алла елшісі үшін 

жанын пида етудің кҿркем үлгісін ҿзі кҿрсетіп берген. 

Расул Алланың (с.а.у.) ҿмірін хикметтері арқылы насихаттаған талантты 

ақын Сүлеймен Бақырғани (Хакім ата): 

 

Екі жаһан сардары Мұхаммед Мұстафа, 

Лаухул Махфуз үстінде жазылған ол бисмилла [138, б. 106] – деп  

жырлары арқылы Пайғамбарға деген ыстық ықыласын білдірді. Сонымен қатар, 

Хакім ата Пайғамбарлардың ұлығы Ибраһимның (ғ.с.) ҿміріндегі елеулі 

оқиғаның бірі болып табылатын перзенті Исмайылдың дүниеге келуі жайлы 

тарихи оқиғаларды баяндайтын «Исмайыл (ғ.с.) қиссасы» мен Иса (ғ.с.) мен 

оны ҽкесіз (Алланың мұғжизасымен) дүниеге келтірген анасы Бибі Мариям 

жайлы «Бибі Мариям» атты қиссаны  поэзия үлгісінде тамаша жырлап шыққан. 

Ғаламның рақым нұры болған Пайғамбардың (с.а.у.) ҿнегелі ҿмірі мен  

кҿркем ахлақын қоғамда насихаттау прозалық шығармалармен де қалыптасып, 

даму жолына түскенін кҿруге болады. ХІV ғасырда Насируддин Бұрһануддин 

Рабғұзидың «Қиссас ул-ҽнбия» (Пайғамбарлар тарихы) атты еңбегі, Ҽл-

Кердеридің «Жұмақтардың ашық жолы», Ҽлішер Науаи тарапынан жазылған 

«Тарихи ҽнбия уҽ хукама»  сынды еңбектер алты ғасырдан астам уақыт бойы 

Орталық Азия түркі халықтарына Пайғамбардың ҿмірін насихаттады. Ал, кҿне 

Тұрбат қалашығында туылып, ҿзінің ерекше қабілетімен сҿз сұлтаны Ҽлішер 

Науаидың назарына іліккен атақты ақын Маулана Атаидың «Миғражнаме» 

еңбегі Кашмир елінде ҿз зерттеушісін күтіп жатқан еңбектердің қатарында тұр.  

Аталған жҽдігерлерден пайғамбарлардың ҿмірлік ҿнегесін кҿркем 

ҽдебиетте жырлау дҽстүрі Дешті қыпшақ ҽдеби жҽдігерлері мен Алтын Орда 

кезеңінен бастау алып кейінгі кезеңдерде түркі халықтарының классик 

ҽдебиетінде ерекше даму жолына түскені кҿрініп отыр. Мысалы, ҾРҒА 

Ҽдебиет музейінде № 431/І сақтаулы, авторы белгісіз «Мұхаммед Мұстафаның 

(с.а.у.) дүниеге келуі» атты қолжазба еңбегі, сондай-ақ бүгінге дейін ҿмірі мен 

шығармашылығы толық зерттелмеген, шамамен ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырларда ҿмір 
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сүрген, есімі Шаһаким болған, бірақ ҽдеби шығармаларында «Холис», «Холис 

Тошканди» деп аталған ақынның пайғамбарлар ҿміріне қатысты «Жүсіп пен 

Злиха» дастаны, «Айюб пайғамбар» қиссасы мен пайғамбарымыз Мұхаммедке 

(с.а.у.) қатысты «Миғражнама», «Вафоти Он ҳазрат соллаллоҳу алайҳи 

васаллам» (Ҽзірет Пайғамбардың қайтыс болуы) атты қиссалары мен Алла 

елшісінің (с.а.у.) ұлы Ибраһимнің қайтыс болғанын баяндайтын «Вафоти 

Иброҳим ибн Муҳаммад соллаллоҳу алайҳи васаллам»,  атты шығармалары, 

Алла елшісінің қызы Фатиманың қайтыс болуы жайлы «Қиссаи вафоти Биби 

Фотимат уз-заҳро розиѐллоҳу анҳо» немесе Пайғамбардың немересі Имам 

Хасанға арналған «Қиссаи Имам Хасан» сынды  ислами ҽдебиеттегі 

пайғамбарлар немесе олардың ұрпақтары образын сомдаған кҿркем 

шығармалардың ХХ ғасыр басында (1913 жылы) Ташкент қаласындағы 

литографиялық баспадан мыңдаған тиражбен шығарылып ел игілігіне жарауы, 

сол кездегі қоғамның сұранысынан туындағаны шындық. Тҽуелсіздіктің 

алғашқы жылдарында-ақ Холис шығармаларын кирилл ҽліпбиіне түсіру 

жұмысын қолға алған ғалым Махмуд Хасани Холистың 1913 жылы тҿте 

жазумен басылған «Миғражнама», «Вафоти Он ҳазрат соллаллоҳу алайҳи 

васаллам» (Ҽзірет Пайғамбардың қайтыс болуы), «Қиссаи вафоти Биби 

Фотимат уз-заҳро розиѐллоҳу анҳо» атты шығармаларының жинағын кирилл 

ҽліпбиімен жариялады [139]. Бұл сияқты шығармалар ҿзбек ғалымдары 

тарапынан зерттеу нысанына алынғанымен түркітанушылар тарапынан зерттеу 

мҽселесі ҽлі де болса ақсап келеді. Ҽсіресе, біз зерттеп отырған ХІХ ғасыр мен 

ХХ ғасырдың басындағы кезеңде ҿмір сүрген ақындар тарапынан бұл тақырып 

қайта жаңғыруға бет бұрғанын байқауға болады.  

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басында Орталық Азия аймағы мен Қазақ 

даласында Пайғамбарлардың ҿмірінен үлгі боларлық кҿріністерді ҽдеби 

шығармалар арқылы суреттеп оқырманға кҿркемдеп жеткізу мҽселесінде 

жемісті еңбек еткен ақындар мен ғалымдардың тарихи һҽм ҽдеби шығармалары 

бүгінгі түркітанушы ғалымдардың тҽуелсіз кҿзқараспен зерттеуіне мұқтаж 

екенін қайталап айту артық емес.  

Тарихи шығарма ретінде пайғамбардың ҿмірін насихаттауды мақсат еткен 

Самарқанда 1913 жылы ҿзбек тілінде жарық кҿрген Махмудқожа Беһбудидің 

«Исламның қысқаша тарихы» (Мухтасар ислом тарихи), 1915 жылы жарық 

кҿрген Абдурауф Фитраттың «Исламның қысқаша тарихы» (Мухтасари ислом 

тарихи), сонымен қатар Мунаууарқари Абдурашидханұлы жҽне Шакир 

Сулайман сынды ғалымдардың осы тақырыптағы еңбектері мен Абдулла 

Ауланидің «Пайғамбарлар жҽне Исламның қысқаша тарихы» (Мухтасар тарихи 

анбиѐ ва тарихи Ислом), Алихан тҿре Сағунидің «Тарихи Мухаммади» атты 

шығармалары Адам атадан басталатын Пайғамбарлармен соңғы елші 

пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.а.у.) кемел тұлғалық қасиеттерін оқырманға 

танытуда негізгі құрал қызметін атқарса, ұлық пайғамбарлардан Ибраһим (ғ.с.), 

Мұса (ғ.с.), Иса (ғ.с.) мен пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) туралы тарихи 

кітаптардағы сенімді деректер, ҿнегелі оқиғалар түрлі ҽдеби жанрлар арқылы 

ҽдебиетте кҿрініс берді. Мысалы, Сидқидың (Сидқий Хондайлиқий) «Тазкира-и 
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Имам Аъзам» деп аталатын шығармалар жинағынан орын алған 

«Миғражнама», «Рознама-и Муса алайһиссалам», Мұхаммедқұл Мухайирдің 

«Қырық хадис», Молда Жолдасбай Тҿребайұлы Хилуатидің «Мҽуліт Шҽріп», 

Муслихабегім Міскіннің «Ғарнама-и Расул» дастандары, пайғамбарымыз 

Мұхаммедтің (с.а.у.) ҿнегелі ҿмірін насихаттады. Ал, қазақ ҽдебиеті тарихында 

Шҽді Жҽңгірұлы тарапынан жазылған Алла елшісінің ҿмір жолын 

насихаттайтын «Назым Сияр-Шариф», немесе пайғамбарлардың ұлығы 

саналатын Ибраһим (ғ.с.) жайлы «Назым Ибраһим Халилолла» қиссаларымен 

қатар «Дҽуіт уақытындағы рҽйіс», «Мұса мен Перғауын» атты дастандары, 

Жүсіпбек Шайхисламұлының «Қисса Мұса ғалейһиссалам илҽн Қарун 

хикаясы», «Кесік бас» дастаны, Нұралы Нысанбайұлының «Гүлзейнет» қиссасы 

мен «Мұхаммед ғалейһи саламның Ҽбу Жҽһилмен күрескені» атты дастаны, 

Майлықожа Сұлтанқожаұлының «Мұхаммед пайғамбардың қиссасы», «Ҽзіреті 

Мұхаммед Саллаллаһу ҽлҽйһи уҽс-сҽлҽм» атты дастандары, Мҽшһүр Жүсіп 

Кҿпейұлының «Сүлеймен мен Ібіліс», «Хазірет Нұхқа 370 жасында 

пайғамбарлық берілді», «Жүсіп пайғамбар туралы», «Жаппардың пайғамбарды 

қонаққа шақырғаны», Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) туралы «Хаятбақшы», 

«Миғраж», «Мұхаммед пен Ҽбужаһил», «Мұхаммедке пайғамбарлық келгені», 

«Пайғамбардың соңғы тілегі», «Пайғамбардың ҿсиеті», «Пайғамбардың 

дүниеден ҿтуі», «Пайғамбардың ақтық үні», «Расулдың ҿлімі» атты 

дастандары, Ақыт Үлімжіұлының «Мұса пайғамбардың мойындауы», 

«Мұсаның Қызырға жолдас болуы», «Смағұл қиссасы», Сүлеймен мен 

байғұздың хикаясы» сынды жыр-дастандар ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр 

басындағы елді діни-ағартуды кҿздеген шығармалар екені даусыз.  

Жалпы тарихи, ҽдеби шығармалар Пайғамбарлардың ҿмірлік ҿнегесін 

бейнелеуде «Нҽби», «Ҽнбия», «Расул» терминдерін кҿптеп қолданғандықтан 

зерттеу барысында бұл терминдердің ҿзіндік мағынасы мен ерекшеліктеріне 

назар аудару қажеттігі кҿрінді. 

Исламтанушы мамандар Алла тарапынан жіберілген пайғамбарларды 

«Нҽби» жҽне «Расул» деп екі топқа бҿліп, олардың ҿзіндік миссияларын 

түсіндіріп берген. Дінтанушы ғалым, С.Сейтбеков оларды былай деп 

түсіндіреді: 

«Нҽби» сҿзі – «хабаршы» деген ұғымды білдіреді. Демек, нҽби – Алладан 

келген ҽмір мен тыйымдардан халықты хабардар етуші, жеткізуші деген сҿз. 

Нҽби сҿзінің кҿпше түрі ҽнбия (хабаршылар). «Нҽби» сҿзі ұғымдық һҽм 

терминдік жағынан «Расул» сҿзімен мазмұндас. Бірақ, нҽби пайғамбарлар жаңа 

шариғат не жаңа кітап ҽкелмейді, олар ҿзіне дейінгі илҽһи заңдылықтарды 

жалғастырушы. Ал «Расул» деп ҿзіне кітап түскен пайғамбарларды атаймыз. 

Екі сҿздің (нҽби мен расул) мағына жағынан айырылысатын тұсы да осы жер. 

Мҽселен, алғашқыда Хазірет Мұсаның шариғатын ұстанып, қауымына соны 

уағыздаған Хазіреті Яхяға (а.с.), Алла Хазіреті Иса (а.с.) жаңа шариғатпен 

келген тұста сол шариғатты ұстануын ҽмір етеді. Яғни, бұл жерде Хазіреті Яхя 

(а.с.) нҽби болады да, Хазіреті Исаны (а.с.) – расул деп білеміз. «Расул» –  

«елші» деген ұғымды білдіреді. Яғни, «расул» сҿзі Алланың ҽмірімен адамдарға 
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жаңа шариғатпен жіберілген пайғамбарларға тҽн. Расул мҽртебесіндегі 

пайғамбар ҿзіне дейінгі шариғатты мансұқтап, жаңаша үкімдермен жеткізеді. 

Расул пайғамбарларға Алла Тағала кҿбіне кітап немесе парақтар түсірген. Сол 

себептен де ҽрбір расул нҽби, ҽрбір нҽби расул бола алмайды [140, б. 260]. 

Демек, пайғамбарлардың ҿмірлік ҿнегесін танып білу жҽне олар туралы 

жазылып қалдырылған құнды ҽдеби жҽдігерлерді зерттеуде жоғарыдағы 

мҽліметтер кҿп пайда беретіні сҿзсіз.  

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басында «Пайғамбарлардың ҽдебиеттегі 

бейнесін» ҽдеби шығармалар арқылы қоғамда насихаттауда Шҽді 

Жҽңгірұлының еңбегі орасан зор. Профессор Шҽкір Ыбыраевтың сҿзімен 

айтсақ, «Шҽді мұрасы ҽділдік таразысына қызмет еткен ой-пікірлердің 

жиынтығы ғана емес, ҽдемілеп ҿрілген тарихи тақырыптағы поэзия» [134, б.10].  

Ақынның адамзаттың асылы, ғаламның рахмет нұры – Пайғамбарымыз 

Мұхаммед (с.а.у.) ҿмірін ҿлеңмен ҿрнектеген «Назым Сияр Шариф» атты 

шығармасы жоғарыда профессор Шҽкір Ыбыраевтың пікірлерінің қаншалықты 

шындыққа жақын екенін дҽлелдеп берді. Ал, ғалым Мекемтас Мырзахметұлы, 

бұл шығарма жайлы: 

«Назым Сияр Шҽриф» қиссасы исламият тарихының ең ҿзекті тақырыбына 

айналған пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.а.у.) тарихи шындыққа сай жеке 

ҿмірбаяны мен қырық жасында пайғамбарлық дарып, политеистік, яғни 

кҿпқұдайға табынған адамзат баласының арасында жалғыз Аллаға ғана 

табынатын Ислам дінін тарату, насихаттау жолындағы күрес жолы ақын 

жырына арқау болып ҿрілетін құбылысты кҿреміз. Бұл қисса-дастанның 

композициялық құрылысы мен сюжеттік желісіне арқау болып тартылған 

желісінің негізі теологиялық мұсылмандық ҽдебиетінде молынан айтылып 

аңызданған ҽдеби-тарихи дерек-мағлұматтардан алынғаны талассыз. Мҽселе – 

осы дерек-мағлұматтарды қисынын тауып қиыстырған Ш. Жҽңгірұлының 

ақындық шеберлігі» [134, б. 6]. 

Бұл тарихи шығармасын ақын оқырманға жеткізуде Құран Кҽрім 

тҽпсірлерімен қатар Алла елшісінің (с.а.у.) хадистері мен кҿптеген Ислам 

ғалымдарының танымал еңбектерін негізге ала отырып, түркі тілінде жазып 

шыққан. Мысалы, Шҽді ақынның Алла елшісінің (с.а.у.) ҿмірін жырлауда 

пайдаланған негізгі еңбегі орта ғасырда ҿмір сүрген ғалым Мұхаммед ибн 

Мұхаммед Алты Бармақтың «Мұхаммедтің Пайғамбарлық дҽлелдері» атты 

еңбегі деуге болады. 1913 жылы Ташкенттегі Ғұлам Хасан Арифжанов 

литографиясынан баспа бетін кҿрген «Назым Сияр Шҽриф» кітабында: 

 

Бір кітап «Алты бармақ» қойған аты, 

Сирадан алынғандүр ҽслі заты. 

Шығарып бұл кітапты андин айттым, 

Муғтабар болғандықтан риуаяты, [141, б. 5] – деген шумақ бар.  

 

Шҽді ақын ҿзінің шығармасына негіз етіп алған «Алты бармақ» кітабы 

жайлы ізденістеріміз нҽтижесі, шын мҽнінде ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр 
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басындағы қазақ ақындары шығармашылығы орта ғасырлық түркі халықтары 

ҽдебиетінің озық үлгілерінен жалғасып келе жатқан үзілмес шынжыр 

болғандығына кҿзімізді жеткізе түсті.  

Тақырыптық-мазмұндық жағынан алғанда Шҽді шығармасы Алты Бармақ 

кітабын басшылыққа алған, дегенмен оны сҿзбе-сҿз поэзия түрінде қайталап 

жырлап шыққан емес. Яғни, ақын мұнда шығыс ҽдебиетіндегі «назира» 

дҽстүрін пайдаланған. Мысалы, ақын «Сияр» кітабында негізге алынған Алла 

елшісінің (с.а.у.) қырық хадисін толығымен қамти алмағанын жеткізе отырып: 

 

Муғтабар үлкен кітап Сияр-Шҽриф, 

Құраннан Молда Муъин жазған алып. 

Дурудтың фҽзҽилін баян етіп, 

Расулдың қырық хадисін қойды салып.  

 

Айтпаққа бҽрін бірден келмес шама, 

Баршасы ілгергідей сауап һҽмҽ [134, б. 43], – деп жырласа, 

шығарманың жазылу себебіне арналған бҿлімде ақынның берген мҽліметіне 

қарағанда, сол заманның танымал тұлғасы, ғылым хал мен қал ілімдерін жетік 

меңгерген, Ясауи жолын ұстанған, Пайғамбарымыздың (с.а.у.) Хусейн атты 

немересінен тараған ұрпақтардың бірі Сейіт Ахмет есімді ұстаз Шҽдіге бұл 

шығарманы жазуды ұсынып: «Пайғамбарымыздың (с.а.у.) ҿмірлік ҿнегелері 

сира кітаптарында кҿп жазылған. Алайда, бұлар ҿзге тілдерде жазылғандықтан 

түркінің арасында ауам халықтар оны түсініп оқи алмай қиналып жатады. Осы 

тарихты  назыммен (ҿлеңмен) жырлап шықсаңыз, ауам халық оңайлықпен 

танып білсе екен» деген ұсыныс білдіреді. Сондықтан ақын: 

 

Ҿзіме ердің ҽмірін лайық білдім, 

Сираны назым етпекке қалам ұрдым. 

Бағзы бір ихтилаф бар оқиғаны, 

Айтпақтан ҿзім тартып тауқиф қылдым. 

 

Сиярдың рүкнісінің ҽуелгісін, 

Ілгергі мурсҽлдардың қылған ісін, 

Зікір етпей бұл кітаптан тастап кеттім, 

Пҽрмені Расул сҿзі болған үшін [134, б. 48] – дейді. 

 

Шҽді ең ҽуелі Аллаға мадақ, Пайғамбарға салауат айта отырып  Құран 

Кҽрімнің кіріспесі ҽрі ашушысы аталатын «Фатиха» сүресінің қасиеттері 

туралы сҿз етеді: 

 

Хақиқат Кҽлҽм шҽриф – Хақ кҽламы, 

Ҿзi һҽм хҽмдiмен ҽуелi бастады оны. 

Жазылған сүрелердiң тҽртiбiнде, 

«Фатиханың» ҽуелi едi сүрелерi. 
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Ҿзiнiң құдiретiмен Қадыр Құда, 

«Ҽл-хҽмд» деп бұл сүренi қылды ибтида. 

Ҿзгеден мҽртебесiн жоғары етiп, 

Ат қойды «Фҽтихатул-китҽб» мунға [134, б. 40]. 

 

Фатиха сүресінің қасиеттерін жырға қосқан соң ақын Пайғамбарымызға 

(с.а.у.) салауат айта отырып, «Сҽбҽб-и тҽсниф-е китаб бихҽзҽн-назм» яғни, 

шығарманың жазылу себебіне тоқталады. Содан кейінгі Алла елшісінің (с.а.у.) 

«нұрының» жаралғаны, туған күнінен бастап, ҿміріндегі қызықты, ҿнегелі ҽрі 

мұғжизалы «Шаққ-е садр» сынды оқиғалармен қатар Қадиша анамызбен 

некелесуі, Пайғамбарлық уахидің түсуі, асыл дініміз Исламды тарату жолында 

кҿрген ауыр азаптары мен қиындықтары, Мекке қаласынан Мҽдинаға хижрат 

еткені, ансарилердің Исламды қабылдағаны, Миғраж оқиғасы жҽне одан кейінгі 

тарихи деректер желісі «Алты Бармақ» кітабымен қатар жүріп, аса қызықты ҽрі 

кез келген оқырманға тартымды етіп жырланған. Алты Бармақ кітабы прозалық 

үлгіде жазылса, Шҽді ақын шығармасы ең алдымен поэзиялық үлгіде 

жазылғандығын ескеру керек.  

Профессор Зҽки Ахметов, «Ҿлең – сҿздің теориясы» атты еңбегінде: 

«Қазақ поэзиясында ҿлең ырғағының тірегі – буын, яғни ырғақ буын санымен 

ҿлшенеді. Сондықтан қазақ ҿлеңі силлабикалық (силлабо – грек тілінен буын 

деген мағына береді) жүйеге жатады. Буын санына жататын силлабикалық 

ҿлеңдер қазақ поэзиясымен қатар түркі тілдес ҿзбек, қырғыз, түрікмен, татар, 

ҽзербайжан, башқұрт сынды халықтар ҽдебиетінде, сондай-ақ француз, чех 

халықтары ҽдебиетінде қолданылады» [142, б. 126] – дейді. 

Шҽді ақын шығармаларының барлығы дерлік силлабикалық ҿлеңдер 

жүйесіне жатады. Сияр Шҽрифтің ҿлең құрылысына назар аударған ғалым 

Мекемтас Мырзахметұлы, шығарма толығымен 11 буынды ҿлең құрылысымен 

жазылғандығын айтады: 

«Шҽді Жҽңгірұлының «Назым Сияр Шҽриф» дастаны бастан-аяқ ҿлең 

ағымын сақтап жазылған кҿркем туынды. Ҿйткені ҿткен заманда ҿлең жазған 

ақындар ҿз тыңдаушысының ұғым-танымын ескере отырып, яғни тыңдаушы 

ҿлеңді жатқа алып айтқанда жаттауға оңай болу үшін белгілі бір ҽнге салып, 

ықылдап отырып жазатын болған. Мысалы, «Айнамгҿз» ҽніне салып жазғанда 

буын саны 11 буынды ҿлеңде: 

ххх хххх хххх (3 + 4 + 4 = 11) түрінде келіп отырады. Осы ҿлең 

буынындағы осы ерекшелікті Шҽді ҿз дастанында бастан-аяқ бұлжытпай 

отырып қолданған ерекшелікті кҿреміз. Мысалы: 

 

Шҽклінде // қызыл тҿбе // орны тұрып, 

Жүрер-ді // шарапатын // барша біліп, 

Ибраһим пайғамбар һҽм Исмайыл, 

Үшінші // Қағба салды // бина етіп, – деген ҿлең шумағын схемаға 

түсірсек:  
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ххх // хххх // хххх = 11 буын 

ххх // хххх // хххх = 11 буын 

ххх // хххх // хххх = 11 буын 

ххх // хххх // хххх = 11 буын қалыбына түседі де, оны Айнамгҿз 

ҽнінің ырғағына салып айтуға келеді» [134, б. 8] – дейді. 

Шығармада араб, парсы тілдерінен кірген кірме сҿздердің кҿп болуының 

негізгі себебі, ақын ең алдымен діни білімдерін араб, парсы тілдерінде 

жазылған еңбектер арқылы алғандығынан, сондай-ақ ақын бұл шығармасын тек 

қазақ тілді оқырманға емес, керісінше түркі халықтарының барлығы бірдей 

оқып түсіне алатындай стильде жазған. Бұл жағынан алғанда Шҽді танымы 

Түркі халықтарының бірлігі жолында аянбай қызмет жасаған жҽдид 

ғалымдарының кҿзқарастарымен, таным-түсінігімен үндесіп жатады деуге 

болады. 

Шҽді Жҽңгірұлының Құран Кҽрімде аты аталған ұлы пайғамбарлардың 

бірі Ибраһим (ғ.с.) жайлы жазған кҿлемді шығармасы «Ибраһим Халилолла» 

қиссасы. 

Қазақстан Республикасы БҒМ Ғылым комитеті «Ғылым ордасы» РМК 

орталық ғылыми кітапханасының сирек қолжазбалар қорында сақтаулы 

«Ибраһим Халилолла» қиссасы қордағы ҽдеби жҽдігерлер арасында жарыққа 

шығу кезегін күтіп тұрғандай күйде болатын.  

2014 жылы Оңтүстік ҿңірінің тарихи-рухани мұраларына арналған 

«Қазыналы Оңтүстік» кҿптомдық кітаптары жобасы аясында Шҽді ақын ҽдеби 

мұраларын жинақтау жұмыстары қолға алынып, ақынның шығармаларына 

арналған 227 томға «Ибраһим Халилолла» қиссасын қазіргі қазақ графикасына 

түсіріп, асылмҽтін, түсініктері жҽне түсіндірме сҿздігімен жарияланды.  

Шҽді ақын Пайғамбарлардың ұлықтарынан саналатын Ибраһимның (ғ.с.) 

пайғамбарлық ҿмір ҿткелдерімен қатар онымен замандас нҽби пайғамбарлардан 

Лұт (а.с.), Һұд (а.с.) жҽне Ибраһимның (а.с.)перзенттері Исмайыл (а.с.) мен 

Исхақ (а.с.) ҿміріндегі түрлі кереметтерге бай оқиғалар  жайлы 3104 жолдан, 

776 шумақтан тұратын қиссаны сҽтті жырлап шыққан.  

Ақын ҽдеттегідей, Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат айта отырып, 

шығармаға кіріспе ретінде 64 жол мінҽжат арнаған. Мұнда Шҽді шығарманың 

ҽсерлі болуы, оқырманын терең ойлануға тартуы үшін  алдымен шынайы 

ҿмірлік ақиқаттарды санамалап ҿтеді: 

 

Мынау жер, тау менен тас, анау кҿгің, 

Ҿлшеусіз, түпсіз шыңырау дария кҿлің, 

Шақаның мың теңгелік асыл тастары, 

Ем болған ҽр нҽрсеге жерде шҿбің [143, б. 5]. 

 

Жұмыр жер, тау менен тас, аспан ҽлемі, ҿлшеусіз, түпсіз шыңырау 

дариялар мен кҿлдер, асыл тастар, ҽртүрлі дертке шипа болатын жеміс-

жидектер мен дҽруменді шҿптер, ҽсем табиғаттың сҿз жетпейтін сұлулығы, кҿз 
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жеткісіз тоғайлар – мұның бҽрін «Жараттың Қадір Алла оңай бҽрін» деп 

Алланың теңдессіз құдірет күшін мойындап, тыңдаушыға да соны үлгі 

ұсынады.  

Жоғарыда ақынның суреттеген табиғаттың тылсым дүниелері, аспан мен 

жер, жаңбыр, түрлі түсті ҿсімдіктер мен жеміс-жідектер туралы ойлары 

Құранның мына бір аятына негізделе жырланғандай:  

 

«Ол сондай Алла, сендерге жерді тӛсек, аспанды тӛбе етіп жаратты. 

Әрі кӛктен жаңбыр жаудырып, сол арқылы сендер үшін әр түрлі ӛсімдіктен 

ризық шығарды. Сондықтан біле тұра Аллаға шерік қатпаңдар» (Бақара 

сүресі, 22-аят). 

 Шҽді Алла тағаланың кҿркем есім сипаттарынан «Ҽл-Қадир» сипатын 

қазақи тұрғыда кҿркемдеп түсіндіріп ҿтеді «Жоқтан бар, бар нҽрсені Сен жоқ 

еттің, Пендеңе құдіретіңді құп кҿрсеттің» – деп, «Ҽсліміз бір қатра аб һҽм 

мҽни», – деп, адамзат баласының «бір қатра аб – бір тамшы сұйықтық», яғни 

«мҽни – ұрықтан (сперма)» пайда болатынын атап ҿтеді.  

Дҽл осы үдерісті Шҽді ақыннан шамамен сегіз ғасыр бұрын ҿмір сүрген 

атақты шайыр Хакім атаның (Сүлеймен Бақырғани) шығармалары арасынан 

кездестірдік: 

Жоқ едік бізді бар қылды, 

Тҽн жаратты жан берді, 

Тамшы судан біздерді, 

Осындай кҿрікті қылды-йҽ [144, б. 202]. 

ХІХ ғасырдың жаратылыстану жҿніндегі заманауи ғылымы «Адам – 

маймылдан пайда болған» деп ҽлемге жар салған ағылшын натуралисті Чарльз 

Дарвиннің тұжырымын бүкіл адамзат баласына ұрандатқан тұста Ресей 

Империясының білімділері тарапынан «бұратана» атандырылған халықтың 

ҿкілі «Шҽді тҿре» адамзат баласының бір тамшы судан пайда болғандығын 

халқына қалайша дҿп басып айта білді?! Бұл білімді қайдан үйренді? Міне, бұл 

сұрақтарға Шҽді ақын Құран Кҽрімнен жауап тапқанын кҿруге болады. Себебі, 

осыдан шамамен 1400 жыл бұрын Алла тағала Құран Кҽрімнің бірнеше 

сүресінде ескерткені мҽлім. Мысалы, Қиямет сүресінде: 

 

Адам баласы бос қоя берілеміз деп ойлай ма? (36) Ол, (жатырға) 

тамызылған бір тамшы мәни емес пе?(37) Сосын ол, ұйыған қан болды. Сонда 

Алла жаратып бейнеледі. (38) Сонда одан ер, әйел екі жыныс жаратты. (39) 

(Қиямет сүресі, 36-39-аяттар). 

 

Шҽді ақын бұл үдерісті одан ҽрі дҽлелдей түсуді қалайды: 

 

Ҽсліміз бір қатра аб һҽм мҽни, 

Рахмына
7
 анамыздың қойдың оны. 

Қарнында сурет етіп жан кіргізіп, 

                                                           
7
 жатыр 
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Аяқ-қол, ағзасының бітті бҽрі. 

 

Тоғыз ай он күннен соң дүниеге іліндік, 

Ананың құрсағында жарық кҿрдік. 

Ия, Алла, ҿз пазылың
8
 болмағанда, 

Бұл түрлі халық болып жүрмес едік. [143, б. 6] 

 

Ақын осы түрлі маңызды адамзаттық мҽселелерді еске сала отырып, 

тыңдаушысын терең ойлауға бастайды ҽрі оқырманды келесі айтылатын 

шынайы тарихи оқиғаларға психологиялық тұрғыда дайындап алады.  

Шынайы тарихи оқиғалар деп отырғанымыз – Құран Кҽрімдегі ақын 

жырлап отырған пайғамбарлар жайлы деректер. Ҽрине, бұл деректермен қатар 

ақын ҿзінен бұрын ҿткен Ислам ғалымдарының еңбектерімен де етене таныс 

болғандығын жоғарыда сҿз еттік. Сонымен қатар, ақын шығарма соңында бұл 

қиссаны жазу барысында қандай еңбекке сүйенгенін айтып ҿткен: 

 

Қиссасын Шарх Сияр Шарифиден,  

Назым еттім бұл сҿздерді одан алып [143, б. 119], – яғни, 

Пайғамбарлар тарихына түсіндірме кітабын негізге ала отырып бұл шығарманы 

жазып шықтым, – дейді ақын. 

Адам атадан басталған елшілер арасында «Ұлул азм» (Ұлық пайғамбарлар) 

пайғамбарлар бар. Олардың саны – бесеу. Олар: Нұх (а.с.), Ибраһим (а.с.), Мұса 

(а.с.), Иса (а.с.) жҽне пайғамбарлардың соңғысы Мұхаммед (с.а.у.). Олар 

туралы Алла тағала Ахзаб (7-аят), Шура сүрелерінде (13-аят) еске алған. Ақын 

бұл туралы: 

Ҽуелі пайғамбарың Ҽзірет Адам, 

Ақыры Расул Құда хайрул ҽнам
9
. 

Ілгергі барлық ҿткен пайғамбарлар, 

Бұлардың ортасында болған тамам
10

. 

 

Ішінде үш мың үш жүз мурсалин
11

 бар, 

Олардың жиырма тҿрті абзалдары. 

Алладан тоғызына кітап түскен, 

Улул ҽзм бесеуі деп қылған изһар [143, б. 7]. 

 

Бұл пайғамбарлар Алла тарапынан келген сан түрлі ауыртпалықтарға 

тҿтеп беріп, Аллаға серт еткен, ақиқат жолды үгіттеуден бір сҽт те бас тартқан 

емес. Міне, сондықтан да оларға «Ұлық пайғамбарлар» деп ерекше құрмет  

кҿрсетілген. Сол ұлық пайғамбардың бірі сҿзсіз, Ибраһим (а.с.) еді.  

Ақын елшілердің абзалы Мұхаммед (с.а.у.) екендігін айта келе, 

Ибраһимның да (ғ.с.) Алланың досы дҽрежесіне кҿтерілген ұлы пайғамбар 

                                                           
8
 фәзл, фәзиләт – қасиет 

9
 Адамзаттың абзалы, ең жақсысы 

10
 ақыр, соңы 

11
 пайғамбар 
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екендігін жҽне бұлар туралы пайғамбарлар қиссасында кҿп баяндалғанын, 

солардың арасынан ҿзі шамасы келгенше Ибраһимның (ғ.с.) ҿмірлік 

оқиғаларын баяндауды мақсат еткенін жеткізеді: 

 

Абзалы баршасының Расул Құда, 

Ат болды Хайрул бҽшҽр дҽлел аңа. 

Аршы Ағла айуанына атын жазып, 

Алладан хабибім деп келген нида.  

 

Екінші – Ибраһим-дүр Азар ұлы, 

Халилімнің бірі деп нида қылды. 

Пазылымен Ибраһимнан пайда болып, 

Қаншама пайғамбар мен нҽби туды.  

 

Қиссасы баршасының қиссаста кҿп, 

Болмайды айтпағыма бҽрін бірдеп. 

Мүжмҽлмен ҿз хҽлімше талап еттім, 

Халилдің рух шҽрифін бытыратсам деп [143, б. 7]. 

 

Ақын шығарманың негізгі бҿлігін Ибраһимнің (ғ.с.) пайғамбарлық ҿмір 

жолына арнайды. Мұнда ақын Ибраһиммен (ғ.с.) байланысты отызға жуық 

тарихи оқиғаларды сҿз етеді. Атап айтқанда: туылғаннан бастап болған 

оқиғалармен қатар жастайынан ҽкесі Азарды (кейбір деректерде ҽкесінің есімі 

Тарих деп беріледі. Т.Х.) пұт жасап сатудан қайтару үшін жасаған талпыныс-

ҽрекеттері, пұттарды жою оқиғасы, Намрудтың Ибраһимды отқа жаққан 

кезіндегі Алла тағаланың кҿрсеткен мұғжизасы, Ибраһимның (ғ.с.) Сарамен 

қосылғаны, Мысыр патшасының Ибраһимға (ғ.с.) жасаған қиянаты, Ажармен 

үйленген оқиғасы, Ибраһим (ғ.с.) мен Сара, Ажар үшеуі Шам жерінде Бҽйтул 

Муқаддасқа барып тұрақтағаны, Намруд наданның Алланың ҽскерімен 

соғысқандығы, Ибраһимның (ғ.с.) бірнеше қалаларға барып Алланың ҽмірлерін 

жеткізгені, Исмайылдың (ғ.с.) дүниеге келуі, Ибраһимның (ғ.с.) Ажар мен 

Исмайылды қураған шҿлге тастап кетуі, «Зҽм-зҽм» бұлағының шығуы, 

Ибраһимның (ғ.с.) түс кҿруі, Исмайылды (ғ.с.) құрбандыққа шалу оқиғасы, 

Жҽннаттан жіберілген қой оқиғасы, Ибраһимның (ғ.с.) баласы Исмайылмен 

бірге Қағбаны тұрғызғаны, Қағбаның алғашқы пайда болу тарихы, Ҽзірет 

Исхақтың дүниеге келгені жайлы оқиғалар жырға арқау болған.  

Мысалы, Шҽді ақын Намруд залымның ҽскерлері Ибраһимның (ғ.с.) қол-

аяғын байлап, «манжанық» деген атқы арқылы отқа атарда Жҽбірейіл (ғ.с.) 

кҿктен еніп, кҿмектесу үшін келгендегі жайын былай жырлайды: 

 

«Ибраһим Жҽбірейілге айтты тұрып, 

Ҽмір етіп жіберді ме Хақ бұйырып»,  

Жҽбірейіл Халилге айтты ҿзім келдім, 

Ажыратып алмақ үшін жҽрдем беріп [143, б. 32]  
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– деп, бірер қажеті болса айтуын, оған кҿмектесуге келгенін айтқанда, 

Ибраһим: «Саған ешқандай қажеттілігім жоқ. Тек Аллаға ғана қажетім бар», – 

деп жауап береді. «Олай болса Аллаға қажетіңді неге айтпайсың?» – деп 

сұраған Жҽбірейілге Ибраһим: «Ҿзіне халім мҽлім. Алла маған жетеді, Ол 

нендей жақсы Ие» деп, нағыз Аллаға ғана сиынады. Ақын бұл жағдайды 

былайша суреттепті: 

Ибраһим бұл сҿзді айтты жауап беріп: 

«Баршасын құдіретімен тұрар кҿріп. 

Алланың күйдірмекке ҽмірі болса, 

Зҽредей арманым жоқ кетсем ҿліп [143, б. 32]. 

 

Ақын сол сҽттегі Алла тағала тарапынан болған мұғжизаны былай 

жырлайды: 

Ибраһим сол уақытта отқа жетті, 

Намрудтың кҿйлектері күйіп кетті. 

«Ия, от, Ибраһимды күйдірме?» деп, 

Бір Құдай құдіретімен нида
12

 етті. 

 

Жҽбірейіл Хақ ҽмірімен кҿктен еніп, 

Сипады қанатымен отты келіп. 

От іші бақ-бостан гүлзар болды, 

Ағашқа хулла
13

 жапқан миуа ҿніп [143, б. 33 ] 

 

Жырға негізгі арқау болған Құран Кҽрімдегі бұл мұғжизалы оқиға Ҽнбия 

сүресінің 69-70-аяттарында тҿмендегідей баяндалғанын кҿруге болады: 

 

«Әй от! Ибраһимға салқын, зиянсыз бол» дедік. Олардың Ибраһим (ғ.с) ға 

қастық істегілері келді. Бірақ ӛздерін сәтсіздікке ұшыраттық (Ҽнбия сүресі, 

69-70-аяттар). 

 

Бұл оқиға бүкіл адамзат баласына ҿнеге боларлық тарихи оқиға екені 

мҽлім. Тарихи деуіміздің мҽні оны ҽлемдердің Жаратушысы айтып отыр. Бізге 

Құран арқылы жеткен бұл қисса кейінгі дҽуірлерде талай шығармалардың 

ҿзекті тақырыбына айналған. Солардың бірі сопылық ҽдебиеттің асыл 

үлгілерінен саналатын ХІV ғасырда Ысхақ ата тарапынан жазып қалдырылған 

«Хадиқат ул-арифин» атты шығармада да кҿрініс беріпті. Шығарманың 

«Мағрифат жайлы сҿз» бҿлімінде автор Ибраһимның  (ғ.с.) Аллаға деген 

ықыласын осы оқиға арқылы айқындай отырып: «Ибраһим Халилуллаһдын 

сордылҽрки, не үчүн Намруд отыда күймҽдиң. Жауаб ҽйділҽрки, «Ҽл мухтариқ 

ла йҽхтҽриқ. Йҽ'ни, бір қҽтлҽ күйгҽнні робҽра күйдүрмҽс. Бҽс, бір кҿңілкім, 

муһҽббҽт дост ашығы күймҽс болса, дунйа отыдын һеч ҽсҽр уҽ зҽрҽр йеталмас 

[145, б. 98].  

                                                           
12

 үн, дауыс 
13

 киім, жабынғы 
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Мағынасы: «Ибраһим Халилулладан сұрады, неліктен Намрудтың отында 

күймедің? Жауап берді, бір мәрте күйген қайта күймейді. Яғни, жүрек 

ғашықтық жолда бір рет күйсе, оған дүние оты әсер ете алмайды».  

Шҽді Жҽңгірұлы шығармасындағы тағы бір ерекше сюжет, «Ибраһимның 

(ғ.с.) баласы Исмайылмен бірге Қағбаны тұрғызғаны» жайлы оқиға. Бұл  

жҿнінде Құран Кҽрімде:  

«Сол уақта Ибраһим мен Исмайыл (ғ.с.) үйдің (Қағбаның) ірге тасын 

кӛтере: «Бізден қабыл ет, күдіксіз Сен тілекті тым естуші, толық білушісің» 

деді» (Бақара сүресі, 127-аят) делінген.  

Аят тҽпсірлерін негізге алған ақын оқиғаны былайша жырлапты: 

 

Қағбаның ҽмір еткен ғимараты, 

Таспенен тамам болып бітті бҽрі. 

Алладан Ибраһимға илһам болды, 

Айналып тауап ет деп Байтулланы. 

 

Қаждағы парыз, уҽжіп, сүннеттерін 

Жҽбірейіл тағылым берді оның бҽрін. 

Қағбаны ата-ұғыл тауап қылып, 

Ҽмірін орындады бір Алланың [143, б. 88]. 

 

Бұл тақырыпты ерекше айтып отырған себебіміз, ақын адамзат тарихында 

ғасырлар бойы маңызды  рҿл атқарып келе жатқан, бүгінгі таңда миллондаған 

мұсылмандардың қасиетті орны саналатын Қағбаның тарихы жайлы Құран 

дерегін кҿркем сҿзбен оқырманға ұсынған.  

Ғалымдардың айтуынша, адамзат баласы тарихында жүз жиырма тҿрт мың 

пайғамбар болған. Ал ең соңғы дереккҿз болып табылатын Құран Кҽрімде 25 

пайғамбардың есімдері зікір етілген. Шҽді Жҽңгірұлы бұл шығармасында 

Алланың расулы Ибраһимның (ғ.с.) тарихымен  бірге онымен замандас, оған 

келген шариғатқа мойынсұнып, құлай қызмет жасаған Лұт  (ғ.с.) жҽне Һұд (ғ.с.) 

мен олардың ҿмір сүрген ортасы, қауымы, Лұттың (ғ.с.) халқын жерге 

жұтқызғаны жайлы оқиғаларды да жырға арқау еткен. Сонымен қатар, ақын 

Ибраһим Халилолланың заманында адамзат баласына ҽдет болған, бүгінгі таңда 

мұсылмандар түрлі құлшылықтарда жасайтын іс-ҽрекеттер туралы да хабар 

береді. Мысалы: 

Кҿп еді Ибраһимның қиссасы, 

Қылмаған мұнан бұрын ешбір кісі. 

Мазмаза
14

, мисуҽк
15

 қылмақ ыштан кимек, 

Ҽуелі ол нҽбидің қылған ісі. 

 

Суменен істеу истинжаны
16

, 
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 ауыз шаю 
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 тіс тазалағыш 
16

 ішкі жыныс мүшелерін тазалап жуу 
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Ҽуелі Халилолла қылған оны. 

Шаш алмақ, мұртын басмақ, тырнақ алу, 

Бұл істер ҽуел оның қылғандары. 

 

Аяққа кебіс кимек одан қалған, 

Бұл еді ғанимының
17

 малын алған. 

Алланың дҽргаһынан илһам болып, 

Ҽуелі Халилолла сүннеттелген. 

 

Ілгергі ҿткендердің бҽрі һҽмма, 

Сақалы тұрар еді болып қарша. 

Сақалға нышан болып ақ кірмектік, 

Ибраһим пайғамбардан қалған жана [143, б. 111]. 

 

Ақын міне, осындай маңызды тарихи деректерді кҿркемсҿзбен баяндай 

отырып, Ибраһимның (ғ.с.) қайтыс болуы жайлы оқиғалармен шығармасын 

аяқтайды. 

ХІХ ғасырдағы ҿзбек ҽдебиетінің Қоқан ҽдеби ортасындағы ҿзіндік орны 

бар, ҿзбек классик ҽдебиетінің дамуына салмақты үлес қосқан ақын –

Султонхон Адо. Негізгі мақсатымыз пайғамбарлар бейнесінің ақын 

шығармаларындағы кҿріністерін зерттеу болғандықтан бұл тарауда ақынның 

«Гапур» яғни «Сҿйле» ғазалына кҿркемдік, идеялық тұрғыдан баға берумен 

шектелуді, басқа да діни-ағартушылық бағыттағы шығармаларын алда 

жүргізілетін зерттеулерімізде қарастыруды жҿн деп таптық.  

