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АЛҒЫ СӨЗ 

 

Қазақ әдебиетінің терең тамырлары ХV ғасырға дейінгі түріктілдес 

тайпаларға ортақ ескерткіштерде жатыр. Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірін 

зерттеу мәселесі Бейсенбай Кенжебаев бастаған ғалымдардың еңбектеріне 

арқау болды. Бірақ кеңестік саясаттың ықпалымен Х-ХІІ ғасырлардағы ислам 

дәуіріндегі әдебиет әсіресе түріктік сопылық поэзияның негізін салушы Қожа 

Ахмет Ясауи мен оның шәкірттерінің шығармашылығы бүтін бір ұрпақ 

талғамынан тыс қалды. Ислам мәдениетінің сан ғасырлар бойы халқымыздың 

рухани дамуына тигізген әсер-ықпалы сөз етілмеді.  

Еліміз тәуелсіздік алған 90-жылдардың басынан ясауитанушы ғалымдар 

шоғыры көбейіп, ақын мұраларын жаңаша көзқараспен қайта қараушылар 

саны арта түсті. Сонымен қатар Ясауи шәкірттерінің мұраларын зерттеу, 

оларды танып-білу ісі де күн тәртібіне қойылып отыр. 

60-жылдардағы әдебиеттану ғылымындағы қазақ әдебиетінің бастау-

бұлағы жөніндегі талас-тартыстың тұсында Б. Кенжебаев: “VІІІ-ІХ 

ғасырлардан  бері қазақ жерінде, сонымен шектес жерлерде, кейбірін қазақ 

халқы құрамына енген рулар өкілдері жасаған, қай-қайсысы болсын бүгінгі 

қазаққа түсініксіз, бірақ бір кезде қазаққа түсінікті болған, қазақ қолданған 

тілдерде жасалған жазу-сызуларды, жазба  әдебиет нұсқаларын қазақтікі деп 

айтуымызға, қазақ жазба әдебиетінің тарихына енгізуімізге болады. Атап 

айтқанда, VІІІ-ІХ ғасырлардағы “Орхон-Енисей” жазу-сызулары; ІХ-Х 

ғасырлардағы Талас-Шу бойында жасалған кітаптар – “Құтадғу білік”,“Лұғат-

ит түрік” т.б; Х-ХІІ ғасырларда Каспий теңізі жағалауларында жарыққа 

шыққан кітаптар – “Кодекс куманикус”(“Қыпшақ тілдерінің сөздігі”), “Қисса-

сул-әнбие” т.б; ХІ-ХІІ ғасырларда қазақ жерінде жасалған Қожа Ахмет Ясауи, 

С. Бақырғани  шығармалары – “Дивани Хикмет”, “Хакім Ата”, “Бақырғани 

кітабы”, “Ақырзаман” т.б; Алтын Орда тұсында Сырдария бойында, Арал 

маңында жасалған әдеби шығармалар –“Махаббатнаме”, “Қобызнаме”, 

“Саяхатнаме”, “Жұм-жұма” тағы басқалар қазақ халқының ертедегі жазба 



әдебиет нұсқалары деп есептеліп, қазақ әдебиеті тарихында тексерілуге 

тиісті”, – [1,298 б.] деп, аталған әдеби ескерткіштерді зерттеудің қажеттілігіне 

мән берген болатын. 

 Кеңестік  ғылыми атеистік идеология сопылық ағымды теріс 

ұғындырып келді. Сопылық поэзияның көрнекті өкілдерінің бірі – Сүлеймен 

Бақырғани (Хакім Ата) мұралары хақында қазақ әдебиеттану ғылымында 

бірді-екілі ғылыми мақала жазған Ә. Қоңыратбаев, Х. Сүйіншәлиев сынды 

ғалымдардың зерттеулерінен өзге жұмыстарда ақын шығармалары дінді 

уағыздаған зиянды еңбек деп танылды. Сопылық өзінің табиғатында әділдікті, 

тазалықты, төзімділікті, тақуалықты  уағыздайды. Сопылық әдебиеттің ар, 

жан, тән тазалығын биік ұстанатын, дүниеқоңыздықты, жалған дүниені 

мансұқтайтын, адам баласына  мейірімді, қайырымды болып, жетімнің  

ақысын жемей, кемтарларға, жоқ-жітікке жәрдем беруге үндейтін, 

нәпсіқұмарлықтан бездіріп, күнәға батудан сақтандыратын ой-түйіндері 

ескерусіз қалды. Көптеген діни мазмұнды көне мұралар кеңінен зерттеу 

нысанасына айналмады. 

Шетелдік зерттеушілер өздерінің ғылыми еңбектерінде сопылық 

әдебиеттің ерекшеліктерін зерделеді. Шығыстанушы ғалым Е.Э. Бертельс 

өзінің “Суфизм және сопылық әдебиет” атты еңбегінде сопылық әдебиетті  

танып-білмей, ортағасырлық мұсылмандық Шығыстың мәдени өмірі туралы 

нақты түсінік қалыптастырудың мүмкін еместігін, өйткені оның 

классиктерінің дәл ХХ ғасырдың басына дейін Шығыс әдебиетіне түгелге 

дерлік әсер еткендігін, мұсылмандық Шығыс авторлары шығармаларының 

суфизммен тығыз байланыстылығын өте орынды атап көрсеткен болатын 

[2,54 б.].  

Қазіргі кезеңде түрік, өзбек, орыс зерттеушілері сияқты қазақ ғалымдары 

да ясауитануда біршама жетістіктерге жеткендігін айта аламыз. Бірақ 

әдебиеттану ғылымында Ясауидің ісін алға қарай жалғастырушы, таңдаулы 

шәкірті, ғұлама ақын Сүлеймен Бақырғани  мұралары жете зерттеліп, өзіне 

лайықты орнын ала алмай келді.  



С. Бақырғани қисса-дастандарының желісі – ХІХ-ХХ ғасырлардағы 

қазақ ақын-шайырларының шығармашылығына да ұласып жатқандығын 

таразылай келе, ғалым Р. Бердібайдың: “Діни тақырыпқа жазылған 

қиссалардың бұрын қазақ арасында зор даңққа ие болғанын да ұмытуға 

болмайды. Олардың текстері талғампаз оқушы жұртшылықтың игілігіне 

айналуы тиіс. Барлық рухани мұраны меңгергенде ғана халықтың өркениет 

жолындағы орны мен мәнін санаға сіңіріп, табиғи дамудың болашағына 

соқпақ салуға болады”,– [3,340 б.] деген пікірін еңбегімізде басшылыққа 

аламыз.  

Мемлекетімізде “Мәдени мұра” бағдарламасы арқылы ұлттық 

әдебиетіміз бен өнеріміздің бай мұрасын зерттеу, жүйелеу мәселесіне баса 

көңіл бөлініп отыр. Бағдарламада руханият ескерткіштерін (ежелгі түрік, 

шартты түрде  шағатай тіліндегі ескерткіштер атанатын мұралар, халық 

фольклоры, эпостар мен аңыздар, дәстүр мен ғұрыптар) зерттеу бағытында 

бірқатар жұмыстар көзделінген. “Мәдени мұра” бағдарламасы аясында 

ұрпақтарына қауышар шығармалардың қатарында С. Бақырғани еңбектері де 

өзіне лайықты орнын алуға тиіс. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев: “Біздің ұлттық 

мәдениетімізде де жалпы азиялықтарға тән биязылық, өткенге  салауаттылық 

жасау, үлкенді сыйлау, жасқа қамқорлық, қысылғанға қол ұшын беру, 

ағайынның ауызбіршілігін сақтау – бәрі-бәрі де бар.  Ендеше сол ұлттық 

мәдениетімізді ұлықтап, бар мен жоғымызды түгендеп, жүйелеп, келер 

ұрпаққа аманаттау – “Мәдени мұра” бағдарламасының басты мақсаты болуға 

тиіс”,– [4] екендігіне ерекше назар аударды. 

Кітапта, алдымен, Сүлеймен Бақырғанидың әдеби мұрасы ғылыми 

тұрғыдан талданып, сопылық бағытта жазылған поэзияның қазақ әдебиетіне 

тигізген әсер-ықпалын айқындауға көңіл бөлінді. Сондай-ақ еңбекте С. 

Бақырғани шығармалары тақырыптық, мазмұндық, көркемдік тұрғыдан 

талданып, өз дәуірінің жемісі екендігі айқындалып, бұл мәңгілік мұралардың 

мәні мен маңызы ғылыми тұрғыдан сараланады. 



Ақынның ХІХ-ХХ ғасырлар тоғысында Қазан қаласында жарық көрген 

мұралары сараланып, жүйеленді. С. Бақырғанидың түркілік сопылық 

поэзияның көрнекті өкілдерінің бірі екендігі, оның шығармашылығының 

қазақ әдебиетінің дамуына қосқан үлесі пайымдалынды. 

С. Бақырғанидың хикмет-өлеңдеріне және “Расул Миғражы”, “Исмайыл 

қиссасы”, “Ақырзаман”, “Бибі  Мариям” дастандарына тұңғыш  рет толық 

талдау жасалынды. Ақынның төл шығармалары – өлең-хикметтері мен 

қиссалары мазмұндық-тақырыптық және көркемдік ерекшеліктері жағынан 

зерделенді. ХІХ-ХХ ғасырлардағы кітаби ақындар шығармашылығындағы 

қисса-дастандар жанрының дамуына тигізген әсер-ықпалы көрсетілді. 

С.Бақырғани шығармашылығының қазақ әдебиетіндегі мәні мен орны 

анықталды. 



1. СҮЛЕЙМЕН БАҚЫРҒАНИ ҒҰМЫРНАМАСЫ 

 

1.1. Сүлеймен  Бақырғани – Ясауи мектебінің көрнекті өкілі 

Сыр бойы әсіресе Түркістан өңірі – еліміздің сонау Қарлұқ (754-840), 

Қарахан (942-1211) дәуірінен бастап-ақ ислам әлемінің ең басты мәдениет 

және білім ұяларының бірі болған. Отырардан оңтүстікке қарай қазіргі 

Түркістан аймағын алып жатқан округ Шауғар аталған. XІ ғасырда Шауғар 

құлдырап, округ астанасы Ясыға көшірілген. Шағын ғана қыстақ Ясы 

мәдениет орталығына айналып, Орта Азия елдерімен қарым-қатынасы күшейе 

түскен. 

XІ-XІІ ғасырларда Қазақстанда басқа да қалалар өсіп, сауда мен қолөнер, 

дін мен мәдениет айтарлықтай дамыған. Бұған феодалдық қатынастардың 

нығаюы, мемлекеттік құрылымның шығуы, отырықшы-егінші 

шаруашылықтың дамуы себеп болды. 

XІ ғасырдың 60-70 жылдары Қарахан мемлекеті селжуктармен 

қақтығысып, соның салдарынан бір орталыққа бағынудан кетіп, селжуктарға  

тәуелді болды. XІІІ ғасырдың басында Орта Азия мен Қазақстанға 

қарақытайлардың  тұтқиылдан басып кіруінен Қарахан мемлекеті біржолата 

құлады. Соның нәтижесінде бұрынғы Селжук мемлекетінің құрамындағы 

Хорезм өлкесі дамып, өркендей бастады. 

Қазақстан жерін мекендеген түрік тектес халықтар да Орта Азия елдері 

сияқты ислам мәдениетін өркендетуге өз үлесін қосты. Әсіресе Қожа Ахмет 

Ясауи өзінің шәкірттерімен қалың бұқараға исламның мәнін ұғынықты етіп, 

жергілікті халықтың туған тілінде жеткізуге күш салды. Солардың бірі – 

Сүлеймен Бақырғани XІІ ғасырда өмір сүрген атақты ақын, ойшыл, ғұлама. Ол 

өз заманында Хакім Ата деген есіммен белгілі болған. Сүлеймен Бақырғани 

туралы нақты деректер жоқтың қасы. Қазақтан тарихы және ежелгі дәуір 

әдебиеті оқулықтарында Хакім Атаның Орта Азияда ислам дінінің таралуына 

үлес қосқан ұлы ойшыл Қожа Ахмет Ясауидің таңдаулы мүридтерінің бірі 



болғандығы, ұстазының үлгісімен діни хикметтер жазғандығы ғана сөз 

болады. 

Зерттеу еңбектерде С. Бақырғанидың 1186 жылы 82 жасында қайтыс 

болғандығы жазылған. Бұл дерекке сүйенсек, С. Бақырғани 1104 жылы 

дүниеге келген болып шығады. Ғалым Ш.Қ. Сәтбаева “Шоқан Уәлиханов – 

филолог” деген кітабында: “Ш.Ш. Уәлиханов қыпшақтардан шыққан 

хорезмдік Хакиматаның 523 (1129) жылы дүниеден өткендігін күнделіктерінің 

бірінде жазып қалдырған”,– [5,90 б.] деген мағлұматты келтіреді. 

С.М. Демидов өз зерттеулерінің бірінде Сүлеймен Бақырғаниды қазіргі 

Қоңырат қаласына таяу, Хорезмнің солтүстігіне орналасқан Бақырған деген 

мекеннен шыққан деп есептейді. Хакім Атаның мазарының сол жерде 

екендігін, қазіргі уақытта да мінажат етушілерге танымалдығын баяндайды 

[6,38 б.].  

Ясауитанушы ғалым З.З. Жандарбек “Насаб-нама нұсқалары және түркі 

тарихы” деген зерттеуінде: “Насаб-нама-йи Хаким Ата” яғни Хакім Ата 

әулетінің шежіресінен деректер келтіреді: “Сүлеймен Құл Хакімді суфра тұту 

– білім тарату үшін Қожа Ахмет Ясауи Үргеніш уәлаятына жібереді, оның 93 

жыл өмірі болды, бес мың мүриді болды”,– [7,64 б.] дейді. С. Бақырғанидың 

мазарының қазіргі Өзбекстан Республикасы Хорезм облысында екендігін 

көрсетеді. 

Қазақ совет энциклопедиясында Бақырғани Арал теңізіне таяу, 

Қарақалпақ жеріндегі Қоңырат қаласының Үстірт жақ Темірқазығында ескі 

керуен жолының үстіндегі мекенде туғандығын, ол кісінің қабірі де осы арада 

болғандықтан, қыстақтың аты осылай аталғандығын көрсеткен [8,115 б.]. Біз 

С. Бақырғани туралы зерттеулерді зерделей келе, Қазақ совет энциклопедия-

сында ақынның туған жері деп қайтыс болған жерін көрсеткен деген ойдамыз.  

С. Бақырғанидың өмірбаяндық деректерін саралағанда біз Қазан 

баспасынан 1878 жылы жарық көрген “Хакім Ата кітабындағы” аңыз-

әңгімелерге сүйендік. “Аңыз анасы – шындық” дегендей, бұл Сүлеймен 

Бақырғани жайлы тұңғыш баспа бетін көрген еңбек болғандығымен құнды. 



“Хакім Ата кітабынан” Сүлейменнің Түркістан төңірегінде дүниеге 

келгендігіне көз жеткіземіз. Белгілі ғалым Х. Сүйіншәлиев те Сүлейменнің 

қазақтың қалың қоңырат елінен шыққандығын, Қаратау мен Сыр өлкесінде 

туып-өскендігін жазады [9,147 б.].  

С. Бақырғани жайлы зерттеулерден ақынның 1104 жылы дүниеге келіп, 

Түркістан маңайын мекендеген жергілікті тайпалардың арасынан шығып, 

Қожа Ахмет Ясауи мектебінен білім алып, ұстазының батасымен Хорезм 

өлкесіне ислам дінін, Ясауи тариқатын тарату үшін барып, Бақырған қыстағын 

мекендеп, 1186 жылы сексен екі жасында сол жерде дүниеден өткендігін 

білеміз.  

“Хакім Ата кітабында” Сүлейменнің Боғраханның қызы Әнуарға  

үйленіп, одан Асқарқожа, Мұхаммедқожа, Хұббиқожа деген үш ұлы 

болғандығы айтылады [10,2-20 бб.]. 

Қазақ совет энциклопедиясында Айша бибіні Бақырғанидың қызы деп 

келтіреді. Айша бибінің басына Тараз қаласының оңтүстігінде жиырма 

шақырымдай жерде мазар тұрғызылған [9,115 б.]. 

Әнуар Ана Хакім Ата дүниеден өткен соң, Зеңгі бабаға (шын аты-

Айқожа, түрі қап-қара негр тәрізді болғандықтан “Зеңгі” аталған) тұрмысқа 

шыққан. Кейбір зерттеулерде Айша бибіні Зеңгі бабаның қызы деп те санайды. 

“Хакім Ата кітабында” Айша бибі жөнінде айтылмаған. 

Ш. Уәлиханов 1858 жылы 25 қазанда “Қашқар күнделігінде”: 

“Ташкентте Зеңгі Ата мазары бар. Әнуар Ана – Зеңгінің әйелі, ұстазы Хакім 

Атаның жесірі, Ер Хұббу – баласы, бірінші некеден; Әли-Асқар – 

екіншісінен”,– дейді. Әнуар Ананың сиыр бағып жүрген күйеуіне тамақ 

таситындығын жазып қалдырыпты [11,50-51 бб.]. 

Сүлеймен медреседе білім алып, зеректігімен ұстазының көзіне түскен. 

Он бес жасынан бастап, Құран үйрене бастаған. “Хакім Ата кітабында” 

Сүлейменнің “Хакім” деген атқа ие болуы жайлы жазылады. Қызыр Ілияс бір 

күні Түркістанға келгенде, оның басқа шәкірттерден ақылдылығын, 



даналығын, тапқырлығын көріп тәнті болады. “Хакім “ деген ат беріп, аузына 

түкіреді. Сүлеймен содан ақын болып, хикмет айта бастады дейді. 

Хакім – аса дана, хикмет иелеріне берілетін атау. Абай “Отыз сегізінші 

сөзінде”: “Ғашық-мағшұқлыққа  халик бірлән махлұқ ортасы мунәсибәтсіз 

алла тағаланың пендесін махаббат уа мархамат бірлән жаратқанын біліп, 

махаббатына махаббат бірлән ғана елжіремекті – құдаға ғашық болды дейміз. 