Ғазал назира үлгісінде жазылғанымен ҿзіне тҽн идеясы мен мазмұны 

жағынан ерекше бағалауға лайық. Ақынның пайғамбарлар ҿміріндегі ерекше 

құбылыстардан хабар беретін кілт сҿздерді немесе Құран Кҽрім аяттарын 

ҿлеңге сыйғызуы, ең алдымен оның кемел ақындық тҽжірибесінен дерек берсе, 

бір жағынан оқырманға тың деректерді ұсынғанын кҿруге болады: 

 

Минг шубон кўрсат, яди байзоу Мусодин гапур, 

Ояти «анзур илайк» у Тури Синодин гапур  [146, б. 37]. 

 

Мағынасы: «Мың шопанды кӛрсет, бірақ қолы әппақ Мұса (ғ.с.) жайлы 

сӛйле, «анзур илайк» аятынан және Тур мен Сина тауы жайлы сӛйле». 

 

Классик ҽдебиеттің барлық жанрларында, ҽсіресе, ғазалдарда ҽдебиет 

теориясының кҿркем ҽдістерінен пайдаланудың пайдасы мол. Солардың бірі 

«талмих» ҽдісі. Талмих – араб тілінен «назар аудару», «кҿз қырын салу» деген 

мағыналарды бергенімен ҽдебиеттану ғылымының термині ретінде тарихи 

тұлға немесе аты аңызға айналған адамдар, сонымен қатар атақты 

шығармалардың кейіпкерлерін таныту мақсатында соларға тҽн бір құбылысты 

кҿркем үлгіде ықшамдап жеткізуге айтылады. Қазақ ҽдебиеттану ғылымында 

                                                           
17

 дұшпан 
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алғашқылардың бірі болып «Ислами ҽдебиет» жҽдігерлерін зерттеп, олардың 

идеялық-кҿркемдік, жанрлық ерекшеліктеріне назар аударып жүрген ғалым 

Тҿрҽлі Қыдыр талмихты ислами шығармаларға тҽн айшықтаудың бір түрі 

ретінде қарастырып, оған мынадай анықтама ұсынған:      

«Ақын немесе жазушының ҿз ойын дҽлелдеуде Құранның белгілі 

аяттарына, пайғамбардың танымал ҿсиеттеріне немесе ҽулие-ҽнбиелердің 

қанатты сҿздеріне сілтеме жасауы. Ең бастысы, ақын онда баяндалатын 

жағдайды (аяттағы, хадистегі) тура түпнұсқа қалпында емес, оны ҿз сҿзімен 

еркін жеткізеді» [87, б. 57] – дей отырып, ислами ҽдебиеттің ортағасырлық 

үлгісі Жүсіп Баласағұнның «Құтты білік» шығармасынан мысал келтіреді. 

Ақын Адо шығармаларында бұл ҽдістен ұтымды пайдаланған деуге 

болады. Бҽйітке назар аударайық:  

 

«Мың шопанды кӛрсет, бірақ қолы әппақ Мұса (ғ.с.) жайлы сӛйле, «анзур 

илайк» аятынан және Тур мен Сина тауы жайлы сӛйле» деп тұр.  

 

Бҽйіттің мағынасын терең түсіну үшін Құран Кҽрім тҽпсірлеріне жүгінуге 

тура келеді. Құранның бірнеше сүрелерінде Мұсаның (ғ.с.) қиссалары зікір 

етілген. Мысалы, «Кҽһф» сүресінде Мұса (ғ.с.) мен Қызырдың (ғ.с.) кездесуі 

оқиғасы баяндалса, «Қасас», немесе «Ағраф», «Таһа», «Шуғара», «Нҽмл» 

сүрелерінде жоғарыда ақын «мың шопанды кҿрсет» деп  еске салып отырған 

Мұсаның (ғ.с.) Мадиян қаласындағы ҿмірі, оның екі қызға кҿмектесуі, 

нҽтижесінде қыздардың қартайып қалған ҽкесіне шопандық қызмет етуі, уақыт 

ҿте келе қыздардың бірімен үйленуі жайындағы қиссаны еске салады. Сондай-

ақ ақынның «қолы ҽппақ Мұса» деп отырғаны Мұса (ғ.с.) мен Ферғаун 

арасындағы оқиғаларды бейнелейтін  «Таһа» сүресінің 22-аяттарын еске 

салады.  Ал, бҽйіттегі «анзур илайк» тіркесі Құранның «Ағраф» сүресінің 143-

аятында келетін Мұсаның (ғ.с.) «Сені кҿрейін» деген сҿзі.  Сонымен бірге Тур 

мен Сина тауы жайлы сӛйле» дей отырып, ақын Мұса жайлы маңызды тарихи 

оқиғалардан хабар бергісі келеді.  

Зерттеуші ғалым Ҿткірбек Мадумаров (Ўткирбек Мадумаров) бҽйіттің 

идеялық мҽнін айқындай келе: «Мұса (ғ.с.) Ферғаунның зұлымына сабырлық 

танытып, «Таухид» ілімін насихаттауда бүкіл қайрат-жігерін іске салды. 

Нҽтижеде, Алла тағаламен сҿйлесу бақытына қол жеткізді»[147, 403], – дейді. 

Мұсаға (ғ.с.) Алла тағаламен сҿйлесу бақыты бұйырғаны тарихи деректерден де 

белгілі. Аят тҽпсіріне назар аударсақ, бұл ғажайып оқиға Тур тауында болған. 

Сонда Мұса: «Раббым, маған Ӛзіңді кӛрсет, Сені кӛрейін», дейді. (Алла): 

«Мені, әсте кӛре алмайсың, бірақ тауға қара, сонда егер ол орнында тұра алса, 

сен де Мені кӛресің» деді. Сонда Раббы тауға елестеген сәтте, оны быт-шыт 

қылды. Мұса (ғ.с) да талып түсті. Есі кіре сала: «Сен пәксің, Саған тәубе 

еттім, әрі мен сенушілердің алғашқысымын» деді. Сондай-ақ, «Қолыңды 

қолтығыңа кіргіз, әппақ болып шығады. Бұл басқа бір мұғжиза [148, б. 313].  
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Жоғарыдағы аяттардан ҽрбір иманды жан ҿзіне тиісті ҿнегесін алуы 

мүмкін. Ақын да осындай ҿнегелі оқиғаларды сҿз ҿнерін сүйген жандарға 

кҿркем үлгімен жеткізген. Ғазалдың келесі бҽйітіне назар аударайық: 

 

Рҽузҽ деб келдинг чаман базмида, эй Идрис сен, 

Тубаю жҽннҽтні қой, қадду бҽладын гапур [146, б. 37]. 

 

Бұл бҽйітте ақын Ыдырыс пайғамбардан (ғ.с.) хабар береді. Ыдырыс (ғ.с.) 

– Құран Кҽрімде аты аталған 25 пайғамбардың бірі екені белгілі. Құранның 

«Ниса», «Мариям», «Ҽнбия» сынды сүрелерінен бұл пайғамбар туралы 

қиссаларды оқып үйренуге болады. Мысалы, «Мариям» сүресінің 56-аятында 

Аллаһ тағала Ыдырысты (ғ.с.) ҿзіне садық құлдардың бірі жҽне нҽби 

пайғамбарлардан болғанын айтады. Сондай-ақ, Пайғамбарымыз Мұхаммед 

(с.а.у.) Миғражға кҿтерілген кезінде тҿртінші аспанда Ыдырысты (ғ.с.) кҿргенін 

айтқан.  Бҽйіттің мағынасына мҽн берсек, ақын оқушыға Ыдырысты (ғ.с.) жҽне 

жҽннаттағы қасиетті Туба ағашы туралы айтқысы келеді. 

 

Еру кҿккҽ Хизру Исадын дема юрсун тірік, 

Ул лҽби жанбахш ила хатти Хизрадын гапур [146, б. 37]. 

 

Мағынасы: «Жер-кӛкке Қызыр мен Исаны тірі деп жар салудан гӛрі 

оларға берілген ұлы мұғжизалар туралы айт (сӛйле)». 

 

Ақын мұсылмандар арасында ойдан құрастырылған аңыз-ҽпсаналарға 

немесе «Тҽурат», «Інжіл» сынды адамдардың қолымен ҿзгеріске ұшыраған 

илҽһи кітаптарға сүйеніп Қызырды (ғ.с.) тірі деп санайтындар немесе адамзатқа 

бүгінге дейін сыры ашылмаған, Құрандағы Исаның (ғ.с.) кҿкке кҿтерілу 

оқиғасы мен оның қай кезде жер бетіне түсетіні жайлы айтқаннан «Ул лаби 

жонбахш» Исаның (ғ.с.) ҿлгендерді тірілткен мұғжизасын, «хатти Хизро» 

Қызырға (ғ.с.) берілген илҽһи ілім туралы айтуды ұсынған.  

«Талмих» ҽдісінің қазақ ҽдебиетінің белді ҿкілдерінің бірі Шҽді Жҽңгірұлы 

шығармаларында да қолданылғандығын кҿруге болады. Мысал ретінде Шҽді 

тҿренің ҿлім жайлы насихат термесін алуға болады. Мұнда ақын: 

 

Исадай саһиб нҽпсі болса демің, 

Халилдей отқа күймей тұрса тҽнің. 

Аспаннан фидия үшін қошқар түсіп, 

Исмайыл Забихулла болса намың, [149, б. 158] – дейді. 

 

Жоғарыда Адо ақын Иса (ғ.с.) пайғамбарды еске салған кезде «Ул лаби 

жонбахш» (ернімен сыбырлап ҿлілерді тірілткен) деп дҽріптесе, Шҽді «Исадай 

саһиб нҽпсі болса демің» (Иса сынды демің ҿлілерді тірілтетіндей күшті болса) 

деп дҽріптей отырып, Исаның (ғ.с.) мұғжизасын еске түсіреді.  
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Екінші жолда Ибраһимды (ғ.с.) оған Алла тағала берген ұлы сипаттың бірі 

«Халил – Алланың досы» сипатымен таныту арқылы Құран Кҽрімнің «Ҽнбия» 

сүресіндегі  залым патша Намрудтың Ибраһимді (ғ.с.) отқа жағуы, бірақ Алла 

Тағаланың: «Әй от! Ибраһимға салқын, зиянсыз бол» (Әнбия сүресі, 69-аят) 

деген ҽмірімен отқа жанбай қалу оқиғасын баяндауды мақсат еткен. Ал, үшінші 

жҽне тҿртінші жолдар Ибраһим (ғ.с.) мен ұлы Исмайылдың (ғ.с.) Алла жолында 

құрбандыққа баруы, алайда бұл Жаратушы тарапынан бір сынақ болғаны, Алла 

тағаланың аса қамқор, ерекше мейірімділігінің арқасында оларға мұғжиза 

кҿрсетіліп, құрбандық үшін қошқар жіберілгені сынды маңызды тарихи 

оқиғаларды оқырманға сҿз етеді.  

Жалпы Шҽді ақын бұл ҿлеңінде «ҿлім» деген ҿмірлік ақиқатты оқырман 

жүрегіне жеткізу үшін бар білімін салуға күш салған. Адам атадан бастаған 

Сүлеймен (ғ.с.), Айюб (ғ.с.), Иса (ғ.с.), Жүсіп (ғ.с.), Мұса (ғ.с.) сынды 

пайғамбарлардан бҿлек Аллаға кҽпір болған, пайғамбарды мойындаудан бас 

тартқан Ферғаун, Намруд сынды залымдардың бейнесін ашып кҿрсетеді: 

 

Перғауындай Құдаймын деп аузыңа алсаң, 

Шаддаттай жер жүзіне жҽннат салсаң. 

Намрудтай бір Алламен ұрыспаққа, 

Аспанға кҽркҽс
18

 мініп ұшып барсаң [149, б. 158],  

 

– дей отырып,  Құран кҽрім хабар берген шынайы тарихи оқиғалардан хабар 

береді. Осылайша, ҽрбір оқырманды Құранды оқып үйренуге бастайды. Себебі, 

Ферғаундай ҿзін Құдай санаған залымның, Шаддаттай Құдайдың ісін жерде 

қайталаймын деген патшаның, Намрудтай Құдайдың ҽскерімен соғысамын 

деген наданның оқиғалары тек «Қасиетті кітап» та ғана жазулы.  

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басында ҿмір сүрген, ортағасырлық сопылық 

ҽдеби дҽстүрдің ізін жалғап, Нақшбанди, Ясауи сынды сопылық ҽдебиеттің 

жолбасшыларын ҿздеріне ұстаз санаған классик ақындар шығармаларында 

«Пайғамбарға махаббат» тақырыбы молынан кҿрініс беріп отыр. Сондай 

ақындардың бірі Ҽзім қожа ишан.  

Ақынның классик поэзияның түрлі үлгілері мен қатар Ахмет Ясауи 

хикметтерінен ҽсерленіп жазылған хикметтері бҿлек кітап түрінде ХІХ 

ғасырдың соңына қарай бірнеше рет баспа бетін кҿрген. Мысалы, 1894 жылы 

Ташкентте басылған нұсқасын айтуға болады. Сондай-ақ, Ясауилік дҽстүрдің 

негізгі шығармасы болып табылатын «Диуаны Хикметтің» ХХ ғасырдың 

басында жарияланған жазба немесе баспа нұсқаларында да Ҽзім Қожаға тиесілі 

бірнеше хикметтер орналасқан. Бұл ақынның ҿлеңдері сол заманда халық 

тарапынан жоғары бағаланғандығының белгісі деп пайымдаймыз.  

Хикметтердің арасында ақынның екі хикметі толығымен Пайғамбарымыз 

Мұхаммедке (с.а.у.) арналған. Мысалы, 1-хикметінде: 

 

 

                                                           
18

 Ұшақ мағынасында 
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Нҽпсі шайтан үстем болып жолым тосты, 

Қолым ұстап жолға салың, ия, Мұстафа! 

Күннен күнге расуалығым шектен асты, 

Қолым ұстап жолға салың, ия, Мұстафа!  

... 

Ҽлсіз Ҽзім бұзықтығын енді түсініп, 

Қасірет отына жаны күйіп, жүрек жібіп, 

Нҽпсі зұлымынан жалбарынам сізге жылап, 

Қолым ұстап жолға салың, ия, Мұстафа [150, б. 21] – деп 

жырлайды. 

Ақынның Пайғамбарымызға (с.а.у.) арналған 2-хикметі де алғашқы 

хикметтің жалғасы іспетті кҿрінгенімен мұнда ақын ҽрбір мұсылманның Алла 

алдында мойнындағы бес парыздың бірі қажылық парызын орындау, сондағы 

жасайтын ғибадаттың рақаты мен Алла елшісінің (с.а.у.) басқан топырағын 

басып, жатқан жері «Рҽуза» ға кіру  ҿзінің ең ұлы арманы екенін жеткізгісі 

келеді: 

 

Медет қылғын, дүние түзеп, дін түзейін, 

Қағба рҽузаға үміттеніп бауырым езейін, 

Жолға түсіп тау мен теңіз, шҿл кезейін, 

Қолым ұстап жолға салғын, ия, Мұстафа! 

 

Қажылық, Ұмра амалына барып жетсем,  

Барша рүкін, шарттарын орындасам, 

Харам ішінде таңырқап зар жыласам, 

Қолым ұстап жолға салғын, ия, Мұстафа! 

 

Одан соң Мединеге барғым келед, 

Салауат, айтып Рҽузаға кіргім келед. 

Естен танып ҿзімді оған ұрғым келед, 

Қолым ұстап жолға салғын, ия, Мұстафа! [150, б. 23]. 

 

Міне, осындай Алла елшісінің (с.а.у.) адами ҽлеуетін, кҿркем ахлақы мен 

ҿмірлік ҿнегесін ҿз бойына сіңірген Ҽзими ақын ендігі хикметтерінде ҿлім мен 

ҿмірлік ақиқаттарды, Аллаға деген махаббат пен адамзатқа деген мейірім-

шапағатты жырлап ҿткеніне куҽ болдық. 

Ҿмірінде Алла елшісін (с.а.у.) ҿнеге тұтып, шығармалары арқылы оны 

халқына үлгі еткен түркі шағатай классик ҽдебиетінің белді ҿкілдерінің бірі – 

Зияууддин Каттақожаұлы Хазини тҿре Хоқанди болған. Шайырдың ҿмірі мен 

шығармашылығын тыңнан зерттеген ғалымдар А.Мадаминов жҽне 

А.Жорабаевтардың мҽліметтеріне қарағанда, Хазини 1867 жылы Қоқан 

қаласына жақын орналасқан Кенагас ауылында қарапайым шаруа отбасында 

дүниеге келген. Басқа бір деректерде ақынның Жаңақорған жерінде 1851 

дүниеге келген деген қате мҽліметтер бар. Ақынның ұрпақтарынан алынған 
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нақты деректер Хазинидің 1867 жылы дүниеге келіп, 1923 жылы қайтыс 

болғандығын нақтылайды [28, б. 10]. 

Хазинидің тегі Пайғамбарымызға (с.а.у.) барып тірелетіні жҽне 

ұстаздарынан алған кемел діни-сопылық жолындағы білімдері негізінде 

қалыптасқан адами болмысы оны шығармалары арқылы үнемі Алланың жолын 

насихаттауына, Мұхаммед Пайғамбарға (с.а.у.) деген сүйіспеншілігін 

хикметтері арқылы кҿрсетуіне жол ашқан. Мысалы, мына бір ҿлең жолдарында  

ақын Расул Аллаға (с.а.у.) жан пида еткісі келген ғашық кейпін танытады: 

 

Сизҽ жан фида ия хаят ҽн-нҽби, 

Қылай мҽн гҽда ия хаят ҽн-нҽби.  

Атыңыз – Мухҽммҽд, рҽсули Худа, 

Ки сіз Мустафа, ия хаят ҽн-нҽби [151, б. 98]. 

 

Мағынасы: Сізге жаным пида, ия ӛмірдің мәні болған пайғамбарым, 

Атыңыз – Мұхаммед, Алла елшісі, һәм Мұстафасыз, ия ӛмірдің мәні болған 

пайғамбарым. 

Мейірім мен шапағаттың жаршысы, Адамзаттың Сардары – Мұхаммед 

(с.а.у.) ҽлемдерге рахмет етіп жіберілген. Бұл жайлы Құран Кҽрімнің Ҽнбия 

сүресінің 107-аятында:  

«(Мұхаммед Ғ.С.) Біз сені бүкіл әлемге рахмет етіп қана жібердік» 

делінген.  

Алла елшісінің (с.а.у.) бұл ерекше қасиетіне ғашық болған Хазини 

мухаммасында: 

Икки алҽмдҽ ерурсіз асилҽргҽ рахнама, 

«Рахматан-лил-аламин», деб кҿз түтҽр рузи жаза, 

Қабриңиздҽ мауж ұрадұр  рҽхмҽти нұры Худа, 

Һҽр киши қылса зиярҽт, дҽрдігҽ тапғай дауа, 

Рҽузҽйи пакиңҽ келдім, ия расули Мустафа [151, б. 118], – деп 

жырлапты. 

 

Мағынасы: Екі дүниеде күнәһарларға шапағатшысыз, Жаза (махшар) күні 

«Әлемдердің рахметі» деп сізден үміт күтіп тұр, Қабіріңізде Құдайдың 

рахмет нұры шұғыласын шашып тұр, кім зиярат етсе, тапқай дертіне шипа, 

Пәк қабіріңіздің басына зиярат етуге келдім ия, Мұстафа (с.а.у.). 

 

Қиямет күні Пайғамбарымыздың (с.а.у.) шапағатшы болуы Құран Кҽрім 

аяттары мен хадистерде баяндалған. Мысалы, «Таха» сүресінің 109-аятында:  

«Сол күні Рахман рұқсат берген, сӛзін жақтырғаннан басқаның 

шапағаты пайда бермейді»  – делінсе, пайғамбардан риуаят етілген бірнеше 

сахих хадистерде Алла елшісінің (с.а.у.) Қиямет қайымда үмбеттеріне 

шапағатшы болатыны жайлы хабар береді. Пайғамбардың шапағатынан 

үміттенген ақын: 

Йығылса ҽууҽл-у ахыр ҿшҽл сахрайы махшарға, 
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Халайық эргашурлар барчасы хади-ю рахбарға, 

Тараххум қыл ошал саат бізніңдек аси музтарға, 

Барурмыз бҽрчҽ тҽшнҽ су тілҽб сақийи каусарға, 

Берҽр ҽһли саадатқа тасаддуқ, ия Расулуллаһ [151, б. 131], – дейді. 

 

Мағынасы: «Әуел-ақыр жаралыстың бәрі махшарда жиналса, 

Халайықтың баршасы ізгі жолбасшыға ереді, біздей аси құлға сол күні сен 

басшы бол, барамыз баршамыз шӛлдеп, кәусәр суын тілеп, оны берер ізгі 

құлдарға, саған жанпида, ия, Расул Алла». 

 

Ҽзими ақын сынды Хазини тҿренің де шығармалары тҽуелсіздік алғаннан 

соң ҽдебиеттанушылар тарапынан зерттеу нысанына алынып, жан-жақты 

талқыланып келеді. Ҽсіресе, ақындардың ислами ҽдебиетке қосқан үлесін терең 

зерттеп, түркітану саласында ғылыми айналымға қосу бір жағынан кҿне 

Түркістан халықтары ҽдебиетінің жаңғыруына себеп болса, екінші жағынан бұл 

ҽдеби мұралар бүкіл түркі жұртына ортақ жҽдігер ретінде тарихта қалатыны 

сҿзсіз. 

Қазақстанның Оңтүстік бҿлігі кҿнеден Исфижаб, Ясы, Отырар, Сауран, 

Тараз сынды ғылым мен мҽдениеттің орталығы ретінде танылған тарихи 

қалаларымен белгілі. Ҽсіресе, 2000 жылдан астам тарихы бар Мҽдинҽт ҽл-

Байза, Орынкент, Исфижаб аттарымен аталған бүгінгі Сайрам қалашығы 

ертеден Қожа Ахмет Ясауи, Мұхаммед ибн Юсуф Исфижаби, Хусамеддин 

Омар бин Бурхан ҽл-Исфижаби, Хажы Махмуд ҽл-Исфижаби, Қазы Байзауи 

сынды кҿптеген танымал ғұлама-ҽулиелерімен белгілі. 

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде ҿмір сүріп Пайғамбарға 

деген махаббаттың кҿркем үлгісін ҿмірі мен шығармаларында кҿрсетіп берген 

ақындардың бірі Молда Жүсіп Сайрами. 

Зерттеу тақырыбымызға сҽйкес, Сайрамидің діни-ағартушылық бағытта 

жазған ҿлеңдері, Аллаға деген шынайы сенім мен Пайғамбарымызға (с.а.у.) 

деген ерекше сүйіспеншіліктен туғандай. Ақынның Алла елшісіне (с.а.у.) 

арнаған мусаддасында: 

 

Эй, зати паки нури Аһад рҽһмҽти Худа, 

Хуршиди асманы кҽрҽм машриқи Худа, 

Кҽунҽйн бҽргузидҽси алҽмға муқтада, 

Эй мазһҽри инайҽти Хақ, сҽнгҽ жан фида, 

Үммҽтлариң гунаһ қолыда зар, Ҽһмҽда, 

Бұ күн шафаат этмҽсҽңіз, йа, Мустафа  [152, б. 132] 

 

Мағынасы: «Уа, Құдайдың рахметі, Ахадтың нұры, пәк тұлға, әлемдерге 

жолбасшы, Хақтың дәлелі саған жаным пида. Үмбеттерің күнәнің 

батпағында, уа Ахмет, бұл күні шапғат етпесең, уа Мұстафа!». 

Султанхан Адо, Ҽзім қожа ишан, Хазини, Жүсіп Сайрами, Шҽді ақындар 

ҽдеби мұраларының ҿзара ұқсастықтары мен үндестігін зерттеу, ары қарай 
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талдау жұмысын кейінге қалдырып, олардың ортақ мақсаттарын ғылыми ортаға 

жеткізу ҽзірге алға қойған мақсатымыздың орындалғаны дер едік.  

Орта ғасырлардан жалғасын тауып келе жатқан кҿне түркі классикалық 

ҽдебиеті ХІХ ғасырдың екінші жартысына қарай Түркістан ҿлкесінде алғашқы 

жҽдидтік кҿзқарастағы топтардың пайда болуына байланысты біраз 

ҿзгерістерге түсіп, сҿз ҿнері мен ҽдеби дҽстүрдің қайта жаңғыруына себеп 

болғаны белгілі. Ғасырлар бойы халықтың жүрегіне сіңіп кеткен ҽдеби 

шығармалар мазмұн мен түр жағынан байып, классик ҽдебиеттен ерекше 

ҿзіндік мазмұн мен мҽні бар ҽдебиет ортаға шықты. Бұл ҽдебиетті алып келген 

жҽдидтік ағым ҿкілдері ҿлкенің зиялыларынан құрылған Ыбырай Алтынсарин, 

Мҽшһүр Жүсіп Кҿпейұлы, Мағжан Жұмабаев, Мыржақып Дулатов, Махмуд 

қожа Беһбуди, Мунаууарқари Абдурашидхан ұлы, Абдулла Аулани, Садриддин 

Айни, Абдурауф Фитрат, Ысхақхан Ибрат сынды жан-жақты сауатты тұлғалар 

еді. Бұл ғалымдардың ізін жалғап танымал ғалым ҽрі саясаткер Алихан тҿре 

Сағуни Ислам тарихы мен Пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.а.у.) ҿмірлік 

ҿнегелерін насихаттаған «Тарихи Мухаммади» шығармасын жазды. Мұндай 

шығармалар жазылуының негізгі себебі, сол тұста империалистік саясаттың 

құрбанына айналып, орыстанып, ұлттық мұсылмандық рухы жоғалып бара 

жатқан қоғамға ҿзін қорғау үшін бірден-бір «идеологиялық құрал» қызметін 

атқаратын еңбектер қажет болуы еді.  

Ескі жүйеде қалыптасқан мектеп-медреселерде оқытылған Пайғамбарлар 

тарихы, Ғибадат Исламия, Ақаид сынды пҽндер жҽдид ғалымдары ашқан 

«усули жҽдид» жүйесіне негізделген мектептерде де толықтырылып негізгі пҽн 

ретінде оқу жүйесіне енгізілді. Адам атадан бастап ҿткен Пайғамбарлар мен 

Ислам тарихынан мол хабар беретін тарихи-педагогикалық мҽні бар 

шығарманың бірі, жҽдид ғалымы Абдулла Ауланидің «Мухтасар тарихи анбиѐ 

ва тарихи Ислом» (Пайғамбарлар жҽне Исламның қысқаша тарихы) немесе 

«Адам ғалейһи саламнан Мұхаммедке (с.а.у.) дейін ҿткен пайғамбарлардың 

қиссалары жҽне Исламның шығуы» атты тарихи шығармасы. Еңбек ең алғаш 

1910 жылы Ташкенттегі «Ильин» баспасында жарық кҿрген. Автордың 

мҽліметіне қарағанда, кітап үшінші жҽне тҿртінші сынып оқушыларына 

арналған.      

Шығарма «Наһну нақуссу алайка аһсанал-қасаси бима авһайна илайка 

һазал-қуръана ва ин кунта мин қаблиһи ламинал ғафилин» – деген «Юсуф» 

сүресінің 3-аятымен басталады.  

Мағынасы: «Ей, Мұхаммед (с.а.у) Саған бұл Құранды уахи етуімізбен 

ӛзіңе қиссалардың ең жақсысын баян етеміз. Әрине, сен бұдан бұрын хабарсыз 

едің».  

Прозалық үлгіде жазылған тарихи шығарма толығымен Құран деректерін 

басшылыққа ала отырып, алдымен Құран Кҽрімде ҿмірлік деректері келтірілген 

25 пайғамбарға (Исаға (ғ.с.) дейінгі) арналған қысқа тарихи оқиғаларды хикая 

түрінде баяндаса, келесі бҿлімдерде Пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.а.у.) ата-

тегі жҽне дүниеге келуі, тҽрбиеленуі, Басра қаласына сапары, Хадиша 

анамызбен некелесуі, пайғамбарлықтың басталуы, Меккеден Медине қаласына 
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кҿшуі, Бҽдір, Ухуд, Хандақ, Хайбар соғыстары, Худайбия келісімі, Умра 

қажылығы, Меккенің алынуы, қоштасу қажылығы, Алла елшісінің (с.а.у.) 

дүниеден ҿтуі, ол кісінің (с.а.у.) кҿркем ахлақы, ҽйелдері, олардан тараған 

ұрпақтары жҽне Алла елшісінен (с.а.у.) кейінгі тҿрт ҽділ патшамен байланысты 

тарихи деректер оқушы тіліне жеңіл ҽрі тартымды етіп берілген.   

Ҿзбек ҽдебиетінде ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы жҽдид ҽдебиетінің 

ірі ҿкілдерінің бірі Абдурауф Абдураһимұлы еді. Фитраттың «Мухтасар Ислом 

тарихи» атты еңбегі де тарихи шығарма ретінде танымал. Еңбек 

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) ҿміріне жҽне тҿрт ҽділ халифаға  қатысты 

кҿптеген тарихи деректерді ұсынумен Абдулла Аулани еңбегімен ҿзара үндесіп 

жатса, Пайғамбарымыз (с.а.у.) дҽуіріндегі кейбір маңызды тарихи оқиғалар мен 

Харижилердің пайда болуы, тҿртінші халифа Ҽлиден (р.а.) кейінгі Уммевилер 

мен Аббасидтер патшалығы, Кербала оқиғасы сияқты маңызды тарихи 

оқиғаларды оқырманға жеткізумен Аулани еңбегін толықтырып отырған. 

Пайғамбарлар немесе Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) ҿміріндегі елеулі 

мұғжизаларды жырға қосу дҽстүрі негізгі мақсаты Исламға қызмет жасауды, 

солай Алланың разылығына бҿленуді мақсат еткен ақындар шығармаларында 

кҿптеп кездесіп отыр. Ислами ҽдебиет тарихында қысқа сюжетті, терең 

мағыналы мұндай шығармалардың кҿптеп жазылуы олардың ғасырлар бойы 

қалыптасу барысында ҽдеби жанр деңгейіне жеткенін кҿрсетіп отыр. Мысалы, 

екі ҽлем Сардары – Мұхаммедтің (с.а.у.) дүниеге келуі жайлы жазылған 

шығармалар желісі «Мҽуліт Нҽби» немесе Расул Алланың (с.а.у.) ғибратқа 

толы ғұмырындағы мұғжизалы оқиғалардың бірі «Миғраж оқиғасы» жайлы 

жазылған шығармалар, сондай-ақ Алла елшісінің (с.а.у.) қырық хадисін ҿлең 

арқылы насихаттауды мақсат еткен шығармалар негізінде түркі халықтары 

ҽдебиет тарихында қалыптасқан жанрлардың бірі «Ҽрбағин» жанры деуге 

болады. Ендеше, оларға жеке-жеке тоқталсақ. 

Мҽуліт – араб тіліндегі «Мҽулид» сҿзі, сҿздікте «туылу, дүниеге келу 

немесе жаңа туған сҽби» деген мағыналарды білдіреді. Алла тағаланың ең 

сүйікті құлы ҽрі елшісі Пайғамбарымыз Мұхаммедтің (с.а.у.) дүниеге келген 

айына атау ретінде қалыптасқан діни термин деуге болады.  

Құран кҽрімнің Ахзаб сүресі, 56-аятында:  

 

«Пайғамбарға (с.а.у.) Алла рахымын тӛгіп, періштелер жарылқау тілейді. 

Ей, мүміндер! Пайғамбарға (с.а.у.) сендер де салауат айтып, сәлем 

жолдаңдар», – делінген. 

 

Жаратушы ҽмірін шынайы орындайтын мұсылмандар Алла елшісіне 

(с.а.у.) үнемі салауат жолдап, жыл сайын Алла елшісі туылған рабби-ул ҽууҽл 

айының 12-түнін Ол кісінің (с.а.у.) туған күні ретінде белгілеп, тіпті сол айды 

«Мҽуліт» айы деп ерекше қастерлеген.   

Расында да, Алла елшісінің (с.а.у.) дүниеге келуі, таңғаларлықтай 

мұғжизаларға толы болған. Араб жазирасында ұзаққа созылған құрғақшылық 

пен жұттан кейінгі жердің қайта гүлденуі, Ҽмина анамызға құрсағындағы 
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нҽресте жаратылыстың ардақтысы ҽрі ең кҿркемі, екі дүниенің мырзасы 

екендігі жайлы түстің аян берілуі, аяғы ауыр кезінде басқа ҽйелдерде болатын 

ауыртпалықтарды сезбеуі, сондай кереметтерден еді. Осы жҽне басқа да 

мұғжизалы оқиғаларды жырға қосқан ақындар шығармалары ҽдебиетте 

«Мҽуліт» жанрының қалыптасуына себеп болған болса, мұсылман ҽлемінде 

жыл сайын Алла елшісінің (с.а.у.) туған айында Оған салауаттар жаудырып, 

ерекше қадірлеп, қастерлейтін рухани танымдық кештер ұйымдастыру дҽстүрге 

айналды.  

Мҽулітте Алла елшісінің ҿнегелі ҿмірі туралы жазылған шығармалар 

оқылып, мадақ жырлар айтылады. Пайғамбардың туылған күніне арнайы 

жазылған шығармаларды «Мҽуліт шҽріп» деп атайды. Ҽдетте мҽулітте 

оқылатын жырлар қасида жанрының ҿлең құрылысымен жазылатындықтан да, 

кейде «Қасида» деп те аталады [153, б. 244].  

Түркітанушы ғалым Ниһад Сами Банарлы Мҽуліт жайлы алғашқы еңбек ІХ 

ғасырда ҿмір сүрген атақты хадис ғалымы Имам Тирмизидің «Шҽмҽил-и 

шҽриф» атты кітабы екендігін, сондай-ақ, «Мҽуліт» атауымен дүниеге келген 

алғашқы шығармалар ХІІ ғасырдың соңында атақты ғалым Ибну-л Жаузидің 

«Ҽл-Арус» немесе «Мҽулидун-нҽби», Ҽбул Қасым ҽс-Сҽбтидің «Ҽд-дурул-

муназзам фи мҽулидин-нҽбийил муъаззам» еңбектері мен ХІІІ ғасырдың 

алғашқы жартысында жазылған Ибну-л Арабидің «Мҽулидул-жисмани уҽр-

рухани», Ибн Диһяның «Китабут-Тенвир фи мҽулидис-сиражил-мунир», 

Замланканидің «Мҽулидун-нҽби» еңбектері екендігін алға тартады
 
[154, б.12].  

Кейінгі дҽуірлерде де араб ҽдебиетінде Мҽуліт жайлы қалам тербеген 

ақындардың шығармалары бұл саланың дамуына ҿзіндік үлес қосып отырған. 

Атап айтқанда, Мұхаммед бин Айюбтың «Ҽд-дуррҽтул-фабире» атты 

шығармаға жазған «Ҽр-Рҽузҽтун-нҽзирҽ» атты түсіндірме кітабы да 

Пайғамбарымыздың дүниеге келуі мен ҿмірі жайлы поэзия үлгісінде жазылған 

танымал еңбек. Сонымен қатар, Ҽл-Хҽйтҽми, Ҽл-Бҽуния, Ахмет бин Мұхаммед 

ҽл-Кҽсталани, Ҽл-Бҽрзҽнжи, Мұхаммед бин Жағфар ҽл-Каттани, сынды 

ғалымдардың «Мҽулидун-нҽби» шығармалары. 

Түркі халықтарының діни-сопылық ҽдебиетінде де Пайғамбарымыздың 

(с.а.у.) дүниеге келуін жырға қосқан біршама шығармалар жазылған. Мысалы, 

түрік ғалымы профессор Хасан Аксой «Türk edebiyatında Mevlidler» 

тақырыбында жазылған кҿлемді зерттеу мақаласында, бүгінге дейін Абди, 

Абдулкадир Нежиб, Ахмет, Бехишти, Ҽмири, Хамидуллаһ Хамди-

Акшемседдинзаде Хожаоғлы, Муради, Наһифи, Селаи Мутсафа, Шҽмси, 

Уисали, Яхия, Зати сынды жетпістен артық ақындардың «Мҽуліт» тақырыбына 

жыр жолдарын арнағандығын жазды [155, б. 759]. 

Кҿріп отырғанымыздай, түрлі кезеңдерде, ҽртүрлі мекендерде ҿмір сүрген 

шығармашыл ақындар «Мҽуліт» дҽстүрінің қалыптасуына, ерекше даму 

жолына түсіп, ҽлемдегі мұсылман үмбеттерінің Пайғамбарымызға (с.а.у.) деген 

сүйіспеншілігін арттыра түсуіне, Ұлы Жаратушының «...Ей, мүміндер! 

Пайғамбарға (с.а.у.) сендер де салауат айтып, сәлем жолдаңдар», – деген 

бұйрығын орындауға себеп болған.  
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Ҽдебиеттану ғылымында «Мҽуліт» ҿзіндік ерекше жанр ретінде 

қалыптасты. Ғалым Тҿрҽлі Қыдыр «Мҽуліттің – синкретті жанр екендігін айта 

отырып, оның себебін былайша түсіндірген: «Мҽуліт шҽріптерде пайғамбарды 

мадақтап, салауат айтылады (нағт), ғибратты ғұмырынан үзінділер оқылады 

(сияр), пайғамбарлық мұғжизалары қатарында кҿкке кҿтерілгені дҽріптеліп 

(миғражнама), ерекше қасиеттері (хилиҽ) мен кҿркем мінезі (шҽмаил) 

насихатталады. Сондай-ақ, мҽуліт белгілі бір мақам үстінде орындалып, бір 

сюжет не оқиға желісі аяқталар тұста пайғамбарға салауат айтылып, қошаметке 

тола жыр жолдары арналады. Мҽуліттің басқа діни жанрлардан айырмашылығы 

– тек қана ҿлең сҿзбен жазылып, белгілі бір мақам үстінде оқылатындығында» 

[153, б. 244].  

Біз зерттеп отырған кезең ҽдебиетінде  Орталық Азия, Түркістан ҿлкесі 

жҽне Қазақстанның солтүстік ҿлкелерінде Алла елшісіне (с.а.у.) арнап мҽуліт 

кештерін ҿткізу сияқты діни мерекелерді жариялы түрде жасау үрдісі «жардың 

жағасында тұрғандай» күй кешкенімен, үлкен ортада болмаса да, жер-жерлерде 

мҽуліт оқытылып отырғанын кҿне кҿз қариялар айтып отырады. 1951-1955 

жылдары СДРК-ның (Совет по делам религиозных культов) Қазақстандағы 

ҿкілдері Н.Сҽбитов жҽне Б.Жұмашевтардың есептерінде Қазақстан аумағында, 

оның ішінде Түркістан, Жамбыл, Шымкент ҿңіріндегі тұрғындар арасында 

«Мҽуліт»  айту ғұрыптары сақталғанын айтылып ҿтілген [65, б. 325]. 

Осылай, Алла елшісінің (с.а.у.) ҿмірін насихаттауды мақсат еткен ақындар 

«Мҽулид-нҽби», «Мҽулид-шҽриф» атымен шығармалар жазған. Сондай 

шығармалардың бірі Молда Жолдасбай Тҿребайұлы Хилуатидің «Мҽулудун-

нҽбий саллаллаһу алайһи уҽсҽллҽм» атты поэзиялық туындысы.  

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Түркістан ҿлкесінде 

қалыптасқан Бұхара, Қоқан, Хорезм, Ташкент ҽдеби мектептерінің ҿкілдері 

тарапынан жазылған шығармалар арасында діни-ағартушылықты мақсат еткен 

еңбектер кҿп болғанымен Алла елшісінің (с.а.у.) дүниеге келуін дҽріптейтін 

«Мҽуліт» тақырыбындағы шығармалар аз жазылғаны байқалады. Оның негізгі 

себебі, патшалық Ресейдің озбыр саясатына барып тірелетіні анық. Діни салт-

дҽстүрді түгелдей мансұқтауға кіріскен империалистік күштер Мұхаммед 

пайғамбардың (с.а.у.) туған күнін кең кҿлемде тойлауға рұқсат беріп 

қоймайтыны рас. Міне, осындай жағдайда да Исламды насихаттауды 

тоқтатпаған ғалымдар қайта бұл кезеңде түркі тілдерінде ауам халықтарға 

түсінікті болу үшін шығармалар жазуды қолға алған. Пайғамбардың мҽуліті 

жайлы да ертеден қолданыста келе жатқан араб ақыны Сейіт Жағфар Бҽрзҽнжи 

тарапынан жазылған араб тіліндегі «Мҽулид-и шҽриф» шығармасының орнына 

қоғамға ортақ түркі тілінде жазылған Мҽуліт шығармасы қажеттігін сезінген 

танымал ғалымдарының бірі Ленгери дамла ҿзінің белді шҽкірті Хилуатиге 

«Мҽулид-и Шҽриф» атты шығарма жазуды тапсырады. Хилуати де бұл 

жауапты іске ықыласпен кірісіп, ұстазының тапсырмасын ойдағыдай орындап 

шығады. Түркі шағатай ҽдебиетінде «Мҽулид-и Шҽриф түрки» атымен 

танылған бұл шығарма қысқа заманда ел арасында қолдан-қолға ҿтіп, бірнеше 
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рет баспа бетінде жарық кҿрген. Мысалы, 1899 жылы Истанбулда, 1908, 1911, 

1912, 1916 жылдарында Ташкентте басылған. 

Кеңес дҽуірінде мҽуліт оқу дҽстүріне тыйым салынған болса да халық 

арасында Хилуатидің мҽуліт шығармасы кеңінен тарағандықтан мҽжілістерде 

оқыла беретін. Ал тҽуелсіздік алған соң, Хилуатидің мҽуліт шығармасы кирилл 

ҽрпімен алғаш рет Хайруллаһ Қасым Элтүрк тарапынан 1994 жылы, кейінірек 

Абдулхамид Қурбанов тарапынан 2000 жылы ҿзбек тілінде баспаға 

дайындалған. 

Хилуати Алла тағаланың кҿркем есім-сипаттарын жырға қоса отырып Ұлы 

Жаратушыға мадақ айтып, Алла елшісіне (с.а.у.) салауат жолдап, шығарманың 

жазылу себебіне тоқталады. Мҽуліт шҽрифтің маңыздылығы, оны оқу мен 

оқытудың қасиеті жайлы сҿз етеді. Шығармада Мҽуліт жайлы кеңінен баяндала 

отырып, Пайғамбарымыздың (с.а.у.) дүниеге келуіндегі кереметтер, аспан мен 

жердің жарық болуы, анасы Ҽминаның Алла елшісін (с.а.у.) дүниеге алып 

келген сҽттегі жағдайы  былайша дҽріптелген: 

 

Ул тҽуҽллуд кечҽси кҿп уақиъат, 

Руй берді бениһайҽт муъжизат... 

 

Аминҽ дебдурки фҽрзҽндім Рҽсул 

Сҽруҽрі алҽм, шҽфиъи жүзу гүл. 

 

Туғулур түндҽ зҽмину асман, 

Болды раушан мисли хуршиди жаһан. 

 

Соңра бір ақ құш учыб тамдын түшіб, 

Келдійу йанымда олтурды қоныб. 

 

Ғайыбдын бір таифҽ пҽйда болыб, 

Бҽрчҽсі чүн ашықы шҽйда болыб. 

 

Мҽнгҽ тұтты қадахда шҽрбҽти, 

Меһрибанлықлар қылыб һҽм шафқати. 

 

Тҽшнҽлік отын ҿчүрдім нуш етіб, 

Рахат-у арам-у кҿп таптым ічіб [156, б. 33]. 

 

Мағынасы: Ол кісі (с.а.у.) дүниеге келетін түні кӛп оқиғалар, кӛп 

мұғжизалар  болды.. Әмина айтты: перзентім, әлемнің сардары, туылатын 

түні жер мен кӛк жап-жарық болды. Бір ақ құс келіп қасыма қонды, ғайыптан 

періште сипат махлұқтар пайда болып, ғашықтар сынды маған құрмет 

кӛрсетіп, ыдыста шербет ұсынды. Артықша мейірім-шапағат  кӛрсетті. 