Олай болғанда, хикімет құдаға, пенде өз ақылы жетерлік қадәрін ғана білсем 

деген әрбір істің себебін іздеушілерге хаким ат қойдылар. Бұлар хақ бірлән 

батылды айырмаққа, себептерін білмекке тырысқандары һәммасы адам 

баласының пайдасы үшін, ойын-күлкі түгіл, дүниедегі бүкіл ләззат бұларға 

екінші мәртәбада қалып, бір ғана хақты таппақ, әрбір нәрсенің себебін таппақ 

бірлән ләззаттанады. …Әрбір ғалым – хаким емес, әрбір хаким – ғалым”,– 

[12,147-148 бб.] дейді.  

“Бақырғани кітабындағы” хикметтер ақынның Құл Сүлеймен, Хакім 

Ата, Қожа Хакім Ата деген есімдерімен берілген. Түркілерде “Ата”, “баба”, 

“баб” (Хакім ата, Арыстан баб, Зеңгі баба т.б.) деген атаулар – дін өкілдеріне, 

дін басшыларына, шайқыларға берілген атау. Құл атауы (Құл Сүлеймен, Құл 

Қожа Ахмет Ясауи, т.б.) Алланың құлы деген ұғымды білдіреді. Әрбір 

мұсылман өзін “Алланың құлымын, Мұхаммедтің үмбетімін” деп 

таныстырады.  

Шәкәрім “Қысқа сөз” деген өлеңінде: 

          

            Тәңірің таза, болып бақ сен де кірсіз, 

           Әлің келсе, менен қаш, Иең – мінсіз… 

           Алланың пендесіне рақымы мол, 

           Сен де өзіңдей адамға мейірімді бол… 

           Бір құдайың сабырлы, сен де шыда, 

           Бәрі осындай ойлансаң артқы жағы. 

           Мұны білсең, боласың сүйікті құл, 

           Құлы болсаң, қожаңның сүйгенін қыл. 



           Шын мұсылман болайын деп ойласаң, 

           Құдайға құл болудың мәнісін біл,– 

 

[13,213-214 бб.]  деп жырлады.  

Қожа атауы (Қожа Хакім Ата) оның қожалар әулетінен шыққандығын 

білдірмейді. Ел арасында білімді, ғалым, оқымысты, ислам дінін үгіттеуші 

адамдарды да қожалар атаған. 

Ғарифолла Есім “Туыстық философиясы” деген мақаласында: “…Қожа 

деген Жаратушыға шын ғашық болып, тақуалық жолға түскен сопылардың 

қауымдық атауы. Тақуалар (немесе тариқат жолындағылар) өздерін 

қожалармыз деген”,– [14] деп тұжырымдайды.  

Хакім Ата – Ясауи мектебінен рухани білімін кемелдендіріп, өзі де 

шайқылық (мүршидтік) дәрежеге жетіп, шәкірттер тәрбиелеген ұстаз, 

ұстазының үлгісімен түркі тілінде сопылық хикметтер жазған дана-ақын, 

ойшыл-ғалым, керемет қасиеттер иесі әулие дәрежесіне жеткен, ел-жұртын 

ислам арқылы имандылық, адамгершілік жолға үндеген ғұлама. 

Сүлеймен Бақырғани кітаптарының түп нұсқасы сақталмаған. Көшірме 

нұсқалары XV ғасырға жатады. Қазақстан Республикасы Ұлттық 

кітапханасында XVІІ ғасырда жазылған қолжазба кітап сақталған. Жазылған 

мерзімі, жері, кім көшіргені көрсетілмеген. Көлемі 652 беттен тұратын аса 

құнды көне мұраның 119-489-беттері бірыңғай С. Бақырғани хикметтерінен 

тұрады [15]. 

Сүлеймен Бақырғани кітаптары баспа бетін XІX ғасырда көреді [16,14 

б.]. Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының Орталық 

кітапханасында “Хакім Ата кітабының” 1878 жылы Қазан университеті 

баспаханасында жарық көрген нұсқасының фотокөшірмесі сақталған [10]. 

“Бақырғани кітабы” Қазан қаласының баспаханаларында 1860 жыл мен 

1908 жылдар аралығында он шақты рет басылған. Қазақстан Республикасы 

Ғылым Академиясының Орталық кітапханасында “Бақырғани кітабының” 

төмендегідей нұсқалары сақталған: 



1 Бақырған / Бастырған Мұхсин Салихұғлы.– Қазан: Университет 

табиғханасы,  1860.– 86 б. 

1 Бақырғани кітабы / Аударған Мұртаза Мұстафаұғлы, бастырған 

Шәмсуддин Құсаинов, Қазан: М.А. Чиркова уәрсәләрінің табиғханасы, 1897.– 

80 б. 

3 Бақырғани кітабы / Бастырған Шәмсуддин Құсаинов, Қазан: М.А. 

Чиркова уәрсәләрінің табиғханасы, 1900.– 80 б. 

4 Бақырғани кітабы .– Қазан: Матбәғә-и Кәримия, 1901.– 80 б. 

5 Бақырғани кітабы .– Қазан: Матбәғә-и Кәримия, 1906.– 80 б. 

6 Бақырғани кітабы / Бастырған Мұхаммедғали Минһажеддинұғлы.– 

Қазан: М.А. Чиркова уәрсәләрінің табиғханасы, 1908.– 76 б. 

7 Хакім Ата кітабы / Бастырған Фатхулла Хамидуллаұғлы Амашев.– 

Қазан: Университет табиғханасы, 1878.– 20 б. 

8 Ақыр заман / Бастырған Шәмсиддин Хұсайынов уәрсәләрі.– 

Қазан: Император университеті табиғханасы, 1906.– 16 б. 

Еңбекте С. Бақырғанидың “Ақырзаман кітабының” 1906 жылы Қазан 

қаласында жарық көрген нұсқасы бойынша талдау жасалынды. 

С. Бақырғанидың  “Бибі Мариям” дастанының мәтіні Ташкент 

қаласында 1991 жылы жарық көрген “Бақырғани кітабында” жарияланды 

[17,63-39 бб.]. Р. Сыздықованың “Ясауи “хикметтерінің” тілі” еңбегінде 

жарияланған Ясауидің ХVІІ ғасырдан сақталған көне қолжазбасының ішінде 

“Бибі Мариям” дастанының мәтіні кездесті [18,364-371 бб.] 

Е.А. Малов 1897 жылы Қазандағы Император университеті 

типографиясынан шыққан “Известия общества археологии, истории и 

этнографии” (том XІV, вып. І) деген жинақта Сүлеймен Бақырғанидың 

“Ақырзаман кітабын” жариялайды [19,1-25 бб.]. 

Н. Маллицкий “Туркестанская ведомость” (№71, №72, 1898) жинағынан 

алынып басылған “Ишаны и суфизм” деген еңбегінде “Хакім Ата кітабынан” 

Сүлеймен Бақырғани қайтыс болған соң, Әнуар Ананың Зеңгі бабаға тұрмысқа 

шығуы туралы хикаяттан үзінді келтіреді [20,25 б.]. 



Түрік зерттеушісі Мехмет Фуат Көпрүлү 1918 жылы “Түрік 

әдебиетіндегі алғашқы сопы-ақындар” деген зерттеуін жариялады. Бұл еңбек 

Кенан Кочтың баспаға дайындауымен “Қожа Ахмет Ясауи танымы мен 

тағылымы” деген жинаққа енгізіліп, 1999 жылы Шымкент қаласында қазақ 

тілінде жарық көрді. Бұл зерттеуде Қожа Ахмет Ясауидің халифаларының бірі 

ретінде Сүлеймен Хакім Ата да аталады. Ғалым “Хакім Ата кітабы” мен 

“Бақырғани кітабының” мазмұны мен құрылымына кеңірек тоқталады [21]. 

Қазақ әдебиетінде Сүлеймен Бақырғани жайлы алғаш пікір 

айтушылардың бірі – әдебиет зерттеушісі Ә. Қоңыратбаев. Ол Өскемен 

қаласында шығатын “Алтай большевигі” газетінде 1945 жылы 25 қарашада 

(№226 (1552)) жарияланған “Сүлеймен Бақырғани” деген ғылыми 

мақаласында “Хакім Ата кітабы” жөнінде келелі пікір айтады. Қарасөзбен 

жазылған шығарманы роман жанрына жатқыза отырып, XІІ ғасырдағы Орта 

Азия түріктерінің жазба тілінің ерекшеліктерін білу тұрғысынан бұл кітаптың 

тарихи және көркемдік мәні ерекше зор екендігін атап көрсетеді [22]. 

Т. Қоңыратбаев “Әуелбек Қоңыратбаев зерттеулеріндегі түркология 

мәселелері” деген зерттеу еңбегінде Сүлеймен Бақырғанидың әдеби мұрасын 

зерттеп, игеру ниетімен 40-жылдары Кеңестік Социалистік Республикалар 

Одағы Ғылым Академиясының Қазақ бөлімшесіне қарасты Тіл және әдебиет 

институты тарапынан бірқатар іс-шаралар  жоспарланып, бірақ жүзеге аспай 

қалғанын атап өтеді. “Қазақ әдебиетінің” екінші томына Қорқыт, Қожа Ахмет 

Ясауи шығармаларымен қатар Сүлеймен Бақырғанидың әдеби мұрасы туралы 

тарау да енуге тиіс болған. Ә. Қоңыратбаевтың жеке архивіндегі мәліметтерге 

қарағанда   бұл материалдарды жазу ғалымның өз үлесіне тиген [23,120 б.]. 

Ә. Қоңыратбаев пен Т. Қоңыратбаев “Көне мәдениет жазбалары” (1991) 

деген еңбегінде “Хакім Ата кітабының” негізінде С. Бақырғанидың 

өмірбаяндық деректеріне және бұл еңбектің мазмұнына, тарихи мәні мен 

тілдік ерекшеліктеріне кеңірек талдау жасайды [24,99-104 бб.]. 

Ғалым Х. Сүйіншәлиев “Ғасырлар поэзиясы” (1987) атты ғылыми 

жинағына “Хакім Ата мұралары хақында” деген зерттеуін енгізді. Бұл еңбек 



“Жас алаш” газетінің 1993 жылғы 21-22 мамырдағы №№78-79 сандарында 

жарияланады [25]. Х. Сүйіншәлиев Сүлеймен Бақырғанидың “Хакім Ата 

кітабы” мен “Бақырғани” жинағының басылуын және хикметтерінің 

мазмұнын, көркемдік ерекшеліктерін сөз етті. “Бақырғани” жинағындағы 

ақын шығармаларын шағын лирикалық өлеңдер және көлемді қисса-

толғаулар, сюжетті шығармалар деп екіге бөледі [9,146-158 бб.]. 

1989 жылы жарияланған “VІІІ-XVІІІ ғасырлардағы қазақ әдебиеті” деген 

кітабында Х. Сүйіншәлиев Сүлеймен шығармаларының ішіндегі сюжетті 

қисса- толғауларды талдайды [26,132-137 бб.]. 

М.Ж. Бұлұтай “Мұсылман қазақ еліміз” деген кітабында (2001) 

Сүлеймен Хакім Атаның Қожа Ахмет Ясауидың жолын жалғастырушы, 

таңдаулы шәкірттерінің бірі екендігін жазады [27,85 б.]. 

Кеңес өкіметінің кезінде діни зиянды шығармалар деп танылған С. 

Бақырғани мұраларын аудару мәселесіне Қазақстан Республикасы 

тәуелсіздігін алған 90-жылдардан бастап көңіл бөліне бастады. 

А.Қыраубаеваның өмірбаяндық деректерді жазып, құрастыруымен 1991 

жылы “Ежелгі дәуір әдебиеті” атты жоғарғы оқу орындарының филология 

факультеттері студенттеріне арналған хрестоматиялық оқу құралы жарық 

көрді. Бұл кітапқа Б. Сағындықовтың аудармасымен 1897 жылы Қазанда 

жарық көрген “Бақырғани кітабынан” он алты хикметтің әуелі 

транскрипциясы, сосын жолма-жол аудармасы берілген. Жинаққа Сүлеймен 

Бақырғанимен бірге Шәмсіддин, Хұдайдад, Құл Шариф сияқты ақындардың 

да хикметтері енгізілген. [28,146-175 бб.]. Бірақ барлық өлеңдердің авторы 

Сүлеймен Бақырғани деп көрсетіліпті. Бұл, әрине, шындыққа келмейтін жай 

болатын. Сөзіміз дәлелді болу үшін кітаптан үзінді келтірелік: 

 

                         Шәмсасы йанупмән 

                        Нафс һауын кечип мән, 

                        Даргаһыңға келүп мән, 

                        Сендин өзга кимим бар [28,149 б.], 



 

                        Ай, Худадад, таңридин қоркуп, 

                        Һамиша тоба қыл. 

                        Асығ қылмыс тоба соңра 

                        Тутса Азраил йақаң [28,150 б.], 

 

                        Құл Шариф, атаң-анаң 

                        Сендин бұрынғылар қаны 

                        Баршаларны қойныға 

                        Ашна қылған дунийадар [28,154 б.]. 

  

Қысқасы, ХХ ғасырдың 90-жылдарынан бермен қарай С. Бақырғанидың 

бірді-екілі өлеңдері аударылып, баспасөз беттерінде де жариялана бастады. 

1992 жылы “Ақ Орда” әдеби-көркем журналында (желтоқсан, №2) Сүлеймен 

Бақырғанидың екі өлеңінің жолма-жол аудармасы ұйқасқа түсіріліп 

жарияланды [29,3-4 бб.]. 

“Жұлдыз” журналының 1993 жылғы №3 санында Р. Ахметовтің 

алғысөзімен С. Бақырғанидың сегіз хикметінің аудармасы және 

түсініктемелері жарияланды [30,148-153 бб.].  

2000 жылы жарық көрген “Екімыңжылдық дала жыры” деген жинақта 

“Бақырғани кітабынан” Сүлеймен Бақырғанидың екі өлеңі, Шәмсіддиннің бір 

өлеңі Хакім Ата хикметтері ретінде басылып шықты [31,53-56 бб.]. 

Ислам дәуіріндегі әдеби ағымдардың бірі - сопылық поэзия. И. Жеменей 

“Қазақ әдебиеті” газетінде жарияланған “Сопы, ақындар” деген мақаласында: 

“…Қазақ әдебиетінде сопылық поэзияны зерттеудің біздің қазақ әдебиеттану 

ғылымы үшін үлкен мәні бар. Алайда ұзақ уақыт қазақ топырағында сопылық 

поэзияны тереңдей тексеруге тұсау салынып, жабулы қазан жабулы күйінде 

қалды. Соңғы уақытта ғана Ясауи бабамыздың мұраларын танып-білуге бет 

қойдық. Десек те, Ясауи, Сопы Аллаяр, Бақырғани тәрізді ақындардың 

поэзиялық туындыларын бойлап зерттеуге исламиятқа, сопылықтың қыр-



сырына дендей алмауымыз қол байлау болуда”, – [32] аталған мәселенің 

көкейкестілігіне ерекше мән береді. Сопылық әдебиет жайлы сөз ету үшін, 

сопылық ағымның не екенін пайымдап алуымыз қажет. 

Сопылық – ислам дінінде VІІ-VІІІ ғасырларда туған ағым. Иран 

халықтары арқылы Қожа Ахмет Ясауи дүниеге келген заманда байтақ 

Түркістан даласына да таралған. Сопылық ағым араб елдерінде пайда 

болғанмен, Еуропаны да қамтыған. Сопылық ілімнің түп-төркіні жөнінде М. 

Мырзахметов “Түркістанда туған ойлар” атты еңбегінде мынадай пікірлерді 

келтіреді: “…Сопылық ілім негізіндегі дүниетаным Түркістан өлкесінде ІХ-

ХІІІ ғасырлар арасында жанданып, кең өріс ала бастағаны байқалады. Ал оның 

түп-төркініне ой жүгіртсек, Вайз Кашфидің “Футувватнамай Султания” 

еңбегінің хабарлауынша, тақуалық бағыты  Шиш пайғамбардан келе жатқан 

рухани құбылыс сияқты. Насафидің “Қожа Ахмет Ясауи” еңбегінде (Ташкент, 

1993 жыл): “Сопылық ағым, дәруіштер пайғамбар заманында-ақ өмірге 

келген” деген пікірді айтады” [33,3 б.]. 

“Сопы” сөзінің түп-төркініне көз жүгіртер болсақ, бұл ұғымның шығуы 

туралы  зерттеушілер әр түрлі пікірде. Кейбір зерттеушілер “сопы” сөзін 

сопылардың дәстүрлі сырт киімі жүн шекпенге (арабша “суф”  “жүн мата” 

деген сөз) байланыстырса, енді біреулер гректің “софос” данышпан сөзіне 

қарай бұрады. “Софы” сөзі “саф таза” (өте таза) деген ұғымды білдіреді, сопы 

тәні де, жаны (рухы) да таза адамға лайық атау дейтін тұжырымға тоқтаған 

жөн дейді кейбір зерттеушілер. 

Басқа да түркі халықтары сияқты қазақ халқының да мәдениеті мен 

әдебиетіне, салт- дәстүріне, ой-санасы мен мінез-құлқына да сопылық ілім 

әсер етті. 

Сопылық – мінез-құлықтың кемел мәртебесіне жету үшін Расулаллаһ 

көрсеткен жолмен жүру, нәпсіні тазалап, көркем мінез-құлық иесі болуға 

ұмтылу. Сопылар – тағамды аз жеп, аз ұйықтап, мол дәулетке қызықпай, 

адамдармен қатынасты азайтып, оңашалану арқылы нәпсіні тежеп, рухани 

күштерді жетілдірушілер. 



Ғ. Есім “Хакім Абай” деген еңбегінде: “Аллаға немесе құдайға ғашық 

болғандарды ислам дінінде сопылар, әулиелер деп атаған. Бізге жақын нағыз 

сопы, әулие – Ахмет Ясауи. Сопылар ғашықтықты иман деп қабылдаған. 

Ясауи “ғашық еместердің иманы жоқ, ей, жарандар” деп жар салған. Аллаға 

ғашық болған жан – нәпсіні жеңген, дүние кірінен тазарған адам”,– [34,125 б.] 

деп түсіндіреді.  