Шербетті ішіп шӛлімді қандырдым, әрі кӛп рахатқа бӛлендім. 
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Алла елшісінің (с.а.у.) мұсылман үмбетіне қалдырған ең қымбат мұрасы, 

оның кҿркем ахлақы, адамзатқа деген махаббаты мен жаратылысқа деген 

мейірім-шапағаты болатын. Ақын Алла елшісінің (с.а.у.) ҿміріндегі мына бір 

оқиғаны былайша суреттейді: 

 

Кҿрді икки құш Мухҽммҽд шафқатын, 

Ҽйлҽгҽн мҽзлумлҽргҽ химмҽтін. 

Бірісі сілкінді болды Жҽбраил, 

Бірі Микаил кҿруң хукми Жҽлил [156, б. 44] 

 

Мағынасы: Құс кейпіндегі екі періште Мұхаммедтің (с.а.у.) жануарға 

кӛрсеткен мейірім-шапағатына тәнті болып, бірі сілкініп Жәбірейілге, ал 

екіншісі Микайыл періштеге айналды. Алланың үкімі – бір мұғжиза.  

Ақын Алла елшісінің (с.а.у.) ҿміріндегі басқа да кереметтерді жырға 

қосып, ҽр тақырып соңынан пайғамбарға салауат айтып отырып, шығармасын 

Аллаға мінҽжатпен аяқтайды: 

 

Ия, Илаһи хастайу бечарамыз, 

Фисқ-у исйан дҽштіда аууарамыз. 

Мҽъсийҽтдүр кечҽ-күндүз карымыз, 

Қалмады шҽрму-һҽйа-у арымыз, 

Үмрні беһудҽгҽ сҽрф ҽйлҽдүк, 

Фикр-и бҽдғҽ сийнҽни зҽрф ҽфлҽдүк, 

Бір нҽфҽс йадың қылыб ия Зүлжалал...  

Хилуатидек аси-йу діл хҽстҽні, 

Жүрму исйан дамигҽ пабҽстҽни, 

Афу ет, жүрму хатасын тамам, 

Неъмҽти дидари бергіл уҽссҽлам  [156, б. 53]. 

 

Мағынасы: «Уа, Тәңірім, әлсіз, бейшарамыз, бүлік пен күйік даласында 

босқа әуреміз, күндіз түні жасап күнә істерді, қалған жоқ ұят-арымыз. Ӛмірді 

босқа ӛткіздік, жаман ойға бойымызды алдырдық, бір сәт болса да ӛзіңді еске 

алайын, ия, Зүлжалал... Хилуатидей жүрегі күйген асының қатесін түгел 

кешіре гӛр, қияметте дидарыңды кӛруді жаза гӛр». 

Пайғамбарлар, ҽсіресе соңғы елші Мұхаммедтің (с.а.у.) ҿнегелі ҿміріне 

арнап кҿлемді шығарма жазған Шҽді Жҽңгірұлы «Мҽуліт» тақырыбына арнайы 

шығарма жазбаса да, «Сияр-Шҽриф» атты шығармасында Пайғамбарымыздың 

(с.а.у.) дүниеге келуіне, ондағы мұғжизаларға кеңінен орын берген. Мысалы, 

ақын тасаууф танымындағы күрделі мҽселелердің бірі болып табылатын «Алла 

тағала ҽлемді жаратудан бұрын Мұхаммед Пайғамбардың (с.а.у.) қасиетті 

нұрын жаратқан» деген идеяны қолдай отырып, шығармаларында оны 

насихаттағанын кҿруге болады. «Ан ҽзірет Расулул ҽкрамның нұр шҽрифiнiң 

жаралғаны баянында» деп аталатын бҿлімде: 

Ҽлемнен он сегiз мың ҽуел бұрын, 
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Жаратты Пайғамбардың Алла нұрын. 

«Ҽууҽлҽ мҽ халақаллаһу» нұрым деген, 

Хақында дҽлел болды хадис мұның. 

 

Аспан-жер, Ғаршы күрсi, Лаухы қалам, 

Сидра
19

 мен жҽннат, дозақ бҽрi тамам, 

Ол нұрдың тіфилiнен
20

 пайда болды. 

Жаралған он сегiз мың барша ғалам, [134, б. 49] – деп, Алла тағала 

соңғы елшісінің (с.а.у.) нұрын он сегіз мың ҽлемнен бұрын жаратқандығын алға 

тартса, ақынның «Ахуалы қиямет» шығармасының екінші бҿлімі толығымен 

осы тақырыпқа арнай отырып, ҿзінен бұрыңғы еңбектерде бұл жайлы 

мҽліметтер берілгенін еске салады: 

«Дҽқайиқул-ҽхбар»
21

 атты бір кітап бар, 

Араби лҽфзі
22

 бірлҽн айтып-дүрлар. 

Расулдың нұр шҽрифінің жаралғанын, 

Осылайша тҽусифімен
23

 қылған изһар [134, б. 21]. 

 

Молда Хилуати де Алла тағала бар жаратылыстан бұрын Пайғамбардың 

нұрын жаратқандығын жеткізеді: 

Хақ тағала зати бар ерді-йу бҽс, 

Ҿзгҽлҽр йоқлықда тайрун фил қафас. 

Ұл Мұхҽммҽд нұрыны ҿз нұрыдын, 

Халқ етгҽн ерді Раббил алҽмийн [156, б. 14] 

 

Мағынасы: Хақ тағаланың ӛзі ғана бар болатын, басқалар жоқтықта, 

тура қапастағыдай еді. Әлемдердің Раббысы Мұхаммедтің нұрын ӛзінің 

нұрынан жаратты. 

Сонымен қатар, Шҽді ақынның «Сияр-Шҽриф» дастанында бұл нұр 

пайғамбарлар арқылы оның ҽкесі Абдуллаға, содан соң Ҽмина арқылы 

Пайғамбарымызға (с.а.у.) кҿшкені айтылады: 

 

Абдулла сұлу едi артық түрi, 

Бар едi маңдайында Расул нұры. 

Ақырғы Пайғамбардың атасы деп, 

Яһудтер
24

 айтар едi танып мұны. 

 

Абдулла Ҽмина атты ҽйел алды, 

Ибраһим миллҽтiмен некелендi. 

Ҽуелi жолыққанда Абдулладан, 
                                                           
19

 кӛк 
20

 себебінен 
21

 Мұнда ақын Ислам дінінің танымал ғалымы Имам Абу Хамид Ғаззалидың «Дақайиқул әхбар уә Мәнақибул 

әбрар» (Жәннатқа жол немесе қиямет хабарлары) атты еңбегін қысқартып берген. 
22

 араб тілімен 
23

 баянымен 
24

 еврейлер 
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Расулдың Ҽминаға нұры барды [134, б. 53]. 

 

Мҽшһүр Жүсіп Кҿпейұлының «Пайғамбар нұры» атты хикаясында да 

пайғамбар нұрының Адам атадан бастап кейінгі пайғамбарлар арқылы 

Ибраһимға (ғ.с.), содан оның ұлы Исмайыл (ғ.с.) жҽне одан тараған ұрпақ 

арқылы Ғабдоллаға жеткені ҿлеңмен баяндалады. Сонымен қатар, 

Пайғамбарымыздың (с.а.у.) дүниеге келу сҽтіндегі анасы Ҽминаның жағдайы, 

ақ құстың жҽне бір топ қызметкердің келуі туралы Шҽді ақын да сҿз қозғап, 

Хилуати шығармасындағы бұл оқиғаны толықтыра түскен: 

 

Бiр ақ құс сол мезгiлде келдi жетiп, 

Сипады қанатымен iзет етiп, 

Ағзасы Ҽминаның тынышталып, 

Кҿңiлiнен қорыққандығы қалды кетiп. 

 

Сусамақ ғалыб
25

 болды Ҽминаға, 

Ап келдi бiр кесемен шҽрбат унға
26

. 

Ақтығы қарағанда сүт мысалы, 

Лҽззаты қант, ҽселден тҽттi жҽне. 

 

Ҽмина ол шҽрбатты iштi алып, 

Ағзасы рахаттанды мейiр қанып. 

Сол уақытта үйдiң iшi нұрға толды, 

Мысалы, шам жаққандай шұғылаланып. 

 

Есiктен кiрiп келдi бiрнеше қыз, 

Iлгерi кҿрмеп едi оларды ҽр кез. 

«Бiздердi қызмет үшiн жiбердi», – деп, 

Ҽдеппен қол қусырып айттылар сҿз [157, б. 56]. 

 

Шығармалары арқылы Мұхаммед пайғамбардың (с.а.у.) ҿмірлік ҿнегесін 

қоғамға үлгі еткен атақты ақын Мҽшһүр Жүсіп Пайғамбарымыздың (с.а.у.) 

дүниеге келген күнін «Хаятбақшы» дастанында былай жеткізеді: 

 

Раббиғ ул-аууал айынан он бірі ҿтіп, 

Он екіге дүйсенбі келді жетіп. 

Атқан таңмен таласа бірге туды, 

Ай мен күннен сҽулесі асып кетіп [157, б. 116]. 

 

Ал Шҽді ақынның «Сияр Шҽрифінде» бұл мҽселе былайша суреттелген: 

 

Расулдың талас болды туған күнi, 

                                                           
25

 үстем 
26

 оған 
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Хақиқат дүйсенбiнiң едi түнi. 

Раббиғ ул ҽууҽл
27

 айдың он екiншi, 

Түнi деп кҿп имамдар айтты мұны. 

 

Сол уақытта ҽуел баһар
28

 едi жана, 

Дүниенiң тазаланған бҽрi һҽмма. 

Ҽртүрлi гийаһтарда
29

 гүл ашылып, 

Бұлбұлдар айтар едi Хаққа сҽна [134, б. 55]. 

 

Ислам діні келмей тұрып арабтар арасында жыл санауын ҽйгілі 

оқиғалармен байланыстыратын дҽстүр қалыптасқан болатын. Сол дҽстүрге 

сҽйкес Пайғамбарымыз туылған жыл тарихта «Піл жылы» деп аталып кеткен. 

Имам Байһақи Ибн Аббастан (р.а.) жеткізген риуаятта да Мұхаммед (с.а.у.) 

«Піл жылы туылған. Шҽді ақын да «Асхаб фил жылдығында дүниеге ендi» деп 

отырғанының мҽнісі Алла елшісінің (с.а.у.) дүниеге келуіндегі сол бір 

мұғжизалы оқиғамен байланысты болуында.  

Йемен патшасы залым Абраһа Мекке қаласында орналасқан қасиетті 

Қағбаны қиратуды жоспарлап, оның орнына Йеменнен «Құллайыс» атты 

салтанатты шіркеу тұрғызады. Алайда, Қағбаға құлшылық жасаушылар ол 

құрған шіркеуге ағылар емес. Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) туылатын 

жылы Абраһа Қағбаны мүлде жою мақсатында үлкен ҽскер жинап, пілдерге 

мінген ҽскерімен  Меккеге қарай жорыққа шығады. Қалаға жақындағанда 

Абраһа ҽскерлері Меккенің ең атақты адамдарының бірі, Алла елшісінің (с.а.у.) 

атасы Абдулмутталибтің түйелерін ҿздерімен айдап ҽкетеді. Абраһа 

Абдулмутталибке ҿкілін жіберіп, Қағбаны бұзу үшін келгенін жеткізеді. 

Абдулмутталиб Абраһамен кездесіп, ҿзінің түйелерін қайтаруды сұрайды. 

Сонда Абраһа Мекке ақсақалының бұл сҿзіне таңғалып: «Мен сендердің ата-

бабаларың құлшылық жасайтын қасиетті мекендеріңді жоямын деп келіп 

тұрмын, ал сен болсаң менен арзымайтын екі жүз түйеңді сұрап тұрсың!» – 

дейді. Сонда Абдулмутталиб: «Түйелердің иесі мен, ал Қағбаның иесі бар, Ол 

оны ҿзі қорғайды!» – дейді. Абраһа түйелерді қайтарып, Меккеге қарай кірмек 

болғанда ҽскердің алдында келе жатқан үлкен піл жүрмей қояды. Йеменге не 

шығысқа қарай бұрса, шапшаң жүріп кетеді де, Қағбаға бұрса табанын тіреп 

тұрып алады. Сол уақытта Алланың қалауымен аспаннан Абабил құстары 

ұшып келеді де тұмсығы мен қанатындағы тастарды Абраһа ҽскерлеріне 

тастайды. Осылайша, қалың ҽскер опат болып, Абраһаның ҿзі де ауруға 

шалдығып мерт болады. Бұл оқиға жайлы ең сенімді дерек – Құран Кҽрім. 

Қасиетті кітаптың «Фил» сүресінде бұл оқиға Алла елшісініе (с.а.у.) ескерту 

ретінде жіберілген. 

Тақырыпты зерттеу барысында міне, осы сынды Алла елшісі (с.а.у.) 

дүниеге келгендегі тарихи ҽрі кереметке толы оқиғалар қазақ-ҿзбек 
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ақындарының жырларына арқау болғанына кҿз жеткіздік. Бұған негізгі себеп 

Хилуати, Шҽді, Мҽшһүр сынды ақындардың рухани білім алған мектептерінің 

бір болғаны деп білеміз. Міне, осы ақындар халық арасында мұндай мұғжизалы 

оқиғаларды кеңінен таратып, «Мҽуліт» мерекесі жыл сайын тойланатын 

дҽстүрге айналды. Тҽуелсіздік алғалы Қазақстан Республикасы 

мұсылмандарының діни басқармасы тарапынан жыл сайын ҿткізіліп келе 

жатқан дҽстүрлі «Мҽуліт» іс-шаралары халықтың Пайғамбарымызға деген 

сүйіспеншілігін оятуына себеп болуда. Бұл жағдайда тарихымызда ҿткен 

ақындарымыз тарапынан жазылып қалдырылған, бүгінгі таңда ҽлі зерттеуге 

алынбаған мҽуліт шығармаларын халық игілігіне пайдалану, Ислами ҽдебиет 

тарихында бабаларымыздың жазған еңбектерін қоғамға жария ету, насихаттау 

алда атқару қажет болған қызмет екені сҿзсіз. 

Адамзаттың ардақтысы – Мұхаммед пайғамбардың (с.а.у.) басты 

айырмашылығы – оның пайғамбарлық қасиеті мен ҿзіне берілген ерекше 

мұжизалары десек, бойындағы ізгілік пен мейірімге бастайтын сабырлылық, 

туралық, байсалдылық секілді кҿркем мінездері ардақты болуға лайық 

қасиеттерден еді. Айналасындағы барлық замандастары пайғамбарлық 

келместен-ақ «Сенімді Мұхаммед» («Мухҽммҽдул-ҽмин») деп атауы да босқа 

емес. Ал, пайғамбарлық келгеннен кейінгі жүзеге асқан түрлі мұғжизалары сол 

заманның ҿзінде жұртшылыққа кең тарап, пайғамбарды мойындаған ҽрбір 

мұсылман жүрегінде оған деген ерекше мейірім ұялатса, бойында ақындық 

дарыны бар сҿз шеберлері кҿркем ҽдебиет арқылы пайғамбар ҿміріндегі 

мұғжизаларды кеңінен жырлады.  

Алла елшісінің (с.а.у.) болмысы мен табиғаты, ерекше мұғжизалары ҿлең 

сҿзбен ҿрнектелген туындылар «хилиҽ» (адамның болмыс бітімі, келбеті), ал 

кҿркем мінездері жырланған шығармалар «шҽмаил» (кҿркем мінез, жақсы 

қасиет) деп аталады. Осыдан шығып, кейбір ғалымдар пайғамбардың 

болмысына тҽн қасиеттері мен мұғжизалары суреттелген шығармаларды бҿліп-

жармай, бҽрін «хилиҽ» тақырыбындағы шығармалар аясында қарастырған [153, 

243]. Ҽдеби кҿркем шығармаларда да кейбір ақындар пайғамбардың барлық 

мұғжизаларын тізбектеп кҿлемді шығарма жазса, кейбір шайырлар бір ғана 

мұғжизаны суреттеп беруге тырысты. 

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) ҿміріндегі елеулі мұғжизалардың бірі – 

Миғраж оқиғасы. Миғраж – арабша «саты», «баспалдақ» дегенді білдіретін 

қасиетті ұғым. Миғраж сҿзінің түбірі араб тіліндегі «уруж» яғни «кҿтерілу» 

сҿзі. Осы түбірден миғраж – «кҿкке кҿтерілу сатысы» мағыналары келіп 

шығады. Миғраж оқиғасы туралы Құран кҽрімнің бес жерінде (15/14; 32/5; 34/2; 

57/4; 70/4) сҿз болса, екі орында «Меариж» яғни «сатылар» (70/3; 43/3) 

мағынасында зікір етілген [158, б. 230].  

Шарғи мағынасында Хазірет Мұхаммедтің (с.а.у.) Жҽбірейілмен (ғ.с.) бірге 

пыраққа мініп, белгілі бір сҽт ішінде Мекке қаласынан Құддысқа баруы «Исра» 

деп аталады да, ол жерден жеті қабат аспанға сапар шегуі, аспанның ҽрбір 

қабатында ҿзінен бұрын ҿткен пайғамбарлармен кездесуі, жҽннат пен тозақты 

кҿруі, Сидрҽтул-мунтаһаға кҿтеріліп, Жаратушының бүкіл мұсылман үмбетіне 
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парыз етіп бұйырған «Намаз» құлшылығын аманат ретінде қабылдауы, 

үмбетіне шапағат ету құқығының берілуі сынды кҿптеген мұғжизалы 

оқиғаларын қамтыған термин ретінде «Миғраж» мұғжизасы қолданылады.  

Пайғамбарымыздың (с.а.у.) қасиетті сапарында орын алған міне, осы 

керемет мұғжизалары бұл тақырыпқа кҿптеген шайырлардың ат басын бұрып, 

пайғамбардың ҿнегелі ҿмір жолын адамзатқа үлгі етуіне негіз болды. Ҽдебиетте 

мұндай шығармалар «Миғражнамалар» деп аталады. Түркі халықтары ислами 

ҽдебиетінде «Миғражнамалар» жеке жанр деңгейіне кҿтерілген. Ғалым 

Т.Қыдыр Пайғамбардың миғражын ҿлеңмен насихаттаған «Миғражнамалар», 

негізінен, үш композициядан тұратынын жазады. Олардың алғашқысы – Исра. 

Мұнда  Пайғамбарымыз қысқа уақытта пырақпен  Мекке қаласынан Мешіт 

Ақсаға барып, онда екі ракағат намаз оқыған. Ал, келесі оқиға – Миғраж. 

Мұнда Алла елшісінің (с.ғ.с.) кҿкке ұшуы, пайғамбарлар һҽм періштелермен 

байланыста болуы, Сидратул-мунтаһаға шығып, Алла дидарын кҿруі 

жырланады. Үшіншісі – «Нузул», яғни, пайғамбар Миғраждан қайта оралған 

сҽтте жер бетінде орын алған бірнеше оқиғаларды кҿруі, содан ҿз үйіне қайта 

келуі жырланады.  

Сопылық ҽдебиетте Баязид Бистамиден бастаған сопылар миғраж 

кҿргендерін айтатын болған. Жалпы миғраж термині сопылық ҽдебиетте 

рухтың жоғарылауы мен рухани сапар ретінде қолданылған, яғни рухтың 

Аллаға қарай кҿтерілуін миғраж деп атаған. Миғражда «түсу, кҿтерілу» ұғымы 

бар. Ҽзірет Адам жер жүзіне түсірілді, ҽзірет Мұхаммед кҿкке кҿтерілген. 

Барлық мүминдер намаз кезінде (ғибадат кезінде) рухани жҽне мағынауи 

миғраждан үлес алады. Ҿйткені құлдың Аллаға ең жақын кезі, сҽждеге барған 

кезі болып есептеледі. 

Ғалым Метин Акар (Metin Akar) түркі халықтары ҽдебиетінде бұл 

тақырыпта алғаш рет қалам тербеген шайыр Сүлеймен Бақырғани (Хакім Ата) 

екенін айтса, зерттеулеріміз қорытындысында бұл тақырыпта алғаш рет сҿз  

қозғаған ақын – сопылық поэзияның негізін салушы, данышпан, ойшыл Қожа 

Ахмет Ясауи екені белгілі болды. Бұл пікір ғалым Мехмет Темизкан (Mehmet 

Temizkan) тарапынан да қолдау тапқанын кҿруге болады [159].  

Ясауи ҿзінің «Хикаяти меъраж» деп аталатын хикметтерінің тізбегінде 

былай жырлаған: 

 

Ҽйа достлар, баян ҽйлҽй Хақ расулдын, 

Үммҽт болсаң ештіб дуруд ҽйтиң достлар. 

Ул «Раһмҽтҽн лил ҽлҽмин» жузу куллдін, 

Үммҽт болсаң ештіб дуруд ҽйтиң достлар... 

 

Хикмҽт қылды «Меъраж» сҿзін Құл Хожа Ҽхмҽд, 

Шүкрилиллаһ Мустафаға қылды фҽрзҽнд. 

Арслан бабам хурма беріб қылды хурсанд, 

Чін үммҽтсен ештіб дуруд ҽйтиң достлар [24, б. 71]. 
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Мағынасы: «Ей, достарым, Хақ Расулы (Алла елшісі) жайлы сӛз қозғайын, 

егер оған үмбет болсаң, мұны естігенде мақтау айт. Ол әлемдердің рахметі, 

шапағатшысына үмбет болсаң, мұны естігенде мақтау айт. Құл Қожа Ахмет 

Миғраж оқиғасын хикметпен баян етті, Аллаға шүкір Мұстафаның 

ұрпағынан болуды жазды. Арслан бабам құрма беріп қуантты, шын үмбет 

болсаң, мұны естігенде мақтау айт». 

Ясауидің атақты шҽкірттерінің бірі, Сүлеймен Бақырғани де Алла 

елшісінің (с.а.у.) ҿміріндегі осы бір елеулі оқиғаға арнап «Миғражнама» атты 

шағын поэзиялық туынды жаратты. Хакім ата: 

Құл Сүлеймен хош айтты, 

Расул миғражын жайды, 

Расул миғражын айтып, 

Досына жҽдігер қойды-йҽ, – [144, б. 162] деп жырлаған. 

 

Ғалым Чағлар Дениз (Çağlar Deniz) атақты Ҽмір Темірдің ұлы Шаһруһтың 

арнайы тапсырмасымен 1436 жылы Мир Хайдар есімді сарай ақыны 

«Миғражнама» атты кҿлемді шығарма жазып, Герат қаласында Малик Баһши 

тарапынан хатқа түсірілгенін, ол 1673 жылы Антони Галланд тарапынан сатып 

алынып, Францияның Колберт кітапханасына тапсырылғанын айтады. Сондай-

ақ ғалым, бүгінгі таңда Париж қаласындағы Ұлттық кітапханада сақтаулы бұл 

еңбек сол Шаһруһ тарапынан жаздырылған нұсқа екені туралы деректі ұсынған.   

[158, б. 262]. Бұл тарихи деректі басқа да түркітанушы ғалымдар толықтыра 

түскен. Мысалы, «Миғражнама» шығармасының ғылымға белгілі екі нұсқасы 

жайлы тілші ғалым Саадет Чағатай (Saadet Çağatay): «Алғашқысы ұйғыр 

ҽрпімен жазылған Франция нұсқасы, екіншісі араб ҽрпімен жазылған Истанбул 

нұсқасы. Ұйғыр ҽрпімен кҿшірілген мҽтін 1436 жылы Гератта Малик Баһши 

тарапынан хатқа түсірілген»
 
[160, б. 175 ] десе, ғалым Жиһан Доған (Cihan 

Doğan) шығарманың араб ҽрпімен жазылған нұсқасын Павет де Куртилле (Pavet 

de Courtille) есімді аудармашы француз тіліне аударғанын жазады [161, б. 55]. 

Ал, ғалым Грубер (Gruber) Миғражнама еңбегінің бұл нұсқасы жайлы былай 

дейді: «Шығарманың ұйғыр тіліндегі нұсқасы Тимуридтердің саяси-

экономикалық, мҽдени-рухани тұрғыдан кемелденген тұсында Сұлтан Шаһруһ 

заманында жазылған. Бұл шығарманың Сұлтан Шаһруһ заманында жазылуы 

оның Миғраж оқиғасына қызығушылық танытқанынан ғана емес, керісінше 

ата-бабаларынан келе жатқан ескі моғол дҽстүрлерінен түгелдей бас тартып, 

мемлекетін хақ дін Ислам шариғатымен басқаруды мақсат еткендігінен жҽне 

Құран мен хадиске негізделген «Миғражнама» шығармасын насихаттаудан 

туған» [162, б. 266].  

Орталық Азия жҽне Қазақ даласында діни-ағартушылықты мақсат еткен 

ақындар шығармаларына үлгі болған Алтын Орда ҽдеби жҽдігерлерінің асыл 

жауһарынан болып табылатын Насируддин Бұрһануддин Рабғұзидің «Қиссас 

ул-ҽнбия» (Пайғамбарлар тарихы) еңбегі де Миғраж оқиғасын кҿркем сҿзбен 

суреттеген. Ал, сол дҽуірде сопылық ҽдебиеттің танымал ҿкілдерінен 

саналатын, Сопы Аллаяр да «Сҽбҽтул ажизин» атты еңбегінің «Пайғамбарларға 
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сенім» бабында Алла елшісінің (с.а.у.) миғраж оқиғасына кеңінен тоқталған. 

Ақын: 

Мухаммадким, эрур афзалу асдақ,  

Эрур бешак шаби меърожи бар хақ [163, б. 17] 

 

Мағынасы: «Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбарлардың арасындағы Аллаға ең 

жақыны, әрі дәрежесі аса биігі. Алла ӛзінің сүйікті досына миғраж түнін 

сыйлық етті» дей келе, бұл оқиғаның шын мҽнінде ҿмірде болғандығына, 

шынайы түрде сеніп, жүрекпен растауымыз қажет екендігін ескерткен: 

 

Бариға сидқимиз, иқроримиз бор,  

Эмас хеч қайси иш Тангрига душвор [163, б. 17]. 

 

Мағынасы: «Миғраждың ӛзіне де онда кешкен оқиғалардың баршасына да 

шынымен-ақ болып ӛткен оқиға деп сенеміз, әрі хақ деп тілмен растаймыз. 

Ӛйткені, бұлар жайлы ашық аяттар мен хадистер келген. Сондай-ақ Хақ 

Тағала үшін мұндай жағдайларды бой кӛрсеттірудің еш те бір қиыншылығы 

жоқ». 

Алтын Орда кезеңі ҽдеби жҽдігерлерінің тағы бір үлгісі Маһмұд ҽл-

Кердеридің «Наһджул-фҽрадис» (Жұмақтардың ашық жолы) атты еңбегі. Бұл 

еңбектің жетінші бабы толығымен Алла елшісінің (с.а.у.) Миғражына арналған 

[106].  

Біз зерттеп отырған кезең қазақ-ҿзбек ҽдебиеттерінде Пайғамбарымыздың 

«Миғраж» мұғжизасы жайлы Мҽшһүр Жүсіп Кҿпейұлы арнайы шығарма жазса, 

Шҽді Жҽңгірұлы, Жүсіп Сайрами сынды ақындар ҿз шығармаларында Миғраж 

оқиғасына арнайы тоқталған. Ыбырай Алтынсариннің «Шараитул ислам» 

еңбегінде бұл мұғжиза жайлы қысқа мҽлімет ұсынылған.  

Діни-ағартушы ақын ретінде қазақ жазба ҽдебиетінде ҿзіндік жол салған 

тұлға, ҿмірін ұрпағына рухани мұра қалдыруға арнаған ойшыл – Мҽшһүр Жүсіп 

Кҿпейұлы дүниетанымында иманның орны ерекше. Ал, иманның негізгі 

шарттарының бірі болып табылатын «Пайғамбарларға сенім» мҽселесі де 

қоғамның рухани тҽрбиесімен айналысқан ұстаз үшін маңызды болғанын ақын 

шығармашылығын зерттеу барысында кҿз жеткізіп отырмыз. «Бес жастан 

«бисмиллҽ» деп жаздым хатты, бұл тағдыр жастай тиді маған қатты» деп ақын 

жазғандай, бес жасынан молдадан хат таныған Адам Жүсіп алғаш Баяндағы 

Нҽжмеддин хазіреттен сауатын ашса, 8 жасында Қамариддин хазіреттің берген 

тағылымымен білімін шыңдай түскен. Ал, Бұхарадағы жоғары оқу орнында 

алған діни білімдерінің нҽтижесі оның нағыз Ислам ғылымы жолында пісіп 

жетілуіне себеп болғандай. Мҽшһүр Жүсіп ҿзінің «Миғраж» атты 

шығармасында: 

Ҽуелі бисмиллада сҿзім басы, 

Тыйылмас булықса да кҿздің жасы. 

Миғражын ҽн хазіретінің тамаша қып, 

Сҿйлеген ақын Мҽшһүр хикаясы. 
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Құдайым жарылқай ма кҿптен, аздан, 

Ойым бар келсе күшім, Қағба қажыдан. 

Жарандар құлақ салып тыңдасаңыз, 

Азырақ сҿз қозғайын Миғраждан [164, б. 146] – деп, Миғраж 

оқиғасын қазақ даласында қайта жаңғыртты. Ал, ақын Жүсіп Сайрамидің 

қолжазбаларын парақтағанымызда, Пайғамбарымыз Миғражына арналған мына 

ҿлең жолдары ақындардың бұл тақырыптан хабарсыз емес екендігін тағы бір 

рет дҽлелдеп берді: 

 

Бір кечҽ бардың һҽрҽмдін Мҽсжіді Ҽқсағача,  

Хҽмраһиң Руһул қудс та алами балағҽчҽ,  

Күрсийу лауһу қалам, ҽрші ула ҽлағҽчҽ,  

Сҽйр қылдың қаба қҽусҽйнҽу «ҽу ҽдна» ғҽчҽ,  

Лүтф қылса хақ мҽнгҽ тҽуафи һҽрҽм, йа, Мұстафа,  

Рҽузҽи пакиңгҽ барсам, дидҽ нҽм, йа, Мұстафа [152, б. 135]. 

 

Мағынасы: Бір түнде Харам мешітінен Ақса мешітіне дейін бардың, 

Жолдасың Руһул Құдус (Жәбірейіл) Күрси мен Лауһул қалам һәм Аршы Ағлаға 

дейін апарды. Сайрандадың Қаба қаусайн мен «Әу әднаға» дейін. Ия, 

Мұстафа, Хақ тағала бұйырса маған Қағбаны тәу етуге, қасиетті қабіріңе 

барсам деймін, ия, Мұстафа. 

Ҿз ішінде кҿтерілген тақырыптарының сан алуандығы, сондай-ақ 

сюжеттерінің тартымдылығы жағынан кҿптеген ақындар шығармаларына негіз 

болған «Миғраж» оқиғасы ислами ҽдебиет тарихында жеке жанр ретінде 

қалыптасты деуге болады. Алла елшісінің (с.а.у.) ғибратты ғұмырындағы бұл 

керемет оқиғаның ҽлі де болса адамзатқа ҿнеге болар тұстарын зерттеу, ҽдебиет 

тарихы тұрғысынан арнайы ҽдеби жанр ретінде қарастыру алдағы уақыттың 

еншісінде екенін ғылыми ортаға ескерткіміз келеді. 

Ислам діні қоғамның ажырамас бҿлігіне айналып, илҽһи кітапты адамзатқа 

кҿркем үлгімен жеткізген Пайғамбар Мұхаммед Мұстафаның (с.а.у.) сҿйлеген 

сҿздерін, ҿзі жасап кҿрсеткен жҽне мақұлдаған іс-ҽрекеттерін  сахабалар ҿз 

ҿмірлеріне үлгі етіп, оны басқаларға ҿнеге ете бастаған алғашқы кезеңдерде 

бүгінгі Ислам ғылымының үлкен бір саласына айналған «Хадис» ғылымы 

қалыптасу процесін бастаған еді.  

Ұлы Жаратушыға қарай баратын ақ жолды кҿрсеткен Аллаһ елшісі 

Мұхаммед Мұстафаның (с.а.у.) сҿздері мен іс-ҽрекеттерін білдіретін хадис пен 

сүннет Ислам деген даңғыл жолдың Құраннан кейінгі негізі болып қаланды. 

Алла елшісінің (с.а.у.) сҿйлеген сҿздерін оқып үйрену, оны ҿмірлік 

қағидаға айналдыру – ҽр мүминнің басты міндеті саналып, ҽдебиет майданында 

жыр жазған ақындар халықтың кҿкейіне тез қонып, ұзақ сақталуы үшін Алла 

елшісінің сҿздерін кҿркем сҿзбен ҿрнектеп беруге кҿшті. Ондағы мақсат – Алла 

елшісінің (с.а.у.) ҿнегелі ҿсиетін қоғамға насихаттап, Алла ризалығын табу, о 

дүниеде пайғамбардың шапағатына бҿлену болды.  
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Ислам ҽлемінде Аллаһ елшісінің (с.а.у.) хадистерін зерделеп, еңбек жазған 

ғалымдар кҿбейді. Солардың арасында пайғамбардың қырық хадисін арнайы 

түрде алып, оған түсіндірме жазған немесе ҿлеңмен кҿркемдеген дҽстүр 

қалыптасты. Имам Ғазалидің «Қудси қырық хадис», Имам Науауидің «Қырық 

хадис» секілді еңбектерін солардың мысалы ретінде атап ҿтуге болады. 

Ғалымдар пайғамбардың хадистерін қара сҿзбен талдап жеткізсе, ақындар ел 

арасына ҿлең сҿзбен ҿрнектеп таратты. Соның нҽтижесінде ҽдебиетте 

«Ҽрбҽғин» ҽдеби дҽстүрі дүниеге келді.  

«Ҽрбҽғҽ» – араб тілінде қырық деген мағына бергенімен де, ҽдеби термин 

ретінде пайғамбардың қырық хадисін кҿркем сҿзбен насихаттауды айтады [153, 

б. 244]. «Шығыстың белгілі ҽдеби зерттеулерінде алғаш «Ҽрбҽғин» құрастыру 

дҽстүрін бастаған ақын хижра жыл есебімен ІІ ғасырларда ҿмір сүрген Мервтік 

ғалым Абдуллаһ ибн Мубарак екендігі алға тартылған. Кейінгі ғасырларда бұл 

дҽстүр жалғасын тауып, араб, парсы жҽне түрік ақындары мен ғалымдары ҿз 

тілдерінде «Ҽрбҽғин» жазуды қолға алған. Ғылыми түрде ҽртүрлі тілдерде 

«Ҽрбҽғин» жазған 100 ге жуық ақындардың аттары белгілі» – дейді зерттеуші 

ғалым Мехмет Емре
 
[165, б. 4]. 

Поэзия үлгісімен жазылған «Ҽрбҽғин» шығармалары екі түрге бҿлінеді. 

Біріншісі – аударма түрінде болып кҿп орынды алмайды, мұнда ақындар шығыс 

классикалық ҽдебиетіндегі кең тараған форма – рубаиды қолданса, хадистерді 

түсініктерімен берген ақындар мҽснҽуиді қолданған [153, б. 244]. 

Адамзаттың ізгілігі жолында қызмет жасаған, түркі халықтары ортақ пір 

тұтқан сҿз зергері, Ҽлішер Науаи 1481 жылы ұстазы Ҽбдірахман Жами 

тарапынан парсы тілінде ҿлеңмен жырланған «Ҽрбҽғин» жинағын түркі тілінде 

ҿлеңмен жазып шығуы түркі халықтары ҽдебиетіне ізгілікті ту еткен жаңа 

дҽстүрдің кіріп келуіне себеп болды. Ақын Алла елшісінің (с.а.у.) қоғамды 

ізгілікке шақыратын, ынсаппен ҽділетке үндейтін хадистерінен  40 хадисті түркі 

тілінде ҿлеңмен жазып шығуы түркі халықтары арасында сҿз ҿнеріне ғашық 

жандардың Пайғамбарға деген, Аллаға деген махаббатын қозғау, күнҽларының 

кешіріліп, Қиямет күнінде Алла тағаланың разылығына бҿленуді мақсат еткені 

болса, түркі халықтарының классик ҽдебиетінде «Ҽрбҽғин» жанрының 

қалыптасуына септігін тигізді.  

Түркі дүниесінде орта ғасырларда Науаимен қатар парсының Фузули, 

ҽзірбайжанның Хазини секілді шайырлары қырық хадисті ҿлең сҿзге 

айналдырса, олармен замандас ҿмір сүрген Махмұт Кердері, Алты Бармақ 

сынды ғалымдар пайғамбардың қырық ҿсиетін қара сҿзбен түркі тілінде жазып 

шықты. Аталған прозалық туындыларда, кҿбінесе, пайғамбар хадистерінің 

аудармасымен бірге түсініктемесі де қатар беріледі.  

Ҿзбек классик ҽдебиетінде Науаиден кейінгі ақындар шығармаларында 

«Ҽрбҽғин» жанрымен қалам тербегендері белгісіз. Ал, ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр 

басында ҿмір сүрген ҽдебиет қайраткерлері арасында бұл ҽдеби дҽстүр кеңінен 

дамып жетілмеген болса да, Науаиды ҿзіне ұстаз санаған ақын Мухайир бұл 

тақырыпта қалам тербеп, «Ҽрбҽғин» ҽдеби дҽстүрін қайта жаңғыртқанын кҿріп 

отырмыз.  
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Ақынның ҿлеңдер жинағынан орын алған, Аллаһ елшісінен (с.а.у.) сахих 

риуаяттармен бізге дейін жеткен, Орталық Азия халықтары арасында кеңінен 

тараған хадистерінен қырық хадисті ҿлеңмен жазып шығуынан Науаи 

заманында басталған ҽдеби дҽстүрді қайталап қана қоймай, оны жаңғыртып, 

ҿзіндік стильмен байытқанын кҿруге болады. 

Бұл туралы А.Дехканов: «Ҿлең сҿзбен қырық хадисті баяндау араб, парсы 

ҽдебиеттерінде ежелден дҽстүрге айналған болса да, ҿзбек ҽдебиетінде Науаиге 

дейін бұл тақырыпта шығарма жазылмаған жҽне Науаиден кейін де бұл дҽстүр 

бірер ақын не жазушы тарапынан жалғасын тапқаны кҿрінбейді. Зерттеулеріміз 

нҽтижесінде, Науаиден кейін классик ҽдебиетімізде бұл дҽстүр тек Мухайир 

шығармашылығында кҿрініс беріп отыр» [166, б. 9] – дейді. Сондай-ақ, Акрам 

Дехқанов, дҽйекті деректер арқылы Науаидың Ҽрбҽғинымен Мухайирдың 

Қырық хадисінде байланыс бар екендігін кҿрсетіп берген. Яғни, бүгінгі таңда 

Науаи атындағы мемлекеттік ҽдебиет музейінде 226-инвентарь нҿмірмен 

сақталатын Науаидың таңдамалы шығармаларын 1870 жылы Мухайир қайта 

кҿшірген. Осы кҿшірме соңында Мухайирдың соңғы сҿзі арнайы мҿрі болған. 

Осы мҽліметтерді жеткізе отырып А.Дехканов: «Ҽлішер Науаидың осы 

диуанының жазуын Мухайир тарапынан жазылған ҿзінің диуан нұсқаларының 

баршасымен салыстырып шыққан кезімізде олардың бҽрі де бір хаттатың 

(каллиграф) қолынан шыққандығына кҿз жеткіздік» [166, б. 8] – деп 

қорытынды жасаған. 

Ақын жинағынан орын алған діни-ағартушылықты мақсат еткен ең 

шырайлы шығарма Пайғамбарымыздың (с.а.у.) 40 хадисін ҿлеңмен ҿрнектеген 

ҽдеби мұрасы деуге болады. Ақын шығарманың кіріспесінде былай дейді: 

«Анбиѐ сарварининг саҳиҳ ривоят бирла ворид болған хадисларидин қирқ 

хадисни бир хадиси қудсий бирла «Баллиғу анни ва лав аятан («Мен хақимда 

бирор белги бўлса ҳам етказинглар») ҳадисига мувофиқ форсий таржима 

юзидин Муҳаййир туркий рубоийяда адо қилди. Умид будурки ушбу 

ҳадисларни ѐд қилғон уламо зумрасидин бўлғай» [166, б. 15]. 

Мағынасы: «Алла елшісінің (с.а.у.) «Мен туралы бірер белгі болса да 

жеткізіңдер» деген хадисіне сай, Пайғамбарымыздан сенімді жолдармен 

жеткен қырық хадисі және бір қудси хадисін парсы тілінен аударма жасап, 

түрікше ӛлеңмен жазып шықтым. Осы хадистерді жаттаған адам ғалымдар 

қатарында болсын деп үміттенемін».  

Адамгершіліктің ең жоғарғы сатысы «Кемел адам» болу десек, бұл сатыға 

қол жеткізу үшін иман мен ислам шарттарын орындау, жұмсақтық пен 

кішіпейіл болу сынды қасиеттер қажет болары сҿзсіз. Аллаһ тағала адамзатты 

ізгілікке бастау жолында біздерге жоғарыдағы қасиеттерді меңгере отырып, 

үнемі игі істерде бір-бірімізбен жарысуымыз қажеттігін бұйырған: 

 

«...Ендеше жақсылыққа жарысыңдар..» (Маида сүресі, 48-аят).  
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«Жақсылық – ақылымызбен ойлаған ҽртүрлі кҿркем амал, пайдалы іс жҽне 

тек ізгілікті қамтитын түсінік. Жақсылық адамзаттың сүйіп армандаған ізгі 

амалдары [167, б. 290]. 

Мухайир ақын да Ұлы Иеміздің ҽміріне құлақ түріп, жақсы амалдарда ҿз 

замандастарымен жарысуға бел буғанын кҿріп отырмыз. Ақын Аллаһ елшісін 

(с.а.у.) қоғамға үлгі етіп, имандылық, тақуалық, кҿркем ахлақ, дүние мен 

ақырет, жҽннат пен тозақ тақырыптарында жеткен сахих хадистерді ҿлеңмен 

түсіндіріп берді. Мысалы, Пайғамбарымыздың (с.а.у.) адамдардың бір-

бірлеріне жақсы қарым-қатынаста болуы, бір ізгі амалды жасауда жол 

бастаудың артықшылығы туралы хадисінде: 

«Бірер ізгі амалды жасауда жол бастаған адамға сол жақсылықты 

орындаған адамның сауабы беріледі». 

Бұл хадисті ҿлеңмен ҿрнектеген Мухайир: 

 

Кимки хайр айласа жаза тапқай, 

Эй хуша, улки болды амили хайр. 

Яна хайр ишга улки болды далил, 

Муздидур мисли музди фаили хайр [166, б. 15] – дейді. 

 

Мағынасы: Кімде-кім бірер жақсылықты жасайтын болса, міндетті 

түрде оның сыйын алады. Уа, жақсылар, бір жақсы іске себеп болған адам да 

сол жақсылықты орындаған адаммен тең сауапқа кенеледі. 

 

Хадисте адамдарды ізгі амалды кҿп жасауға насихаттау,  сондай-ақ, ізгі 

амалдарға жол бастаған адамдардың да ескерусіз қалмай, сол істі атқарғанмен 

бірдей сауапқа ие болатыны айтылуда. Имам Нҽуҽуидің «Хадистер жинағында» 

бұл хадис тҿмендегідей берілген: 

Ҽбу Масғұд Уқба ибн Амр ҽл-Ансариден (р.а.) жеткен хадисте Аллаһ 

елшісі (с.а.у.): «Кімде-кім бір игі істі бастап ҿзгеге үлгі болса, ҿзінен кейін сол 

істі істегеннің сауабындай сауап алады»,  – деп айтты» – делінген [168, б. 92].  

Аллаһ елшісі (с.а.у.) үмбеттеріне үлгі еткен, ҽрбір мұсылманда кҿрініс 

табуы шарт болған кҿркем мінездің бірі – «шүкір ету». Шүкір – ҿзіне берілген 

ҽрқандай нығметке сол нығметті берушіге қарай шынайы ықыласпен 

білдірілген ерекше құрмет пен ризашылық деуге болады. Шүкір етудің ең 

кҿркем үлгісі Ұлы Жаратушыға қарай жасалады.  

Шығармадағы сегізінші хадисте Аллаһ елшісі (с.а.у.) былай дейді: «Аллаһ 

тағала құлының бір нҽрсе жегенінен соң шүкір етуінен жҽне бір нҽрсе ішкеннен 

соң шүкір етуінен қуанады». 

Ақын бұл хадисті де ҿлеңмен ҿрнектей отырып: 

Бегумон билки Азиди Раззоқ, 

Бандадин рози булғуси ул дам. 

Ки таъм-у шаробдин сунгра, 

Айлагай шукр унга хам мунга [166, б. 16]. 
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Мағынасы: «Есіңде болсын, Әзиз және Раззақ болған Раббымыз жегенінен 

және ішкенінен соң шүкір ететін құлдарынан разы болады». 

Мухайир осы сынды сахих хадистерді қоғамда ҿлең сҿзбен жазып шығу, 

насихаттау арқылы ҿз замандастарын ізгілікке бастап қана қоймай, ҿзінен 

кейінгі ұрпақтарға да Алла елшісінің (с.а.у.) ҿнегесін таныта білді. Ақынның 

шығармалар жинағынан орын алған басқа да ҽдеби мұраларын кеңінен 

зерттеуді қолға алуды біз келешектің еншісіне қалдырдық.  

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы қазақ ҽдебиетінде пайғамбар 

хадистерін жырларына арқау еткен, оны кҿркем үлгімен ҿлеңдері арқылы 

кҿрсете білген ағартушы ақындардың бірі Ыбырай Алтынсарин болды. Ыбырай 

ҿлеңдеріндегі түйінді тұжырымдар хадистерден нҽр алғандығынан дерек 

бергендей. Мысалы, ҽрбір істің бастауы («Бисмиллҽһ») Аллаһтың атымен 

басталу керек екендігі жайлы «Бисмиллҽһпен басталмаған ҽрқандай істің соңы 

келте» деген Аллаһ елшісінің (с.а.у.) хадисі Алтынсариннің «Істің болар 

қайыры бастасаңыз Алла деп» деген жолдармен кҿрініс береді. 

Пайғамбарымыз (с.а.у.) адамдарды ҽрқашан адал еңбекпен ризық тауып, 

садақа жасауға шақырған, басқаларға масыл болып күн кҿруден қайтарған. 

Үмбеттерін бір-бірлеріне жақсылық жасауға шақыра отырып, қиындыққа тап 

болған адамдарға кҿмек қолын созуы керектігі еш болмағанда жамандық 

жасаудан сақтану керектігі жайлы тҽлім береді.  

Ҽбу Мұса ҽл-Ҽшғариден (р.а.) жеткен хадисте Аллаһ елшісі (с.а.у.): «Ҽрбір 

мұсылман садақа беруі керек» – деді. Сонда бір адам: «Маған айтшы, егер адам 

садақа беруге ешнҽрсе таппаса ше?» – деп сұрады. Аллаһ елшісі (с.а.у.): «Онда 

ол ҿзінің қолымен еңбек етіп, ҿзіне-ҿзі пайда келтірсін де, садақа берсін», – 

деді. Ҽлгі адам: «Егер адам оны жасай алмаса ше?», – деп сұрады. «Онда ол 

қиындыққа тап болғанға кҿмектессін», – деп жауап қайырды Пайғамбар. Ол 

адам: «Ал егер ол бұны да істей алмаса ше?», – деп сұрады. Ол: «Онда 

жақсылыққа шақырсын», – деді. Ол адам: «Маған мынаны айтшы, егер ол оны 

да істей алмас ше?», – деп сұрады. Ол: «Онда ол жамандықты істеуден ҿзін 

тыйсын, бұл да садақа болып табылады», – деді.  

Жоғарыда иман мҽселелерін талдаған тарауда Ыбырай Алтынсариннің 

«Шариятул-Ислам» немесе «Мұсылманшылықтың тұтқасы» еңбегіне тоқталған 

болатынбыз. Міне, осы еңбегінде Ыбырай ғалым ҽрбір қазақ баласын 

тҽкаппарлық, күншілдік, сараңдық сынды жаман мінез-құлықтардан аулақ 

болуға, қайта үнемі адамдардың қажетін ҿтейтін жомарттыққа шақыруда 

Пайғамбар хадистерін негізгі құрал ретінде пайдаланғанын кҿреміз. Мысалы, 

тҽкаппарлық туралы: 

«Тҽкаппаршылық дүниеде ҿткен жақсылықтарыңды жойып кететін мінез. 

Хатта пайғамбарымыз алайһиссалам айтыпты: «Адамның кҿңілінде бір 

мысқалдай тҽкаппаршылық болса да ұжмаққа кіре алмас», – деген [78, б. 48]. 

Сараңдық туралы Аллаһ елшісі (с.а.у.) бір хадисінде «Мына екі сипат 

мұсылман адамның бойында болмайды. Ол: сараңдық пен жаман мінез», – десе, 

Алла елшісінің хадистерін ҿнеге еткен Ыбырай Алтынсарин: «Пайғамбарымыз 

ҽлҽйһиссҽлҽм айтыпты: «...хаслҽтҽни лҽ яжтҽмиғҽни фил-мумини ҽл-бухлу уҽ 
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сууль хулуқи», яғни екі нҽрсе шын мумин пенденің кҿңіліне қонбас: біреуі – 

сараңдық, біреуі – бұзықтық деген» [78, б. 48]. 

Біздіңше, мұндағы ақындарның ортақ идеясы – мына уақытша дүниеде кім 

болып ҿтсең де басыңа келетін бір ҿлім бар, сол ҿлімге кез болмай тұрғанда 

тҽубеңе кел, себебі ҿлімнен соң бұл дүниеде жасаған ҽрбір амалың үшін 

жауаптысың. Бұл дүниеде ізгілік жолын таңдасаң да, зұлымдық жолын 

таңдасаң да ол сенің қалауың, алайда Ұлы Жаратушың кҿрсеткен ізгілік 

жолымен жүруді мақсат етсең, ҿзіңнен бұрын ҿткен Алла елшілерінің ҿміріне 

назар аудар, сонда мҽңгілік ҿміріңде жҽннатқа қол жеткізесің, ал залым 

Ферғаун, надан Намруд сынды зұлымдық жолын таңдасаң барар жерің мҽңгілік 

азап.  

Қорыта айтқанда, орта ғасырларда Ясауи, Сүлеймен Бақырғани, 

Насируддин Бұрһануддин Рабғұзи, Махмут Кердери, Сопы Аллаяр сынды сҿз 

зергерлерінің Пайғамбарлар жайлы толғаған кҿркем шығармалары кейінгі 

кезеңде сҿз ҿнерін қадір тұтқан ақындар шығармаларына  үлгі болды. Соның 

ішінде ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басында ҿмір сүрген  Ҽзімқожа ишан, Шҽді 

Жҽңгірұлы, Мҽшһүр Жүсіп Кҿпейұлы, Жүсіп Сайрами, Хазини, Мухайир 

сынды ақындар пайғамбарлардың тарихи бейнесін поэзия үлгісімен жырлап, 

бұл тарихи-ҽдеби дҽстүрді қайта жаңғыртты. Осы орайда, Пайғамбарлардың 

ҽдеби, кҿркем бейнесінің жырлануы тақырыбы бұл ақындар шығармаларымен 

шектеліп қалуы мүмкін емес екенін жеткізгіміз келеді. Қазақ-ҿзбек 

халықтарының ұлттық ҽдебиеті тарихында болсын, түркітану саласында 

болсын бұл тақырыптың екі халық арасында да ҿте аз зерттелген 

тақырыптардың бірі екенін ғалымдар назарына ұсына отырып, алдағы уақытта 

бұдан да терең зерттеулерге жол ашылады деп үміттенеміз. 

 

2.3 Ақыретке сенім мәселелерінің кӛркем әдебиеттегі кӛрінісі 

Ұзақ замандардан бері жалғасын тауып келе жатқан Ислами ҽдебиеттің 

үлгілері ҽсіресе, ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасыр басында 

Орталық Азия мен қазақ даласында туған ҽдеби шығармаларда жаңа арнаға 

түсіп, жаңа түрмен кҿрініс бере бастады. Сондай ҽдеби арналардың бірі Қиямет 

қайым болатын кездегі оқиғалар тҿңірегінде дамып, «Ахуалы қиямет», 

«Қияметнама» сынды тақырыптар тҿңірегінде шығармалар жазылды. 

Жалпы осы бір сырға толы алып жаратылыс пен адам ҿмірінің мына 

дүниедегі кезеңі мҽңгі еместігі, оның мезгілі жеткенде аяқталу кезеңі болатыны 

адамзат санасында сонау Адам ата мен Хауа заманынан қалыптасқан ұғым 

екенін ескерсек, бұл мҽселе күнімізде де маңызын жоймаған, қайта заман ҿткен 

сайын белгілері кҿріне бастайтын шындықтың бірі екеніне кҿз жеткіземіз.  

Иман шарттарының бесіншісі болып табылатын ақыретке иман, яғни 

қиямет сҿзіне Ислам анықтамалығында тҿмендегідей түсіндірме беріліпті: 

«Қиямет – (араб. тік тұру, орнынан қозғалу) дүниенің аяқталуы жайлы діни 

білімдер жиынтығы Исламда ақырет сенімін құрайды. Бұл білімдер Құран 

сүрелерінде ақырет күнінің басталуымен байланысты оқиғаларды, бүкіл 

жаратылғандардың қайтыс болуы, кейін қайта тірілуі, орындарынан тұруы, бір-
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бір сұраққа алынып, сауап пен күнҽлардың есепке тартылуы, соған қарай 

адамдардың жҽннат пен тозаққа жіберілуі, жаһаннам азабы, жҽннаттың рақаты 

т.с.с. хабарлар толық баяндалған [169, б. 294].  

Қиямет, махшар, ақырет терминдерінің Құран мен пайғамбарымыздың 

(с.а.у.) хадистерінде адамзат баласына қайта-қайта ескертілуі, сондай-ақ Ислам 

ғұламалары мен хақ дінді насихаттауды мақсат еткен ақындар шығармаларында 

кҿптеп тілге тиек етілуі бұл мҽселенің шынайы ҿмірлік ақиқат екендігін 

дҽлелдей түседі.  

Алла Тағала Құран Кҽрімде адамзат баласына кҿздері кҿріп тұрған аспан 

ҽлемі мен жердің жаратылысын мысал келтіре отырып, басталған істің 

аяқталуы, жаратылған нҽрсенің соңы болатыны секілді мына алып дүниенің де 

жоғалып, оның орнына мҽңгілік ҿмірдің келетінін ескертеді: 

 

«Аллаһ ӛздерің кӛріп тұрған мына аспан әлемін ешбір тіреусіз етіп 

жаратты... Бәрі де белгілі бір мерзімге дейін ӛз қызметтерін атқаруда. Аллаһ 

пен кездесетіндеріңе күмәнсіз сенулерің үшін Аллаһ істердің бәрін тәртіпке 

келтіріп, құдіретінің белгілерін жан-жақты кӛрсетеді» (Рағыд сүресі, 2-аят ). 

 

Ал, Құранның 75-сүресінде Алла тағала былай дейді: 

«Қиямет күн қашан болады? – деп сұрайды. (6) Қашан кӛз шағылысқан (7) 

Ай тұтылған (8) Күн мен ай бір араға келтірілген кезде (9) Адамдар сол күн: 

«Қашатын жер қайда? – дейді. (10) Жоқ. Әсте пана жоқ. (11) Ол күнгі тұрақ: 

Раббыңның алды (12) (Қиямет сүресі, 6-12-аяттар). 

 

Сонымен қатар, жер шарының аяқталу сҽті мен мҽңгілік ҿмірдің басталу 

алдындағы жағдайлар Ұлы Жаратушы тарапынан анық баяндалған: 

 

«Сол күні, жер мен таулар қозғалады да, таулар құм боп жиналады (14). 

Расында, Біз Перғауынға пайғамбар жібергендей куә түрінде сендерге 

Пайғамбар жібердік. (15) Сонда Перғауын Пайғамбарға қарсы келді. 

Сондықтан оны қатты қинаумен қолға алдық (16). Егер қарсы келсеңдер, 

балалардың да шашын ағартатын күннен қайтып сақтанасыңдар?(17). Ол 

күннің зардабынан Кӛк жарылады. Алланың уәдесі орындалады (18). Расында, 

бұл бір насихат. Ал енді кім қаласа Раббының жолын ұстайды (19)» 

(Мүззҽммил сүресі, 14-19-аяттар). 

Міне, осы сынды адамзаттың бҽрі түгел ескеру қажет болған ақиқаттар 

Жаратушысын мойындап, ҿзін таныған ақындар шығармашылығында Ислам 

жер бетіне тарала бастаған алғашқы дҽуірлерде-ақ кҿрініс бере бастады. 

Ақындар ҿздері ҿмір сүріп отырған қоғамға бұл шындықтарды кҿркем сҿзбен 

жеткізуді мақсат етті. 

Орталық Азия жҽне Қазақстан аумағында Ислам діні алғаш тараған VІІІ-ІХ 

ғасырларда жазылған ҽдеби шығармалармен қатар кейінгі дҽуірлерде 

«Ақырзаман белгілері», «Махшар», «Қиямет ахуалы» сынды тақырыптарды 

шығармаларының ҿзегіне айналдырған Ясауи, Сүлеймен Бақырғани, 
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Насируддин Бұрһануддин Рабғұзи, Махмут Кердери, Сопы Аллаяр сынды түркі 

ұландарының кҿркем шығармалары біз зерттеп отырған кезең ақындар 

шығармаларына тікелей жолбасшылық қызмет атқарған еңбектер дей аламыз. 

Мысалы, Ясауи хикметтерінде «қиямет» сҿзі жүзге жуық орында қолданылса, 

оның атақты шҽкірттерінің бірі Сүлеймен Бақырғанидың хикметтер жинағында 

«Қиямет» сҿзі 45 жерде кҿрініс беріп отыр.  

Хикметтерінде Құдайдың рахметінен үміт үзбеуге, біліп-білмей жасаған 

күнҽларымызға тҽубе етуге шақыра отырып, ҿмірлік ақиқат болған ҿлімді еске 

салған Хакім ата, қиямет күнінің міндетті түрде болатынын ескертіп: 

 

Келгін, достар, түні-күн анық тұрыңдар, 

Ақыреттің ісін мұнда Хақтан сұраңдар. 

Құлшылықта түні-күн ҽзір тұрыңдар, 

Фҽни үшін бақи үйін салса болмас [170, б. 102] – деп жырласа, 

«Ақырзаман» атты шығармасында: 

 

Заман ақыр болғанда нелер болар, 

Ғалымдар шағыр ішіп, зина қылар. 

Дүниеге түрлі-түрлі пҽле толар, 

Одан артық тағы ғажап кереметтері бар [170, б. 116] – дейді. 

 

Ислами ҽдебиет тарихында Бақырғанидің «Ақырзаман» шығармасымен 

қатар «Қиямет ахуалы», «Махшар майданы», «Ғарасат», «Ақырет» 

тақырыптарында жазылған кҿне жҽдігерлер кейінгі кезең мұсылман түркілер 

арасында даму процесіне түсіп, дҽстүрлі түрде жолға қойылғаны белгілі. 

Мұндай туындыларды зерттеу, оларды ғылыми айналымға салу ислами ҽдеби 

шығармаларды зерттеудегі ҿзекті мҽселелердің біріне айналып отыр.  

Бұл  дҽстүр біз зерттеп отырған ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы қазақ-

ҿзбек халықтары ҽдебиетінде де жалғасын тапқанын кҿруге болады. Ақын ҽрі 

шариғат ілімдерін меңгерген ғалым Шҽді Жҽңгірұлының «Ахуал қиямет» 

шығармасы жоғарыдағы еңбектердің заңды жалғасы деуге болады.  

Шҽді ақын адамгершілік пен Ұлы Жаратушыға деген шынайы махаббатты, 

адамға деген адалдық пен шынайы достықты, бір сҿзбен айтқанда 

имандылықты ту еткен Құран қиссалары негізінде қазақ даласында қиссалар 

жырлап, жазба ҽдебиеттің қалыптасуына, оның жаңа белеске кҿтерілуіне 

септігін тигізді.  

Шҽді Жҽңгірұлы шығармаларының негізгі бҿлігі Ислам дінінің адам ҿмірі 

үшін қажетті қағида-шарттарын насихаттауға арналған. Бұл біздің ақын 

шығармаларын зерттеуден туған ғылыми қорытындымыз десек те болады. Бұл 

пікірді ақынның «Ахуалы қиямет» шығармасын қазіргі қазақ графикасына 

түсірген ғалым Тҿрҽлі Қыдыр да қуаттай түседі: 

«Шҽді ақын кҿптеген діни тақырыптарға, анығы діни мҽселелерге қалам 

тартты. Сондықтан да, «Шҽді ақынның ҿзі бір медресе» деуге болады. Ҽзіреті 

Мұхаммед пайғамбардың ҿмір жолы мен Пайғамбарлар тарихын, ақида 
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негіздері мен шариғат мҽселелерін кҿркем сҿзбен жеткізді. Дҽстүрлі 

медреселерде Шҽді ақынның шығармаларын қосымша оқулық ретінде оқытуға 

болатыны да сондықтан» [133, б. 6].  

Ҿз заманында Шҽді ақын да бұл мҽселенің маңыздылығын жүректен сезіне 

алды. Ол ең алдымен ҿзін Құран ілімдерімен тҽрбиелеп, қоршаған ортасын, 

қоғамды түзеудің ең тиімді ҽдісі – Алланың ақиқат жолын насихаттау деп 

түсінді, бұл жолдың саналы жандар үшін идеал бола алатын ең тура жол 

екендігін жеткізгісі келді. Сҿздерін ҿлеңмен ҿрнектеп, тыңдаушысының 

жүрегінен орын табуды кҿздеді.  

«Ахуалы қиямет» дастаны – Шҽді ақынның осы мақсатта жазылған құнды 

шығармаларының бірі. Атынан белгілі болғандай, бұл шығармасында ақын 

бүкіл жаратылған мақұлықтардың қиямет қайымдағы ахуалын суреттеу арқылы 

адамзат баласын бір Алланың шексіз құдіретін мойындауды, бүкіл жаратылыс 

мақсатсыз ҿздігінен пайда болмағанын түсіндіруді мақсат еткен. Бұл шығарма 

ҿлеңмен құрастырылған кҿркем туынды ғана емес, діни-ағартушылық мақсатта 

жазылған оқулық екенін де ұғынған жҿн.  

Ислам – екінің бірі білгенін айтып, ҿзінше түсіндіріп, қоғамның талқысына 

салып, пайдалануға берілетін дін емес. Керісінше, Ұлы Жаратушы тарапынан 

адамзат пен жындарға түсірілген дұрыс ҿмір сүру заңдарының жиынтығы. Бұл 

жолда қызметке кіріскен ҽрбір мүмін, ҽр сҿзіне дҽлел, айғақ келтіру қажет. 

Шҽді ақын да мұндай кҿлемді ҽдеби шығарма жазу үшін бұл тақырыпқа алдын 

ала, арнайы дайындықпен келіп, бірнеше ислами кітаптарды ҿз шығармаларына 

негіз етіп алғаны кҿруге болады.  

«Ахуалы қиямет» еңбегін толық зерделей келе, ғалымның Құран Кҽрім 

аяттары жҽне хадистермен қоса Имам Ағзам Ҽбу Ханифа (Нұғман бин Сабит), 

Ұлық имам, Мұхаммед ибн Ахмет Ҽбу Хамид ҽт-Туси ҽл-Ғаззали сынды Ислам 

ҽлемінде танымал ғұлама, ғалымдардың, сопы шайырларынан Сопы Аллаяр, 

Бабараһым Машраб сынды ақындар шығармаларын үлгі еткендігі анықталды. 

Сонымен қатар «Дҽқайиқул ахбар», «Риязул музаккирин», «Мҽслҽкул 

муттақин», «Хазинатил ҽсрар», «Ақаид», «Мабдайи нур», Музакки нуфус, 

«Дүрр мҽжҽлис», «Мухтасар», «Мухаммадия», «Ҽбҽдул жҽмиғ», «Дҽлил 

ихсан», «Тҽрғибус-салат», «Дуррҽтун-насихин», «Шҽрхи нийаз», «Мҽжмуғ 

таиф» еңбектеріне сілтеме жасап, бұл еңбектердегі сенімді тарихи мҽліметтерді 

шығармаға арқау еткен. Мысалы, «Хазинатил асрар» кітабына жасаған 

сілтемесінде: 

 

Расулдың кітаптарда кҿп хадисі,  

Сүренің фҽзилҽті ҽрбірісі. 

«Хазинатил асрардан» қарайсыңдар, 

Кҿрмекке ҽр адамның болса хошы   [133, б. 17],  

 

– деп, тереңірек білгісі келген оқушысына ҿзі оқып, тағылым алған кітаптарын 

ұсынып отырады. 
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Ақын сусындаған діни білімі, тағылым алған мектебі, ұстанған жолы 

Орталық Азия жҽне Қазақстан жерлерін мекендеген халықтар ұстанатын 

дҽстүрлі «Имам Ағзам» яғни «Ханафи» мазһабы екендігін ҿлең жолдарынан-ақ 

білуге болады: 

 

«Ғалымдар оқып кҿрген білер бҽрін, 

Талас қылып дін туралы айтқандарын. 

Имам Ағзам, ҽһлі сүннет абзалдығы, 

Есітсең мағлұм болар ішінде оның» [133, б. 19],  

 

– деп, ҿзінің де ұлық ұстаз Имам Ағзамның жолын, мазһабын ұстанғанын 

жеткізгісі келеді. Міне, осы қырынан-ақ ақын шығармашылығын бүгінгі 

қоғамға насихаттау, ғылыми айналымға салу қажеттігі байқалып отыр. 

Алып дүниенің о бастағы жаратылуы,  Мұхаммед (с.а.у.) пайғамбардың 

нұрының жаратылуы, періштелердің, жындар ҽлемінің жаратылуы, Адам мен 

Хауаның жаратылуы сынды Құран Кҽрім деректеріне сүйенген дҽлелдермен 

дүниелік ғылымда белгісіз оқиғаларды ақын шеберлікпен баяндайды.  

Шығарма негізгі тҿрт «Рүкін»
30

нен, 58 фасылдан (бап) сондай-ақ шығарма 

соңында ақынның «Себеп тасниф һҽзҽл-китаб» яғни еңбекті жазуының негізгі 

себептері кҿрсетілген баптардан тұрады. 

Бір қарағанда, оқырман үшін тақырыптардың бҽрі бір арнаға тоғысатындай 

кҿрінгенімен, автордың қолданған ҽдісі бҿлек. Назар аударатын болсақ, 

алғашқы бҿлімде кҿтерілген тақырыптардың түгелімен «Алғашқы 

жаратылысты» немесе «Жоқтан бар болу» үдерісін тануға қатысты екендігін 

кҿруге болады. Ақын «Егер қайта тірілуге сенімің бекем болмайтын болса, онда 

алғашқы жаратылысқа назар аудар, иманың қуаттансын» деген Құран 

қағидасын негізге алғандай. Демек, ақынның ҽдісі бойынша ең алдымен 

оқырман о бастағы жаратылысқа назар аударуы тиіс. Сонымен қатар, 

шығарманың негізгі тақырыбын ашу үшін алғашқы жаратылысқа кҿз жүгіртпеу 

мүмкін емес. Ақын «Адамзат ҿзінің шынайы тарихын, қайдан, қалайша пайда 

болғанын білмейінше ақыреттің болатынына сенімі тиянақты бола алмайды» 

деген идеяны ұсынған жҽне оны кҿркем ҽдеби тілмен жеткізе білген. Ақын бұл 

жҿнінде «Сҽбҽб тҽсниф һҽзҽл-китаб» (шығарманың жазылу себебі) атты бапта 

196 жолдан тұратын жыр жолдарын арнай отырып: 

Жақсылар кҿрдіңіздер оқып мұны, 

Барлығы ҿзіміздің түркі тілі. 

Білмекке не қажет деп ойлайтұғын, 

Хикая, қиссалардың емес бірі. 

 

Ҽуелі «Қулһу Аллаһ» фҽзилҽті, 

Нұр шариф жаралғанмен Расул нағты. 

Періште Бҽнилжан мен ҽзіреті Адам, 

Жаралған барлығының ҽслі заты [171, б. 127] 

                                                           
30

 негіз, тірек, бӛлім мағыналарын білдіреді 
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Шҽді ең алдымен Ұлы Жаратушының сипатын, ол жіберген шынайы 

тарихты танытуды кҿздейді. Шығарманың алғашқы бҿлімінен-ақ оқырман 

сенімін бекемдеп алуды мақсат еткеніне қарағанда бұған негізгі үш себеп бар 

деуге болады:  

Біріншісі, ақын дүниетанымындағы алғашқы түсінік – Аллаға лайық құл, 

Мұхаммедке үмбет болу. Бұл жолда «кҽлимагҿй» (иман келтірген) 

мұсылманның бҽрі бір-біріне «пірҽдар» (бауыр). Бауыр болудың шарттарының 

ең алғашқысы ҿлім басына келіп, дүниеден ҿтіп кетпей тұрғанда бір-біріне 

үнемі пайдасы тиіп қалу. Міне, осы себептерді негізге алған Шҽді ақын: 

 

Бұл сҿзді айтқанымның себебі бұл, 

Мұхаммед үмбетімін, Құдайға құл. 

Дүниеде кҽлимҽгҿй мұсылмандар, 

Дін серік Хақ жолында пірҽдар біл. 

 

Пірҽдар болмақтықтың бұл формысы, 

Мүмінге пайда болсын қылған ісі. 

Ҿзінен ия сҿзінен ҽр тұрғыда, 

Бахрҽ алсын бұл дүниеде ҽрбір кісі. 

 

Бұл сҿзді кітаптардан оқып кҿріп, 

Ойландым мұндай қиял кҿңіліме еніп. 

Мүмінге пайда қылар бір іс қылсам, 

Дүниеден кетпей тұрып бір күн ҿліп [171, б. 127]. 

 

Екіншісі, ақынның ҿзі ҿмір сүріп отырған қоғамда болып жатқан саяси-

ҽлеуметтік күйзелістермен байланысты. ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басы – бүкіл 

дүниежүзін жаулап алған материалистік кҿзқарастарды үлгі еткен Қызыл 

Империяның ел арасына іріткі салып, орыстандыру, шоқындыру саясаты ашық 

түрде жүргізуінен халқының сан ғасырлардан бері қанына сіңіп кеткен, тіпті, 

күнделік салт-дҽстүрлеріне айналған діни наным-сенімдеріне сызат түсе 

бастаған сҽтте оған қарсы күресетін бір-ақ қару – Алланың жалғыз Жаратушы 

екеніне, ақырет күнінің міндетті түрде болатынына деген сенімді күшейтіп, 

адамға ҿзінің кім екенін үнемі ескертіп отыру, ұмыттырмау. Ҿйткені бұл 

сенімнің орнына сыртқы күштердің ҽсерімен үгіттеліп кіріп келе жатқан негізгі 

христиандық кҿзқарас бойынша Алланың ұлы бар. Ол да болса ҽкесіз дүниеге 

келген «Исус» – Мариямның ұлы Иса (ғ.с.). Ал, мұсылман сенімі бойынша Иса 

(ғ.с.) Алланың құлы ҽрі елшісі. Ол Мұхаммедтен (с.а.у.) 570 жыл бұрын 

дүниеге келген.  

Үшіншісі, ақын кҿтеріп отырған бұл тақырып, келтірген деректер, ҿзі 

айтқандай, жалпы халық бірден қабылдап кете алмайтын, араб, парсы 

тілдеріндегі Құран Кҽрім мен Хадистерге негізделген мҽліметтер болуы. Бұл 

ілімдерден хабардар болмаған бұқара халық, Жаратушысын танымаған адам 
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үшін кейінгі кезекте айтылатын адамзаттың ҿлім алдындағы жағдайы, 

пенделерге ҿлімнің кҿрінуі, қабірде болатын ҽртүрлі қиындықтар мен 

машақаттар, Мүңкір-Нҽкір періштелердің қабірдегі сұрақ-жауабы, қабір азабы, 

ақырзаман жақындағанда пайда болатын белгілер, Иса (ғ.с.)-ның кҿктен енуі, 

ҽзіреті Мҽдінің шығуы, Дажжалдың имандыларды азғыруы, Йҽжүж-Мҽжүж 

қауымының жер бетін жаулауы, Жҽбірейіл, Исрафил, Ҽзірейіл жҽне Микайыл 

сынды муқарраб (араб тілінде: жақындастырылған, Аллаға ең жақын) 

періштелер мен жұмақ пен тозақ періштелерінің қиямет қайым болардағы 

атқарар іс-ҽрекеттері, пенделердің он екі тайпа болып махшарға баруы, 

пенденің амал дҽптерінің берілуі, Мизан таразысының қойылуы, Жҽннаттың 

сипаты жҽне оған кіретін пенделердің дҽрежесі, Мұхаммед (с.а.у.) 

пайғамбардың үмбеттерін шапағат етуі, Пенделердің Алла тағаланың дидарын 

кҿруі жайындағы сенімді деректер суреттеледі. Сол себепті ақын:  

 

Құдайым мұсылманға тауфиқ беріп, 

Ойланар бұл кітапты оқып кҿріп. 

Дүниеде ықыласымен тағат
31

 қылсын, 

Қорқынышы ақыреттің кҿңіліне еніп. 

 

Хусусан тасниф еткен
32

 бұл пендені, 

Тауфиқтың тағамына тойдыр оны. 

Ҿзіңе нафармандық
33

 іс қылмасын, 

Ажырамай тұрғанында тҽнде жаны. 

 

Ия, Алла бұл дұғамды қабыл етіп, 

Кешіргін күнҽмнің бҽрін ҿтіп. 

Оқыған, есіткен дұға айла, 

Шаттансын мұратына барша жетіп  [171, б. 134] – деп дұғадан 

үміттенеді. 

Түркі халықтары ортақ пір тұтқан сҿз зергері, Ҽлішер Науаи шығармалары 

арасында Пайғамбарымыз Мұхаммедтен (с.а.у.) сенімді жеткізушілер арқылы 

жеткен сахих хадистерді ҿлеңмен бейнелеген жинағы бар. Науаи осы жинағы 

арқылы түркі ҽдебиетіне «Арбаъин» деп аталатын жанрды алып келді. Міне, 

осы еңбегінде Науаи де араб, парсы тілдерін білмейтін бұқара халыққа Алла 

ризалығы үшін Пайғамбарымыздың (с.а.у.) хадистерін түркі тілмен түсінікті 

болсын деген мақсатпен аударғанын жазған: 

 

Форсийдонлар айлабон идрок, 

Орий эрди бу нафъдин атрок. 

Истадимки бу халқ хам бори, 

Болмағайлар бу нафъдин орий [114, б. 8] 

                                                           
31

 құлшылық 
32

 жырлаған 
33

 орынсыз 
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Мағынасы: «Парсы тілін меңгергендер түсініп, мұның пайдасын кӛріп 

жүр. Мен де бұл халықтың (түркі халқының) бәрі түгел түсініп пайдасын 

кӛруін қаладым», – дейді ақын. 

Науаи – адамзаттың ізгілігі жолында қызмет жасаған тұлға. Оның Алла 

елшісінің (с.а.у.) хадистерінен адамды ізгілікке шақыратын, ынсаппен ҽділетке 

үндейтін жалпы қоғам тҽрбиесі үшін қажет болған 40 хадисті ҿлеңге 

айналдыруы сҿз ҿнеріне ғашық жандардың Пайғамбарға деген, Аллаға деген 

махаббатын қозғау болса, ендігі мақсаты, күнҽларының кешіріліп, Қиямет 

күнінде Алла тағаланың разылығына бҿленуді мақсат еткені болса керек 

дейміз. Дҽл осы мақсаттың Шҽді ақын шығармасында да кҿрініс беруі ақындар 

арасындағы рухани сабақтастық ҽрі ұлы адамгершілік мұраттардың бір арнада 

тоғысатынында дер едік. Шҽді ақын: 

 

Ойландым бұл кітапты түркі қылып, 

Зікір етсем ауамдарға мен білдіріп, 

Дүниеде қайыр беріп тағат қылса, 

Ахуалын ақырдағы ҽркім біліп.  

 

Бір Құдай ол қызметін қабыл етсе, 

Дүниеден дін иманы аман ҿтсе, 

Айтулы қатерлерді есен қылып, 

Фазлымен кҽрҽм айлап жҽннатқа елтсе, [133, б. 132] – дейді.  

 

Бұл ҿлең жолдарынан ұғынғанымыз, ХV ғасырда Гератта ҿмір сүрген 

Науаи мен араға тҿрт ғасырдан астам уақыт салып Қазақ жерінде ҿмір сүрген 

Шҽді Жҽңгірұлы сынды ақынның ортақ мақсаттары – Алланың разылығын табу 

мен еліне деген сүйіспеншілігінен туындағаны анық. 

Ақын шығарманың алғашқы бҿлімін «Жаратылыстың пайда болуы» 

немесе «Жоқтан бар болу» үдерісін танытуға арнайды жҽне нақты мысалдармен 

дҽлелдейді. Мысалы, ҽрбір мұсылман адамның Аллаға деген сенімін нығайтуға 

себеп болатын маңызды факторлардың бірі – «Асма ул Хусна» (Алла тағаланың 

кҿркем есімдері). Алла тағаланың кҿркем есімдері – 99. Бұл туралы Алла тағала 

Құран Кҽрімнің бірнеше сүрелерінде баяндаған. Солардың бірі ретінде ақын 

Ықылас сүресін келтіреді. Сүреде бұл ұлы есімдердің үшеуі қатар келеді. Олар: 

«Аллаһ», «Ахад», «Самад». Осы арада ақын да Алланың кҿркем сипатын 

оқырманына түсіндіріп ҿтеді: 

 

«Ахад» дер һҽм «Самад» дер Хақ сипатын, 

«Лҽм ялид уҽ лҽм йулҽд уҽ лҽм йҽкун». 

Серігі жоқ, теңдесі жоқ, ортағы жоқ,  

Халқ еткен
34

 құдіретімен мақлұқатын [133, б. 18]. 

 

                                                           
34

 жаратқан 
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Осы сынды дҽлелді айғақтармен оқырман жүрегінде Аллаға деген сенімін 

бекемдеп алған соң ақын, ҿмірі адамзатқа ҿнеге болған, соңғы деміне дейін 

«Үмбетім, үмбетім»  деп ҿмірден ҿткен соңғы пайғамбар Мұхаммедке (с.а.у.) 

деген сенімін тияқнап алуды кҿздейді: 

 

Расулдың үмбет болсаң айтқанын қыл, 

Затына кҿз жібермей құдіретін біл. 

Бірлігі барлығына тасдиқ
35

 етіп, 

Нешік деп талап етіп ашпағын тіл [133, б. 20]. 

 

Бүкіл жер жүзі «адамзат баласын маймылдан жаралған» деген теорияны 

ұрандатып жүрген тұста «Адам о бастан-ақ адам болып жаратылған, оның мына 

алып дүниеге келуінде ҿзіндік мақсаты бар» деген Құран Кҽрім теориясын 

қоғамға насихаттауды мақсат еткен  Шҽді Жҽңгірұлы тек Ислам арқылы ғана 

адамзат баласына белгілі болып отырған «Аршы», «Күрсі», «Лаух», «Қалам», 

«Сидратул-мунтаһа», «Хор», «Ғилман», «Жҽннат», «Тозақ» сынды илҽһи 

терминдермен оқырман танымын байытып, бұлардың бҽрі де о баста жоқ 

болатын, аса кҿркем Суретшінің жаратуынан соң пайда болғанын айтады: 

 

Аспан-жер, Аршы-Күрсі, Лаухы Қалам, 

Сидратул-мунтҽһа, жҽннат, дозақ, күллі ғалам. 

Періште, хор, ғилмҽн
36

, инс илҽ жан, 

Жоқ еді ҽуелінде бҽрі тамам [133, б. 20]. 

 

Шҽді Жҽңгірұлымен замандас танымал ақын ҽрі баспагер Жүсіпбек 

Шайхисламұлының «Ахуалы қиямет» шығармасы да ҿлім мен ақыреттің 

айнымас ақиқат екенін қоғамға жеткізуді мақсат еткен құнды еңбектердің бірі. 

Жалпы 760 жолдан тұратын шығарманың қолжазба нұсқасы халық мұрасын 

жинаушы Сейт Омар Саттаров тарапынан Қытайдың Текес қаласынан алып 

келініп, 2013 жылы Оңтүстік Қазақстан облысының тарихи-рухани мұраларына 

арналған «Қазыналы Оңтүстік» кҿптомдық жобасы аясында баспаға 

дайындалып, 77-томның бірінші кітабы, «Жүсіпбек Шайхисламұлының ҽдеби 

мұралары» қатарына енгізілді.  

Қияметнама немесе қиямет қайым болған кездегі оқиғаларды суреттейтін, 

мазмұны мен кҿтерілген мҽселелері тұрғысынан алғанда, Жүсіпбек ақын 

шығармасын толықтыра түсетін шығарманың бірі ақын ҽрі қоғам қайраткері 

Ақыт Үлімжіұлының «Ахирет-баян» немесе «Қиямет ахуалы» шығармасы. 

Кҿлемі жағынан жҽне кҿтерген тақырыптары тұрғысынан алғанда Шҽді 

Жҽңгірұлының «Ахуалы қиямет» шығармасынан ҽлдеқайда аз. Дегенмен, 

ҿзіндік стилі, алға қойған мақсаты бар. Шҽді шығармасында Қиямет қайымның 

болу жайлы ақиқат оқырманға алғашқы жаратылысты еске салу арқылы 

басталса, Ақыт Үлімжіұлы шығармасының бастамасы қияметтің болуына негіз 

                                                           
35

 бекіту 
36

 Жұмақтағы ер қызметкер 
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болатын ҿмірлік ақиқаттардың бірі – ҿлімді еске салумен басталады. Ақын 

ҿлімнің рас екенін: «Ҿлімге жол сап кеткен Адам ата, пенденің жоқтан ҿзге бҽрі 

қата (е)» дей отырып, адамзаттың атасы Адам атадан бастау алатын бұл үдеріс 

одан тараған ұрпақтың бҽріне мирас екенін еске салады. Құран Кҽрімде аттары 

аталған Шис, Нұх, Лұт, Салиһ, Ибраһим, Исмайыл, Исхақ, Жақып, Жүсіп 

пайғамбарлармен қатар соңғы пайғамбар Мұхаммедтің (с.а.у.), сондай-ақ 

атақты Ҽбу Бҽкір, Омар, Оспан, Ҽли (р.а.) сынды сахабалардың ҿлімнің дҽмін 

татқанын, олармен қатар адамзаттың қаншама танымал тұлғалары, тіпті, Аллаға 

қарсы келген Қарынбай мен Перғауын, Намрудтардың да осы жағдайды 

басынан ҿткергенін жырға қосып, қоғамды ҿлім келмей тұрып оған 

дайындалуға, жасаған қателері үшін тҽубе етуге шақырады:  

 

Баян ғып бұрынғыны айта берсем, 

Ерлердің ақ жүрегін қайғы басқан. 

«Дүние мен ахирет қамын бірдей же» деп, 

Насихат үшбу сҿзім кҿңіл ашқан, [172, б. 12] – дейді. 

 

Ислам дінін ҿзіне жолбасшы етіп таңдаған ҽрбір мұсылман орындайтын 

амалдары мен сенім мҽселелерінің дұрыс болуы үшін Құран мен оны адамзат 

баласына кҿркем үлгімен жеткізген Мұхаммед пайғамбардың (с.а.у.) ҿмірлік 

ҿнегесін басшылыққа алуы тиіс. Ақын: «Құран кітап Алланың ҽмірі бірлҽн, 

Пайғамбарым шариғатын бізге шашқан», – дей отырып Ислам дінінің негізгі 

қайнары болған Құран мен Алла елшісінің жолын, сол жолды жалғастырған 

ардақты Ҽбу Бҽкір, Омар, Оспан, Ҽли (р.а) сынды сахабаларды ҿнеге етеді.  

 Пайғамбар мен ардақты сахабалардың ұстанған жолын ауам халыққа 

жеткізіп, сол жолға ҿмірлерін қиған тҿрт мазһабтың жолбасшылары Имам 

Ағзам, Имам Шафиғи, Имам Ахмад, жҽне Имам Маликтердің бұл саладағы 

еңбектері орасан зор. Ақын тҿрт мазһаб имамдарын да жырға арқау еткен: 

 

Тҿрт имам: ҽуел басы имам Ағзам, 

Олардай жан жаралмас бұл жалғаннан. 

Имам Шафих, Мҽлік пен имам Ахмет, 

Шариғат осылардан бізге қалған  [172, б. 14]. 

 

Ҿлім мен басқа да ҿмірлік ақиқаттарды еске салған соң ендігі кезекте ақын 

«Арасат майданынан сҿз қозғайын, жамағат құлағың сал осындайда» дей 

отырып, қияметтің қорқынышын суреттеуге кіріседі: 

 

Қарасат майданынан аз сҿйлейін, 

Жамағат, құлағың сал осындайда. 

Ахиретте Қарасат болар майдан, 

Жеңілдік тілеңіздер бір Құдайдан [172, б. 15] – деп, бүкіл 

жаратылысқа үкім оқылатын күн тек Жаратқанның қолында екенін айтады. 
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Исламдық таным бойынша, қиямет күнінде адамзат негізінен үш түрге 

бҿлінеді. Олар: мұсылмандар, екі жүзділер (мунафиқтар) жҽне кҽпірлер. Ақыт 

Үлімжіұлы арасат майданына жиналған мұсылман қауымының жағдайын 

шығармада былайша суреттейді: 

 

Теп-тегіс адам пенде жылап тұрар, 

Кҿл қылып кҿзінің жасын бұлап тұрар. 

Сол күнде ерік берер заман қайда, 

Періште «Не қылдың?» деп сұрап тұрар [173, б. 16]. 

 

 Осы сынды қиямет таңындағы пенделердің мүшкіл халі Қоқан ҽдеби 

мектебінің кҿрнекті ҿкілі Мухайир шығармаларында да орын алған. Ақын 

махшар майданында болатын сұрақ-жауап жайлы сҿз қозғай отырып, Алланың 

рақметінен үміттенгендер, Мұхаммедке (с.а.у.) үмбет болуы керектігін 

жеткізеді: 

Ул куники вахмдин ақли кул болур бархам, 

Болса нома боронлиғ Адам оғлыға ұл дҽм, 

Бҽъзілҽр тутуб мотам, бҽъзілҽр болур хуррам, 

Анда болмайын хуррам, мунда йүрмағыл бедҽм, 

Ғам илҽ болуб хамдам, марг бирлҽ улфҽт тұт. 

 

Табиши қуйаш бір йан, от харараты бір йан, 

Турса мағзы сҽр қайнаб, һҽм айақ күйіб чҽндан, 

«Раббҽна заллҽмна» деб халқ болсалар гирйан, 

Ҽндҽ сен нечүк қылғуң, ей Мухайири надан, 

Рҽһмҽт истҽсҽң ҿзні Мұстафаға үммҽт тұт [166, б. 63]. 

 

Мағынасы: «Ол күні уайым-қайғыдан күллі ақылдының бәрі жерге кіре 

жаздайды. Кейбірі аза тұтса, кейбірі кӛңілді жүрер. Ол кезде кӛңілді жүру 

үшін мұнда бейғам болма. Қайғымен бірге болып, жомартпен дос бол. Ол 

күнде күннің ыстығы бір тӛбе, оттың ыстығы бір тӛбе, бір жақта миың 

қайнаса, бір жақта аяқ күйер. «Раббәна залләмна» деп халық ӛкінішпен жылап 

тұрғанда, ей, надан Мухайир сен не істемексің. Егер Алланың рақметінен 

үміттенсең, Мұхаммед Мұстафаға (с.а.у.) үмбет бол» – деп ҿзіне ескерту 

арқылы оқырманға ойын жеткізуді мақсат еткен. 

Мына дүниеде екі жүзділікті кҽсіп етіп, ҿзін мұсылман атандырып, шын 

мҽнінде күпірліктің басында қайнаған, Құдайға кҽпір болған жандардың ахуалы 

ҿте аянышты екенін Ақыт ақын аса кҿркем үлгіде жеткізген: 

Құдайды танымаған кҽпір-малғұн, 

Тұрады сҿйлей алмай кҿзі жайнап, 

Күрзімен періштелер соққанында, 

Қылжақтар ҿлген малдай тілін шайнап. 

 

Бір жақтан жылан келер аузын ашып, 
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Бір жақтан шаян келер зҽһҽр шашап, 

Ғазап қып жылан, шаян сорған шақта, 

Жығылар есі кетіп, түсі қашып. 

 

Бір тараптан от келіп күйдіреді, 

Неше түрлі кҿп азап араласып. 