Зерттеуші Н. Нұртазина “Қазақ мәдениеті және ислам” деп аталатын 

тарихи-мәдениеттанулық зерттеуінде сопылықты тек шартты түрде ғана ілім 

немесе бағыт деп атайды. “Сопылықтың мәні – дінді аса биік дәрежеде ұстану, 

оны терең түсініп, Аллаға шын жүрекпен құлшылық ету, үлгілі, кемелденген 

мұсылман азаматы болу, рухани жетілу жолына түсіп пәктікке, Аллаға деген 

хақиқи махаббатқа ұмтылу”, – [35,105-106 бб.] деп тұжырымдайды. 

А. Қыраубаева “Егемен Қазақстан” газетінде жарияланған “Тамыр 

жайған бәйтерек (Ахмет Ясауи поэзиясындағы сопылық ағым)” деген 

мақаласында: “Сопылық – ешкімге ренжімеу, ешкімді ренжітпеу, таза жүрек, 

пәк көңіл иесі. Көңілі Аллада, қолы істе болу, Аллаға іңкәрлік, Алланың 

ризашылығы үшін құлшылық ету (ықылас), екіжүзділіктен қашу, Ақиқатқа 

жету. “Ақиқат” дегеніміз – Алланың сопыдағы пенделік бар сипаттарды алып, 

оның орнына өз сипаттарын қоюы. (Бірақ ол Алланың өзіне айналу емес)”,– 

[36] деп зерделейді.        

Сопылықтың негізі Құран мен хадистен бастау алады. Кейбір еуропалық 

шығыстанушылар исламды әлсіретпек болып, сопылықты исламға қарсы 

қойды. Мұндай пікірлер кеңес өкіметі дәуірінде кең етек алды. Бұл кездегі 

зерттеулерде сопылықты мистикалық-аскеттік бағыт ретінде ғана қарастырды. 

Кейбір зерттеушілер пікірлеріне назар аударар болсақ, Идрис Шах 

“Суфизм” атты еңбегінде сопыларды соларға дейін ғасырлар тереңінен жеткен 

және уақыт пен адамзатқа тән құбылыстарға сай келмейтін даналық пен 

құпиялардың мұрагері ретінде таниды. Сопылық тек шығыстың ғана емес, 

батыстыың да өркениетіне  терең әсер еткен деп ұғады [37,39 б.]. 



“Суфизм даналығы” деген еңбекте (Құрастырған Лавский В.В.) сопылық 

– шығу мерзімі, тегі анықталмаған ежелгі діни бауырластық, оны 

мұсылмандықтың бір тармағы деп есептеу – қателік, ол – барлық діндерге тән 

солардың құпия ілімі. Сондықтан исламды сопылықтың тысы, қабығы деп 

санайды [38,9 б.]. 

Хазрат Инайят Хан өз зерттеуінде: “Анығын айтқанда, сопылық – дін де, 

философия да емес,  теизм де, атеизм де емес. Ол – осылардың арасын бір-

бірімен байланыстырушы. Сопылар өз өмірінің үйлесімділігін қамтамасыз 

етіп, барлық тіршілік иесіне сүйіспеншілікпен қарай отырып, Алламен тұтас 

бірлікте болады.Сопы өз өмірінде Аллаға апаратын жолды жүріп, бақытқа 

кенеледі. 

Әр түрлі дінге сенуші адамдар түптің түбінде осы сопылық туғызатын 

халдің жоғары деңгейіне жетеді. Бірақ сопылықта бұл адамның тәнін, ақыл-

ойын, түсінігін, адамгершілігін рухани жағынан жетілдіретін жол болып 

табылады”,– [39,33 б.] деген түйінді ой айтады.  

Шиммель Аннемари “Ислам мистицизмінің әлемі” деген еңбегінде 

сопылықты ілім де, практика да емес, адамгершілік деп бағамдайды. “Егер де 

кімде-кімнің адамгершілігі зор болса, оның сопылығы да басым болады. Сопы 

болу – ол Алланың әміріне және терең рухани мағынадағы заңдылықтарға 

сәйкес болу” [40,31 б.]. 

Суфизм туралы шетел ғалымдарының еңбектерімен таныса отырып, М. 

Бұлұтайдың айтқанындай: “…батыстық зерттеушілердің уақиғаларды 

көбінесе батыстық тұрғыдан талдағанына” [41,16 б.] көз жеткіземіз. 

Сопылықтың тарихы мен мазмұнын айқындау – алдағы уақытта да дінтанушы 

ғалымдардың, ислам тарихын зерттеушілердің, мәдениеттанушылардың 

үлесінде.    

Түрік ғалымы Усман Тұрар сопылық пен батыстық мистицизмнің 

төмендегідей айырмашылықтарын атап көрсетеді: “Мистицизмнің екі 

характері бар: пассивтік (әрекетсіздік) және әдіссіздік. Мистицизмде шайхқа 

бағыныштылық жоқ және мүршидтер силсаласы жоқ. Мистицизмде мүршид 



болмағаны себепті күнделікті оқылатын дұғалар,  зікірлер де жоқ. Мистик 

адам қылған ғибадаттар – әркім қыла беретін ғибадаттар. Мистик хал өтпелі, 

өтеді-кетеді, кейін ол халді таба алмауы мүмкін. Мистицизмде басқыштар жоқ. 

Сопылықта мақамдар тізімі, әрқайсысының өз орны, мақамы бар” [42,32 б.]. 

Сопылық ілімнің ислам жұртында пайда болғандығы анық. Сопылық жолы – 

Хақ пен туралық жолы, өткінші дүние қызықтарынан бас тартып, Хаққа жету, 

сол үшін тағат-ғибадатқа беріліп кірісу. 

Исламның алғашқы дәуірлерінде “сопы” сөзі кездеспейді. Діни 

әдебиеттерде Мұхаммед пайғамбардың бір сұхбатының үстіне Жебірейіл 

періште адам кейпінде келіп: “Ислам деген не? Иман деген не? Ихсан деген 

не?” – деген сұрақтар қойғандығы жайлы айтылады. Пайғамбарымыз 

мұсылмандықтың үш сатыдан: ислам, иман және ихсаннан тұратындығын 

айтады. Ислам – діннің сыртқы жағы, иман – ішкі жағы, ихсан – ақиқаты. 

Осындағы “ихсан” сөзі сопылық ұғымын білдірген. Хадистердің бірінде: 

“Ихсан дегеніміз – яғни ғибадат қылсаң, Алланы көріп тұрғандай құлшылық 

ет, сен бұл уақытта Алланы көрмесең де, ол сені көріп тұратындығы анық”, –  

[43,45 б.] делінген. 

Намық Кемал Зейбек: “Сопылықтың мақсаты – ихсан, Яғни адамды 

толық адам – “инсани кәміл” дәрежесіне жеткізу, нәпсінің шаңдарынан 

арылту, тазалау, “Барлықтың” сырларына ұласу, Аллаға қауышу болып 

табылады”, – [44,31 б.] деп түйіндейді. 

Ислам дүниесіндегі ғылым мен мәдениеттен өздеріне лайықты орын 

алған, қазақ даласынан шыққан Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұни, Махмұд 

Қашқари, Қожа Ахмет Ясауи, Ахмет Жүйнеки, Сүлеймен Бақырғанилар 

сопылық поэзияны қалыптастырып, дамытуға өзіндік үлес қосты. Ясауи 

дәуірінде шарықтаған сопылық ілім XX ғасыр басындағы қазақ поэзиясына да 

жалғасып жатты. 

Зерттеуші А. Егеубаев кезінде сопылық  таным философиясының 

құнарлы да қуатты әдеби шығармаларды тудырғанын айта отырып, осыған 

байланысты Ясауи мектебінің ерекшеліктері туралы төмендегідей  ой 



қозғайды: “Қожа Ахмет Ясауи тұлғасы арқылы поэтикалық түзілім тапқан бұл 

эстетикалық көзқарас, бір жағынан, бірыңғай мұсылманшылық ілімді, 

исламдық этиканы насихаттаудың үздік үлгісін танытты деп қана шектелсек, 

әдебиеттің үрдісінің тынысын тарылтып аламыз. Қазақ әдебиетінің тарихында 

“сопылық” деген атпен қалыптасқан осынау әдеби-эстетикалық бағамдаулар 

адамзаттық мұраттарға ұштасып, елдіктің, халықтың рухани жан өзегін, 

рухани қайратын жаңа бағытқа бұрды. Елдіктің, мемлекеттіліктің парасатты 

қасиеттерін саралады. Сол замандағы осындай еңбектер поэтикалық 

жаратылысы жағынан да діннің, философияның және құқықтанудың терең де 

аса күрделі әрі үйлесімді түзілімі болды. Бір жағы – көркемдік, эстетикалық 

сипаты басым әдеби шығарма, бір жағы – философия, құқық негіздеріне 

сүйенген ғылыми байымдама” [45, 202-203 бб.]. 

Сопылықтың аясында Қадирия, Ясауия, Кубравия, Сухравардия, 

Нақшбандия т.б. бірнеше тариқаттар пайда болды, дамыды. 

К.Х. Тәжікова “Ислам: дүниетаным, идеология, саясат” деген еңбегінде 

сопылық мектептердің немесе ұйымдардың бір-бірінен болмашы  

ерекшеліктерімен ғана дараланғандығына, бұл, ең алдымен, олардың жоралық 

жағы – зікірге қатыстылығына, яғни бір ұйымдарда зікір пайымдау үнсіз 

жасалса, басқаларында зікір салудың әндетумен және билеумен жалғасып 

отарғандығына назар аударды [46,94 б.]. 