Жазасын кҿп малғұндар сҿйтіп тартар, 

Болған соң Хаққа дұшпан қарсыласып [172, б. 17]. 

 

«Жалғанда шалқып тасып бұлғақтаған» кҽпірлер қиямет күні жүздері 

қарайған күйі тірілетінін жеткізеді. Тіршілікте кҿршісіне зиян жеткізген 

адамдардың арасат майданында қолы кесілген күйі тірілетіні, сауда істерінде 

малын ҿтірік жолмен сатуды ҽдетке айналдырған жандар болса аузынан қан 

аққан күйі тірілетіні, ал үнемі ҿтірік айтуды ҽдетке айналдырған жандар тілдері 

кесілген күйі майданға келетіні, тірі кезінде жетімнің малын зұлымдықпен 

жеген кей адамдар іштерін жылан сорған күйі тіріліп келетіні сияқты мҽселелер 

қиссада сҽтті жырланған. Мысалы, жетім малын зұлымдықпен жеген 

жандардың жағдайы тҿмендегідей суреттеледі: 

Кей адамдар келеді іші толған, 

Іштерін ҽбден кеулеп ірің сорған. 

Бұл-дағы отқа түсер адам екен, 

Жетім малын алдап жеп залым болған [172, б. 19]. 

 

 Ал, енді иманы жанына жолдас болған жандардың жайы бір бҿлек: 

Амал оңға қияметте жұмақ даяр, 

Оған қоймай алдайды дүние аяр. 

Ақ жүзді ахиретте болған жанды, 

Періште мағлұм қылып жұртқа жаяр 

 

Ақ істілер тірілер айдай болып, 

Толықсып, жүзі кҿркем майдай болып. 

Басына тҽж оранып, тахыт мініп, 

Қас-кірпігі құрылған жайдай болып [172, б. 26] – деп дҽріптейді 

ақын. 

Болмыстың жаратушысы жалғыз Алла жҽне Оған адамзаттың арасында ең 

жақын болатыны пайғамбарлар екені шындық. Алайда, пайғамбарлардың ҿзі 

есеп-қисап күнінде елден безіп, басын сауғалап жатуы бұл күннің қаншалықты 

ауыр күн екенін кҿрсетсе керек. Сонымен қатар, қияметтің ахуалын ҿлеңмен 

жырлап шығу авторға аса ұқыптылықты талап ететін жауапты міндет екенін 

ескеру керек. Қиямет күнінде Пайғамбарлардың соңғысы, Аллаһтың һабибі 

(сүйіктісі) атанған пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) ғана үмбетінің 

жағдайымен қайғырады екен. Бұған атақты сахабалардың бірі Ҽбу Һурайра 

риуаят еткен хадис дҽлел. Осы хадисті негізге алған ақын пайғамбарлар 

арасында бір ғана Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) ғана үмбетінің тозақтан 
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аман қалуын тілеп, Аллаға жалбарынатынын, Алланың рахметімен шынайы 

үмбеттеріне шапағатшы болатынын жеткізеді: 

 

Жылайды кҿп пайғамбар ҿз басым деп, 

Бір қысым ҿз басыма болмасын деп.  

Жалғыз-ақ Нұрмұхаммед жылайды екен, 

«Құдая кҿп үммҽтім – жолдасым» – деп [172, б. 16]. 

 

Қиямет қайым, махшарда жиналған махлұқтың ауыр жағдайы, тіпті, 

пайғамбарлар да ҿз басын сауғалап тұратыны, тек пайғамбарымыз 

Мұхаммедтің (с.а.у.) шапағатшы болуы жайлы мҽліметтер ХІХ ғасыр мен ХХ 

ғасыр басындағы ҿзбек ҽдебиетінде біз зерттеу нысанына алған ақындар 

шығармашылығында да кездесіп отыр. Бұл кезең ҿзбек ҽдебиеті ҿкілдері 

шығармашылығында қиямет ахуалын суреттейтін кҿлемді шығармалар 

кездеспегенімен «Қияметнама» тақырыбының ақындар назарынан тыс қалып 

қоймағанын ерекше айтқымыз келеді. Мысалы, ҿзбек ҽдебиетінің кҿрнекті ҿкілі 

Сидқи Хандайлиқидың (1884-1934) «Тазкира-и Имам Ағзам», «Мезони 

шариат» еңбектері де ХХ ғасыр басындағы ислами ҽдебиеттің кҿркем 

үлгілерінен саналады. Ақынның Ҿзбекстан Республикасы, Ғылым 

академиясының Ҽбу Райхан Беруни атындағы қолжазбалар институтында № 

13831 сақтаулы, 1333 хижра жылы Ташкентте жарық кҿрген «Тазкира-и Имам 

Ағзам» еңбегінің 15-19 беттеріндегі кҿлемі шағын «Қияметнама» атты 

прозалық шығармасы қиямет күні Расул Алла басшылық еткен шариярлардың 

мына дүниеде Мұхаммед пайғамбарға үмбет болған жандарға кҿмектесу үшін 

барын салатыны, дүниеде жасаған күнҽларына алатын жазалардың жеңілдетуін 

Алладан сұрап, араша түсуін кҿркем түрде суреттейді. Жалпы шығарма арқылы 

оқырманға Пайғамбар – Алланың досы ҽрі елшісі, ол қиямет күні үмбеттеріне 

шапағатшы болатыны ақиқат деген тұжырым ұсынылады. Зеределей қаралса, 

Сидқи да жоғарыда Шҽді Жҽңгірұлы, Ақыт Үлімжіұлы, Жүсіпбек 

Шайхисламұлы сынды ақындар ұсынған идеяны ұсынып отыр. 

Энциклопедист ғалым ҽрі ақын Баситхан Шашидың ҿлеңдер жинағынан 

орын алған тҿмендегі ғазал ҿмір бойы бүкіл адамзат баласына кҿркем мінезімен 

ҿнеге болған Алла елшісінің (с.а.у.) қиямет таңында да «үмбетім, үмбетім» деп 

Алла тағала алдында зар жылап, үмбетіне араша түсетіні жайындағы 

жоғарыдағы хадисті растай отырып, оны ҿлеңмен былайша суреттейді: 

 

Анбиялар барча рози хашр уа нафсим дер, 

Лекин Аһмад йиғлаб айтурлар басе уа уммата. 

 

Барча умматни шафоат айламак умидида, 

Һазрати Ғаффар даргаһига айлаб илтижа [68, б. 31] 

 

Мағынасы: «Хашр (қиямет) күнінде барлық пайғамбарлар ӛз нәпсісін аман 

алып қалу үшін барын салады, алайда, Ахмет зар жылап «үмбетім» дейді. 
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Барша үмбетін шапағат жасаймын деп үміттеніп, әзірет Ғаффар (Алла 

тағаланың кӛркем есімдерінің бірі) құзырына келіп дұға жасайды». 

 

Бұл арқылы ақын бір жағынан мұсылмандардың пайғамбарға деген 

сүйіспеншілігін арттырса, екінші жағынан қияметтің ауыр күн екенін  

ескерткісі келеді. 

«Ахуалы қиямет» шығармаларында кҿтерілген ортақ тақырыптардың бірі – 

жұмақтың суреттелуі. Мысалы, жұмақты суреттеген Жүсіпбек ақын жұмаққа 

баратын адамдар қандай болу керек? деген сұраққа кҿбірек жауап іздегенін 

байқау қиын емес. Ақын жҽннатқа қол жеткізген жандар мүлдем 

қартаймайтынын, ауырып-сырқаттанбайтынын, қаншама ұзақ жол жүрсе де 

киген киімдері тозбайтынын, қараңғылық болмайтынын, адамдар үнемі Алла 

тағаланың кҿрсеткен нығметтеріне шүкірлік етіп, үнемі мадақтаумен 

болатынын, ҽрбір адамның алдында арнайы тағайындалған қызметшілері 

болатынын, іштей қалаған нҽрсесі бірден алдынан шыға келетінін, жүрген 

жерінде хор қыздары жолдас болатынын ҿлең жолдарымен жеткізе отырып, бір 

Алланы дос деп білген, Пайғамбарға шынайы үмбет болған, бес парызды ҿзіне 

міндет санаған жандар ғана бұл марапатқа лайық болатынын айтады: 

 

Кҽпір кҿрмес пейішті, жақсы кҿрген, 

Жақсы кім, бір Алланы дос деп білген. 

Хақ пайғамбар үмбеті жұмақтағы, 

Алланың бес парызын оқып білген [ 174, б. 67]. 

 

Ал, Шҽді ақын шығармасында жұмақтың артықшылықтарын сипаттау 

принциптері біраз ҿзгешелеу. Ақын шығармада бұл мҽселеге «Жҽннаттың 

сипаты һҽм кіргендердің дҽрежесі» атты бір бҿлімін арнай отырып, Алла 

елшісінен (с.а.у.) жеткен хадистер негізінде жұмақтың сипаттарына тоқталады.  

Пайғамбардан жеткен хадистерге сүйенсек, жҽннаттың сегіз есігі бар. 

Олар: «Дар ул-жалал (ақ маржанмен безендірілген)», «Дар ус-салам (қызыл 

тастардан тұратын)», «Жаннат ул-мағуа (жасыл асыл тастардан жасалынған)», 

«Жҽннат ул-хулд (сары маржан тастардан жасалынған)», «Жаннат ул-нағим (ақ 

күмістен жасалынған)», «Дар ул-қарар (қызғылт алтыннан жасалынған)», 

«Жаннат ул-фердаус» (күміс, алтын, асыл маржан тастардан жасалынған)», 

«Ғадын» (ақ асыл тастан тұратын). Пайғамбар хадистерін терең білген Шҽді 

ақын шығармасында да бұл ұғымдар оқырманға үлгі ретінде ұсынылыпты: 

 

Жҽннаттың неше түрлі тҽусифі бар, 

Нақыл етіп пайғамбардан айтып-дүрлар. 

Ҽртүрлі ҽрбірінің атын қойған,  

Есігі сегіз-дүр деп қылған изһар [171, б. 97] – дей отырып, олардың 

ҽрқайсысына кіретін адамдардың сипаттамалары автор тарапынан сҽтті 

жырланған. Мысалы, «Дар ус-салам» ға ақын былай сипаттама береді: 
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Екінші – жҽннат ерүр «Дҽрус-салам», 

Есіктің қызыл жақұт бҽрі тамам. 

Намазды рүкінларымен дұрыс оқып, 

Кіреді таһаратты кҽміл қылған адам [171, б. 97]. 

 

Ислами ҽдебиеттегі назар аудару қажет болған маңызды мҽселенің бірі – 

автор тақырыпты ашуда шығарманың кҿркемдік сапасымен бірге 

шынайылықты, Алла тағала тарапынан мұсылман үмбетке берілген шынайы 

ақиқаттарды жеткізуді мақсат етеді. Сондықтан да, шариғат шарттары мен 

ақыреттің азабын, неше түрлі ауыртпалықтарын суреттеп, оқырманға кҿркем 

сҿзбен бейнелеп жеткізу үшін ақын ҿз қиялынан туған ойларды жырлаудың 

орнына шариғат талаптарын басшылыққа алуға тырысады. Ҿз кезегінде бұл 

ислами поэзиядағы шығарманың құндылығын арттыра түседі.  

Ақыт Үлімжіұлы да тақырыпты ашуда шариғат шарттарын басшылыққа 

алған. Ақын Құран Кҽрімнің «Ғабҽсҽ», «Мҽғариж» сынды сүрелеріндегі 

қияметте болатын жағдайларды баяндайтын аяттар мен Аллаһ елшісінің (с.а.у.) 

сол тақырыпты айқындайтын хадистерін негізгі дереккҿз ретінде 

пайдаланғанына зерттеу барысында кҿз жеткіздік. Мысалы, ақын Құран 

Кҽрімде «Ғабҽсҽ» сүресінің:  

 

«Ал енді қатты дауыс келген сәтте; (33) Сол күні, кісі туысынан қашады; 

(34) Шешесінен, әкесінен (35) Әйелінен және балаларынан. (36) Ол күні 

әркімнің ісі ауыр. (Әркім ӛз халымен әлек.) (37)» – дейтін 33-37-аяттарын 

тҽпсірлеген Ибн Кҽсир (р.а.) сынды атақты ислам ғалымдарының тҽпсірлерін 

пайдаланған.  

Қиямет күні адам баласының күнҽлары ауыр келіп, Алла тағала оны 

тозаққа үкім еткен сҽтте пенде тозаққа барудан қорқып, ҽке-шешесінен, қатыны 

мен бала-шағасынан сауап үміттеніп, Алладан олармен жолығуға рұқсат беруін 

сұрайды екен. Алланың рұқсатымен ол пенде ҽке-шешесімен, ҽйелі мен бала-

шағасына жолығып ҿзіне кҿмектесуін сұрап жалбарынады. Сондағы ҽкесінің 

жағдайын ақын былайша жырға қосыпты: 

 

Ҽкесі айтар: «Нашар ғой менің хҽлім, 

Сенің үшін тауыстым ғұмырым бҽрін. 

Сенен де менің хҽлім қиынырақ, 

Бар болса маған қарас, ҿзің жаным» [172, б. 31]. 

 

Ал, ҿмірінде перзенті үшін жанын пида етуге дайын болған анасы арасат 

майданында туған перзентіне жақын жолай алмайды екен: 

 

Анасы айтар: «Шырағым, ғаріп балам, 

Сенен гҿрі ҿзімнің халім жаман. 

Шамаң келсе шапағат қыл осындайда, 

Мен едім бек мүһірбан сенің анаң [172, б. 32] 
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 Адам үшін дүниеде ҽке мен шешеден мейірімді, жақын адам болмайтыны 

рас. Алайда, қиямет күні сондай жақын болған жандар тек ҿзінің қыл кҿпірден 

аман-есен ҿтуін тілеп отырады екен. Ал, қатын мен бала-шаға, ҽкенің ҿзіне 

жармасып, тіршілікте Алланың жолын танытпағаны үшін, Құраннан тҽрбие 

бермегені үшін, ҿлімді еске салмағаны үшін, тіпті, кек алуға дейін баратынын 

ақын сҽтті жырлаған. Осылайша, шарасыз қалған пенде Алланың құзырына 

қайта оралып «Құда-я, Сенен басқа жҽрдем жоқ деп», дүниеде болған кезінде 

Алла ризалығы үшін бір адаммен ақыреттік дос болғанын, сол адамға жолығып, 

кҿмек сұрауға рұқсат беруін ҿтінеді. Рұқсат берілген соң ҽлгі досына келеді. 

Досының жағдайы да мақтайтын емес. Ҽйтсе де, ҿзіне кҿмек сұрап келген 

ақыреттік досының жұмаққа баруын ҿзінен артық қалаған шынайы досының 

берген жауабын ақын тҿмендегідей суреттепті: 

 

Ей, достым, ҽдейі іздеп келдің маған, 

Беруге мен ҽзірмін кҿмек саған. 

Ҿзімде аздап сауап бар ма, жоқ па? 

Баралық Тҽңір алдына, Хаққа таман [172, б. 37]. 

 

Ақын мұнда адам баласының дүние ҿмірінде «достық» деген қасиетті 

ұғымға мҽн беру қажеттігін еске салғысы келгендей. Себебі, дүниеде ең жақын 

болған ҽке мен шеше, қатын мен бала-шаға қиямет қайым болған кезде ҿзімен 

ҿзі ҽлек болуы, олардан кҿре алмаған мейірім «Алла ризалығы үшін болған» 

дос тарапынан берілетіні, сондай достың себебімен тозақтан құтылған пенде 

мен ол үшін тозаққа түсуге дайын болған ақыреттік дос та  Құдайдың ҽмірімен 

жұмаққа баратынын жеткізеді: 

 

Сол кезде бір Алладан келер пҽрман, 

Сол кезде пайдасы жоқ қылған арман. 

Мойныңа асқан күнҽң аз ғана екен, 

Тозаққа ей бейшара сені салман [172, б. 37]. 

 

Ақын осы ҿлең жолдарымен Алланың мейірімі шексіз, аса қамқор 

«Рахман» жҽне «Рахим» сипатты Жаратушы ие екендігін, шарасыз құлдарын 

тозақ отына қимайтын ерекше мейірімімен қоса ҽділ тҿреші, екендігін 

жеткізгісі келеді. 

Ал, бойындағы ақындық ҿнерін Алланың жолын насихаттауға бағыштаған, 

«Ҿлімнің ҿлмей бұрын қамын ойла, Абайсыз жүргеніңде ажал жетер!» [175, б. 

268], – дей отырып, ҿлімнің ақиқаттығын үнемі еске салған Мҽшһүр Жүсіп 

Кҿпейұлы дүниетанымында да «Қияметке сенім» мҽселесінің рҿлі ерекше 

болғанын атап ҿткен жҿн. Ақын жазып қалдырған «Ақыреттің егіні», сынды 

дастаны мен мҽңгілік ҿмірде болатын жағдайларды суреттейтін «Қиямет 

ахуалы» дастаны оны иман шарттарының қияметке сенім мҽселелерін 

насихаттаған ойшыл ақын екендігіне жеткілікті дҽлел болары сҿзсіз.   
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Ҿлеңдерінде ҿмірлік ақиқаттардан саналатын ҿлім жҽне қияметтің ауыр 

азаптарын еске салу арқылы қоғамды түзу жолға бастауды мақсат еткен ақын 

«Қиямет ахуалы» дастанында жоғарыда аттары аталған замандастарының 

ақырзаман, қиямет, махшар жайлы жырларын ҿзіндік қолтаңбасымен 

толықтыра түскендей. Ақын қияметтің ауыр жағдайын былайша суреттейді: 

 

Жер қайда паналауға қоңыр салқын, 

Ол күннің айтып болмас тілмен қалпын. 

Лапылдап жалын, түтін қабат қаптап, 

Састырар кҿп жиылған Махшар халқын. 

 

Ҽнбия, мурсал, нҽби Хаққа жылар, 

Тұра алмас тағат тұтып, шыдап олар. 

Ибраһим, Мұса, Ғайса, Шис, Ыдырыс, Нұх, 

Айырылар ақылынан ҽнбиялар [164, б. 284]. 

 

Махшардағы тіпті пайғамбарлар шыдай алмайтын ауыр күнді бейнелеген 

Мҽшһүр Жүсіп ақыреттен үміті сҿне бастаған оқырман назарын Мұхаммед 

пайғамбарға (с.а.у.) аударады: 

 

Жаныңа бір шыбындай иман пайда, 

Бҽрінен жан біткеннің таусылды айла. 

Ғаламға он сегіз мың пана болған, 

Мұхаммед, айналайын, тақсыр қайда? [164, б. 285] – дей отырып, 

оқырман жүрегіне ақырындап үміт жолының есігін ашады. Ақын: 

 

Қолында жасыл ту бар кҿзге түсіп, 

«Үмбетім, үмбетім!», – деп ҿкпесі ұшып. 

Тұра тұр, тоқта, тозақ, тулама! – деп, 

Алдынан келер тақсыр құстай ұшып. 

 

Ия, Алла тілемеймін мен ҿзімді, 

Сарғайттым үмбет үшін гүл жүзімді. 

Сақтай гҿр үмбетімнің бҽрін оттан, 

Қабыл қыл дҽргаһыңда бұл сҿзімді [164, б. 285] 

 

Міне, осылайша ақындар Қияметтің ауыр азабынан құтылу үшін Алланың 

алдында Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) ғана араша түсе алатынын,  ол үшін 

мына дүниеде Алла елшісінің ҿмірлік ҿнегелерін үлгі ету қажеттігін ескертеді. 

Махшар майданындағы пенделердің мүшкіл халін суреттеумен қатар 

ақындар ҿзі тарапынан оқырманға аз-кҿп насихат айтып оырған. Мысалы, Ақыт 

Үлімжіұлы, Сират кҿпірінен аман есен ҿтпейінше, Алланың дидарын 

кҿрмейінше, мақтаннан сақтану қажеттігін ескерте отырып оқырманға қарата 

былай дейді: 
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Жарандар, жҽрдем тіле Жаппар Хақтан, 

Патша да бағы тайса түсер тақтан. 

Мейлің бай, мейлің тҿре, мейлің молда, 

Сираттан ҿткен күні сен де мақтан. 

 

Онан бері мақтаннан сақтаныңыз, 

Сіз үмбет пайғамбарға боласыңыз. 

Сынақтан ҿтіп дидар нҽсіп болса, 

Хақ дидарын кҿрген соң мақтаныңыз [172, б. 41]. 

 

Ал, Мҽшһүр-Жүсіп Кҿпейұлының насихаты бір бҿлек: 

Адамзат қызыл тілден табады екен, 

Ұстағыл тіршілікте тілді майда. 

Жалғанда қырық парызды ҿтемесең, 

Құтылар сол уақытта күнің қайда?! 

 

Сіздерге қадари қал айтып болдым, 

Жігіттер құлшылық қыл осындайда [164, б. 289]. 

 

Қорыта келе айтарымыз, ҿмірлік ақиқаттардың бірі ҽрі кез келген 

мұсылман үшін иман шарттарының негізгісі болып табылатын «Қияметке 

сенім» мҽселесі ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басында ҿмір сүрген  Шҽді 

Жҽңгірұлы, Мҽшһүр Жүсіп Кҿпейұлы, Жүсіпбек Шайхисламұлы, Ақыт 

Үлімжіұлы, Баситхан Шаши, Сидқи Хандайлиқи, Мұхаммедқұл Мухайир 

сынды ақындар шығармалары арқылы кҿрініс беріп отыр. Қияметтің ауыр 

азаптарын еске салу арқылы қоғамды түзу жолға бастауды мақсат еткен 

ақындар шығармашылығын терең зерттеу алдағы міндеттеріміздің бірі екені 

сҿзсіз.  
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3 ИСЛАМ МЕН ИХСАН МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ҚАЗАҚ-ӚЗБЕК 

ӘДЕБИЕТІНДЕГІ КӚРІНІСІ 

 

3.1 Шариғат шарттарының әдеби шығармаларда репрезентациялануы 

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басында ҿмір сүрген қазақ-ҿзбек 

халықтарының ҽдебиет ҿкілдері ұстанған бағыттары мен басып ҿткен 

ҿткелдерінің ҿзі ҽрқилы. Айырықша зерттеп талқылауды қажет еткен бұл 

дҽуірде бауырлас халықтардың фольклорлық шығармалары мен жазба ҽдеби 

жҽдігерлерде Ислам дінінің негізгі қағида-шарттарын жырлау жаңа бір сатыға 

кҿтеріліп, соның негізінде шеберлігін шыңдаған жаңа жазба поэзияның ірі 

ҿкілдері пайда болды. Нақтырақ айтқанда, дҽуір туғызды. Бұл ақындар 

шығармашылығында тек адамға ғана тҽн ғылым мен білім, ар-намыс, ұждан, 

ұят, кішіпейілдік, ҽділдік сияқты басқа да адамды ақиқат-шындыққа, адалдық 

пен тазалыққа жетелейтін гуманистік идеялар үстемдік етті.  

Асылында бұл тарихи талап адамзат пайда болғалы ҽр қоғамда, ҽр кезеңде, 

ҽртүрлі деңгейде қойылып отырған. Ҽйтсе де, Ислам дінінің келуімен қоғам 

ізгіліктің шуағымен нұрланды. Ислам – Алла  Тағала тарапынан бүкіл  

адамзатқа  түсірілген соңғы дін ретінде Алла елшісінің (с.а.у.) ҿнегелі жолымен 

жайылды. Бүкіл адам баласының тарихына, оның рухани ҿміріне ерекше ҽсер 

етіп, кіршіксіз ҽлемді танып білуіне сара  жол салған Ислам діні жайлы  Құран 

Кҽрімде:  «Алла Тағаланың қасындағы шынайы дін – Ислам» (Ҽли-Имран 

сүресі, 19-аят) сондай-ақ, «Кімде-кім Исламнан басқа дін іздесе, әсте одан 

ондай бір дін қабылданбайды да, ол ақыретте зиянға ұшыраушылардан  

болады» (Ҽли Имран сүресі, 85-аят) – деп бектілсе, Имам Ахмет (р.а.) жеткізген 

хадисте Алла елшісінен (с.а.у.) бір кісі: «Ия, Расулаллаһ (с.а.у.), Ислам 

дегеніміз не? – деп сұрағанда, Ол кісі (с.а.у.): «Жүрегіңді Алла тағалаға 

тапсыруың (яғни, Алла тағаланың әмірлеріне толық мойынсынуың), 

мұсылмандар сенің тіл және қолыңның зиянынан аман болуы» [124, б. 14], – 

деп жауап береді. Сондай-ақ, Ибн Омардан (р.а.) риуаят етілген хадисте 

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) былай дейді: 

«Ислам – бес дәлелден тұрады: Аллаһтан басқа құдай жоқ екеніне және 

Мұхаммед (с.а.у.) Аллаһтың елшісі екеніне куәлік ету, намаз оқу, зекет беру, 

шамасы келсе қажылыққа бару және Рамазан оразасын ұстау» [176, б.13]. 

Дінтанушы ғалымдар Ислам діні ҽлемдегі ҿзге діндерден алты қасиетімен 

ерекшеленетінін айтады: 

1) Ислам – Алла тағаланың діні; 

2) Ислам – адамзат тіршілігінің барлық саласын қамтиды. Сондай-ақ, 

шариғат үкімдері Қиямет қайымға дейін ҿз күшін жоғалтпайды; 

3) Ислам – адам құқығын (тіпті ол кҽпір болса да) қорғайды; 

4) Ислам – іс жүзінде үнемі қолданыста болады; 

5) Ислам – ешбір ҿзгеріс немесе бұрмалаушылыққа ұшырамайтын дін. 

Ҿйткені, Алла тағала Исламның ҿзгеруден не бұрмалауға түсуден аман болуын 

кепілдігіне алған.  
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6) Ислам – парасаттылық, ҿркениет пен мҽдениеттің дамуын, бағыт-

бағдарын қамтыған [124, б. 13]. 

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы қазақ-ҿзбек халықтары ҽдебиет 

ҿкілдерінің шығармашылығына негіз болған Құран қиссалары мен Пайғамбар 

ҿсиеттері ҽдебиет тарихының маңызды деректерге толы ортағасырлық 

кезеңінде Исламды жырлаған, шариғат шарттары мен иман негіздерін 

түсіндіретін шығармалардан бастау алды. Тарихта ҿзіндік орны бар ғалымдар 

Бурһаниддин Али ибн Ҽбу Бҽкір Марғинанидың «Һидая», Убайдуллаһ ибн 

Масъуд ибн Тажу-ш-шариъа Маһбуби Бухаридың «Мухтасару-л Виқоя», 

Масъуд ибн Махмуд ибн Юсуф Самарқандидың «Салҽту Масъуди», Ҽбу Лҽйс 

Самарқандидың «Танбехул ғафилийн», «Муқаддима фи-с-салот», Ибн 

Камалпашшаның «Шуруту-с-салҽт» еңбектері, «Алтын Орда» тұсындағы түркі 

халықтарының жазба ҽдебиет үлгілерінен «Раунақул Ислам», «Муғинул 

мурид», «Дҽлҽил нубууат Мухаммади» сынды кҿптеген шығармалар, бертін 

келе Заһираддин Мұхаммед Бабырдың «Мубҽййҽн дҽр фиқһ» сынды еңбектері 

ХІХ ғасырға келіп ҽдебиетте жаңа түр мен жанрлардың қалыптасуына себеп 

болды. Міне, сондай  атаулы еңбек – Лутфуллаһ Насафидың «Фиқһ Кҽйдани» 

еңбегі. 

Ислам негіздері мен шариғат шарттарын ҿлең сҿзбен ҿрнектеу дҽстүрі 

Орталық Азия ақындары арасында ежелден дамығанын ескерсек, Ислам 

дініндегі құқықтық мҽселелерді оқушыға тереңінен жеткізіп насихаттауды 

мақсат еткен ортағасырлық Насаф Фиқһ мектебінің белгілі ҿкілдерінен болып 

табылатын Лутфуллаһ Насафидың бұл  еңбегі ҿзінен кейінгі дҽуірлерде ҿмір 

сүрген ақындар тарапынан кҿптеп шығармалар жазылуына негіз болғандығына 

ҽмин болдық.  

Лутфуллаһ Насафи жҽне оның «Фиқһ Кҽйдани» еңбегін бүгінгі ҽдебиет 

зерттеушілеріне жақыннан таныстыру мақсатында ғалым мен оның ғасырлар 

бойы Орталық Азия жеріндегі медреселерде маңызды оқулық ретінде 

қолданылған «Фиқһ Кҽйдани» еңбегі туралы қысқаша мҽлімет ұсынғанды жҿн 

санадық. 

1877 жылы К.Рихтгофеннің бастамасымен тарихта «Ұлы Жібек Жолы» 

аталған Еуразия құрлығындағы ең кҿне халықаралық мҽдени сауда керуен 

жолы Орталық Азияның Тараз, Исфиджаб, Самарқанд, Ферғана сынды бірнеше 

кҿне қалаларынан ҿткендігі мҽлім. Міне, сондай қалалардың қатарында тарихта 

Насаф қаласы да белгілі. Мауарауннаһрдың ірі мҽдени орталықтарының бірі 

ретінде Насаф орта ғасырларда ерекше даму жолына түскендігі тарихи 

деректерден мҽлім. Ол жерден шыққан ғалымдар есімдерінің соңына «Насафи» 

лақап атын беріп отырған.  

Сондай ғалымдардың бірі Лутфуллаһ Насафи (ҿ.ж. 1349). Насаф Фиқһ 

мектебінің белгілі ҿкілдерінен болып табылатын Лутфуллаһтың ҿмірі мен 

шығармашылығы толық зерттелмеген. Түркі тілдерінде оған қатысты тарихи 

деректер мен шығармашылығы туралы зерттеулер жоқ деуге болады. Алайда, 

ҿзбек ғалымдары Насафидың бұл еңбегі жазылғаннан бастап алты ғасырға 



125 
 

жуық уақыт бойы, яғни ХХ ғасырдың басына дейін Орталық Азияның түрлі 

медреселерінде негізгі оқулық ретінде оқытылып келгендігін айтады [79, б. 9].  

Зерттеуші Н.Насруллаев Насафидың бұл еңбегін түрлі кезеңдерде осы 

бағытта жазылған Бурһаниддин Али ибн Ҽбу Бҽкір Марғинанидың «Һидая», 

Убайдуллаһ ибн Масъуд ибн Тажу-ш-шариъа Маһбуби Бухаридың «Мухтасару-

л Виқоя», Масъуд ибн Махмуд ибн Юсуф Самарқандидың «Салоту Масъуди», 

Ҽбу Лҽйс Самарқандидың «Муқаддима фи-с-салот», Ибн Камалпашшаның 

«Шуруту-с-салот» сынды шығармаларына жақын тұрады [79, б. 9], – деп 

бағалайды.  

«Фиқһ кҽйдани» – парсы тіліндегі үш сҿзден: «фиқһ» – мҽселе, «кай» – 

қашан, «дони» – білу, үйрену деген сҿздерден құралған. Демек, сҿзбе-сҿз 

аударғанда «Фиқһи кай дони» – «Мҽселені қашан үйренесің?» деген мағынаға 

келеді.  

Автор бұл еңбегін кез келген мұсылманға алғашқы кҿмекші болуын қалап 

жазғандай. Себебі, мұнда ҽр мұсылман күнделікті ҿмірде сан рет кездесіп 

отыратын сегіз мҽселе жайлы ілімді игереді. Олар: парыз, уҽжіп, сүннет, 

мустахаб, мубах, харам, макруһ, муфсид. Автор бұл мҽселелерді екі топқа 

бҿліп, Алла тағала жҽне Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у.) тарапынан 

бұйырылғандарға парыз, уҽжіп, сүннет, мустахаб, мубах амалдарды жатқызып, 

ал қайтарылған амалдарға харам, макруһ, муфсид амалдарын жатқызып, олар 

туралы жан-жақты түсіндірме береді. Сондай-ақ осы амалдар арқылы 

жасалатын іс-ҽрекеттердің жақсы не жаман тұстарын айқындап түсіндіріп 

отырады.  

Бүгінгі таңда Ҿзбекстан Республикасы Ғылым Академиясының Ҽбу 

Райхан Беруни атындағы шығыстану институтында Лутфуллаһ Насафиге тиісті 

«Фиқһ Кҽйдани» еңбегінің бірнеше нұсқалары кездеседі. Сонымен қатар 

Институт қорында түрлі кезеңдерде «Фиқһ Кҽйдани» еңбегіне парсы тілінде 

ҿлеңмен жазылған шығармалардың 7 нұсқасы сақталған. 

Сонымен қатар, ХХ ғасырдың басында Насафидың еңбегін негізге ала 

отырып Орталық Азия жҽне Қазақстан жерінде танымал екі талантты ақын 

Ысхақхан Ибрат пен Шҽді Жҽңгірұлы түркі тілінде «Фиқһи кҽйдани назми» 

жҽне «Назым Фиқһ кҽйдани» атты поэзиялық еңбектерін жырлап шыққанын 

анықтадық.  

Ислам дінінің негізгі қағидаларын кҿркем сҿзбен жырлаған, бұл салада 

ортағасырлық ислам ғұламалары жазып қалдырған ислами ҽдебиет нұсқаларын 

тиімді пайдаланған, сонымен қатар ҽдебиетте ежелден қалыптасқан 

«Нҽзиралық дҽстүрді» жетік меңгерген екі ақын бір дҽуірде ҿмір сүрген болса 

да (арасы 7 жас) ҽзірге олардың ҿзара қарым-қатынасы туралы деректерді қолға 

түсірмедік. Дегенмен, ұлтының білімді, мҽдениетті болуына, кемел адам болуы 

жолында аянбай қызмет жасаған екі ақынның да бұл еңбекті үлгі етіп, оған 

түсіндірме жазуы кездейсоқ емес деп пайымдаймыз. Ендеше ақындар жайлы 

деректерге жеке-жеке тоқталсақ. 

Қазақстан Республикасы БҒМ Ғылым комитеті «Ғылым ордасы» РМК 

орталық ғылыми кітапханасының сирек қолжазбалар қорындағы Шҽді 



126 
 

Жҽңгірұлына тиесілі №799 папкада сақталатын, 1914 жылы Ташкентте 

басылған «Хикаят Қамар-Заман» атты шығармасының соңғы бетінде ақын 

ҿзінің баспа бетін кҿрген жҽне баспаға дайындалып жатқан еңбектерінің тізімін 

бере отырып «Назым Фиқһ кҽйдани» шығармасын баспадан шыққан кітаптар 

қатарында кҿрсеткен. Дегенмен, шығарманың қай жылдары баспа бетін кҿргені 

туралы мҽліметтерге ҽзірге қол жеткізе алмадық. Назар аударатын маңызды 

мҽселенің бірі, ақын бұл шығармасын «Фиқһ кҽйдани» еңбегінің аудармасы 

емес, «Түркі назым шархы Фиқһ кҽйдани» яғни, «Фиқһ кҽйдани еңбегінің түркі 

тіліндегі ҿлеңмен жазылған түсіндірмесі» деп атаған.  

Бұл тҽсілмен жазып шығудағы негізгі мақсатын ақын былайша жеткізіпті: 

 

«Фиқһ кҽйдан» атты бір кітап, 

Муғтабар
37

 еді бұрыннан. 

Намаздың барша тҽртібі, 

Ішінде баян қылынған. 

 

Дҽріс оқитын талыптар, 

Оқитын болса ғылымнан. 

Молдасы сабақ бере-дүр, 

«Фиқһ кҽйданды» білуден. 

 

Ҽуелі мұны жад алып, 

Басқаға кейін ұрынған. 

Бұл кітап не білмектің, 

Пайдасы мұнан білінген. 

 

«Фиқһ кҽйданды» түркі қып, 

Айтпақты кҿңілім қалады [149, б. 26]. 

 

Ислам дінінде құлышылық амалдар үш түрлі жолмен жасалатыны белгілі. 

Мал-дүние арқылы, дене мүшелері арқылы ҽрі күш-қаутымен. Мысалы, байлық 

жинаған адамдар мал-дүниесі нисаб мҿлшеріне жеткен уақытта жылына бір рет 

қырықтан бірін мұқтаж жандарға береді. Сол арқылы мойнындағы зекет 

парызынан құтылады. Ал, күш-қуатымен ҽрі дене ҽрекетімен қоғамдағы ҽлсіз 

жандарға кҿмек қолын созуы немесе ҿмірінде бір болса да қасиетті Қағбаға 

барып қажылықтың парыз, уҽжіп жҽне сүннетерін орындауы мүмкін. Сондай-

ақ, Аллаға құлшылық жасауда намаз бен ораза адам үшін таптырмас пайда ҽрі 

сауабы аса жоғары ғибадат. Бұл амалдар балиғат жасына жеткен ҽрбір 

мұсылман үшін парыз.  

Иманжүзді, бір-біріне үнемі жақсылықты ойлаумен жүретін мұсылманның 

иман еткеннен кейінгі міндеті – намаз. Намаздың ҽрбір мұсылманмын деген 

құлға парыз екендігін діни-ағартушылықты мақсат еткен ақындардың бҽрі де 

жырлап ҿткен деуге болады. Мысалы, Орталық Азияда тариқат ілімінің негізін 

                                                           
37 қасиетті 
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салған ҽрі сопылық поэзия мектебінің алғашқы ұстазы Қожа Ахмет Яссауи 

хикметтерінде: 

 

Мунда ўзин билмағон, насиҳатни олмағон, 

Беш вақт намоз қилмағон, анда расво бўлғуси. 

Агар оқил бўлсангиз, насиҳатни олсангиз, 

Беш вақт намоз қилсангиз анда фойда бўлғуси [24, б. 307]. 

 

Мағынасы: «Мұнда ӛзін білмеген, насихатты алмаған, бес мезгіл намаз 

қылмаған, онда ұятқа қалады. Егер ақылды болсаңыз, насихатты тыңдаңыз, 

бес мезгіл намаз қылсаңыз, сонда пайда болады», – деп жырлаған.  

Шҽді ақын да шығарманың кіріспесінен-ақ адам үшін иманнан кейінгі ең 

маңызды амал «Намаз» екенін ескерте отырып:  

 

Бҽндеге намаз парыз-дүр, 

Балиғат жасқа кірумен. 

Үзірлі қанша болса да, 

Ҿткізбес уақытты күнімен. 

 

Ішінде қанша парыз бар, 

Ажыраса қылмай бірінен. 

Намазының баршасы, 

Бұзылып кетер тігінен. 

 

Парыздардың бҽрінен, 

Намаздың жолы қиын-ды. 

Ішінде қанша парыз бар, 

Тҽрк қылма деп бұйырды  [149, б. 25] – дейді. 

 

Шҽді ақын «Назым Фиқһ кҽйдани» шығармасының идеялық мҽнін аша 

түсетін, қоғамда сенім мҽселесінің дұрыс қалыптасуына жол ашып беретін тағы 

бір тақырып – «Манақиб шаһар мазһаб» яғни тҿрт мазһаб жайлы. Оның ішінде 

«Имам Ағзам» мазһабы жҽне Имам Ағзам Ҽбу Ханифаның ерекшелігі сҿз 

болады: 

Мазһаб боп ҿткен тҿрт имам, 

Хақ жолға түсіп жандарын. 

Жари қылған дүниеге, 

Аят пен хадис пҽрменін. 

 

Ҽуелі Ағзам Ханифа, 

Нуғман деп қойған намдарын. 

Жүз мҽрте кҿрген түсінде, 

Раббысын Аршы Ағланың [149, б. 17]. 
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Ислам дінін ұстанатын ҽрбір мұсылман Аллаһтың ҽмірлерін орындап, 

тыйым салған нҽрселерінен бойын аулақ ұстауы тиіс. Бұған жауапты 

мұсылманның міндеттері Имам Ағзам мазһабы бойынша сегізге бҿлінеді. Олар: 

парыз, уҽжіп, сүннет, мустахаб, мубах, харам, макруһ, муфсид амалдар.  

Ақын шығарманың негізгі бҿлігін жоғарыда аталған фиқһ мҽселелерін 

егжей-тегжейлі түсіндіруге арнаған. Шығарма сегіз баптан жҽне намазбен 

тікелей қатысты «Таһарат», яғни дҽрет пен ғұсылдың парыз, уҽжіп, сүннеттері, 

оның ҽдептері мен мҽкруһтері жайлы 8 буынды ҿлең жолдарынан тұратын 

түсіндірмелерден тұрады. Сондай-ақ, намаз оқымаған адамның осы дүниеде 

жҽне ақыреттегі жағдайы туралы «Ақуалы бейнамаз» бҿлімінде: 

 

Қиямет-қайым болғанда, 

Барша жан кҿрден тұрылар. 

Жеті тозақ үстінен 

Сират кҿпір құрылар. 

 

Махшаргаһтың жеріне, 

Хазыр болып жиылар. 

Бҽнделер ол Махшарда, 

Иманнан сауал қылынар. 

 

Иманнан кейін намазды, 

Оқымақтықта сұралар. 

Бұларға жауап берген соң, 

Сауалға басқа кірілер. 

 

Егер де жауап бермесе, 

Бҽндеге қиын іс болар. 

Періштелердің қаһарлы, 

Азабына тосылар [149, б. 105], – деп, қиямет қайымда ҽрбір 

адамның алдынан шығатын есеп-қисап мезгілін еске салады. Сондай-ақ, 

«Бейнамаздың кесапатынан періштенің қанаты сынғаны», «Бейнамаздың 

кесапатынан араб пақыр болғаны», «Бейнамаздан доңыздың қашқаны», 

«Бейнамаздан шайтанның қашқаны», «Бейнамаздан бұлақ суы құрығаны», 

«Бейнамаз адамның ағзасы доңыз болғаны» сынды тақырыптарға ҿлең 

жолдарын арнап, ҽрір мұсылман адам үшін намаздың қаншалықты қажет 

екендігін жеткізе отырып еңбекті аяқтайды. 

Жеті ғасырға жуық уақыт бұрын ҿмір сүрген ғалым Лутфуллаһ 

Насафидың, бір ғасыр бұрын бұл шығарманың Шҽді Жҽңгірұлы, Ысхақхан 

Ибрат тарапынан жазылған ҿлең түріндегі түсіндірмелері ХХІ ғасырда отандық 

исламтанушы Ҽ.Дербісҽлин, Қ.Бағашар, А.Ҽділбаев, М.Исаұлы жҽне 

Қ.Жолдыбайұлы сынды ғалымдар еңбектерінде сондай-ақ шариғат негіздерін 

Ханафи мазһабы бойынша түсіндіретін еңбектердің бҽрінде бұл амалдарға 

берілген анықтама мағыналарының бір-бірімен дҽлме-дҽл келуінен Орталық 
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Азия жҽне Қазақстан жерлерінде ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан дҽстүрлі 

Ханафи мазһабының, оған негізделген шариғат ілімдерінің бірізділігін байқау 

қиын емес.  

«Фиқһ кҽйдани» еңбегіне поэзиялық үлгіде түсіндірме жазған келесі ақын 

– Ысхақхан тҿре Ибрат. Ысхақхан тҿре Ибрат тіл, тарих, ҽдебиетпен қатар 

шариғат ілімдерін де терең меңгерген ғалым еді. Бұған оның поэзиялық үлгіде 

жазылған «Фиқһи кҽйдани назми» шығармасы мен 9 мезоннан (бҿлім) тұратын 

діни-насихат түрінде жазылған «Мезон уз-замон» атты прозалық шығармалары 

дҽлел.  

Ибраттың «Фиқһи кҽйдани назми» шығармасының 3 нұсқасы Ҿзбекстан 

Республикасы Ғылым Академиясының шығыстану институты қорында 

№20099, №12690, №16315 папкаларда сақтаулы.  

Біз №20099 папкадағы шығарманың 1908 жылы Қазан қаласындағы 

«Хусаиновтар» баспаханасынан шыққан нұсқасын зерттеу нысанына алдық. 

Ибрат 1907-1908 жылдары Москва, Петербург қалаларына саяхат жасайды, 

қайтарында Орынбор, Уфа қалаларына соғып, Ризаиддин Ибн Фахриддин, 

Фатиһ Карими сынды татар, башқұрт халықтарының танымал 

ағартушыларымен танысады. Шамамызда осы сапары кезінде Ибрат «Назми 

Фиқһи кҽйдани» еңбегін шығару үшін Қазанға да соққан болуы мүмкін. 

Дегенмен, бұл жайлы анығырақ мҽліметтерді іздестіруді жалғастырып 

отырмыз. 