В.В. Лавский құрастырған “Суфизм даналығы” деген еңбектің 

алғысөзінде ХV ғасырға дейін пайда болып, дамыған белгілі сопылық 

мектептердің (Тайфурия, Жунайдия, Кубравия, Кассирия, Қадирия, Хакимия, 

Сухравардия, Маулавия, Нақшбандия, Каландария) ерекшеліктеріне кеңінен 

тоқталады [37,11-14 бб.]. 

Меһди Санаи “Қазақ әдебиеті” газетінде жарияланған мақаласында 

Ясауи тариқатының Орта Азияда ислам дінінің таралуына қосқан үлесін 

зерделейді [47]. 

Ясауия тариқатының басшысы – Қожа Ахмет Ясауи, туған жылы 

белгісіз, 1166 қайтыс болған делінеді. Ол қазіргі Оңтүстік Қазақстан 



облысындағы Сайрам қаласында дүниеге келген. Әкесі Ибраһим мен анасы 

Қарашаш та Сайрамда жерленген. Ата-анасынан жастай жетім қалған Ахмет 

бала кезінде Ясыға келеді. Бұл жерде Арыстан баб атты белгілі шайхының 

қарамағында білім алған. Осы дәуірдің ең ірі ғылыми орталығы Бұхара 

шаһарына барып, атақты шайх Жүсіп Хамаданидың (1140 жылы қайтыс 

болған) тағылым-тәрбиесімен кемелденді және шайхының үшінші халифасы 

болу дәрежесіне жетті. Шайхының қазасынан кейін, біршама уақыт өткен соң, 

Ясыға қайтады. 

Ясы төңірегіндегі халықтарды сопылық хикмет-өлеңдерімен Хақ 

жолына шақырады, ислам сырларына үңілуге үндейді. Қожа Ахмет Ясауи 

шәкірттер тәрбиелеп, алыс өлкелерге мүридтерін жөнелтіп, өз тариқатын кең 

таратуға әрекет етеді. Ясауия тариқаты әуелі Сейхун (Сыр) мен Ташкент 

төңірегіне, кейінірек Хорезм, Мауреннахр, Хорасан, Азербайжан және 

Анадолы аймақтарына кең таралады. 

Сопыларды ұйымдастырудың өзіне тән ерекшеліктері мен әдептері 

болған. Сопы мақсатына жету үшін рухани жетілудің төрт түрлі сатысынан 

өтеді, олар: шариғат, тариқат, мағрифат, хақиқат. Шариғат – мақсатқа жетудің 

дұрыс жолы, тариқат – өзін-өзі діни-рухани жағынан жетілдіру жолы арқылы 

Алланы тану және оған жақындау, онымен іштей бірігу, мағрифат – Алланы 

дін ғана емес, ғылым, білім арқылы тануды мақсат тұту, хақиқат – Алланың 

барлығын және оның бірлігін тану. 

 

  Шариғатни шарайатин билган ашық, 

  Тариқатни мақамини билур, дустлар. 

  Тариқат ишларини ада қылыб, 

  Хақиқатни дариасиға батар, дустлар,–  [48,187 б.] 

 

дейді Қожа Ахмет Ясауи 36-хикметінде. Бұны С. Бақырғани былай деп 

жалғастырады: 

 



  Шариғат базаринда тахсил кирак, 

  Тариқатниң базаринда тақсир кирак, 

  Хақиқат базаринда асир кирак, 

  Ғалам иғылыб хақ асирин билса булмас [49,26 б.]. 

 

“Диуани Хикметтің” 1901 жылы Қазан қаласында жарық көрген 

басылымында: “Дәруіштіктің мақамы – қырық тұрар, егер бәрін біліп амал 

қылса, дәруіштігі – пәк, егер білмесе және үйренбесе дәруіштік мақамы оған 

харам болар. Ол қырық мақамның он мақамы – шариғатта, он мақамы – 

тариқатта, он мақамы – мағрифатта, он мақамы – хақиқатта” [50,123 б.] 

екендігі айтылады және сол шариғаттың мақамдары төмендегіше тізіліп 

көрсетіледі: 

1 - иман келтірмек, хақ тағаланың бірлігі мен барлығына, сипатына және 

затына;  

2 - намаз оқымақ дүр; 

3 - ораза тұтпақ дүр; 

4 - зекет бермек дүр; 

5 - тауаф (қажылық) қылмақ дүр; 

6 - мүләйім (сыпайы) сөйлемек дүр; 

7 - ғылым үйренбек дүр; 

8 - Расул (с.ғ.) сүнеттеріне күмән келтірмек дүр; 

9 - Мағруф әміріне күмән келтірмек дүр; 

10 -  жаман істер қылмақ дүр. 

      Тариқаттың мақамдары: 

1 - тәубе дүр; 

2 - пірге қол бермек; 

3 - қауіп (Хақтан қорқу) дүр; 

4 - ража дүр (яғни Хақ тағаладан үміт қылмақ); 

5 - уард  (құран оқитын) уақытына күмән келтірмек; 

6 - ләззат пен сауықты тәрік қылмақ (бас тарту); 



7 - пірдің қызметінде болмақ; 

8 - пірдің ижазати бірлән (рұқсатымен) сөйлемек; 

9 - насихат есітпек (тыңдау); 

10 - жалғыз және жеке өмір сүру (оқшаулану). 

       Мағрифаттың мақамдары: 

1 - фәнә болмақ (Аллалық барлыққа өту); 

2 - дәруіштікті қабыл қылмақ; 

3 - пір істерін, міндетін атқару; 

4 - адалдыққа талап қылмақ; 

5 - мағрифат қылмақ (танымға ұмтылу); 

6 - шариғат пен тариқатты бірге тұтпақ; 

7 - тәркі дүние (фәни жалғаннан безу) болмақ; 

8 - ақыретті ықтияр қылмақ (мойындау); 

9 - ужуд (болмыс) мақамын білмек; 

10 - хақиқат сырларын білмек. 

       Хақиқаттың мақамдары: 

1 - таза, пәк болмақ; 

2 - жақсы-жаманды танымақ дүр; 

3 - бұйырған дәмнен тату; 

4 - барға қанағат қылмақ; 

5 - өзінің тағдырына мойынсыну, сабырлық қылмақ; 

6 - әр кісіні азар бермек (жәбірлемеу); 

7 - пақырлыққа разы болмақ; 

8 - саир сулук қылмақ (рухани жоғарылау); 

9 - әркімнің сырын сақтамақ; 

10 - шариғат, тариқат, хақиқат, мағрифатты біліп, амал қылмақ дүр 

[50,123 б.]. 

 Жоғарыда аталған қырық мақам Ясауи тариқатының мазмұнын 

анықтайды. Осы мақамдарды меңгеру пақырлыққа жеткізеді. 

 



 Шариғатниң бустанинда жулан қилдим, 

 Тариқатниң кулзаринда сайран қилдим, 

 Хақиқатдин қанат қағуб тиран қилдим, 

 Мағрифатниң ишикини ачтим, дустлар,– [50,123 б.]  

 

дейді Қожа Ахмет Ясауи. 

Н. Келімбетов “Көркемдік дәстүр жалғастығы (Ежелгі түркі поэзиясы 

және қазақ әдебиеті бастаулары)” деген зерттеуінде Ахмет Ясауидің жоғарыда 

аталған еңбегінде айтылған, әрбір адамның Аллаға жақындай түсуі үшін өзінің 

өмір жолында өтуі тиіс төрт басқышты былай ұғындырады: “Біріншісі – 

“шариғат”. “Шариғат” – ислам діні қағидалары мен шарттарын тақуалықпен 

мүлтіксіз орындауды әрі құдайға құлшылық жасауды талап етеді. Екіншісі, 

“тариқат” – дін ғұламаларына шәкірт болып, жалған дүниенің түрлі 

ләззаттарынан бас тарту, Аллаға деген сүйіспеншілікті арттыра түсу болып 

табылады. Бұл басқыш суфизмнің негізгі идеясын, мұрат-мақсатын аңғартып 

тұр. Үшіншісі, “маърифат” – негізінен дін жолын танып білу сатысы деуге 

болады. Бұл басқыштың негізгі талабы – күллі дүниедегі болмыс-тіршіліктің 

негізі “бір Алла” екенін танып-білу, түсіну. Төртіншісі – “хақиқат” (“фано”) – 

Аллаға жақындап, оны танып-білудің ең жоғары басқышы. Сопылық түсінік 

бойынша, “шариғатсыз” – “тариқат”, “тариқатсыз” – “маърифат”, 

“маърифатсыз” – “хақиқат” болуы мүмкін емес. Бұлардың бірі екіншісіне өту 

үшін қажетті басқыш болып табылады” [51,192 б.]. 

Кердері Әбубәкір (1861-1905) де сопылықтың қыр-сырын, Хақты тану 

үшін дін жолын, ғылымды білудің қажеттігін жырлайды: 

 

 Сопылықтан не пайда, 

                     Бір жөнімен жүрмесе, 

                     Шарғының (шариғаттың) жолын білмесе, 

                     Надандардан ол жаман, 

                     Басын бақпай кірлесе. 