Ендеше, екі нұсқа бойынша ұқсастықтармен айырмашылықтарды кҿру 

үшін Ибрат нұсқасына назар аударайық.  

Ысхақхан тҿре нұсқасы автордың 52 жолдан тұратын кіріспесімен 

басталып, онда негізінен шығарманың жазылу себебіне кҿбірек тоқталған. 

Ақын:  

Хам шу бу масъала сауабыдын, 

Шояд Хақ сақласа азабыдын 

 

Негаким вахми ахырат мҽндҽ, 

Кҿб ерур болмай Хаққа шҽрмҽндҽ 

 

Ба вужуд мавонеъ бисйар, 

Масъала назмина болыб мухтор [79, б. 14]. 

 

Мағынасы: «Мәселелер кітабын жазуға бел будым. Осы қызметім үшін 

Хақ тағала азабынан сақтаса екен. Себебі, Хақтың алдына барғанда шерменде 

болудан қорқамын, сондықтан ақыретті кӛп уайымдаймын. Сауабынан 

үміттеніп, һәм адамдарға пайдасы тисе екен деп фиқһты ӛлеңмен түсіндіруге 

тырыстым», – дейді. 

Ибрат шығарманың һижра есебімен 1325 жылы, яғни 1905 жылы 

Наманганның Тҿреқорған жерінде жазылғандығы, сондай-ақ екі жүз қырық 

бҽйіттен тұратынын, Ҽзірет Сұлтанның ұрпағы, қала қазысы, Ысхақхан 

екендігін жазады.  
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Ибраттың «Мҽселелер кітабы» деп отырғаны Ислам дінінде маңыздылығы 

жағынан негізгі орынды алатын «Фиқһ» ілімдері. Бұл туралы жоғарыда 

еңбектің атауын талдаған кезде айттық. Сонымен қатар «Фиқһ кҽйдани» еңбегі 

мен оған қатысты негізгі деректерді жоғарыда Шҽді Жҽңгірұлы тарапынан 

жазылған «Назым Фиқһ кҽйдани» еңбегін талдаған кезде ұсынғандықтан бұл 

бҿлімде Ибраттың «Фиқһ кҽйдани назми» шығармасының негізгі ерекшеліктері 

жҽне жоғарыдағы еңбекпен салыстырмалы талдау жүргізу арқылы мҽселені 

айқындауды мақсат еттік.  

Жалпы шығарма араб тіліндегі мҽтін жҽне оның араб графикасында 

жазылған ҿзбек тіліндегі ҿлеңмен берілген түсіндірмесінен тұрады. 

«Бисмиллҽһпен» ҽдеттегідей хамд жҽне нағт, яғни Аллаға мадақ пен 

Пайғамбарымызға жҽне оның асхабтарына салауат айта отырып, негізгі бҿлімге 

кҿшеді. Ибрат нұсқасы да Насафи шығармасының сҿзбе-сҿз аудармасы деуге 

келмейді. Сондықтан Ибраттың бұл шығармасын да аударма деуден гҿрі «Фиқһ 

кҽйдани» еңбегінің ҿлеңмен жазылған түсіндірмесі дегеніміз дұрыс сияқты. 

Себебі, Ибрат еңбектің жалпы мазмұнына кҿбірек назар аударған. 

Автор пайғамбарларды адамзатқа жолбасшы еткен Аллаға мадақ айта 

отырып, олардың ішінде Пайғамбарымыз Мұхаммедке (с.а.у.) бізді үмбет 

болуды жазғаны үшін шүкіршілік етеді: 

 

Шукру лиллоҳки, уммати Аҳмад, 

Айлади, бизга берди бу ҳужжат [79, б. 13]. 

 

Мағынасы: Шүкір Аллаға, бізді Ахмедтің (Мухаммедтің) үмбеті болуды 

жазды, бізге Құжатты (Құран Кәрімді) берді. 

Негізгі бҿлімде жоғарыда айтылғандай фиқһ мҽселелеріне қатысты 8 

мҽселені, яғни парыз, уҽжіп, сүннет, мустаһаб, мубаһ, харам, макруһ, муфсид 

амалдары жайлы егжей тегжейлі түсіндіріп шығарманы аяқтайды. 

Кҿлемі жағынан алғанда Шҽді Жҽңгірұлы нұсқасы 86 беттен, ал Ибрат 

нұсқасы 29 беттен тұрады. Бұл Шҽді нұсқасы Ибрат нұсқасынан 3 есе кҿп деген 

сҿз. Ал, екі ақын да шығарманы поэзия жанрымен жазып шыққандығын 

ескерсек, кҿлемі жағынан ҿлең жолдарымен салыстырғанымыз дұрыс сияқты. 

Ибрат шығармасын 240 бҽйіттен, яғни 480 жолдан тұратынын жазған, ал Шҽді 

Жҽңгірұлы нұсқасын есептеп шыққанымызда 3336 жол екендігін анықтадық.  

Ибрат «Фиқһ кҽйдани» еңбегінің негізгі мазмұнын оқырманға түпнұсқадан 

алшақ кетпей ҿлеңмен жеткізуді кҿздеген болса, Шҽді ақынның стилі 

ҿзгешелеу. Ол шығарманы еркін жырлауды мақсат еткені кҿрініп тұр.  

Ибрат Насафи еңбегінің негізгі мазмұнын жырлай отырып, шариғатта 

«машруғ» болып табылатын парыз, уҽжіп, сүннет, мустаһаб, мубаһ амалдарына 

жҽне на машруғ» болып табылатын харам, макруһ, муфсид амалдарына жеке-

жеке анықтама береді де содан соң қайтадан жоғарыдағы сегіз амалдың намазда 

орындалуы туралы мҽселелерді түсіндіреді.  

Ал, Шҽді Жҽңгірұлы шығарманың басынан-ақ хамд жҽне нағттан соң 

«Ҽлқап аулад Расул ғалейһи салам» Алла елшісінің ҽулеттеріне, «Нағт ҽзуаж уа 
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асхаб Расул ғалейһи салам» – Алла елшісінің ҽйелдері мен сахабаларына 

салауат арнайды. Келесі бҿлімде «Манақиб шаһар мазһаб» – Тҿрт мазһабқа 

арнап ҿлең жолдарын арнайды.  

«Мінҽжҽті мусанниб» бҿлімінде ақын ҿз тарапынан Аллаға мінажат 

арнайды. Осылайша, «Түркі назым шархы Фиқһ кҽйдани» Фиқһ кҽйдани 

еңбегінің түрік тіліндегі ҿлеңмен берілген түсіндірмесі басталады. Бұл 

шығарманың негізгі бҿлімі. Негізгі бҿлімде Шҽді ақын нұсқасының 

айырмашылығы, жоғарыдағы сегіз амалға бірден ҽрі түсінік бере отырып, ҽрі 

намазда орындалуы жайлы мҽліметтерді оқырманға ұсынған. Сондай-ақ 

«Мҽселе харижия» – ауам халыққа қатысты намаздағы қосымша мҽселелерді де 

жырға қосқан. Мысалы: 

 

Айтарлық жҽне бір сҿз бар, 

Мағлұм етіп ауамға. 

Неше іс имам тҽрк етіп, 

Келтірмей кетсе амалға. 

Қылмастық оны лазым-дүр, 

Муқтади
38

 болған имамға [149, б. 59]. 

 

Яғни, намазда имамға ұйыған адам имам намазда орындалатын бірер 

ҽрекетті ұмытып қалдырса, сол күйі имамның ізінен айнымай ҽрекетін 

жалғастыруы шарт. 

«Намаз – дҽретсіз қабыл болмайды» деген қағиданы берік ұстанған Шҽді 

ақын шығармасының ендігі айырмашылығы, намазда қатаң ескерілуі қажет 

болған сегіз мҽселе жайлы толық түсіндірмені аяқтаған соң, Таһарат жҽне 

ғұсыл амалдары жайлы жан-жақты мҽліметтер ұсынады. Таһарат жҽне 

ғұсылдың ҽдептері, парыз бен уҽжіп, сүннет, макруһтары туралы түгел 

мұсылман білуі тиісті мҽселелерде сҿз қоғаған.  

Исламның тірегі болған бес парыздың ішінде намаз ғибадатының орны 

ерекше. Намаздың ҽрбір мұсылманға парыз болуы туралы Алла тағала 

Құранның кҿптеген аяттарында хабар берген. Шҽді ақын да қоғамдағы ҿзін 

мұсылман санап бейнамаз жүрген кҿпшілікке арнап «Ақуалы бейнамаз», 

«Бейнамаздың кесапатынан періштенің қанаты сынғаны», «Бейнамаздың 

кесапатынан араб пақыр болғаны», «Бейнамаздан доңыздың қашқаны», 

«Бейнамаздан шайтанның қашқаны», «Бейнамаздан бұлақ суы құрығаны», 

«Бейнамаз адамның ағзасы доңыз болғаны» сынды тақырыптарда 666 жол ҿлең 

жолдарын арнаған. Мысалы, «Ақуалы бейнамаз» бҿлімінде: 

 

Пайғамбар айтты үлкен деп, 

Дүниеде екі күнҽні. 

Ҽуелі оның кҿңілінде, 

Серікті білсе Құданы. 

 

                                                           
38 намазда имамның соңынан ерген мұсылман 
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Екінші – ҽрбір намаздың, 

Қаза қып уақтын тұрады. 

Кейінгі келер намазға, 

Қазасын қосып жияды. 

 

Ҿзгелерден бұлардың, 

Артықша болар сұрауы. 

Қазаның хҽлі бұл болса, 

Тҽрк қылған нешік қылады. 

 

Мұсылман-кҽпір арасы, 

Намазбенен ашылар. 

Орнымен екен бҽнденің, 

Сауабын кҿп қып тасырар [149, б. 106]. 

 

Ақын Исламның негізгі ұстыны болып табылатын бес парызды жырлау 

мҽселесінде ҿзіне Алла тағала тарапынан берілген дарынды орнына пайдалана 

білген деуге болады. Намаз – Аллаһ пен мүмин құл арасындағы ҿзара байланыс 

негізі екендігін ескерсек, Шҽді ақын оны оқырманға кҿркем сҿзбен жеткізуде де 

ыстық ықыласын аямаған. Алла елшісінің (с.а.у.) үлкен күнҽлар жайлы айтқан 

хадисін ҿлеңмен нақыштай отырып, намазын уақтысында орындамай жүрген 

иманы ҽлсіз құлдарға ескерту жасаса, мұсылман мен кҽпірдің арасы намазы 

арқылы белгіленетіні туралы  Пайғамбарымыздың (с.а.у.) хадисін бір бҽйітке 

сыйғызғаны оның ақындық тҽжірибесінің жетілгендігінен деп білеміз. 

Шҽді Жҽңгірұлы түркі халықтарының классик ҽдебиетіндегі исламды 

насихаттауға арналған қисса, дастан, хикаят, риуаят түрлерін де жетік 

меңгерген ақын болумен қатар оларды жырға қосып отырғандығын осы 

еңбегінде тағы бір рет дҽлелдепті.  

Пайғамбарлар, ҽулие-ҽнбиелердің ҿмірлеріндегі ҿнегелі оқиғалар мен 

кереметтері туралы хикаяттар мен насихаттар жинағы болып табылатын 

«Фавойид-ул муслимин» немесе «Жавохир-ул хикаят» атымен шығыс 

елдерінде, ҽсіресе Түркістан ҿлкелерінде танымал болған ҽдеби-насихат түрінде 

құрастырылған шығармалар жинағы бұл мҽселеде ақынның кҿмекші құралына 

айналған іспетті. Мысалы, «Жавохир-ул хикаят» жинағында тірі кезінде ҿзін 

мұсылман санап, бірақ бірде-бір намазын орындамаған адамның ҿлгеннен соң 

мҽйіті доңызға айналған оқиғасы туралы прозалық үлгіде жазылған хикаят бар. 

Міне, осы хикаяны Шҽді Жҽңгірұлы «Назым фиқһ кҽйдани» шығармасының бір 

бҿліміне айналдырған. Ақын «Бейнамаз адамның ағзасы доңыз болғаны» атты 

бҿлімде осы хикаятты жырға қосады: 

 

Пайғамбар айтты асхабқа: 

«Құдіретін кҿргін Алланың. 

Құранда айтқан үшбу-дүр, 

Аламаты таңланың. 
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Уақтымен намаз оқымай, 

Бейнамаз болған бҽнденің. 

Кҿрмекке қара доңыздың, 

Пормына қылар таңланың. 

Рҽсуа болып тұрғайлар, 

Махшарда тұрған һҽмманың» [149, б. 127]. 

 

Ислам дінінің негізгі ұстындарының бірі болып табылатын намаздың 

иманнан кейінгі парыз екендігі, оның адамзат баласы ҿмірінде ерекше маңызы 

бар құлшылық болуы Шҽді Жҽңгірұлы, Ысхақхан Ибратпен қатар Ҽзім қожа, 

Мажзуб, Хазини, Мҽшһүр-Жүсіп Кҿпейұлы, Ҽбу Бҽкір Кердері, Майлықожа 

Сұлтанқожаұлы сынды ақындардың жекелеген шығармаларында да кҿптеп 

насихатталады. Мысалы, Мҽшһүр-Жүсіп ақынның «Бес парыз» атты насихат 

үлгісінде жазылған ҿлеңінде: 

 

Екінші намаз екен – бізге парыз, 

Айтпасақ білмегенге ізге қарыз. 

Нҽпсіні құрбан қылып бауыздасақ, 

Құдайға жетеді екен сонда ғарыз [177, б. 138] – дейді ақын. 

 

Ал, діни-ағартушы ақын Ҽбубҽкір Кердері насихат ҿлеңдерінде де бес 

парыздың, оның ішінде намаздың маңызы жайлы үгіттейді. Ҿлең-жырларының 

бастауын халқының ұйып тыңдайтын тақырыбы болған шариғат жайымен 

бастаған ақын: 

Жарандар, кеңес жазайын, 

Үшбу дҽптер қағазға. 

Ақымаққа таяқ деген бар, 

Ақылы қысқа сабазға. 

Мұсылман болсаң ыждағат қыл, 

Иман, ораза, намазға [83, б. 105]. 

 

Бес парыздың ҽрбір мұсылман мойнындағы қарыз екені Майлықожа 

Сұлтанқожаұлы шығармаларынан да кҿптеп кездеседі. Ақын «Артық деп 

халыққа қылған бір ҽділ іс» атты ҿлеңінде: 

 

«Ҿлмек – парыз, – деп айтар, тумақ – сүндет, 

Мойынға ораза, намаз, – дейді, – міндет». 

Алымдар орындауды мҽжбүр етер, 

Адамға Мұхаммедке болған үмбет [178, б. 41] – десе, Алла елшісі 

Мұхаммед (с.а.у.) жайлы «Мұхаммед пайғамбардың қиссасы» атты 

шығармасында: 

Намаз бен оразаңыз тҽрік болмасын, 

Ҿлмесе, ата-бабаң қайда кетті? [178, б. 287] – дей отырып, 

намаздың маңыздылығын жырға қосады. 
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Тақырыпты зерттеу барысында бес парызды жырлау дҽстүрі ақындар 

шығармаларында түрлі стильдік ерекшеліктермен кҿрініс беріп отырғанын 

байқадық. Мысалы, жоғарыда Майлықожа ҿлеңдерінде намаз бен ораза қатар 

келіп отырса, кейбір ақындарда зекет мҽселесі қоса беріліп отырады немесе 

намаз бен зекет мҽселесін қатар насихаттаған ақындар да кездеседі. Мысалы, 

намаз бен зекеттің парыздығын Құран аяттары негізінде ұсынуды қалаған Шҽді 

Жҽңгірұлы Бақара сүресінің 43-аятындағы «Намазды толық орындаңдар, зекет 

беріңдер», деген Құран бұйрығын бұқара халыққа талдап жеткізеді: 

 

«Уақимус-сҽлҽтҽ уа ҽтус-зҽкҽтҽ»
39

 деген, 

Жҽне бар аяттың да жазылмышы. 

«Намаз оқы, зекет бер» деген екен, 

Аяттың мҽлім болған бұл мҽнісі  [143, б. 150]. 

 

Ислам дініндегі бес парызды насихаттаған ҽдеби шығармалардың ішінде 

Рамазан айы немесе ораза жайлы шығармалардың орны ерекше. Ислами 

ҽдебиеттің негізгі жанрларынан болып табылатын рамазания жанры  туралы 

бүгінге дейін жүргізілген зерттеулер кҿп болмаса да, бұл жанрдың ҽдебиеттегі 

орнын ғылыми айналымға салу жұмыстары жанданып келеді. Отандық 

түркітанушы ғалым Т.Е.Қыдыр, татар ғалымы Р.Н.Гиззатуллина сынды 

зерттеушілердің бұл тақырыптағы зерттеулерін ерекше атап ҿту қажет. 

Мысалы, Р.Н.Гиззатуллина бұл жанрдың ерекшеліктеріне терең мҽнді 

талдаулар жүргізген болса, ғалым Т.Қыдыр бұл жанрдың қазақ ҽдебиетіндегі 

кҿрінісін, ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасыр басында ҿмір сүрген 

Кҽрібоз ақынның «Мҽрһҽбҽн йа рамазан» ҿлеңі мысалында зерттеу жүргізіп, 

оның ҽдебиеттегі даму тенденциясын айқындап берді [179, б. 225]. 

Бүгінге дейін қазақ ҽдебиетінің ХІХ ғасыр соңы мен ХХ ғасыр басындағы 

ҿкілдері арасынан Мҽулекей Жұмашұлы, Кҽрібоз Қаңтарұлы, Мҽшһүр Жүсіп 

Кҿпейұлы сынды ақындар шығармашылығында Рамазан айының қасиеті, оның 

пайдалары жайлы ҿлеңдер топтамасы кездесіп отыр. Мысалы, Кҽрібоз ақын 

Рамазан айының қадір-қасиеті жайлы: 

 

Ұлығы он екі айдың рамазан, 

Мҽзһабында айтыпты Имам Ағзам. 

Бұл айдың құрметіне кешіледі, 

Он бір айдың ішінде қылған жазаң. 

Ей, жарандар, үміт қылсаң хор-ғилман, 

Мұхаммед үмбетіне, шаһри рамазан, [180, б. 1]  

 

– деп, Рамазан айының басқа айлардан ерекше қадірлі болатынын жеткізсе, 

тҿмендегі ҿлең жолдары арқылы оразаны айлардың шамшырағына теңеп, ораза 

ұстағанның пайдасы, оған берілетін ерекше сауап жайлы тамаша суреттейді: 

 

                                                           
39

«Бақара» сүресінің 43-аяты: «Намазды толық орындаңдар, зекет беріңдер». 
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Ораза – он екі айдың шамшырағы, 

Құрмет қылған адамның артық бағы. 

Бұл айдың құрметі үшін бір ат берсең, 

Жұмақтың беріледі мың пырағы. 

Құрмет қыл оразаны болмай надан, 

Мұхаммед үмбетіне, шаһри рамазан [180, б. 1]  

 

Рамазан айының қадір-қасиеті, ҽсіресе бұл айдағы Ислам ҽлемінде ерекше 

құрметке лайық «Қадір түні» жайлы илҽһи хабарлар Құранның бірнеше 

сүрелерімен қатар «Қадр» сүресінде толық берілген. Сонымен қатар Алла 

елшісінің (с.а.у.) Рамазан айының ерекшелігі жайлы хадистері бүгінге дейін 

мұсылмандардың бұл айға деген ерекше ықыласы мен махаббатын оятып 

келеді. Сондай хадистердің бірі Алла елшісінің (с.а.у.) бұл айды үш он күндікке 

бҿліп, олардың ҽрқайсысының ҿзіндік мақсаты бар екенін түсіндіретін хадисі. 

Міне, осы хадисті ҿлеңмен кҿркемдеп жеткізуді мақсат еткен Кҽрібоз 

Қаңтарұлы: 

Ораза – он екі айдың падишасы, 

Бұл айда қабыл болар кҿздің жасы. 

Сағадат, мағфират, рахмет, 

Он-оннан бҿлінеді ҽр қайсысы. 

Ей, жарандар ғибадатқа келсе шамаң, 

Мұхаммед үмбетіне, шаһри рамазан [180, б. 4] – деп насихаттапты.  

 

Рамазан айының қадір-қасиетін ерекше жырлап, ҿлеңге салудағы ақынның 

негізгі мақсаты күллі мұсылманға үшінші парыз болып табылатын оразаны 

дҽріптеу. Сол арқылы Жаратушы алдындағы ҿзінің мұсылмандық міндетін 

атқарса, тыңдаған ҽрбір жанның жүрегіне иман шуағын ұялатып, күнҽларының 

кешірілуіне себеп болу, қоғамда ізгіліктің нұрын таратуға жанын салу ендігі бір 

мақсаты дей аламыз. 

Рамазан айының ерекше қасиетін «Бұл айда рахмет нұрға дүние толған», 

дей отырып, қазақ арасында кеңінен насихаттаған ақын Мҽшһүр Жүсіп 

Кҿпейұлының «Жарапазан» ҿлеңі де, халық арасында ертеден қалыптасқан 

жарапазан жырларының жазба ҽдебиеттегі кҿркем нұсқасы деуге болады. 

Ақын ораза ұстап, бұл айдың құрметіне ерекше садақалар жасаған жандардың 

Тҽңірі тарапынан қошеметке ие болатынын ескертіп: 

 

Бұл айда кешер Алла жазығыңды, 

Сыйласаң біздей пақыр ғарібіңді. 

Садақа, берген қайыр – азығыңды, 

Мұхаммед үмбетіне шақыр Рамазан! [181, б. 26] – деп жырлайды. 

 

Қорыта келе айтарымыз, ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басында ҿмір сүрген 

қазақ-ҿзбек халықтарының діни-ағартушы шайырлары ислам дінінің негізгі 

қағида шарттарын кҿркем шығарма арқылы насихаттауды негізгі тақырыбына 
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айналдырған. Бұл тақырыпқа қалам тербеген ақындар ең алдымен ҿздері Ислам 

нҽрімен сусындағанын жҽне олардың ҿмірлік мақсаттары да сол дінді 

насихаттаудан туындағаны анық. Шығармаларды талдау барысында ҽсіресе, 

бес парыздың ішінде намаз бен оразаны жырға қосу дҽстүрі ерекше дамығанын 

ескеру керек. Ал, бұл ақын-шайырлардың шығармаларын терең талдап, 

олардың асыл мақсаттарын ғылымға паш ету алдағы міндетіміз екені сҿзсіз. 

 

3.2 Ихсан мәселелерінің кӛркем әдебиеттегі кӛрінісі 

Адамзат тарихының қай сатысында болсын адамның ерекше жаратылыс 

иесі екенін дҽлелдеу қажет етпейтін мҽселе екені белгілі. Ҽйтсе де, адамға оның 

жаратушысы тарапынан берілген ұлы нығметтер мен мүмкіндіктерді дұрыс 

пайдаланудың жолдарын қарастыру, атына заты сай болып ҿмір сүрудің 

маңызы туралы ескертулер жасау қоғамның алдыңғы қатарлы пайғамбарлары, 

ҽулиелері, ғалымдар мен ақылды, дана, ойшылдарының негізгі міндеттері 

саналады. Міне, сондай ерекше адами қасиеттерді қоғамда насихаттау түрлі 

кезеңдерде ҽдеби шығармалар арқылы жүзеге асып отырған. Ҽсіресе, адамзатқа 

ізгілікті мақсат еткен илҽһи діндердің соңғысы Ислам дінінің келуімен қоғамда 

ізгілік пен адамгершілік қасиеттердің орны жоғары дҽрежеге кҿтерілді. Бұл 

бҿлімде зерттеу нысанына алып отырған «ихсан» мҽселелерінің ҽдеби 

шығармалардағы кҿрінісі де ҽдебиеттану ғылымындағы ерекше маңызы бар 

мҽселелердің бірі. 

Ихсан – Алла елшісі Мұхаммед (с.а.у.) хадисінде пенденің Раббысын кҿріп 

тұрғандай құлшылық жасауы немесе Алла тағала ҽрқандай жағдайда да мені 

кҿріп тұр деген сеніммен ғибадат жасауды айтады. Мұндай қасиет тек рухын 

пҽк ұстаған пайғамбарлар мен сахабалар жҽне олардың жолын жалғастырушы 

Аллаға деген берік сенімге ие болған жандарда ғана табылатыны күмҽнсіз.  

Имам Бухаридің хадистер жинағында «Ихсан» сҿзінің шарғи мағынасы – 

мұсылман адамның шынайы ықыласпен Аллаға деген сенімін жетілдіру, 

кемелдендіруінің біртұтас жиындысы екені айтылады [124, б. 16] Яғни, бұл 

анықтама Алла елшісінің (с.а.у.) жоғарыдағы хадисімен үндесіп жатқаны 

кҿрініп отыр.  

Демек, кез келген қоғамда ҿзінің адам екенін сезініп, ҿз жаратушысының 

Алла тағала екенін мойындаған ҽрбір мұсылман Раббысының ҽмірлері мен 

тыйымдарын (яғни шариғат шарттарын) ықыласпен орындау арқылы Құдайға 

жақындық сезінеді. Бұған қол жеткізген кез келген мұсылманның деңгейі 

ислами ҽдебиетте «ихсан» немесе «инсани камил», «кемел адам», «толық адам» 

ұғымдарымен кҿрініс береді.  

Міне, осы деңгейге қол жеткізген ақындар шығармаларында кемел адам 

болу концепциясын насихаттау, жырлау үрдісі Орталық Азия жерінде Ислам 

дінінің келуімен  бастау алған, мың жылдар бойы жалғасын тауып келе жатқан 

ауқымды процесс деп бағалауға болады.  

Исламдағы  «иман», «ислам», «ихсан» мҽселелерінің алғашқы екеуінің 

түркі халықтары ҿміріндегі тҽжірибесі ұлық имам Ҽбу Ханифаның салған дара 

жолымен жалғасын тауып, дарынды шҽкірттері Ҽбу Юсуф, Имам Матуруди 
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сынды ғұламалар тарапынан жүзеге асырылып, осылайша, түркі жұрты Ислам 

Ҿркениеті жолына түскені белгілі. Ҽсіресе, алғашқы Ислам ренессансы 

дҽуірінде ерекше даму жолына түскен бұл үдеріс Орталық Азия жерінде 

шариғат шарттарын басшылыққа алған түрлі сопылық қауымдастықар 

(Яссауилік, Нақшбандилық, Кубрауилік, тариқаттары) бейнесінде кҿрініс бере 

бастады.  

Осы қауымдастықтар негізінде мұсылман елдерінде шамамен VІІІ 

ғасырлардан пайда болған тасаууф немесе сопылық ҽдебиеті біз зерттеу 

нысанына алып отырған «ихсан» мҽселелерінің ҽдеби шығармалардағы 

алғашқы қайнар бұлағы деуге болады. Жаратқанды сүюді, адамзатқа ізігілік 

шуағын шашуды, нҽпсінің тізгінін тартып, Хаққа жетудің түрлі жолдарын 

кҿздеген бұл ҽдебиет Ислам дінінің негізі саналатын Құран мен хадистерден 

бастау алды. Сырға толы ғаламның таңғажайып мұғжизаларына қанық болған 

сопы шайырлар шығармалары арқылы Құран Кҽрімнің мҽні мен маңызын, 

адамның ғажайып болмысын ұғынуға, кҿзге таса болған сырларын қоғамда 

насихаттауға талпыныс жасады. Шариғат шарттары мен Пайғамбар ҿмірін 

ҿнеге еткен Уҽйс ҽл-Қарани, Суфиян Саури, Баязид Бистами, Жүнейд Бағдади 

сынды алғашқы сопылар тасаууф жолы мен ҽдеби мектептерінің қалыптасуына 

ҽсер етті. Ақындар шығармаларында халал мен харамды ажырату, нҽпсіні 

тежеу, дүниедегі уақытша рақаттардың орнына мҽңгілік жҽннатқа қол жеткізу, 

осылайша рухани кемел болуға ұмтылу, жүректің кҿзі, Жар жамалы, Хақ 

сыпырасы сынды ұғымдар мен символикалық тіркестер негізгі тақырыптардың 

біріне айналды. Ортағасырлық Түркі Ислам ҿркениеті негізінде халық арасында 

қалыптасып, даму жолына түскен классикалық ҽдебиеттің белді ҿкілдері, сол 

жолда жетілген ақындар шоғыры осы қауымдастықтар ішінде мҽдениет пен 

ҽдебиет, рухани ҿмірде халық шығармашылығының кҿркеюіне зор үлес қосып 

отырды. 

«Адамның кемелдену жолындағы илҽһи шарттарды насихаттауға бел буған 

ақындар шариғат пен тариқаттың ҿзіне тҽн талаптарын, мағрифаттың дариясы 

мен хақиқаттың құпиялы сырларын жырлауды дҽстүрге айналдырды. 

Шынайылық, кішіпейілділік, сабырлылық сынды кҿркем мінезге тҽн қасиеттер 

сопылық ҽдебиетте кеңінен кҿрініс бере бастады» [87, б. 68]. 

Жоғарыда аталған тариқат мектептерінің ҽрқайсысының ҿзіндік тарихы 

мен ислами ҽдебиетке қосқан үлесі орасан зор. Ҽйтсе де, Орталық Азияның 

жүрегі, Исфижаб жерінде туылып, Яссы қаласында тариқатты жайған, бір жағы 

Анадолу жері, бір жағы Қазанға дейінгі кең ҿлкеде Ислам ілімдерін таратқан 

данышпан ақын – Қожа Ахмет Яссауидің түркі халықтарының қалыптасу 

тарихында орны ерекше болғанын атап кеткен жҿн. Ақынның артынан 

қалдырған ҽдеби мектебі жоғарыда аталған қауымдастықтар ішінде Орталық 

Азия түркілерінің саяси-ҽлеуметтік, діни-мҽдени, ҽдеби ҿмірінде ерекше із 

қалдырды.  

«Адам тҽн мен жаннан жаралған соң екі түрлі танымға ие. Бірі – 

материалистік таным. Екіншісі – рухани таным. Адамзаттың кҿпшілігі дүниелік 

құндылықты алға тартып, адамның рухани дүниесі ұмыт қалып жүрген заманда 
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Қожа Ахмет адам үшін рухани танымды естен шығармау керектігін ескеріп 

отырды. ..Қожа Ахметтің рухани танымы түркілер үшін, мұсылмандар үшін  

ҽлемдегі пайда болған ҿзге де түрлі таным мектептерімен салыстырып, ҿз 

танымымызды жетілдіріп, дамытуға мҽйек болып табылады» [182, б. 119], – 

дейді ғалым Ислам Жеменей. Ҽзірет Сұлтан ҿмірінде жолбасшы болған осы 

рухани таным оның ихсан деңгейіне қол жеткізуіне себеп болғандай. 

«Хикметінде құқық пен ақида мҽселесін талқылап отырмайтын себебі, 

ҿзінен бұрыңғы Имам Ағзам Ҽбу Ханифа мен Имам Матурудидің салған сара 

жолын негізге алғандығы [65, б. 309].  

Ислам шариғатына негізделген Яссауи тариқаты Орталық Азия түркі 

ұлыстарының рухани-моральдық іліміне айналды. Яасауи ілімінің негіздерін 

танытатын «Жүректің айнасы», «Пақырнама» секілді трактаттар да шҽкірттері 

арқылы хатқа түскен ақынның ҿз шығармалары болып табылады. Соңғы 

жылдары ғалымдар Яссауидің «Рисала-и дҽр адаби тариқат» атты еңбегін 

ғылыми айналымға қосты. Яссауидің ата-тегіне қатысты шежірелер мен шҽкірт-

терінің еңбектерінде де ихсан ілімнің негіздерін танытатын тағылымды дүние-

лер молынан ашылып келеді. 

«Ислам дҽуірінде дүниеге келіп, мұсылманшылықты дҽріптеген Қожа 

Ахмет Ясауи, Сүлеймен Бақырғани тҽрізді сопы ақындардың шығармалары 

адам мен Алла қатынасын белгілеуде адамның бұл ҿмірдегі орнын жақсы мен 

жаманды, адамгершілік қасиеттерді жырлауға арналып, діни-фҽлсапалық 

ҿлеңдер циклын бастады» [183, б. 8], – дейді сопылық ілімнің пайда болуы мен 

оның кҿркем ҽдебиетте кҿрініс табуының негіздерін қарастырған ғалым Ақбота 

Ахметбекова. 

Шын мҽнінде, Яссауи хикметтерінде ихсанды насихаттауға тҽн ерекше 

белгілер, адам баласының ҿз нҽпсімен күресуі, үнемі Алланы еске алу қажеттігі 

сынды мҽселелермен қатар халықтық сипат, ҽлеуметтік астар, адам мен қоғам 

мҽселелерін бірлікте бейнелеудегі кемел адам болу сынды кҿркемдік ізденістер 

кҿзге түседі. Яссауи хикметтеріндегі үнемі кҿрініп отыратын ҿмірлік шындық, 

адам баласы үшін бұл ҿмір уақытша тұрақ екендігі, сол ҿмір барысында нҽпсіге 

берілмей, «Хақдын қорқұб, шұм нәфсиңні тиймақ керәк» [104, б. 139] деп 

ақиқатты шынайы кҿрсету қабілетімен кҿрінеді. Ол объективті шындықты 

жүйесімен кҿркемдеп, сырын айшықтап, нанымды суреттейді, оқырманның 

кҿзін жеткізе жақсы мен жаманын сезіндіре бейнелейді. Түптеп келгенде, 

Яссауи хикметтері арқылы ҿмірдің шынайы реалистік кҿріністерін бейнелей 

отырып, қоғамда сол идеяны жалғастыратын мектеп ҿкілдерін тҽрбиеледі. Ҽр 

кезеңдерде ҿмір сүрген бұл мектеп ҿкілдері қаншама жыр жолдарын жазып, 

келер ұрпаққа ҽдебиет ғылымының даңғыл жолын салып берді. 

Ясауи үлгісімен шҽкірт тҽрбиелеу үдерісі тарихи деректерде ХХ ғасырдың 

басына дейін жалғасын тапқаны айтылады. Бұл деректерді яссауитанушы 

ғалым Досай Кенжетайдың пікірлері де қуаттай түседі: 

«Бертінге дейін мектеп-медреселер Яссауи жолы тҽртібімен шҽкірт 

тҽрбиелеп келді. Шҽкірттердің ХХ ғасырдың басына дейін Түркістанға ағылып, 

ілім ордасы – медреселерден ілім алуына Ҽзірет Сұлтанның дҽрежесі ықпал 
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еткені анық. Бағзыдан бүгінге жеткен сырлы ұғымдардың бірі – медреселерде 

оқытылған «он екі пҽн». Бұл пҽндердің ішінде «Диуани хикмет» те бар еді. 

Медресе ұстаздары оның Ҿзбекстандағы «Кҿкілташ», «Мир-Араб» медреселері, 

Қазақстандағы «Қарнақ», «Аппақ ишан» медреселерінде шҽкірттер алдымен 

«Диуани хикмет» ті түгел жаттап алатын. Тіпті, ауыл молдасының алдын 

кҿргендердің ҿзі Қожа Ахмет Яссауи, Сүлеймен Бақырғани хикметтерін, Сопы 

Аллаяр ҿлеңдерін жүрекке түйіп шығатын» [65, б. 6].   

 «Дарын шығармашылығын қаза түссең, қазынасы сарқылмайтын кен 

сияқты. Халықтың сенім-нанымында берік орныққан ғұламалар еңбектерін 

тану, зерттеу арқылы халықтық сана-сезімнің қыр-сырына бойлай түсеміз» 

[183, б. 4] деген пікірді ескерсек, Яссауилік тариқатын жалғастырған Сүлеймен 

Бақырғаниден (Хакім ата), Мұхаммед Данышмендтен бастаған шҽкірттер 

шоғыры кейінгі дҽуірлерде Қожа Ысхақ ата, Исмайыл ата, Сопы Аллаяр, 

Мҽулана Қойлақи, Құл Ұбейди сынды мыңдаған шҽкірттер жазып қалдырған 

шығармаларында «ихсан» мҽселесі жетекші орынға кҿтерілгенін байқау қиын 

емес. Бұл жолда ақындардың бҽрі де ҽрбір мұсылман үшін жолбасшы 

саналатын Құран Кҽрімді басшылыққа алып отырған. Яссауидің атақты шҽкірті 

Сүлеймен Бақырғани «Соңғы илҽһи кітаптың» қасиеті жайлы мынадай хикмет 

қалдырыпты: 

Кім оқұса бұ Қуран, алҽм ҽңҽ фҽрауан, 

Учмағ ичрҽ хираман, йардур ҽңҽ бу Қуран. 

 

Қуран Тҽңірі кҽламы, түн-күн оқұң тҽмамы, 

Учмағ ичрҽ сҽламы, шҽфаҽтчі бұ Қуран [170, б. 46]. 

 

Мағынасы: «Кім Құранды оқыса, дүние ол үшін жайлы әрі жұмаққа 

барғанда сүйеніш, жолдас. Құран Тәңір сӛзі, оны түн-күн тынбай оқы, ол саған 

жұмақта шапағатшы болады».  

 

Шҽкірттер ұстазы сияқты Ислам дінін, шариғат қағидаларын тариқат жолы 

арқылы халыққа жеткізуді, соның негізінде тҽлім-тҽрбие беруді ихсан 

дҽрежесіне кҿтерілуді мақсат еткен. Олар ҿз шығармалары арқылы Хақ жолына 

аяқ басқан пенделердің сопылықпен шариғат, тариқат, мағрифат, ақиқат 

сатыларынан ҿтіп, Алла Тағаламен қауышатынына кҿз жеткізеді. Мысалы, Ҽзім 

қожа ишан: 

Қайу құлға хақиқат дин болса нҽсиб, 

Шҽриҽтгҽ, тариқатгҽ жойан болұр. 

Түн-күн тінмҽй сыдқы бірлҽн тҽлҽб қылыб, 

Мҽсуаның хіл`ҽтідін `ұрйан болұр
 
[150, б. 33]. 

 

Мағынасы: «Қайбір құлға шынайы дін болса нәсіп, шариғатқа, тариқатқа  

кірген болар. Түн-күн тынбай ықыласпен талап етіп, ӛзгелердің болмысынан 

шыққан болар». 
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Хасанхожа Нисари «Музҽккир-е аһбаб» («Жолдастар естелігі») атты 

кітабында Яссауи шҽкірттерінің бҽрі дерлік ҿз шығармаларын түркі тілінде 

жазғанын, ҽсіресе, шейхул Ислам дҽрежесіне жеткен Ахмет Жами, Шайық 

Надири, Қасым шейх сынды ғұламалардың аса мҽнді хикметтер жазып 

қалдырғандығын, бұл хикметтер тек Түркістан мен Сайрамда емес, бүкіл 

Мауарауннахр ҿлкесіне тарап кеткендігін жазады [184]. Осындай деректің бірі 

Ҽлішер Науаи жазбаларында да бар. Ойшыл Атаи мен Гедаи сынды Яссауи 

шҽкірттері бүкіл түркі жұртына есімі кең тараған ақындар болғанын айтады.  

Соңғы жылдары түркі мұсылман ғалымдарынан Неждет Тосун, Сайфиддин 

Сайфуллах, Досай Кенжетай, Нодирхон Хасан сынды түркітанушы, 

яссауитанушы ғалымдар тарапынан Сүлеймен Бақырғани (Хакім ата), 

Мұхаммед Данышманд, Қожа Ысхақ бин Исмайыл ата, Шайх Худайдад, Ҽзім 

қожа ишан (Ҽзими) сияқты шҽкірттер мұрасына қатысты бірнеше зерттеулер 

жарияланды. Ҽйтсе де, түрлі уақыт пен кеңістікте ҿмір сүріп, сопылық 

поэзияның хикмет үлгісімен қалам тербеген түркі ұландары хақында нақты 

деректер ҽлі де болса аз. Осы бостықтың орнын толтыруға аз да болса ҿз 

үлесімізді қосу мақсатында 2012-2013 жылдары Оңтүстік Қазақстан (Қазіргі 

Түркістан) облысының тарихи-рухани мұраларына арналған «Қазыналы 

Оңтүстік» кҿптомдық кітаптары жобасы аясында ҽр кезеңде Яссауи үлгісінде 

қалам тербеген ақындар тарапынан жазылып, бүгінге дейін қолжазба немесе 

литографиялық баспа нұсқаларда сақталған хикметтер мен ғазалдар 

жинақталды. Тематикалық-құрылымдық, идеялық тұрғыдан талдау жасалынып, 

жолма-жол аудармасы жҽне транскрипциясы дайындалып, академиялық 

басылым ретінде кҿптомдық кітаптарының 92-томының 1,2,3-кітаптары баспаға 

ұсынылды. 

Бірнеше жүз жылдардың бетін кҿрген қолжазбалар ұрпақтан-ұрпаққа 

қолма-қол мұра ретінде ауысып келгендіктен жҽне сапасыз жағдайда 

сақталғандықтан қағазы түтіліп, ылғалдана бастаған. Қолжазба бетіне басылған 

мҿрлері ҿше бастап, тіпті ішкі беттерінің біраз жерлері жыртылған болса, бір 

жағынан қолжазбаны пайдаланған оқушылардың кҿп болғандығын аңғартады. 

Қолжазбаларды парақтап қарағанда мұнда сопылық ҽдебиеттің жолын жалғаған 

ақындар шығармалары арасында иман, ислам, ихсан мҽселелерін кҿтерген 

жырлар мен даналық сҿздердің кҿптеп кездесуі тақырыпты зерттеуге деген 

құлшынысымызды арттыра түсті.   

Сҿз етіп отырған қолжазбаларды парақтай қарап, саралай сұрыптағанда 

сопылық ҽдебиетке үлес қосқан кҿп ақындардың аты мҽлім бола бастады. 

Солардан  Ахмет Жами, Ҽзім қожа, Жүсіп Байзауи, Гадаи, Ғазали, Гауси, 

Дҽруіш ҽлі, Желалиддин, Заһиди, Иқани, Қасым Шайық, Құл Ұбейди, Құл 

Ғариб, Құл Омар, Құл Шариф, Маһмул, Машраб, Мұхаммед Дҽруіш, Ниязи, 

Сақи, Талиб, Құл Тимури, Халис, Һуайда, Һубби қожа, Шайық Худайдад, 

Шайдаи, Шамс Үзгенди сынды Орталық Азия жерінде танымал қырыққа жуық 

ақындардың екі жүзге жуық поэзиялық шығармалары ғылыми айналымға 

түсірілді [58, б. 324]. 
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Бұл шайырлардың хикметтері құрылысы мен мазмұны жағынан ҿзара ҿте 

жақын келетіндіктен де, соңғы жолдардағы тахаллусына қарамаған адам, бұл 

даналық сҿздің кімнің қаламына тиесілі екендігін айырудың ҿзі тіптен қиынға 

соғады. Себебі, Яссауи ҽдеби мектебінің түлектері ұстаз сынды шариғатта 

«кіші ширк» болып табылатын «рия» мҽселесінен сақтанғандықтан, ҿздері 

туралы мҽлімет қалдыруды басты мақсат етпеген.  

Олардың шығармаларын зерттеу барысында кҿз жеткізгеніміз, аса 

тақуалықпен Аллаға жақындаған пҽк жандар болғаны. Хикмет жазумен 

айналысқан шҽкірттерінің дерлік бҽрі ұстазы сияқты есімдерінің соңына, не 

алдыңғы жағына «ғариб», «диуана», «құл», «міскін», «бишара» сынды лақап 

аттарды қосқандығы, шығармаларында тариқат жолын уағыздап, 

насихаттағаны аңғарылады. Ол атаулардың барлығы сопылық мҽні бар 

терминдер. Мҽселен, «ғариб» – бұл сҿз адам баласы бұл дүниеде Илаһи 

болмыстан ұзақта жүргені үшін ҿзін ҿмірде бҿтен, жат сезінетін күй-жайын 

білдірсе, Алла Тағаладан алыстаған ҽр пенде дүниеуи тұтқын ретінде диуана, 

міскін, құл, бишара кейпінде ҿмір кешеді. Атақты ұстаз қалдырған бүкіл 

хикметтер Құран Кҽрім мен Хадис негізінде жазылғандығын ескерсек, бұл ҽдіс 

дҽл сол қалпында шҽкірттерінің шығармаларында да кҿрініс тапқан.  

Шҽкірттер де ұстазы сынды адам факторына, атап айтқанда, қоғамға жол 

кҿрсетіп, жҿн сілтейтін зиялыларға, сонымен қатар мемлекет басқарып отырған 

басшыларға үлкен мҽн береді. Құранның, Исламның мҽніне жеткен бұл 

ғұламалар, оған иланатындар қоғамды ағартуды ҿздерінің адамдық парызы деп 

біледі. Олар қоғамның құлдырауына ҿздерін жауапты сезінеді. Ҿйткені, 

қоғамда Аллаға жақын адамдар азайса, ғалымдар мен зиялылар ғылымына, ал 

ҽкімдер ҽділетке сай шешім қабылдамаса қоғам құлазиды, мемлекет күйрейді. 

Хадисте қоғамның құлдырауы мен рухани азғындауынан болып жатқан 

жағымсыз, жарамсыз құбылыстарды кҿрген ҽрбір мұсылман оны іс-ҽрекетімен 

реттеуі, болмаса сҿзімен жҿнге салуы қажет. Оны да жасай алмайтын жағдайда 

болса іштей реніш білдіріп, жүрегімен жек кҿруі қажет. Міне, сол иманы ең 

ҽлсіз адамның тірлігі делінген. Яссауи шҽкірттерінің шығармаларында осы 

тақырып ерекше орын алған. 

Ғасырлар бойы жалғасын тауып келе жатқан Яссауи сопылық мектебі 

сопылық поэзияның классикалық деңгейіне кҿтерілген ақындық дҽстүрді 

жалғастырушы сопы ақындар тізбегі ХХ ғасыр басына келіп жетсе, 

тҽуелсіздігін берік ұстанған Түркия елінде Яссауи жолы мен ақындық дҽстүрі 

жалғасын тауып, бүгінге дейін тарихи инерцияын жоғалтпай, даму үстінде келе 

жатыр [185, б. 19].  Міне, осы поэзиялық дҽстүр ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр 

басында ҿмір сүрген қазақ-ҿзбек ақындары шығармашылығында қай деңгейде 

кҿрініс берді? Осы сұраққа ақындар шығармашылығынан жауап іздеген 

кезімізде ҿзбек ҽдебиетінде Мажзуб Намангани, Ҽзім қожа, Молда Йолдаш 

Хилуати, Низами Хоқанди, Хазини Хоқанди сынды ақындар хикметтерімен 

жалғасын тауып отырғанын, ақындар қалдырған ҽдеби мұралардың заман ҿткен 

сайын бұл мҽселені ашуда құндылығы арта түскенін кҿреміз.  
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Зерттеліп отырған кезең қазақ жазба ҽдебиеті ҿкілдерінің шығармаларын 

зерделей келе, жастайынан Ҽзірет Сұлтанның хикметтерін жаттап ҿскен 

Сайыпназар ахун Ҿтенұлы, Мҽделі Жүсіпқожаұлы, Шортанбай Қанайұлы, 

Сүйіндік Тілегенұлы, Майлықожа Сұлтанқожаұлы, Ерімбет Кҿлдейбекұлы, 

Ақтан Керейұлы, Шҽді Жҽңгірұлы, Аралбай Оңғарбекұлы, Мҽшһүр Жүсіп 

Кҿпейұлы, Молда Мҽди Меркішұлы, Мырзабек Байжанұлы, Сҽттіғұл 

Жанғабылұлы, Шораяқтың Омары сынды ҽдебиет ҿкілдері Түркістан пірінің 

есімін жыр-толғаулары арқылы қоғамда насихаттап, Яссауи ҿмірі мен 

хикметтерін ҿз шығармаларына үлгі еткенін байқау қиын емес. Танымал ақын 

Ҽйімбет Қаймақбайұлы ҿлеңдерінде:  

 

Бір Құдайға таухид қылдым, 

Қожа Ахметті тақлид қылдым, 

Хикметтерін таусиф қылдым, 

Бір Аллаға тасбих қылдым [84, б. 126] – десе, Ясауидің жерлесі, 

киелі Сайрам елінің тумасы Жүсіп Сайрами Ҽзірет Сұлтанға кҿркем поэзия 

үлгісінде жыр арнапты: 

Ей, кашифи хақайиқ, ҽсрары садиқийн, 

Уай, уақифи дақайық, мишкат-и хариқийн. 

 

Рушд-и тариқ-и, һади-и иршади талибин, 

Ей, кулзум-и һидайҽт, бұрһан-и ашиқийн. 

 

Келдім ғұбар-и дҽргаһыңа сүргҽли жҽбин, 

Ей, мҽһзҽни кҽрамҽт-у Султан ул-арифин [152, б. 135]. 

 

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы қазақ ҽдебиеті ҿкілдері арасында 

хикмет жанрымен қалам тербемеген болса да, ихсан дҽрежесіне жетудің түрлі 

тҽсілдерін қарастырған ақындар баршылық. Бұл жайлы ғалым Мекемтас 

Мырзахметұлы: «Қазақ поэзиясы бүкіл қоғамдық-ҽлеуметтік ой-сананың 

қызметін атқарушы универсалдық функциясы болуы себепті де, біз қазақ 

халқының ой-санасындағы сопылық танымның белгілерін кҿбінесе қазақ 

ақындарының туындыларынан кездестіреміз» – [186, б. 10] десе, ХІХ ғасырдың 

екінші жартысы мен ХХ ғасыр басындағы Қарақалпақ жерінде ҿмір сүрген 

қазақтың діни-ағартушы ақындары шығармашылығын зерттеген ғалым 

Меңдібай Ҽбілұлы да, ХҮ ғасырдан бастау алатын жыраулық поэзия ҿкілдері 

шығармаларынан бастап, кеңес дҽуіріне дейінгі қазақ ақын-жыраулары 

поэзиясында сопылық танымның белгілері кҿптеп кездесетінін, айтады [84, б. 

95]. Мысалы, Ақыт Үлімжіұлы: 

 

Пірді ойламас жазғанның, 

Жүрегі қатты тас келер. 

Аллаға ғашық шын ерлер, 

Хақ жолына бас берер [187, б. 228], 
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немесе: 

Ауызбен бақыт табылмас, 

Жүректі түзу шын қылмай [187, б. 363]. 

Сондай-ақ: 

Тозаққа ақыретте болар қалқан, 

Зікір айт ей жаранлар, ертелі-кеш [172, б. 6]. 

 

Абай Хакімнің отыз сегізінші қара сҿзі немесе ҿзі атағандай «Китаб 

тасдиқ» – «Иман кітабында» адамзатқа ихсанның маңызы мен ғылымның 

пайдасын, Алла тағаланың кҿркем есім-сипаттары мен «тафаккур» яғни терең 

ойлану, Құдай тағала ҽрбір жаратқан нҽрсесін хикметпен жаратқандығын 

түсіндіру мҽселелеріне кеңінен орын берген. Керек жерінде заманындағы 

дүмшелерді де сынап отырған. Ақын осы қара сҿзінде кемел адам немесе 

«Толық адам» консепциясына нақты анықтама берген секілді:  

«Енді біліңіздер, перзенттер! Құдай тағаланың жолы деген жол Алла 

тағаланың ҿзіндей ниһаятсыз болады. Оның ниһаятына ешкім жетпейді. Бірақ 

сол жолға жүруді ҿзіне шарт қылып, кім қадам басты, ол – таза мұсылман, 

толық адам делінеді» [128, б. 117] – дейді Абай хакім.  

Абай айтқан терең ой – ақылды танытса, талап пен еңбек – қайраттың 

белгісі, ал қанағат пен рақым – жүректің қасиеті. Хакім бұл үш қасиеттің ҽрбір 

«адам» атаулыда табылу қажеттігі туралы 17-қарасҿзімен қатар «Малға достың 

мұңы жоқ малдан басқа» атты ҿлеңінде де «Үш-ақ нҽрсе адамның қасиеті: 

«ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек» деп нақтылай түсіпті. Демек, 

Абайдың кеңесі бойынша «Алланың жолын ҿзіне шарт қылып, қадам басқан» 

жҽне жоғарыдағы үш қасиетті бірдей бойында жинақтап, ізгілік жолында 

пайдаланған адам толық адам болып есептеледі. Сондықтан Абай ақын: 

 

Махаббатпен жаратқан адамзатты, 

Сен де сүй ол Алланы жаннан тҽтті. 

Адамзаттың бҽрін сүй бауырым деп, 

Жҽне Хақ жолы осы деп ҽділетті [128, б. 409]. 

 

Махаббат – адамзат баласы арасында бұл сҿзге мҽн бермеген адам 

табылмасы анық. Ол – мейірімділік пен ізгіліктің кҿрінісі, биік шыңы деуге 

болады. Ұлы Жаратушы адамды Ҿз қолымен балшықтан жаратып, оны 

жаратылыстағы ең ұлы дҽрежеге кҿтеруі – шынайы махаббаттың арқасы. Ақын 

оқушысына «Сені сүйгенді сен неге сүймейсің» деген идеяны тастайды. 

«Алланы сүю үшін Оны жақсы танымақ керек. Ойдағы түрлі шүбҽ, күдіктен 

арылмақ лҽзім. Алланың құдірет қаламынан шыққан «Ғалам» атты алып 

кітапты оқу арқылы ұлы Жаратушының шеберлігі мен шексіздігін, құдіреті мен 

құзіретін, теңдессіз ҿнері мен ҿлшеусіз білім иесі екенін мойындау қажет» [188, 

6]. Міне, сол кезде ғана Оны жаннан артық кҿре аласың. Ол саған сенің ҿмірге 

келуіңе себеп болып отырған ҽкең мен анаңды, сенімен бірге тайталасып бір 

қарыннан түскен бауырларыңды, сенімен замандас ҿмір сүріп отырған барша 
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жанды сүюді үйретті. Себебі, Ол солардың бҽріне бірдей мейірім нұрын 

шашты. Сол үшін де сен «адамзаттың бҽрін бауырым деп» жақсы кҿруге 

міндеттісің. Жҽне ұмытпа, сен олардың арасында «ҽділдік» деген ұғымды 

ұстану керексің. Бұл ұғымның ауқымы ҿте кең жҽне мағынасы ҿте терең. Алла 

Тағала Құранда былай дейді:  

«Ей, иман келтіргендер, ӛздеріңнің әке-шешелеріңнің және туған-

туыстарыңның мүддесіне қарсы болса да, Аллаһ үшін куәгер болып, әділдікті 

сақтаңдар» (Ниса сүресі, 35-аят).  

 

Осы үш сүю болады имани гүл, 

Иманның асылы үш деп сен тахқиқ біл. 

Ойлан дағы, үшеуін таратып бақ, 

Басты байла жолына, малың түгіл [128, б. 409]. 

 

Дінтанушы, ғалым Қайрат Жолдыбайұлы иман мҽселелерін жан-жақты 

түсіндірген еңбегінің атауын «Имани гүл» деп атап, ҿзі Абайдың осы ҿлеңіндегі 

осы бір шумақтарға мынадай түсіндірме жазыпты:  

«Хҽкім Абай мұнда пенденің ҽуелі жаратқан иесі Алланы, сосын барша 

адамзатты жҽне ҽділеттікті сүюді, яғни осы үш ұлы сүюдің жиынтығын «имани 

гүл» деп атағанын кҿреміз. Шындығында иман ақиқаты осы үш махабаттан 

тарайды десек, артық айтқандық емес... Демек, «Имани гүл» бұл кемел иманға 

айтылған сҿз. Алла елшісінің (с.а.у.): Иман етпейінше жұмаққа кірмейсіңдер, ал 

бір-біріңді жақсы кҿрмейінше кемел иманға қол жеткізе алмайсыңдар» деген 

хадисінен осы «Имани гүлдің» жұпар иісі аңқып тұрғанын сезу қиын емес» 

[188, б. 5]. 

 

Дін де осы, шын ойласаң, тағат та осы, 

Екі дүние бұл тасдиқ – хақтың досы [128, б. 409]. 

 

Мұнда ақын «тҽфҽккур» мҽселесін алға қояды. «Тҽфҽккур» сҿзі араб 

тілінен «шын ойлану», «терең ойлану» деген мағыналарды білдіреді.  Абай 

шығармашылығында адам баласын терең ойлануға шақырған ҿлеңдері мол. 

Ҽсіресе, «Ҽуеде бір суық мұз – ақыл зерек», «Кейде есер кҿңлі құрғырың», 

«Малға достың мұңы жоқ малдан басқа», «Алла деген сҿз жеңіл», «Менің 

сырым, жігіттер, емес оңай», «Жүректе кҿп қазына бар бҽрі қызық», «Ҽсемпаз 

болма ҽрнеге», «Адамның кейбір кездері» сынды ҿлеңдері оқырманды терең 

ойлануға шақырады. 

Ғалым А.Ҽділбаев: «Терең ой – жүректің нұры, рухтың азығы, ілімнің 

тірегі. Терең ойсыз жүректі қара басып, рух семіп, ҿмірдің мҽні қашады. Жақсы 

мен жаманның, пайда мен зиянның, ҽсемдік пен сұрықсыздықтың ара жігі 

терең ойлау арқылы ажыратылады. Кез келген оқиғадан ғибрат алғызып, ҽр 

істің ҽлқиссасында адымын аңдап бастыртатын да осы – терең ой» [189, б. 14] – 

деп дҽл анықтама беріпті.  
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Екі дүние – бұл біз бүгін ҿмір сүріп отырған ҽлем мен ақырет ҽлемі. Бұл 

екеуінің айырмашылығы біреуінің уақытша жҽне екіншісінің мҽңгі болуында. 

«Бұл дүниеде Алланы сүйген, адамзатты сүйген, ҽділдікті сүйген ҽрбір жан иесі 

екі дүниеде Хақтың досына айналары сҿзсіз» – дейді ақын.  

Абай жолын ҿзіне ҿнеге еткен Шҽкҽрім Құдайбердіұлы толық адам болу 

жолында, ихсан деңгейіне жетуде ҿзіндік ҽдіс қолданған. Бізге белгілі, Шҽкҽрім 

ақын ҿлеңдерінде:     

 

Менің жарым қыз емес, 

Хақиқаттың шын нұры. 

Оны сезер сіз емес, 

Кҿзге таса бұл сыры. 

Жасырып тұр жар ҿзін, 

Бас кҿзіңмен қарама, 

Жүрегіңнің аш кҿзін, 

Жанның сырын арала [190, б. 238], – деген  жолдар мен қатар Ұлы 

Тҽңірісін кҿп рет зікір етіп, Оны ҿлеңдерінде танытуда кҿркемдік тҽсілдерді 

жеткізе қолданған: 

Алланың пендесіне рақымы мол, 

Сен де ҿзіңдей адамға мейірімді бол. 

немесе, 

Шын мұсылман болайын деп ойласаң, 

Құдайға құл болудың мҽнісін біл [191, б. 214],  

 

– деп жырлаған Шҽкҽрім осы ҿлеңдерінде, шын мҽнінде, Хақ тағаланың 

адамзатқа жасаған мейірімін сезіне алу керектігін, шын мұсылман болам деген 

адамға оның мҽнін түсіну керектігін жеткізеді.  

Ойланамыз, қияметте «Хақиқаттың шын нұрына» яғни Ұлы Тҽңіріміздің 

мейіріміне бҿленуді армандаған адам қалайша мына уақытша ҿмірінде оны 

есіне алмасқа? Демек бұл анық ақиқат. Шҽкҽрім, Шҽді сынды ақындар жай 

нҽрсеге ғашық болып отырған жоқ. Бұл сҿзімізді дҽлелдеу үшін Ислам 

тарихында белгілі Алла Тағаланың сүйікті елшілерінің бірі Мұса (а.с.) мен 

Алла тағала арасында болған сұқбатқа назар аударайық. Ҿз дҽуірінде адам 

баласына Ұлы Жаратушысының бұйрықтары мен үкімдерін жеткізген Мұса 

(а.с.) Тҽңірісіне: «Сенің нұрлы дидарыңды кҿруді қалаймын», – дегенде, Шексіз 

Мейірім Иесі: «Лҽ тарани – Мені ешқашан кҿре алмайсың», – деп, оған таудың 

басына қарауын бұйырады. Сонда, Мұса тауға түскен нұр сҽулесіне қарай 

алмай талып құлайды.  

Бұл оқиға ҽр кезеңде ақындар шығармаларына арқау болған. Мысалы, 

Сүлеймен Бақырғанидың 4-хикметінде: 

 

Тур Сина тауына шығып Мұса, 

Хаққа ғашық болып дидар қылды кҿргін. 

Дидар кҿрмек жоқ-дүр деп, ей, Мұса, 
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«Лҽ тарани» жауабын бергенін кҿргін [170, б. 34]. 

 

Ал, жоғарыда айтылған мұндай ізгі қасиеттерді бойында жинақтай 

алмаған, нҽпсіне құл болған пенделерді Шҽкҽрім «Адамның ең жақсысы» деген 

ҿлеңінде сынай келіп: 

 

Қанша жарып нұр құйсам, 

Хақиқаттан сыр құйсам, 

Ҿршеленер су құйсам, 

Нҽпсі деген оты бар [75, б. 186] – деп жырлайды. 

 

«Мұндай адамдар хақиқатты қанша рет ұқтырсаң да қайта отты нҽпсілері 

ҿршелене түседі», – деп, адамның қу нҽпсін жалынды отқа теңейді. Ал, 

«Тойымсыз нҽпсі, тұрақсыз дүние» ҿлеңінде былай дейді: 

 

Ҿлімнің хақ екенін кҿрсең де, 

Ҿлместей омыраулап шабасың. 

Дозақтың барын біліп жүрсең де, 

Күнҽға ҽлің келсе батасың. 

 

Сауап кҿп ғибадатқа десең де, 

Жалығып, жалқауланып жатасың. 

Адалдық адал ризықын жесең де, 

Арамды ҽдейі іздеп татасың [191, б. 224] 

 

Ақын шығармашылығында ихсан тақырыбын айқындай түсетін адам 

ҿмірінің пҽнилік жҽне бақилық кезеңін, адам ҿмірі үнемі ҿзгерісте болуын, адал 

мен арамның арасын суреттейтін ҿлеңдері молынан кездеседі. «Ҿлген кҿңіл, 

ындынсыз ҿмір», «Жан менен һҽм кҿңіл», «Тойымсыз нҽпсі, тұрақсыз дүние», 

«Тура жолда қайғы тұрмас», «Иманым», «Тҽңірі мен жан», «Абай   марқұм   

ҿткен   соң   ҿзіме   айтқан жырларым», «Жарымды жаным сүйді, сүйе алмай 

тҽнім күйді», «Тҽңірі іздеп бір мұңғыл», «Бейісте бар бір сұлу жар» сынды 

ҿлеңдерінде адам мен Алла арасындағы түрлі мҽселелерді жырлайды.  

Ақындардың ҽдеби шығармалар арқылы адам бойында Аллаға деген 

махаббатты қалыптастырудағы басты ұстанымы «Алла тағаланың кҿркем 

есімдерін» насихаттау болып табылады. Мұнда ақын негізгі тақырыпқа кірмей 

тұрып ең алдымен Аллаға хамд-мадақ айта отырып, «Асма ул-хусна» яғни, 

Алланың кҿркем есімдері мен сипаттарын қазақи ұғыммен түсіндіріп береді. 

Ақынның тілімен айтқанда «ауам халық» ихсан дҽрежесіне қол жеткізу үшін ең 

ҽуелі ҿз Жаратушысының кім екенін жақсылап танып алуы тиіс. Ҽйтпесе, ол 

үшін Құдайға деген махаббаттың түкке қызығы жоқ. Бұл дҽстүр исламды 

насихаттауды мақсат еткен кез келген ақын шығармаларында кездесетін 

құбылыс. Дегенмен, бұл мҽселеде ҽр ақынның ҿзіндік стилі бар. ХІХ ғасыр мен 

ХХ ғасыр басында біз зерттеу нысанына алып отырған, ортағасырлардан 



147 
 

жалғасын тауып келе жатқан түркі классикалық ҽдебиет ҿкілдері 

шығармаларын Алланың атымен бастай отырып, сол тұста Алла тағаланың 

кҿркем есім-сипаттарын жырға қосады. Мысалы, Шҽді ақын «Назым Фиқһ 

кҽйдани» шығармасында 36 жолдан тұратын «Хамд» (мадақ) бҿлімінде Алла 

тағаланың оннан астам кҿркем есімдерін зікір етіп, олардың түркі халықтарына 

ортақ баламасын ҿлеңмен ҿрнектейді: 

 

Хҽмд
40

 бейхад
41

 бейҽдҽд
42

, 

Жаратқан Хаққа лҽ макан
43

. 

Ортағы жоқ серіксіз, 

Ҿз мүлкі ерур ду жаһан
44

. 

 

Мақлұқы ерур аспан-жер, 

Құс-туюр
45

 инс-жын
46

. 

Күллі зи нҽфси
47

 жандының, 

Ол берер ризығын бейкүмҽн [149, б. 5]. 

Ақын осы екі шумақ ҿлеңге Жаратқанның бес кҿркем есімін сыйғызыпты. 

Алғашқысы – Хақ. Бұл сипат жалпыға түсінікті болғандықтан, ақын мұнда 

түсінік бермеген. Екіншісі – «Ортағы жоқ, серіксіз» деген мағынаны беретін 

«Ҽл-Уахид» есімін қолданса, үшінші – «Ҿз мүлкі ерур ду жаһан» яғни, «Екі 

дүниенің мүлкі Оған тҽн»  дей отырып – «Ҽл-Мҽлик» сипатын түсіндірген. 

Тҿртінші «Ҽл-Халиқ» сипатына – «Мақлұқы ерур аспан-жер, құс-тұюр, инс-

жын» деп түсіндірген. Ал, бесінші – «Күллі зи нҽфсі жандының, Ол берер 

ризығын бейкүмҽн дей отырып, «Ҽр-Раззақ» есімін айшықтап берген. 

Алланың кҿркем есім сипаттарының мҽнін түсіну адамның сенім 

мҽселесінде негізгі орын алатынын терең түсінген Абай ҿзінің «Китаб тасдиқ» 

аталған шығармасы немесе 38-қара сҿзінде: «Сіз «Ҽмҽнту биллҽһи кҽмҽ һуҽ би 

ҽсмҽиһи уҽ сифҽтиһи»
48

 дедіңіз. Ол есімдер һҽм Алла тағаланың фиғыл 

ғазимлҽрінің аттары, олардың мағынасын біл һҽм сегіз сифат затиялары не 

деген сҿз кҽміл үйрен. Ҿзіңді анығ құлы біліп, ҿзіңді мүслім ат қойып, тҽслим 

болғаныңа раст боласың да. Ҿз пиғылдарыңды соған ҿз халіңше ұқсатуды шарт 

қыл... Аның үшін Алла тағаланың сипаттары: Хаят, Ғалым, Құдірет, Басар, 

Самиғ, Ирада, Кҽлам, Тҽкуин. Бұл сегізінен Алла тағаладағыдай кҽмалат 

ғазамат бірлҽн болмаса да пендесінде де ҽр бірінен ҿз хҽлінше бар қылып 

жаратыпты [128, 103 б.], – дейді.  

Абай ақын шығармаларын талдап отырсақ, Алла тағаланың кҿркем 

есімдерінің арасында «Ҽл-Ъалим» сипатына кҿбірек үңілгенін байқаймыз. 

                                                           
40

 мадақ 
41

 шексіз 
42

 сансыз 
43

 жоқтық әлемі, орны жоқ 
44

 екі дүние 
45

 құстар 
46

 адам мен жын 
47

 күллі нәпсі иелері 
48

 Құдайға және Оның кӛркем есім-сипаттарына иман келтіремін 
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Мысалы ақын: «Ғылым – Алланың бір сипаты, ол хақиқат, оған ғашықтық ҿзі 

де хақлық һҽм адамдық дүр» [192, 190 б.], – дейді. Ақынның ойын таратып 

айтар болсақ,  «Ғылым – хақиқат, оны жҽй ғана тану емес, оған ғашық болу 

қажет, сонда ғана сен оны тани аласың жҽне бұл сенің адамгершілігіңнің 

белгісі», – деп  түсіндіреді. Демек, Абай кемел адам болуға апаратын жолдың 

негізгісі «Ғылым» деген идеяны шығармалары арқылы қоғамға ұсынды. Мұның 

негізгі себебі, халқының ғылымға деген ынта-ықыласын күшейту, ғылым мен 

білім бар болған жерде дамудың, ҿркендеудің болатынын жеткізуден туған 

болса керек деп пайымдаймыз.  

Түркі халықтары классик ҽдебиетінің танымал ҿкілдерінің бірі Ҽзім қожа 

Ишан немесе Ҽзими ақын ҿзі Нақышбандия тариқатын ұстанғанымен ҽдеби 

шығармаларында Яссауи үлгісінде жазылған хикметтері молынан кездесіп 

отыр. Бұл тұрғыдан алғанда ол кісі тасаууф ақындарынан, яғни, сопылық 

ҽдебиетте Яссауидің белгілі ізбасарларының бірі деуге болады.  

Жоғарыда біз Яссауи шҽкірттеріне арналған зерттеулеріміз жайлы сҿз 

қозғағанда Қазыналы Оңтүстік кҿптомдық кітаптарының 92 томының 2-

кітабында Ҽзім Қожа ишанның 17 хикметі алғаш рет қазақ тіліне аударма 

жасалғанын айттық.  Ақынның бұл хикметтері Яссауидің хикметтерімен бірге 

ХХ ғасырдың басында Ташкентте жарық кҿрген болатын. Аталған жинақты 

зерделей келе, ақынның хикметтері Яссауи даналық сҿздерімен үйлесімін 

тапқан, сырға толы діни-дидактик тақырыпқа құрылған поэзиямен ҿрілген 

дүние екеніне кҿз жеткіздік. Ислам мен иман, тақуалық, дүние мен ақырет, 

жҽннат пен тозақ мҽселелері ақынның ҿмірлік кредосы іспетті. Ақын 

хикметтері арқылы халықты ынсап пен қанағатқа, ҽр мҽселеде ҽділетті болуға 

шақырады. Ақын адамгершіліктің шыңы «ихсан» – «кемел адам» дҽрежесіне 

жетелейтін қасиеттің бірі жұмсақтық пен кішіпейілділік екенін еске сала 

отырып, мына бір хикметті жазып қалдырыпты:  

 

«Бҽндҽлікні шҽртідүр, ажызлығ-у сынұғлұғ,  

Султан болсаң алҽмғҽ һҽргіз қылма ұлұғлұғ.  

 

Дүнйа меһрін қоймайын, Хақ йадыны ҽймҽйін, 

Нҽфсін кҿзін оймайын, бойның болмас салұғлұқ [193, б. 139]. 

 

Мағынасы: «Құлшылықтың шарты жұмсақтық пен кішіпейіл болу, әлемге 

патша болсаң да еш мақтанба. Жүрегіңнен дүниеге деген махабатты 

шығарып тастамай, Хақты зікір етпей, нәпсіңнің кӛзін жоймай, кішіпейіл 

бола алмайсың». 

Ақын мұнымен уақытша дүниеге бой алдырып, пҽнилік жалған 

қызықтарға алданбауға, Хақ тағаланың есімін үнемі зікір етіп, ақиқатты 

ұмытпауға шақырады. Ақынның пікірінше, кез келген адамды жолдан 

азғыратын «нҽпсінің кҿзін жоймай» тұрып жоғарыдағы дҽрежелерге қол 

жеткізу мүмкін емес. Ақын мұнда бір жағынан адамды тура жолдан азғыратын 

дүниенің, екінші жақта сұм нҽпсінің кесапатынан сақтануға үндейді.  
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Сопылық ҽдебиетте кҿтерілетін ең негізгі тақырыптардың бірі «нҽпсі» 

болса, екіншісі «азғырушы шайтан немесе ібіліс» мотивтері екені белгілі.  

Нҽпсі мен шайтан бар зұлымдық пен жамандықтың ұйытқысы екенін Ҽзім қожа 

хикметтерінен кҿруге болады. Ақын хикметтері арқылы оларға қарсы 

күресудің, азғырулардан құтылудың жолдарын қарастырады: 

 

Бҽндҽмҽн деб ғафлат ичра йатса болмас, 

Һиммҽт қылмай нҽфс тағыдын ҿтсҽ болмас, 

Нҽфс-у шайтан кҿзлҽріні ойса болмас, 

Һҽмдҽм болмай нҽфс кҿзіні ойғанларға [193, б. 191] 

 

Мағынасы: Нәпсінің таудай ауыр жүгін тастау үшін пендемін деп қапыда 

жата беруге болмайды, нәпсінің кӛзін жойғандарға дос болмайынша, нәпсі мен 

шайтанның кӛзін құрыту мүмкін емес. 

 

Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.а.у) бір хадисінде отаны мен ар-намысын 

қорғау үшін соғысқа аттанған сахабаларына: «Енді сіздердің алдарыңызда 

бұдан да ауыр соғыс тұр. Ол – ҿз нҽпсілеріңізбен күресулеріңіз!»  – деп, адам 

баласының нҽпсімен күресуін, сол арқылы ішкі жан-дүниесін таза сақтауын 

сондай бір алапатты, қанды соғыстардан да үстем екендігін ескерткен. 

Ҽзім ақын хикметтері де зерделей қаралса, адам ҿмірінде нҽпсінің рҿлі 

жоғары екені, оны үнемі тҽрбиелеу адамның негізгі міндеті екені айтылғандай. 

Пайғамбар ҿсиетін де ҿмірлік тҽжірибесіне қолданған ақын хикметтері тауып 

айтылған тоқсан ауыз сҿздің тобықтай түйіні секілді болып кҿрінеді. Мына 

дүниедегі ҿмірдің ҿткінші екендігі, дүниенің ҿзгергіштігі, бұл дүние адам 

баласының уақытша тұрақтайтын тұрағы екендгі, «Лаухул Махфузда» 

белгіленген уақыт келіп жеткен сҽтте ол келесі «барзах» ҽлеміне кҿшіп ҿтетіні, 

мына жарық дүниеде жасаған тозаңдай амал-ҽрекеті оның амал дҽптерінде 

жазулы тұратыны, сол дҽптердегі ҽрбір ізгі амалы үшін сауабын алып, 

зұлымдық ҽрекеті үшін жауап беретіні секілді о бастан-ақ Алла тарапынан 

елшілер арқылы адамзат баласына ескерту болып келген ұғым-түсініктер ақын 

шығармаларына арқау болған. 

Ихсан мҽселелерін шығармалары арқылы жырлауды мақсат еткен Қоқан 

ҽдеби мектебінің кҿрнекті ҿкілдерінің бірі Мұхаммедқұл Мұхаммедрасулұлы 

Мухайир еді. Ислам діні негізінде кемел адам болудың түрлі жолдарын 

қарастырған, оны насихаттауды мақсат еткен ақын шығармаларына Яссауилік, 

Нақшбандилық тариқаттарының ҿкілдері ерекше ҽсер еткені байқалады. Ақын 

«Бол мужҽррҽд, ей кҿңүл, ғайры Худадын үз тҽмҽ, кір тариқат йолыға, шаһ-у 

гҽдадын үз тҽмҽ» (Сақ бол, ей жүрек, Құдайсыздан үміт үз, тариқат жолына кір, 

патша-кедейден үміт үз) дей отырып, адамдарды құдайсыздарға жоламауға, 

патша болсын, кедей болсын Алла жолынан жүрмейтін кез келген адаммен 

қарым-қатынасты үзуге шақырған.  

Мухайир шығармашылығын зерттеген ғалымдардың пікіріне сүйенсек, 

«ақынның діни шығармалары негізінен «Хамд» (Мадақ) жҽне «На`ат» 
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(Пайғамбардың сипаты) қа құрылған. Диуанындағы 400 ғазалдың жүзге жуығы, 

отыз алты мухаммастың тҿртеуі, жетпіс бір рубаидің жиырма бесін осы 

топтағы шығармаларға жатқызуға болады» [194, б. 284]. 

Ақын жазып қалдырған ғазалдар мен рубаилар, мухаммастар мен 

хикметтерді Қожа Ахмет Яссауи хикметтерімен салыстырған кезімізде Аллаға 

деген махаббат, нҽпсі-шайтанға құл болмау сынды ортақ идеялар кҿзге ұрып 

тұрды. Мысалы, Яссауи хикметтерінде: 

 

Ишқ йолыда фҽна болай, Хақ, Бир-у бар, 

Һҽр нҽ қылсаң ашық қылғыл Пҽруҽрдигар. 

Илким ачыб дуа қылай Иззим Жаббар, 

Һҽр нҽ қылсаң ашық қылғыл Пҽруҽрдигар [24, б. 102]. 

 

Мағынасы: «Ғашықтық жолыңда құрбан болайын, Хақ, Бир-у бар, не 

қылсаң да мені Ӛзіңе ғашық қыл, Пәруәрдигар. Қолымды кӛтеріп дұға етейін, 

Иззим Жаббар, не қылсаң да мені Ӛзіңе ғашық қыл, Пәруәрдигар», – десе, 

Мухайир де ұстаз сынды Аллаға деген махаббат тақырыбын алға қойып: 

 

Салғыл бу телбҽ башыма, ия, Раб, һауайи ишқ, 

Бергіл ділімғҽ лҽззҽті зауқы сафайы ишқ, 

Бегана қыл, ҿзүмдін һҽм ҿзгҽдін мҽни, 

Келтурмҽ һатырымға һҽмишҽ сиуайи ишқ [166, б. 131] 

 

Мағынасы: «Уа, Раббым, мәңгірген басыма ғашықтық сезімін оят, 

жүрегіме пәк махабаттың ләззәтін сезіндір. Ӛзімнен де, ӛзгеден де бӛтен қыл, 

Ӛзіңнен басқаға ғашық болуды ойыма салма». 

Ахмет Яссауи:  

Уа уайлата, кечҽ күндүз қылмай таҽт, 

Хақ Рҽсул, үммҽт үчүн йемҽй немҽт, 

Ичмиш, емиш, немҽтлҽрі қайғу меһнҽт, 

Нҽ йүз бірлҽ һҽзрҽтиғҽ барғум мҽна [195, б. 38 ]  

 

Мағынасы: «Күндіз-түні құлшылығым жасамай, Хақ Расулды, 

үмбеттерді ойламай, ішкен-жеген нығметтерім жайлы ойламай, Құдайдың 

алдына қалай барамын», – десе, құлдарының Аллаға деген ғашықтығы 

Мухайир шығармаларында да кҿрініс береді: 

 

Қайсы тіл бірлҽ дейін йа Рҽб сенгҽ һамду сҽна, 

Қайсы тіл бірлҽ қылай изһар арзу мүддҽа. 

Қайсы иш бірлҽ ҿзүмні лайықы рҽһмҽт біліб, 

Қайсы иш бірлҽ тілҽб һажҽт ҽйлҽй илтижа [166, б. 25]. 
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Мағынасы: «Уа, ұлы Раббым, қайсы тілмен Сені мақтайын, қай тіліммен 

саған арманымды, мақсатымды айтайын, қай амалыммен ӛзімді сенің 

рақметіңе лайық деп білейін, қай іс-әрекетіммен қажетімді сенен сұрайын». 

 

Ақынның бұл сынды ҿлеңдерінде қолданылған аяттар мен хадистер, 

даналық сҿздер оның ішкі жан-дүниесі қандай болғанынан хабар беретін 

сияқты. Ақын рухани ҿміріндегі иманның маңызы, Аллаға деген берік сенімін 

реал ҿмірінде шығармалары арқылы кҿрсете білген. Тҿмендегі ғазал 

жоғарыдағы ойларымызды толықтыра түседі: 

 

Ҽйлҽ, ия Рҽб, кибр-у, ужб-у һуднамалықдын һалас, 

Нҽфсі шҽйтана ҽсир-у мубталалығдын һалас. 

Йар етіб һуш-у һирад білдір ҿзүңні анчҽкім, 

Та болай ҿлгүнчҽ жҽһлу нарасалығдын һалас [166, б. 116]. 

 

Мағынасы: «Уа, Раббым! бізді кербездіктен, мақтаннан, тәкаппарлықтан 

сақта, нәпсі-шайтанға еріп, құл болудан сақта, жар етіп ӛзіңді жақыннан 

таныт, ӛлгенше ашу мен жайсыздықтан құтылайын». 

 

Мухайирдің ҿмірі мен шығармашылығын, ҿзбек ҽдебиетіндегі алатын 

орнын зерделеу барысында оның ҿз заманында Қоқан ҽдеби мектебінің 

танымал тұлғаларының бірі болғанын, Яссауилік мектебінің шайырларымен 

қатар Лутфи, Қожа Хафиз, Молла Жами, Ҽлішер Науаи сынды ақындарды ҿзіне 

ұстаз санағанын кҿруге болады. Шайыр дҽстүрлі классикалық түркі ҽдебиетінің 

дҽстүрлерін Мұқими, Зауқи, Фурқат сынды замандас ақындармен жарыса 

алатын деңгейде жалғастырғанын да ерекше атап ҿту керек. Себебі, Мухайир 

шығармаларындағы діни-ағартушылық идеялар оның аса рухани бай ҽрі кемел 

тұлға болғанынан хабар береді.  

Алланы сүю, пайғамбарын ерекше құрметтеу, тақуалықпен иман лҽззатын 

сезіну, сол арқылы кемел адам болуға қол жеткізу мҽселелерін қоғамда 

насихаттау Орталық Азия жеріне Ислам діні тарай бастаған алғашқы 

ғасырлардан бастау алып, түрлі кезеңдерде бірде поэзиялық, бірде прозалық 

үлгіде жалғасын тауып отырғанын Ҿзбекстан Республикасы Ұлттық Ғылым 

Академиясының Шығыстану институты, ҽдебиет музейі, Науаи атындағы 

ұлттық кітапханасы мен Ҽбу Райхан Беруни атындағы қолжазба қорларында 

сақтаулы құнды жҽдігерлер дҽлелдей түсуде. Жоғарыда аталған ақындар 

шығармалары бұл тақырып аясындағы ҽдеби жҽдігерлердің бір бҿлігі ғана. 

Жоғарыда зерттеу нысанына алып отырған ақындар шығармашылығын 

салыстырмалы түрде талдай отырып, Аллаға деген ғашықтық сезімдерінің 

кҿркем сҿзде кҿрініс бергенін байқау қиын емес. Ақындардың «ихсан» 

мҽселесін тарихи тұрғыдан насихаттауды Ҽзім қожа ишан, Мухайир ақындар 

лирикалық ҿлеңдер мен хикметтер арқылы оқырманға жеткізуді мақсат еткен 

болса Шҽді Жҽңгірұлы, Ақыт Үлімжіұлы сынды ақындар қисса үлгісінде 

жырлауды мақсат еткені кҿрінеді.  
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Қорыта айтқанда, Жаратқанды сүю, Пайғамбардың ҿнегелі ҿмірін үлгі ету, 

нҽпсінің тізгінін тартып, адамзатқа ізігілік шуағын шашу, осылайша Хақиқатқа 

жетудің түрлі жолдарын ҽдеби шығармалар арқылы қарастырған ақындар 

шығармашылығын зерделеу, олардың арасында Яссауи жолын үлгі еткен 

шҽкірттердің ҽдеби мұрасының жырлану ерекшелігін қарастыру ҿзекті 

мҽселенің бірі. Бүгінгі  ҽдеби ортаға тахаллусы арқылы ғана танылып жүрген 

жоғарыдағы шайырлардың шынайы ҽдеби портреті жасалып, бүгінгі қоғамда  

адам баласын шариғат, тариқат ілімдерімен тҽрбиелеу, сол арқылы ихсан 

дҽрежесіне қол жеткізуді мақсат еткен хикметтер ғылыми айналымға кіріп, 

айқындала түсер еді. Бұл жазба жҽдігерлердің ҽдеби құндылығын айқындап, 

ислами ҽдеби шығармалар тізбегін толықтыру келешекте де жалғасатынына 

сенімдіміз.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 

Ерте замандардан қалыптасқан тарихын, діні мен ділін, мҽдениеті мен 

ҽдебиетін бҿліп қарауға келмейтін, қайта бір арнаға салып зерттеуді қажет 

ететін түркі халықтарының бір бҿлігі бауырлас қазақ пен ҿзбек халықтарының 

ҽдебиеті екені даусыз. Бүгін қазақ-ҿзбек ҽдебиеттану ғылымдары тҽуелсіз 

саясаттың ықпалымен қайта жаңғыру жолына түсті. Кезінде кеңестік идеология 

қолданған саясат ықпалымен жіберілген кемшіліктері жҿнделіп, тарихи-рухани 

болмысқа, діни-танымдық мҽдениетке қатысты ҿзекті мҽселелер жаңаша 

пайым, кҿзқарас, пікірлер аясында топтастырылып, қайта қаралу үстінде. 

Бұл кезеңнің, ҿзіндік ерекшеліктерін зерттегенде, екі бауырлас халық 

ҿміріндегі Ислам дінін ту еткен ақындар шығармашылығы сол жаңаша пайым, 

жаңаша кҿзқараспен жүйеге салынып, ҽдебиеттегі ҿз орнын алуы тиіс деген 

мақсатты жоспарымызға біршама қол жеткіздік деуге болады. Ҿйткені, зерттеу 

жұмысында ҽдеби ҿмірде ерекше кҿрініс берген ақындар шығармашылығы 

жайлы бірер тұжырым жасау үшін олар ҿмір сүрген дҽуірді терең зерттеп, олар 

жазған шығармаларға да тҽуелсіз кҿзқараспен баға беру жағына жіті назар 

аударылды.  

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы бауырлас қазақ-ҿзбек халықтарының 

діни-ағартушылық идеяны ту еткен ақын-шайырлары ҽдебиеттің мұсылмандық 

ҿмірдегі рҿлін арттыра түсті. Исламды насихаттауды мақсат еткен 

шығармалардың ҿміршеңдігі ғылыми тұрғыда дҽлелденді. Бұл шығармалар 

қоғамды ыдыратуды мақсат еткен кез келген күшке қарсы тұра алатын 

идеологиялық құрал екенін оларды талдау барысында кҿз жеткіздік.  

Бұл кезеңде ҿмір сүрген ҽдебиет ҿкілдері мен қаншама ҽдеби 

мұраларымызды бүгінгі ұрпаққа дұрыс талдап жеткізу арқылы екі халықты бір-

бірімен рухани түрде жақындастырып, гуманитарлық ғылымын дамытуға зор 

үлес қоса аламыз. Себебі, адамзат үшін ҿмір сүрудің нақты ҿлшемдерін 

белгілеп берген Жаратушы тарапынан түсірілген соңғы дін Исламды бүгін ҽлем 

халықтары топ-топ болып қабылдап жатқан кезде, қолымызда тұрған ақиқат 

дінге негізделіп жазылған жазба жҽдігерлерімізді ортақ құндылық ретінде 

насихаттап, тарихымыздың ашылмаған беттерін жаңа таныммен ашуымыз 

халқымыздың рухани байлығы тереңде екендігін кҿрсетсе, екіншіден бүгінгі 

жаһандану үдерісі жүріп жатқан тұста бауырлас халықтардың бірлігін 

қалыптастырудың негізгі тетіктерін байыта түседі.  

Сібірден Кавказға дейін кең байтақ ҿлкені қоныстанған түркі 

халықтарының барлығы дерлік орыстың отарына айналған тұста барлық 

отарланған түркілердің руханиятын мансұқтап, тарихын жойып жібергісі 

келген орыстың империалистік саясатының астарында ҿздеріне бағынышты 

халықтарды түбегейлі жойып жіберу пиғылы жатқаны тарих деректерден 

белгілі. Олар ХІХ ғасырдың соңы  мен ХХ ғасырдың басында Орталық Азияны 

мекендеген мұсылман түркілерді, соның ішінде қазақ-ҿзбек халқын шоқындыру 

жағына кірісті. Қазақтарды күшпен шоқындыру арқылы ҿз тамырынан, 

болмысынан айыру ҿз жемісін жылдам береді деп сенді. Себебі, Сібірді 

жайлаған кейбір түркілерді шоқындыру арқылы ҿздерінің ұлттық болмысынан 
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айырып та үлгерген болатын. Ҿкінішке қарай, бір кездері тағдырдың жазуымен 

мұсылман болу нҽсіп болмаған Сібір түркілерінің біразы шоқынып, бүгінгідей 

жаһандану заманында ұлт ретінде жойылып кетудің аз-ақ алдында тұр.  Десек 

те, иманына берік Орталық Азия түркілері ҿз діндерінен бас тарта қойған жоқ. 