Мұсылманның бәрі артық 

Иманын біліп хақиқат, 

Бір құдайды бірлесе. 

Тариқаттан пайда жоқ, 

Хақиқатқа кірмесе [52,30 б.]. 

 

Сопы кемелдену жолында өзіне ұстаз-пір (мүршид, шайқы) таңдайды. 

Ұстазы толық адам дәрежесіне жеткен, діннің ішкі-сыртқы негіздерін 

меңгерген ғұлама болғандықтан, сопылық жолдың қыр-сырын шәкіртіне-

мүридіне үйретуі тиіс. Мүрид пен мүршид арасында рухани байланыс 

(рабыта), яғни шайқының рухани әлемінен күш алып, “өз жолын” оңайлату 

тәсілі болады. Мүрид те өзіне тән әдептерді орындайды. Мүрид ақылды, 

қабілетті, кішіпейіл, сыпайы, орынды сөйлейтін, шайқысына мойынсұнып, 

сырларын сақтай білетін болуы тиіс.  

“Ұстазына қарап, шәкіртін таны” деп халқымыздың қанатты сөзінде 

айтылғандай, пірдің өзіне лайық мүриді болуы қажеттігі жөнінде   Асан Қайғы 

(ХV ғасыр):  

 

Қаз-үйрегі болмаса, 

Айдын шалқар көл ғаріп. 

Мүридін тауып алмаса, 

Азғын болса, пір ғаріп,– [53,25 б.] 

 

деп толғайды. 

Сопылықта зікір басты орын алады. Зікір екі түрлі жолмен жасалады: 

құпия немесе жария. Зікірдің жасалу тәсіліне байланысты сопылық тариқаттар 

бір-бірінен ерекшеленеді. Зікір “Алла”, “Ху” (ол-Алла), “Ла илах илла Алла” 

(Алладан басқа Алла жоқ) сөздерін қайталау арқылы жасалынады. “Зікір” 

сөзінің мағынасы “Алланы еске алу” деген ұғымды білдіреді. 



Ясауия тариқатында зікір жария түрде жасалынады. Зікір кезінде 

дәруіштің тамағынан араның дыбысы сияқты әуез шыққаны үшін, Ясауия 

зікірі “зікір әррә” (ара зікірі) делінеді. Бұл зікір былай жасалынған: дәруіш екі 

қолын тізесінің үстіне қойып, ішінен дем шығарып, “ха” деп және демін ішіне 

қарай тартып, бас, бел, қол қимылдамаған халде “хаий” дейді. Алланы зікір 

ету арқылы дәруіштер ішкі дүниелерін, көңілдерін, жүректерін тазарту 

мақсатын көздейді. 

   

           Зикр нури құлни тартиб Хақға илтар, 

  Тынмайын Хақ зикрини аймыш кирак [49, 21 б.]. 

 

Қазақша жолма-жол аудармасы: 

 

  Зікір нұры құлды тартып Хаққа жетер, 

  Тынбастан Хақ зікірін айту керек,–  

 

деп жырлайды С. Бақырғани. 

Дүкенбай Досжан өзінің “Абай айнасы” деген еңбегінде сопылық 

ілімнің өзге имам, шейх, молда, қари уағыздарынан бөлек бес айырым белгісін 

атап көрсетеді: “Бірінші белгі – сопылар адам иланымының сыртқы жөн-

жосығынан гөрі ішкі мазмұнына көбірек көңіл бөледі; екінші белгі – Алла-

тағала тіршілікті жаратқанда адам баласына өзінің ең тәуір қасиеттерін өткізіп 

отырған, демек, үңіліп қараған көзге адамның өзі жаратқан иенің бір бөлшегі, 

ғажайып көшірмесі деп түсінген… Үшінші белгі – сопы болу үшін әрбір пенде 

шариат, мағрифат, тариқат, хақиқат секілді мектептерден өтіп, жаман мінезден 

арылып, рухани таза жетілген адам болуы шарт… Төртінші белгі – Аллаға 

арналған сүйіспендік сөзін, Алланың атын белгілі бір ырғаққа бағындырып, 

теңселе зікір салу – адамның Аллаға деген ынтығын, ғашықтығын арттыра 

түседі деп ойлаған… Бесінші белгі – сопылық жолға түсіп, мәңгілік ақиқатқа 

көз жеткізу үшін әрбір сопы өзіне шейхтан ұстаз белгілеген” [54,310 б.]… 



Сопылық ілімнің мақсаты – Аллаға махаббатпен ұласу, жақындау. 

Сопылық поэзиядағы ғашықтықты пенделік сезім ретінде қарастырсақ, 

қателесеміз. Мұндағы “Жар” – Алла, жаратушы. Алла да адамзатты 

махаббатпен жаратқан. Бұл тұжырымды Шал ақын (1748-1819) төмендегі 

өлеңінде қуаттайды: 

 

     Жаратқан Мұхамедтің нұрын құдай, 

    Ғаламнан он сегіз мың бұрын құдай. 

    Өз қандасын өзіне досты қылып, 

    Мұндай артық сүйер ме құлын құдай [55,5 б.].  

 

Абай “Отыз сегізінші сөзінде”: “Махаббат – әуел адамның адамдығы, 

ғақыл, ғылым деген нәрселер бірлән... Алла тағала өзі – хақиқат жолы. Хақиқат 

бірлән растық – қиянаттық дұшпаны, дұшпаны арқылы шақыртқанға дос келе 

ме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақлықты таппайды. Адамның ғылымы, 

білімі хақиқатқа, растыққа құмар  болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке 

ынтық бірлән табылады. Ол – Алланың ғылымы емес, һәмманы білетұғын 

ғылымға ынтықтық, өзі де адамға өзіндік ғылым береді. Аның үшін ол – 

хақиқатқа, оған ғашықтық өзі де хақлық һәм адамдық дүр”,– [12,136-137 бб.] 

деп қорытындылап, пәлсапалық топшылау жасайды. 

Ясауия тариқатының басты бір ерекшелігінің бірі – халуатқа түсіп, 

Аллаға мінәжат ету. Халуатқа отыру жоралғысы пайғамбар заманынан бері 

келе жатқан әдет-ғұрып деген пікір қалыптасқан. Бұны біз Жүсіп 

Баласағұнның “Құтты білік ” дастанындағы Одғұрмыш бейнесінен де көреміз. 

Одғұрмыш бұл дүниенің қызығынан безіп, жалғыз өмір сүреді. Дана-дәруіш 

Одғұрмыш қанағаттың символы ретінде көрінеді. Одғұрмыштың іс-әрекетінен 

Шәкәрім мен Ақан сері тағдырларына ұқсастық аңғарылады. 

Сопылық поэзияның өзіне тән астарлы тілі болады. “Шарап”– Құдайды 

тану, бұл – нағыз ғашыққа (сопыға) құйылған құдай нұрының белгісі. Аллаға 



деген іңкәрлігін сұлу қыз, гүл, бұлбұл сияқты бейнелермен суреттейді. 

Шәкәрімнің бір өлеңінде сопылық ой-мұраты былай беріледі: 

 

                   Гүлге асық боп сайраған, 

                   Қызыл тілді қайраған, 

                   Ішінде оты қайнаған, 

                   Мұңлы, шерлі мен – бұлбұл [13,168  б.]. 

 

Сопылық билеушілерге, олардың молшылықта шалқыған өміріне 

қарапайым көпшіліктің қарсылығы ретінде пайда болған десек те, ол көшпелі 

түркі елдерінің ой-санасына поэзия арқылы әсер еткен. Ата-бабаларымыз 

сопылық поэзия арқылы да исламның гуманистік идеяларын қабылдаған. 

Ғалым Р. Бердібай кеңестік дәуірде белең алған сопылық әдебиет туралы 

теріс көзқарастарды сынай келіп: “Ұзақ жылдар бойында шығыс 

халықтарының тарихы мен мәдениетіне атүсті қарап келгендіктің қырсығы 

рухани өмірімізге орасан залал келтірді. Шығыс әдебиетінің ескерткіштерін 

тек еуропалық дәстүр өлшемдерімен қарап талдау шындыққа жеткізбеуі былай 

тұрсын мүлде қате қөзқарастардың қалыптасуына себепші болатын. 

“Сопылық әдебиет” деп аталатын аса бай көркемдік әлемді түсінбей келгеніміз 

де сондықтан. Мұсылман мистицизмінің идеяларын насихаттайтын назым – 

поэзиялық және нәсір – прозалық шығармалардың жалпы атауы сопылық 

әдебиет екенін білгіміз де келмей, одан ат-тонды ала қаштық. Дүние жүзіне 

белгілі шайырлар Низами, Аттар, Санаи, Сағди, Хафиз, Жәми, Руми сопылық 

мистицизм сарындарын пайдалана отырып, гуманистік поэзияның інжу-

маржан үлгілерін жасағаны есепке алынбады. Осы дәстүрді түрік тіліндегі 

поэзияға алып келіп, қарапайым халыққа түсінікті тілде жырлаған аса көрнекті 

шайыр Ахмет Ясауи еді. Оның түрік халықтарының әдебиеті тарихындағы 

орны да, мәні де поэзияға тұтас бір ағымды енгізуіне байланысты”,– [3,347 б.] 