Мың жылдан аса уақыттан бері мұсылман болып келе жатқан қазақ, ҿзбек 

халықтары имани сенімдерінің беріктігінің арқасында ҿзге сенімді қабылдаған 

жоқ. Ал, ақындар орыс империализіміне қарсы қарумен емес, қаламының 

ұшымен күресті. Содан шоқындыру саясатына бірде күштеп, кейде айла-

тҽсілмен қарсы шықты. Ислам дінін асқақтата жырлап, Алланы мадақтады, 

пайғамбардың ҿнегелі ҿмірін дҽріптеді. Бұхара, Ташкент, Қарнақ, Қазан 

шаһарларындағы медреселерде діни тҽлім-тҽрбие алған ақындар  

отаршылдыққа қарсы нҽзиралық дҽстүрді ұтымды пайдаланды. Яғни, шығыс 

мұсылман ҽдебиетінде кеңінен жырланған имани, ерлік дастандарды қайта 

жазды. Сол арқылы халықтың кҿзін ашып, кҿкіректерін имани сумен 

сусындатты. Дін тақырыбындағы қисса-дастандарды кҿптеп жырлаудың 

нҽтижесінде қазақ даласында кітаби ақындар шоғыры пайда болды. Олар не 

жазса да, не жырласа да тақырыбы – «иман», «ислам», «ихсан» болды. Себебі 

олар ипериализмге қарсы бірден-бір құрал – күшті имани сенім деп ұқты. 

Мұсылман халықтарын күшпен не айла-тҽсілмен шоқындырып жіберудің 

мүмкін еместігіне кҿздері жеткен отаршылдар коммунистердің билікке 

келуімен атеистік яғни дінсіздік қоғамды орнатты. Ондағы мақсаты да 

түркілерді дінінен ажыратып, ұлт ретінде жою болатын. Коммунистік билік 

Орталық Азия түркілерін ұлт ретінде жою үшін мың жылдан аса уақыт 

қолданылған араб графикасын ҽуелі латынға, содан соң кирил ҽрпіне 

ауыстырды. Бабалардан мұраға қалған жазба жҽдігерлерді түсінбейтін халге 

жеткізіп, тарихын мансұқтау негізгі мақсат болды. Бірақ қашанда ақиқат 

жеңетіні секілді отаршылдар Орталық Азия түркілерін, соның ішінде қазақ-

ҿзбек халықтарын дінінен, салт-дҽстүрінен айыруға барын салғанымен, имани-

сенімін біржолата жойып жібере алған жоқ. Себебі, ел үшін, Отан үшін, дін 

үшін жанын қиған ел ардақтылары қашанда алдыңғы қатарға шығып уды умен 

қайтарып отырды. Міне, осы жолда діни-ағартушылықты мақсат еткен ақындар 

риясыз қызмет етті. Халықтың Аллаға деген сенімін, Пайғамбарға деген 

махаббатын, отанына деген сүйіспеншілігін сақтап қалу үшін иман негіздері 

мен шариғат шарттарын насихаттауды қолға алды. Осылайша, Орталық Азия 

жҽне Қазақстан жеріне Ислам діні келгелі қалыптасу процесі жандана түскен 

Ислами ҽдебиетке ҿз үлестерін қосты.  

Зерттеу жұмысында зерделеніп отырған «Ислами ҽдебиет» термині – 

Ислам дінінің тарихы мен мҽдениетін, адамзат тарихындағы орны мен 

маңыздылығын насихаттап, Илҽһи танымдар негізінде қоғамды ізгілікке 

шақырып, жамандықтан қайтаратын, кемел адам болуға үндейтін кҿркем 

шығармалар жиынтығы екені ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы ақындар 

шығармашылығы арқылы дҽлелденді. Құран мен хадис – сол кҿркем 

шығармалардың қайнар бұлағы екенін ескерсек, осы бұлақтардан сусындаған 

ҽдебиет ҿкілдері ізгілікпен пҽктікті мақсат ете отырып, Құран Кҽрімдегі тарихи 
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оқиғаларды шығармаларында сҽтті пайдаланды. Бүгінде талай ғылыми 

жаңалықтардың ашылуына себеп болып отырған аяттардың ішкі сырларына 

бойлап,  сырға толы дүниенің жұмбағын ҽдеби шығармалары арқылы беруге 

тырысты.  

Қазақ-ҿзбек халықтары ҽдебиетіндегі ақындар шығармаларында «Иман», 

«Ислам», «Ихсан» мҽселелерінің кҿрінісі,  жырлану ерекшелігі, тақырыптық-

идеялық жҽне жанрлық ерекшеліктерін айқындау диссертациялық жұмыстың 

негізгі мақсаты болатын. Осы мақсатқа жету үшін Ыбырай Алтынсарин, Абай 

Құнанбайұлы, Шҽді Жҽңгірұлы, Мҽшһүр Жүсіп Кҿпейұлы, Ҽзімқожа, Жүсіп 

Сайрами, Хазини, Мухайир, Хилуати сынды ақындар шығармашылығында 

иман шарттарының «Таухид» (Аллаға деген сенім), «Пайғамбарларға сенім», 

«Ақыретке сенім» мҽселелерінің кҿркем шығармалардағы бейнесі кеңінен сҿз 

болды.  

Алланың бірлігі мен бар болуын (Таухид) кҿркем сҿзбен ҿрнектеген 

Ыбырай, Абай, Шҽкҽрім, Шҽді шығармаларымен қатар олармен замандас 

Сидқи Хандайлиқи, Ғиясиддин Ғияси сынды ақындар поэзиясымен салыстыра 

талданды. Ҽсіресе, пайғамбарлардың тарихи бейнесінің кҿркем ҽдебиетте 

бейнелену мҽселесі біз зерттеу нысанына алған ақындар шығармаларымен 

шектеліп қалуы мүмкін емес екеніне кҿз жеткіздік. Қазақ-ҿзбек халықтарының 

ұлттық ҽдебиеті тарихында болсын, түркітану саласында болсын бұл 

тақырыптың бүгінге дейін ҿте аз зерттелген тақырыптардың бірі екенін 

ғалымдар назарына ұсына отырып, алдағы уақытта бұдан да терең зерттеулерге 

жол ашылатынына үміт арттық.  

Ислами ҽдебиеттегі кҿлемді ҽдеби арналардың бірі Қиямет қайым болатын 

кездегі оқиғаларды суреттейтін «Махшар», «Ахуалы қиямет», «Қияметнама» 

тақырыбындағы шығармалар. Діни-ағартушылықты мақсат еткен шығармалар 

арасында «Қияметке сенім» тақырыбында жазылған кҿркем ҽдебиет үлгілерін 

теориялық тұрғыдан талдау мҽселесі де ҽдебиеттанудағы ҿзекті мҽселелердің 

бірі екені даусыз. Зерттеу жұмысында жоғарыда аталған тақырыпты иеленген 

шығармаларды талдау, салыстыруға жіті назар аударылды. Атап айтқанда, 

Шҽді Жҽңгірұлы, Ақыт Үлімжіұлы, Мҽшһүр Жүсіп Кҿпейұлы, Жүсіпбек 

Шайхисламұлы сынды ақындардың арнайы шығармаларымен қатар ҿзбек 

ҽдебиетінің кҿрнекті ҿкілдері Мухайир, Хазини, Сидқи, Баситхан Шаши сынды 

ақындар ғазалдары мен хикметтерінде «Ақыретке сену», оған осы ҿмірде 

дайындық жасау мҽселелері кеңінен сҿз болды.     

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы қазақ жҽне ҿзбек ҽдебиеттерінде 

ғасырлар бойы бір арнадан сусындап, адамзаттық ортақ идеяларды қоғамға 

ұсынған ҽдеби арнаның бірі – сопылық ҽдебиет болатын. Орталық Азия жеріне 

Ислам діні тарай бастаған алғашқы ғасырлардан бастау алған Қожа Ахмет 

Ясауи, Сүлеймен Бақырғани, Ахмет Иүгнеки сынды ақындар тарапынан негізі 

қаланған алып арна біз зерттеп отырған кезең ҽдебиетінде Ҽзім қожа ишан, 

Мухайир, Хазини сынды ақындар лирикалық ҿлеңдер мен хикметтер арқылы 

оқырманға жеткізуді мақсат еткен болса, Абай Құнанбайұлы, Шҽкҽрім 

Құдайбердіұлы, Мҽшһүр Жүсіп Кҿпейұлы, Майлықожа Сұлтанқожаұлы, Шҽді 
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Жҽңгірұлы, Ақыт Үлімжіұлы, Нұралы Нысанбайұлы сынды ақындар қисса-

дастан, терме, ҿлең үлгілерімен жырлауды мақсат етті. Жаратқанға махаббат, 

Пайғамбарды үлгі ету, нҽпсіні тізгіндеп адамзатқа ізігілік шуағын шашу, 

осылайша Хақиқатқа жетуді мақсат еткен бұл ақындар шығармашылығы 

бүгінгі жаһандану заманында адам баласын шариғат, тариқат ілімдерімен 

тҽрбиелеу, сол арқылы ихсан дҽрежесіне қол жеткізуге қызмет етеді.  

Демек, ХІХ ғасыр мен ХХ ғасыр басындағы бауырлас қазақ-ҿзбек 

халықтарының діни-ағартушылық идеяны ту еткен ақын-жыраулары ҽдебиеттің 

мұсылмандық ҿмірдегі рҿлін арттыра түсті. Исламды насихаттауды мақсат 

еткен шығармалардың ҿміршеңдігі ғылыми тұрғыда дҽлелденді. Бұл 

шығармалар қоғамды ыдыратуды мақсат еткен кез келген күшке қарсы тұра 

алатын идеологиялық құрал болғанын оларды талдау барысында кҿз жеткіздік. 

Жоғарыда біз сҿз еткен ҽлемдік ғылымның қайта ҿрлеуіне негіз болған Ислами 

ғылымдар мен ислами ҽдебиеттің қалыптасуына себеп болған діни шығармалар 

бүгінгі түркітану саласының ажырамас бҿлігіне айналып отыр жҽне оны 

дінтанушы ғалымдар теологиялық тұрғыдан, ал ҽдебиеттанушылар тарапынан 

түркі халықтарының рухани тұтастығы жолындағы кешенді зерттеу нысанына 

айналар болса, бауырлас халықтардың мҽдени-ҽдеби байланыстарын тағы бір 

сатыға кҿтерер еді деп сенеміз. 
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ҚОСЫМША А 

ӘЗІМ ҚОЖА ИШАН (ӘЗИМИ) (... – 1847) 

 

«Тазкира-и Қайюми»
49

 атты еңбекте келтірілген деректерге қарағанда, 

Кемалиддин ұлы Ҽзім қожа ишан белгілі тасауф шайыры Низами Хоқандидің 

(қайтыс болған жылы х.1121 / м. 1709-1710) немересі. Ол ХҮІІІ ғасырдың соңы 

мен ХІХ ғасырдың алғашқы жартысында ҿмір сүріп, 1847 жылы қайтыс болған. 

Ферғананың орталығы Қоқан жерінде дүниеге келген ақын алғашқы білімін 

ҽкесінен алады. Қоқан медресесінде оқып, кейіннен нағашысының ұлы 

Мұхаммед Желалиддин (Желали) мен бірге Бұхара қаласында білімін 

жалғастырады. Оқуды тҽмамдап Қоқанға қайтқаннан соң атақты Нақышбанди 

шайықы Мұхаммед Хусейн Халифаға (1755-1834) мүрид (шҽкірт) болады. 

Ұстазынан алған ілім мен тақуа арқылы жоғары дҽрежеге қол жеткізіп, 

ұстазынан иршад ижазасын алған соң оған «Құтб ул ақтаб» дҽрежесі беріледі. 

Қоқанның Кел-Душан ауылында 40 жыл бойы имамдық қызмет атқарған ақын 

ҿмірінің соңына дейін Қоқанда болып, сонда қайтыс болған. Сар-мазар 

қабірстанына атасы Низами Хоқанди қабірі жанына жерленген.Сол кезеңнің 

ҽдеби дҽстүріне байланысты екі тілде (кҿне түркі жҽне парсы тілдерінде) 

шығармалар жазған Ҽзім Қожаның 1837 жылы жинақталған 321 ҿлеңнен 

құрастырылған «Түрікше диуаны» бізге дейін жеткен.   

 

ЖҤСІП САЙРАМИ (1840-1912) 

 

Мұхаммед Жүсіп Молда Ҽбдішүкірұлы Сайрами – 1840 жылы Сайрамда 

туып, 1912 жылы сол жерде дүниеден ҿткен. Алғашқы сауатын ҽкесінен алған 

Молда Жүсіп Шымкент, Сайрам жҽне Бұхара қалаларындағы медреселерде 

білім алады. Жастайынан шығыстың Ҽлішер Науаи, Хафиз Ширази, Мҽулана 

Лутфи, Баба Рахым Машраб, Мырза Беділ сынды классик ақындар 

шығармаларын ҿзіне үлгі еткен болашақ ақын ҿзі де ҿлеңдер жазуды бастайды. 

Қоқан, Бұхара жҽне Ташкент қалаларындағы белгілі ғалым, ағартушылармен 

жақыннан араласып, ҽдеби орталарда шығармаларымен таныла бастайды
50

. 

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында Ташкенттің «Кҿкелдаш»,  

«Беклербегі», «Қожа Ахрар» сынды сол кезеңдегі танымал медреселердің  

ҽдеби-мҽдени ҿмірде де жетекші  рҿл атқарғандығы тарихи деректерден мҽлім. 

Ҽсіресе, алғашқы екі медресенің атағы ҿте жоғары деңгейде болатын.  

Міне, осындай жоғары деңгейдегі ҽдеби-мҽдени атмосферадан тыныс 

алған Жүсіп Сайрами шығармашылығы түрлі жанрлар арқылы кҿрініс беріп 

отырған аса бай ҽрі жан-жақтылығымен ерекшеленеді. Ақынның кҿптеген діни-

сопылық, илҽһи ғашықтық ҿлеңдерімен қатар лирик ғазалдары, рубаилері мен 

мухаммастары, таржиъ бандтары мен сатиралық ҿлеңдері, мусаддастар мен 

манақибнамалары күнімізге дейін жеткен. Тҽуелсіздік жылдарында ғалым 
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Мирахмад Мирхалдаров, ҿзбек ҽдебиеті тарихшылары Бегали Қосимов жҽне 

Муқаддас Тожибоева сынды ғалымдар Жүсіп Сайрами жайлы ғылыми 

зерттеулер жүргізіп, ақынның таңдамалы шығармаларын ҿзбек тілінде 

жариялады
51

. 

Ақын ҿлеңдері оның тірі кезінде-ақ түрлі басылымдарда жарық кҿре 

бастаған. Мысалы, «Баяз» (1893, 1907), «Армуған-и Хислат» (1911), «Баяз-и 

Мухалла» (1912), «Баяз-и Гулшан-и ашъар», «Баяз-и Хазини» (1912) сынды 

жинақтарды атауға болады. 1912 жылы ақын қайтыс болған соң да оның 

шығармашылығына деген қызығушылық арта түсті. Ақынның ең жақын 

шҽкірттерінен Тавалло 1914 жылы ұстазының ҿлеңдерін жинақтап «Диуан-и 

Мавлави Юсуф Сарѐмий» атымен кітабын жариялаған. 

 

МҦХАММЕДҚҦЛ МУХАЙИР (1842-1918) 

ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басында Қоқан ҽдеби мектебінің танымал 

ақындарының бірі Мұхаммедқұл Мұхаммедрасулұлы Мухайир 1842 жылы 

Қоқанда туып, 1918 жылы Ақ жерде дүниеден озған
52

. Мухайир ақынның ҿмірі 

мен шығармашылығына қатысты деректердің аз болуына байланысты 

Ҿзбекстан жеріндегі бірнеше ғылыми кітапхана жҽне қолжазба қорларында 

зерттеу жүргізе отырып, сондай-ақ бүгінге дейін ақын жайлы ҽдеби 

зерттеулерді негізге ала отырып, ақынның Түркістан халықтарының діни-

ағартушылық ҽдебиетінде алатын орнын анықтауды жҽне «Ҽрбҽғин» жанрын 

жаңғыртуға қосқан үлесін айқындауды мақсат еттік. 

«Тазкира-и Қайюми» еңбегіне сүйенсек, Мухайирдің ҽкесі Молда 

Мұхаммед Расул Мырза Қоқан ханының хатшысы қызметін атқарған. Мухайир 

алғашқы сауатын ҽкесінен алып, кейіннен медреселерде білімін жалғастырған. 

Кҿркем жазу ҿнерін жоғары деңгейде меңгере отырып 1870 жылы Ҽлішер 

Науаидың «Диуанын» кҿшірген
53

. 1875-1885 жылдары Бұхара медреселерінде 

білімін шыңдап, Науаимен қатар атақты шығыс классиктерінен Хафиз Ширази, 

Бедил, Машраб, Лутфи сынды ақындар шығармаларының ҽсерімен кҿне түркі 

жҽне парсы тілдерінде ҿлеңдер жазуды бастайды.  

1886 жылы Қоқанға қайта оралып, сонда кең тараған оба ауруына 

шалдығып, қатты қиналады. Осы аурудың себебімен ҽйелі жҽне бес перзентін 

жоғалтып, моральдық қиындықтарға тап болады. Кейінгі ҿмірін Ақ жерде 

жалғастырады. Бұл жайлы «Тазкира-и Қайюмий» еңбегінде: 

«Қайда болса да ҿмірінің жартысы қиындықпен ҿтті. Ҿмірінің соңғы 

кезеңінде Рашидан ауданының Ақ жер ауылында мешітте имамдық жҽне 

ұстаздық қызметті қоса атқарды. 1918 жылы, 78 жасында қайтыс болды [
54

, 

348]. 
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Мухайир ҿзінен кейін бай ҽдеби мұра қалдырды. Ҿмірінің Ақ жердегі 

кезеңі ҽдеби-мҽдени ҿмірге жақыннан араласқанымен құнды. Лутфи, Жами, 

Хафиз Ширази, Ҽлішер Науаи сынды ақындар ғазалдарына мухаммас жазса, 

Мұқими, Зауқи, Муһйи, Хамза, Фұрқат, Надим Намангани жҽне Мунтазир 

сынды ақындармен жақын ҽдеби байланыс жасағандығын олардың бір-

бірлеріне жазған хаттарынан кҿруге болады
55

. Аударма ісінде Ислам ҽлемінде 

танымал ғалымдардың бірі Мҽсъуд ибн Юсуф Самарқандидің «Салат-и 

Мҽсъуди» еңбегін ҿзбек тіліне тҽржімалаған. 

Мухайирдің ҽдеби мұрасы ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап 

зерттеле бастады. Атап айтқанда, 1960 жылы А.Хайитметов, 1967 жылы 

А.Азизи тарапынан ақынның 2000 жолға жуық таңдамалы шығармалары 

баспадан шығарылды
56

. Ҿзбекстанның тҽуелсіздік жылдарында да ақын 

ҿлеңдері М.Хайруллаева тарапынан 2000 жылы баспа бетінде жарияланды
57

. 

Мухайирдің ҿмірі мен шығармашылығын зерттеген ғалым Акрам Дехкановтың 

айтуынша, ақынның ҿлеңдері 11000 жолдан асады. Оның 8000 мың жолы ҿзбек 

тілінде жазылған.  

Бүгінгі таңда ақынның толық Диуанының екі нұсқасы бар. Алғашқысы, 

Ҿзбекстан Ғылым Академиясы Ҽлішер Науаи Мемлекеттік ҽдебиет музейінде 

(инв. №241) (бұл нұсқа ақын ҿмірінің соңғы кезеңінде жинақталған). Екіншісі, 

Ҿзбекстан Ғылым Академиясының Ҽбу Райхан Беруний атындағы шығыстану 

институтында (инв. №7493) сақталған нұсқа болып табылады. Сонымен қатар 

Шығыстану Институтының қолжазбалар бҿлімінде 682 нҿмірімен сақталған, 

1893 жылы (хиж. 1311 ж.) жинақталған таңдамалы шығармаларының жинағы да 

бар. Шығармаларды бір-бірімен салыстырған А.Дехкановтың айтуынша, 

барлық нұсқалар Мухайирдың ҿз қолымен жазылған. 

Біз зерттеу нысанына алып отырған жинақ (№ 241) 1917 жылы (х.1335) 

жазылған, 158 беттен тұрады. 1-3 беттері автордың алғысҿзімен басталса, 4-7-

беттерінде Пайғамбарымыздың (с.а.у.) таңдамалы 40 хадисін ҿлеңмен 

баяндаған шығармасы, 400 ғазал, 36 мухаммас, 3 мусаддас, 6 мураббаъ, 2 

таржиъбанд, 71 рубаиды қамтиды. 

 

МОЛДА ЖОЛДАСБАЙ ТӚРЕБАЙҦЛЫ ХИЛУАТИ  

(1858-1921) 

 

Молда Жолдасбай Тҿребайұлы Хилуати 1858 жылы бүгінгі Ҿзбекстанның 

Наманган облысы Үйчі ауданының Жидекапа ауылында дүниеге келген.  

Балалық шағы жанұясының қатты қиналып, ауыр жағдайда ҿмір сүрген 

кезеңіне сҽйкес келіп, ҽкесі Тҿребай перзенттерінің үлкені Жолдасбайды 

заманының танымал қазысы Молда Ҽзім қазының қызметіне береді. Молда 

Ҽзім Жолдасбайдың адал қызметінен, ақылды һҽм байсалдылығынан, ерекше 

ҽдебінен риза болып, оны ҿз перзентіндей кҿріп, білім алуына жағдай жасайды. 
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Заманының танымал ұстаздарынан бірі Инаятхан Ленгери  ұстаздық еткен 

«Ҽзиз қожа Ишан» медресесіне оқуға береді.  

Медреседегі алған білім Жолдасбайдың ҿміріне ерекше ҽсер еткен. 

Алғашқы жылдарда-ақ Хафиз Ширази, Молда Жами, Ҽлішер Науаи, 

Заһиреддин Мұхаммед Бабыр, Фузули, Баба Рахым Машраб сынды шығыстың 

танымал классиктерінің еңбектерінен нҽр алып, кҿркем сҿзге деген ықыласы 

артады. Ҿзі де жеке ҿлең жазумен айналыса бастайды. Бір жағынан ҿз 

заманындағы Надим Намангани, Ысхақхан Ибрат сынды дарынды тұлғалармен 

бірге түрлі мҽселелерде қарым-қатынаста болады.  

Жалпы ХІХ ғасырдың соңы ҿлкенің ҽдеби ҿмірінде маңызды ҿзгерістерге 

себеп болған, діни-ағартушылықты мақсат еткен ақындардың ортақ 

идеяларының Исламды насихаттау жолында бірігуі маңызды мҽселелерден еді. 

Сол кезеңдегі Ферғана уҽлаятының ҽдеби-мҽдени тіршілігі Хилуатидің 

шығармашылық ҿміріне терең ҽсер етті. Шығыстың атақты ғұламаларының 

ҽсері мен замандас ғалымдардың кҿрсеткен бағыт-бағдары, ҿмірлік 

тҽжірибелері «Сҿз ҿнеріне» жаңадан кіріп келе жатқан Хилуатидің ҽдебиетте 

жаңа қырларымен, ҿзіндік үлгімен кҿрініс беруіне мүмкіндік берді.    

Ақынның жазып қалдырған ескі ҿзбек тіліндегі «Диуаны»ның бір нұсқасы 

Ҿзбекстан Республикасы Ғылым Академиясының Шығыстану Институтында, 

ал екінші нұсқасы Хилуатидің немересі Маруфжан Акмаловтың жеке 

кітапханасында сақтаулы. Диуан ғазал, мухаммас, қасида, мууашшаһ, сатира 

сынды түрлі жанрларда жазылған 7656 бҽйіт ҿлеңнен тұрады. Оның 6886-сы 

шағатай тілінде, ал 770 бҽйіті парсы тіліндегі ҿлеңдер. Сонымен қатар ақынның 

«Сҽйр-и Жибал», «Чарағи мактаб» атты діни-ағартушылық мақсатта жазылған 

шығармалары мен Алла елшісінің (с.а.у.) дүниеге келуіндегі мұғжизаларды 

жырлаған «Мҽулид-и нҽби» атты поэзиялық туындысы бүгінгі ҿзбек 

ҽдебиеттану ғылымында ғана емес, түркітану саласында да маңызды 

шығармалар ретінде зерттелу жолына түсті. 

Хилуатидің ҿмірі мен шығармашылығы бүгінге дейін С. Рафиддинов, 

О.Болтабоева, А.Қурбонов, И.Абдуллаев, Мухаммедамин Молда 

Абдусамадұлы сынды ҽдебиет зерттеушілері тарапынан ҽдебиеттану ғылымына 

кіріп келсе, ҽр жылдары Хайруллаһ Қасым Элтурк, Адем Чаян, Емине 

Кызылташ сынды түркітанушылар тарапынан шығармалары жарияланып, 

ғылыми зерттеуге алынған. 

 

СУЛТАНХАН АДО 

 

ХІХ ғасырдағы ҿзбек ҽдебиетінің Қоқан ҽдеби ортасындағы ҿзіндік орны 

бар, ҿзбек классик ҽдебиетінің дамуына салмақты үлес қосқан ақын –

Султонхон Адо. Тҽуелсіздікке дейінгі кезеңде ақынның ҿмірі мен 

шығармашылығы жайлы жарияланған аздаған деректер кҿбінесе оны феодал 

рухани таптың ҿкілі деген бағалаумен шектелді. Ҿзбекстан тҽуелсіздігін алған 

жылдардан бастап кҿптеген ағартушы ақын-жазушылар қатарында ақынның 

есімі атала бастады. Дегенмен, санаулы мақалаларда ақын шығармаларындағы 
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діни-ағартушылық кҿзқарастар кҿбінесе кҿрінбей қала берген. Ақын 

шығармалары үш жинақ арқылы күнімізге жеткен. Ҽсіресе, Фазлий 

Намангоний тарапынан жинақталған «Мажмуаи шоирон» жинағында Адо 

ғазалдарына кеңінен орын берілген. 

 

ЫСХАҚХАН ИБРАТ (1862-1937) 
 

ХІХ ғасыр екінші жартысы мен ХХ ғасыр басындағы ҽдебиетте діни-

ағартушылық идеяны ту еткен, жҽдидтік ҽдебиеттің кҿзге кҿрінген ірі 

тұлғаларының бірі, Қоқан ҽдеби мектебінің талантты ҿкілі, ақын, тарихшы, 

саяхатшы, публицист, тілші ғалым сонымен қатар Ислам дінін терең меңгерген 

діни-ағартушы педагог Ысхақхан тҿре Ибрат еді.   

Ақын ретінде «Ибрат ілімі» ҿлеңдер жинағы, тілші ғалым ретінде – «Луғат 

ситтати ҽл-синҽ», «Жамеъ ул-хутут» сынды кітаптары, тарихшы ретінде – 

«Тарихи Фарғона»
58

, «Тарихи мҽдениет» сияқты тарихи еңбектері, сондай-ақ 

діни-ағартушы педагог ретінде – «Мезон уз замон» сияқты 9 мезоннан (бҿлім) 

тұратын діни-насихат түрінде жазылған прозалық шығармасы мен жоғарыда 

аты аталған Лутфуллаһ Насафидың «Фиқһ кҽйдани» еңбегінің ҿлең түріндегі 

түсіндірмесі «Фиқһи кайдоний назми» шығармасы, сонымен қатар танымал 

публицист ретінде «Түркістан уҽлаятының газеті», «Тараққий», «Тужжар», 

«Садойи Түркістан», «Садойи Фарғона» сынды газеттерде, «Айна», «Ҽл-

Ислаһ», «Ҽл-Изаһ» журналдарында жарияланған ондаған мақалалары тұлғаның 

ғылымдағы жолын айқындап береді
59

. 

Ысхақхан Жунайдулла ұлы Ибрат 1862 жылы Ҿзбекстанның Наманган 

облысы, Тҿреқорған ауданында дүниеге келген. Ибрат – Ысхақханның лақап 

аты. Ҽкесі Жунайдуллақожа Суннатуллақожа ұлы. Ҽке жағынан атақты 

Түркістан пірі, Орталық Азия сопылық ҽдебиетінің негізін қалаушы кемеңгер 

тұлға Ахмет Ясауиге барып тірелетінін жазып қалдырыпты. Бұл жҿнінде: 

Ибрат тахаллусимдур, аҳфоди Ҳазрати Султон, 

Шуҳратда – Ҳожи тўра, маъвоси Тўрақўрғон.
60

 

Мағынасы:  «Ибрат – лақап атым, тегім – Әзірет Сұлтан, танымал 

қажы тӛре, шыққан жерім – Тӛреқорған». 

Ҽкесі Жунайдулла диқаншылықпен бау бақша ҿсіруді кҽсіпке 

айналдырған, аса танымал бағбандардың бірі болыпты
61

.  Сонымен қатар 

шығыстың кҿркем ҽдебиетінен мол хабардар, заманында Хадим есімімен 

ҿлеңдер жазған ақынжанды кісі екен. Анасы Хурбибі де заманының 

оқымыстыларынан болыпты. Ол ҿз үйіне қыздарды жинап, Науаи, Жами, 

Машраб сынды классик ақындар ҿмірінен сабақ беріп, шығармаларынан 

үзінділер оқытып, жазу-сызуды үйретіп, кҿркем жазудың қыр-сырларынан 
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 Шығарманың екі нұсқасы Ӛзбекстан Республикасы, Ғылым Академиясының Әбу Райхан Бируни атындағы 
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дҽрістер ҿтеді екен. Ысхақхан тҿре алғашқы сауатын ауыл мектебінде 

бастағанымен онысы аяқталмай қалып, қыздар мектебінде, яғни ҿз үйінде 

анасынан оқуды жалғастырады, екі жылда анасының кҿмегімен жазуды үйреніп 

шығады. Бұл туралы ақынның ҿзі: «Алғаш ауыл мектебінде 5 жылда 3 

мұғалімнен дҽріс оқып, соңына жетпей қалды, кейін қыздар мектебінде, яғни ҿз 

үйімде анашымнан оқуды үйрендім. Екі жыл қиблагаһымнан (анамнан) кҿркем 

жазуды машықтандым» – дейді.[
 62

, 83] 

Отбасында ҽке мен шешенің ғылымға, ҽдебиетке деген жоғары құрметі 

Ысхақханның бойында ғылымға құштарлық пен имандылық, адамгершілік, 

адалдық, мейірімділік сияқты ҿнегелі қасиеттердің қалыптасуына мүмкіндік 

туғызды. Бір жағынан бұл ізгі қасиеттер Ысхақханның ҽдебиет пен ҿнерге ерте 

қызығуына себеп болды.  

Сегіз жасында ҽкесі қайтыс болып, Ысхақхан жастайынан жетімдік тонын 

киеді. Дегенмен ақылды ана перзентінің білімі мен тҽрбиесіне аса жоғары кҿңіл 

бҿліп, 1878 жылы ұлын 16 жасында Қоқандағы Мұхаммед Сыддық Түнқатар 

медресесіне оқуын жалғастыру үшін жібереді.  

Ысхақханның Қоқандағы сегіз жылдық білім алу кезеңі Ресей 

империясының Түркістанды түгел жаулап алған, империалистік саясаттың 

күшіне мінген дҽуіріне сҽйкес келді. Түрлі тарихи оқиғалар Қоқанның саяси-

ҽлеуметтік ҿмірімен қатар діни-ҽдеби, мҽдени ҿміріне де кҿп ҽсерін кҿрсеткен 

еді. Осыған орай Қоқанның Ислам дініне негізделген медреселері мен оқу-

ағарту салаларында ҿзгерістер болып жатты. Ысхақхан діни білімдерді терең 

меңгерумен қатар шығыс ғұламаларының еңбектерін ҿз бетінше оқып, араб, 

парсы, орыс тілдерін үйренуге күш салды. Сондағы Қоқан ҽдеби мектебінен 

шыққан Муһйи, Муқими, Фурқат, Зауқи, Надим, Ғурбат сынды ірі 

қайраткерлермен сұхбаттас болып, олармен жақыннан араласты. 

1886 жылы медресені бітірген соң, Тҿреқорғанға қайтып, оқу-ағарту 

саласында жұмыс жасауға кіріседі. Мектеп ашып, ауыл жастарына білім беруді 

қолға алады.  

Ибраттың «Луғати ситта ал-сина» (Алты тілден құралған сҿздік) жҽне 

«Тарихи Фарғона» атты еңбектерінде жазылған мҽліметтерге қарағанда, 1887 

жылы 25 жасында анасын алып қажылық парызын ҿтеу үшін жолға шығады. 

Алайда анасының ауыр дертке шалдығуынан 1887-1888 жылдары Истанбулда, 

кейіннен Жидда қаласына келген кезінде анасы қайтыс болады. Ибратанушы 

ғалым У.Долимовтың мҽліметіне қарағанда, анасын Жидда қаласында жерлеген 

Ибрат қажылық амалдарын орындаған соң сапарын шығыс елдеріндегі 

қалаларда жалғастырады. Біраз уақыт бойы Жидда қаласында тұрады. Сонымен 

қатар Рим, Афина, Париж сынды Европа орталығындағы қалаларда болады. 

Кейіннен Араб жҽне Қызыл теңіздері арқылы Үндістанға келеді. 1892-1896 

жылдары Үндістанның ең үлкен порт қалалары Бомбей жҽне Калькуттада ҿмір 

сүреді.  

Ибраттың шетелдердегі он жылға жуық сапары туралы мҽліметтерді оқу 

барысында оның жүрген жерінде барынша ғалымдарға жақын болуға 
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тырысқаны, сондай-ақ ҽлем халықтарының тілдерін үйренуге ден қойғандығын 

кҿруге болады. Бомбей мен Калькутта қалаларында тұрған кезінде сондағы 

халықтар арасында жиі қолданылатын араб, парсы, урду жҽне ағылшын, 

француз тілдерін меңгереді. Ең кҿне тіл болған финикиялықтардың тілі, иудей, 

сурия, грек жазуларын да қызығушылықпен үйренеді.  

Ибраттың замандасы Ибраһим Дҽурен оның бірнеше тілдерді 

меңгергендігін растай отырып: «...қазы тҿре мырза (Ибратты айтып отыр. Х.Т.) 

арабша, түрікше, парсыша, үнді, орысша тілдерді меңгерумен қатар французша, 

немісше де хаттар жазуға қабілетті кісі» [
63

] – деп пікір білдірген. 

Сапары барысында ғалым Шығыс елдерінің мҽдениетімен қатар Европа 

мҽдениеті, ҿнерімен жақыннан танысады. 1896 жылы Үндістаннан Бирма 

арқылы Қытайға, одан Қашғарға ҿтіп, соң отанына қайта оралады.  

1907-1908 жылдары Москва, Петербург қалаларына саяхат жасаған ғалым 

Ресейдегі жоғарғы жҽне орта оқу орындарымен жақыннан танысады. Қайтар 

кезінде Орынбор, Уфа қалаларына соғып, түркі халықтарының танымал 

ағартушылары «Шуро» журналының редакторы Ризаиддин Ибн Фахриддинмен, 

«Уақыт» газетінің редакторы Фатиһ Карими сынды ғалымдарымен кездесіп, 

усули жадид мҽселелерінде кҿп сұхбат жасайды. Орынбордағы Гауфман есімді 

баспахана басшысынан он жылға бҿліп тҿлеу шартымен литографик машина 

сатып алып, оны поездбен Қоқанға алып кетеді. Ол жерден түйелердің 

кҿмегімен Тҿреқорғанға жеткізеді.  

Сҿйтіп алғаш рет Тҿреқорғанда баспахана жұмысын ұйымдастырып 

«Матбааи Исхоқия» (Ысхақ баспаханасы) атымен жұмысын бастайды. Бұл 

саланы жақсы меңгерген Хусейн Макаев пен Абдурауф Шаһиди сынды білімді 

мамандар баспахана жұмысын жандандырған. Мұнда сауат ашуға арналған 

кітапшалар, оқулықтар, плакаттар мен ілім таратуда қажетті болған баспа 

материалдары шығарылып отырған. Ибраттың «Санъати Ибрат» (Ибрат ҿнері), 

«Қалами Мирражаб Бандий» рисаласы (1908), «Илми Ибрат» (Ибрат ғылымы) 

ҿлеңдер жинағы (1909), «Жомеъул хутут» (Жазулар жинағы) еңбектері сонда 

жарық кҿрген.  

Ұлттық ояну дҽуірі ҿзбек ҽдебиеті оқулығында бар ҿмірін оқу-ағарту 

саласына жұмсаған Ысхақхан тҿре Ибрат ҿмірінің соңғы кезеңдері 

тҿмендегідей суреттеледі:  «Ибрат  ҿмірінің соңғы жылдары біршама ауыр 

кешті. Біріншіден, қартайғандығы. Екіншіден, 1935 жылдан бастап ол барлық 

лауазымдардан шеттетіліп, зейнетақы да тағайындалмаған еді. Есесіне үкімет 

адамдары оған сенімсіздікпен қарайтын. Күннен күн ақын аспанында қара 

бұлттар құйыла бастады. Мыңдаған зиялылардың ҿмірін қысқартқан репрессия 

Ибраттың есігіне жақындады. 1937 жылдың кҿктемінде Ысхақхан Ибрат 

қамауға алынды. Сотқа да шақырылмады, қамауда екі ай жатып 75 жасында 

қайтыс болды»
64

. 
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Ысхақхан тҿре Ибраттың ҿмірі мен шығармашылғын зерттеу, сонау 1960 

жылдары М.Иброҳимов, О.Усмоновтар тарапынан бастау алды. Ғалым туралы 

жан-жақты толық мҽліметтер ұлттық ояну дҽуірі ҽдебиетінде ағартушылық 

бағытты зерттеген ғалым Улықбек Долимовтың 1971 жылы «Ҿзбек ағартушы 

ақыны Ибраттың ҿмірі мен шығармашылығы», сондай-ақ 2008 жылы 

К.Воҳидованың «Ысхақхан Жунайдуллаұлы Ибрат жҽне оның тарихи-ғылыми 

мұрасы» атты кандидаттық диссертацияларда кҿрініс тапқан. Тҽуелсіздік 

жылдарында да ҿзбек ғалымдарынан У.Долимов Ибрат шығармашылығына 

жан-жақты зерттеулер жүргізді
65

, сонымен қатар Ҳ.Бобобеков, М.Ҳасаний
66

 

Ю.Самадов
67

,  Н.Жабборов
68

, К.Воҳидова
69

, Н.Насруллаев
70

, И.Йулдошев, 

Р.Умматов
71

, Б.Бобожонов, Б.Низомов
72

, М.Абдуллаева
73

 Н.Улуқовтар
74

 

тарапынан Ибрат шығармашылығын ғылыми айналымға түсіру жұмыстары 

кеңінен жүргізіліп келеді.    

Ысхақхан тҿре ҿмірі мен шығармашылығы жайлы шетелдік ғалымдар 

тарапынан да зерттеулер жүргізілген. Жапон ғалымы Хисао Коматсу жҽне 

ҿзбек ғалымы Бахтияр Бобожоновтар тарапынан Ташкент жҽне Токио 

қалаларында Ибраттың «Мезону-з замон» шығармасы баспадан шықты
75

. Түрік 

ҽдебиетші ғалымы Фатма Ачык Ибраттың ҿмірі мен шығармашылығын сондай-

ақ «Қош келдің», «Тілекше», Кҿруге келдім сағынып» атты ҿлеңдерін түрік 

тілінде сҿйлетті
76

.  

 

ХАЗИНИ ХОҚАНДИ (1867-1923) 

 

ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасыр басындағы Қоқан ҽдеби 

мектебінің кҿрнекті ҿкілдерінің бірі Зияуддин Катта қожаұлы Хазини тҿре 

Хоқанди еді. Ақынның туған жылы мен туылған жеріне қатысты ғалымдар 

арасында қайшылықтар кездесіп отырады. Десек те, Хазини Хоқандидың ҿмірі 

мен шығармашылығы жайлы терең зерттеген ғалымдар А.Мадаминов, 

О.Жорабаевтардың пікіріне сүйенсек, Хазини 1867 жылы Қоқан қаласына 

жақын маңдағы Кенагас ауылында дүниеге келген. Ҽдебиетші ғалымдардың 
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басым бҿлігі де осы деректі қолдағандықтан біз де осыны қолдағанды жҿн 

санадық.  

 

СИДҚИ ХАНДАЙЛИҚИ (1884-1934) 

 

Сирожиддин Сидқи Хандайлиқи (Сирожиддин Сидқий Хондайлиқий) 1884 

жылы Ҿзбекстанның қазіргі Бостандық ауданының Хандайлиқ ауылында 

дүниеге келген. Ҽкесі Мирзохид ҿте қарапайым, отбасын елдің жылқысын, 

малын бағып күн кҿріп ҿткен кедей кісі болыпты. Сондай қиын атмосферада 

ҿсіп ұлғайған жас Сирожиддин 1903 жылы 19 жасында Ташкентке келіп, 

Рахматуллаһ жҽне Бекларбеги, Кҿкелдаш медреселерінде білім алады. Сонда 

жүріп араб, парсы тілдерін үйреніп, сол заманда атағы шыққан Шаһмурат 

катибке (кҿшіруші) шҽкірт түсіп каллиграфия саласын меңгереді. Жалпы 

ғалымдар Сидқидың бұл салада біраз жетістіктерге жеткенін, Орталық Азияда 

каллиграфия саласының тарихын зерттеуде, дамытуда тұлғаның маңызды орны 

бар екендігін айтады
77

 (192). Ал, араб-парсы тілдерін жетік меңгерген Сидқий 

бұл талантын аударма саласына жұмсаған. Мысалы, шығыс ҽдебиетінде 

танымал «Мың бір түн», Сағди Ширазидың «Бостан» сынды кҿптеген танымал 

шығармаларды ҿзбек тіліне аударма жасаумен шұғылданған. Бүгінгі таңда 

Ҿзбекстан Ғылым Академиясының қолжазбалар фондында Сидқидың 20 дан 

астам қолжазба жҽне баспа кітаптары сақтаулы.  

Сидқидың ҽдебиеттегі орны оның талантты ақындығымен ҿлшенеді. ХХ 

ғасырдың бастарынан ҽдеби ҿмірге кіріп келген ақын қолжазбаларының негізгі 

бҿлігі лирикалық ҿлеңдері мен ғазалдарынан, діни-ағартушылық мақсатта 

жазылған құнды шығармаларынан тұрады. Ақынның жүзден артық ғазалдары 

жинақталған диуаны (ҿлеңдер жинағы) Сидқидың талантты ақын болғанына 

дҽлел. Ақпан тҿңкерісі кезіндегі болған оқиғаларды суреттейтін «Русия 

инқилоби» шығармасы да поэзия үлгісімен ҿрілген тарихи жыр ретінде қазақ-

ҿзбек халықтары ҽдебиетінде маңызды рҿл атқарады. Себебі, қазақ ақыны Мҽди 

Меркішұлының «Тухфа-и жумхурият» Республикаға сый деп аталатын ҿлеңмен 

ҿрнектелген тарихи шығармасы замандас ақындардың бір-бірінің 

шығармашылығынан хабардар болғандай кҿрсетеді. Бұл алдағы зерттелетін 

мҽселенің бірі.  

Сидқи Хандайлиқидың тағы бірнеше қырларына тоқталу мүмкін. Алайда, 

мұндағы негізгі мақсат қазақ тілді оқырманға тұлға тұралы қысқаша мҽлімет 

беру болғандықтан оның ҿмірі мен шығармашылығы туралы кең кҿлемдегі 

деректерді алдағы уақыттың еншісіне қалдыруды жҿн деп санадық. 
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ҚОСЫМША Ә 

«Қазыналы Оңтүстік» кҿптомдық жобасы аясында ұйымдастырылған 

ғылыми экспедиция материалдары 

         

Сурет Ҽ.1 – Шҽді Жҽңгірұлы. Хикаят Ибраһим Халилулла 1-бет. 
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Сурет Ҽ.2 – Шҽді Жҽңгірұлы. Хикаят Ибраһим Халилулла, 2-бет 
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Сурет Ҽ.3 – Шҽді Жҽңгірұлы. Фиқһ кҽйдани шығармасы, 1-бет 
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Сурет Ҽ.4 – Шҽді Жҽңгірұлы. Фиқһ кҽйдани шығармасы, 2-бет 
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Сурет Ҽ. 5 – Жүсіп Сайрами. Шығармалар жинағы, 3-бет 
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Сурет Ҽ. 6 – Жүсіп Сайрами. Шығармалар жинағы, 4-бет 
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Сурет Ҽ. 7 – Ҽзім қожа ишан. Хикметтер жинағы, 94-бет. 
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Сурет Ҽ. 8 – Ҽзім қожа ишан хикметтер жинағы, 100-бет. 

 