деп атап көрсетті. 



Сондай-ақ А.Ж. Жақсылықов өзінің монографиясында Шығыс елдері 

сопы ақындарының түркі тармағы үшін Ахмет Ясауи поэзиясын классикалық 

негіз ретінде қарастыруға болатындығына және Ахмет Ясауи поэзиясының  Н.  

Рабғұзи, С. Бақырғани, Физули, Хорезми, Дүрбек, Ә. Науаи шығармалары 

арқылы Абай, Шәкәрім Құдайбердиев, М.-Ж. Көпеев, Ғ. Қараш, Н. 

Наушабаевтар мен зар заман ақындарының шығармашылығына тигізген 

эстетикалық әсеріне назар аударады [56,31 б.].  

Сопылық поэзияның көрнекті өкілі, түрік тілінде өлмес шығармаларын 

туғызған, Ясауи мектебінің дәстүрін ілгері жеткізушілердің бірі Сүлеймен 

Бақырғани екені анық. Түрік тілдес халықтарға ортақ ақын мұралары қазақ 

әдебиеті тарихынан да өзінің тиесілі орнын алуға тиіс.  

 

1.2 “Хакім ата кітабы” – Сүлеймен Бақырғани туралы 

ғұмырнамалық хикаят 

 Біз зерттеу еңбегімізде “Хакім ата кітабының” Қазақстан Республикасы 

Ғылым Академиясының Орталық кітапханасында сақталған 1878 жылғы 

басылымының фотокөшірмесі бойынша талдау жасадық. К.Г. Залеман 

Императорлық Ғылым Академиясы Хабаршысында Санкт-Петербург 

қаласында 1898 жылы “Легенда о Хаким Ата” деген зерттеуін жариялайды. 

Түрік ғалымы Мехмет Фуат Көпрүлү “Қожа Ахмет Ясауи танымы мен 

тағылымы” деген еңбегінің “Қожа Ахмет Ясауидің халифалары мен тариқаты” 

деген ІV бөлімінде алғашқы халифаларының бірі Сүлеймен Хакім Ата жайлы 

аңыздарды  жазады [16]. 

Біз сөз еткелі отырған “Хакім ата кітабы” Қазан қаласындағы 

университет баспаханасында 1878 жылы жарық көрген. Бастырған – Фатхулла 

Хамидуллаұғлы Амашев деген кісі. Көлемі жиырма беттік прозалық 

шығарманың басты кейіпкері – ғұлама ақын Қожа Ахмет Ясауидің шәкірті,   

ХІІ ғасырда өмір сүрген Сүлеймен Бақырғани. 

Қазақ ғалымдарынан Хакім Ата мұралары жайлы тұңғыш пікір айтушы 

Ә. Қоңыратбаев “Алтай болшевигі” газетінде (1945 жыл, 25 қараша №226 



(1552)) жариялаған “Сүлеймен Бақырғани ” деген мақаласында: “ХІІ 

ғасырдағы Орта Азия түріктерінің тіл лұғатын, сөйлем жүйесін, жазба тілінің 

тұрғысын білу жағынан бұл романның тарихи және көркемдік мәні зор”,– [22,4 

б.] деп бағалайды. Ғалым “Хакім Ата кітабының” авторы Сүлеймен Бақырғани 

деп есептейді. 

“Хакім Ата кітабындағы” аңыздар хикаят атауымен беріледі. 1917 жылға 

дейін жарияланған, діни сюжеттерге құрылып, басты кейіпкерлері елден ерек 

жан, әулие ретінде бейнеленген шығармалар хикаят деп аталғаны белгілі. 

Хикаят жанры шығыс әдебиетінде кең тараған. 

Ахмет Байтұрсынов “Әдебиет танытқыш” деген еңбегінде жазба 

әдебиетті діндар (діншіл) дәуір және ділмар (тілшең) дәуір деп екіге бөледі. 

Діндар дәуірдің жазу әдебиеті түрлерін қисса, хикаят (мысал), насихат (үгіт), 

мінәжат, мақтау, даттау, айтыс, толғау, терме деп жіктей келе, хикаят жанрына 

төмендегідей анықтама береді: “Діндар дәуірдің өнеге үшін шығарған 

әңгімелері хикаят деп аталған. Хикаят дін үйрету ғана мақсатпен шығарған 

сөздер емес. Діннен басқа жағынан да өнеге көрсету үшін айтылады. 

Сондықтан хикаят тақырыбы түрлі-түрлі болады” [57, 265-266 бб.]. 

С. Қасқабасов қазақтың халық прозасын аңыздық және ертегілік деп 

үлкен екі топқа бөледі. Аңыздық прозаны іштей әпсана және хикаят деп жіктей 

отырып, әпсанаға тарихи-мекендік, утопиялық сипаттағы әңгімелерді, ал 

хикаятқа кітаби және діни сюжетке құрылған шығармаларды жатқызады. 

“Хикаятқа неше түрлі әулие-әнбие, пайғамбарлар жайындағы және мұсылман 

діннің мифологиясына негізделген шығармалар жатады. Хикаят – көркемдігі 

жоғары, қиял-ғажайып аралас келетін эпикалық прозаның түрі. ...Хикаятта 

шындыққа жанаспайтын жәйттер, көркемдік әсірелеу, діни мифология сарыны 

жиі кездеседі”,– [58,260 б.] деп атап көрсетеді. 

“Қорқыт Ата кітабы” (ІХ-Х ғасырлар), “Құтты білік” (ХІ ғ.), “Диуани 

Хикмет” т.б. орта ғасырдағы әдеби ескерткіштердегідей “Хакім Ата кітабы”  

да жаратушы Аллаға мадақ айтудан басталады. “Әлемдегі барлық 

мақұлықтың, адамзаттың жаратушысы бір Алла” дей келе: “Әй, пірадар, бүкіл 



сүйікті әулие-әнбиелер дүниеден өтті, біздер де һәм өтеміз, пенделерді құрмет 

тұтып, құдай тағаланы жадыңда ұста”,– [10,1 б.] деп ақыл айтады. 

Сүлеймен кішкентай кезінде мектепке барып жүргенде басқа 

шәкірттерден өзгеше еді, шәкірттер мектепке оқитын Құран кітаптарын 

бүктеп, қойнына тығып апарса, Сүлеймен оны басына көтеріп барушы еді 

дейді. Басқалары мектептен шыққанда үйлеріне қарай жүздерін бұрып қайтса, 

ал Сүлеймен жүзін ұстаздарына беріп шығып, қайтушы  еді дейді. 

Бір күні Құл Қожа Ахмет Ясауи мешіт алдында отырып, Сүлейменнің 

өзгелерден осындай ерекшеліктерін байқап, мейірімі түсіп, танысып, құран 

үйрете бастайды. 

– “Ай, ұғлан, бар, ұстазыңдин рұқсат тилагил. Агар дустур бирса, бизга 

келгил, биз саңа құран үграталик,– тиди. Бұ сөзни ештиб Сүлайман әдаб бирла 

салам қылыб, тизин шөкүб, ұстазындин ижазат тилади.  Ұстазы  қабыл қылды.  

Ижазат берді. Андын соң ата-анасиндин ижазат тилади. Анлар һәм ризалық 

бериб, өзлары ұғланлары Сүлайманны тұтыб, әдаб бирла келтүрүб Хожа 

Ахмед Йасауига тапшырдылар.” 

Мазмұны: 

– “Әй, ұлан, бар, ұстазыңнан рұқсат тіле. Егер ризалық берсе, бізге кел, 

біз саған құран үйретейік,– дейді. Бұл сөзді Сүлеймен естіген соң, ұстазына 

келіп, әдеппен сәлем беріп, еңкейіп тағзым  етіп, рұқсат сұрайды. Ұстазы 

қабыл қылды. Ризашылығын берді. Содан соң ата-анасынан ризалық тіледі. 

Олар да ризалық беріп, өздері ұлдары Сүлейменді ертіп, әдеппен келтіріп, 

Қожа Ахмет Ясауиге тапсырды”. 

Сүлеймен он бес жасқа келгенде, Қожа Ахмет Ясауиге мүрид болады. 

Сопылық жолын, әдептерін үйренеді. Күндіз-түні әдеппен қызмет шарттарын 

орындап жүреді.  

Бір күні Қызыр ғалиас-салам Қожа Ахмет Ясауиге қонақ болады. Ясауи 

шәкірттеріне тағам пісіру үшін отын әкелуге бұйырады. Ұландар ұстаз сөзін 

екі етпей, жазықтан отын жинайды. Сол сәтте көктен бір қара бұлт пайда 

болып, жаңбыр жауып кетеді. Барша ұландардың отындары су болады. 



Сүлеймен тонын шешіп, отынын киіміне орап, алып келеді. Басқалардың су 

болған отындары жанбайды. Сүлейменнің құрғақ отыны жанып, тағам 

пісіріледі, өзгелердің су отындары да Сүлейменнің отынының қызуымен 

жанады. Қызыр Ата кімнің әкелген отынының  жанғанын сұрайды. Сүлеймен 

жөнін  айтады. Қызыр Ата Сүлейменнің ақылы мен даналығына тәнті болып, 

оған “Хакім” деген ат береді. Қожа Ахмет Ясауи қуанып: “Атың құтты 

болсын”,– деп риза болады. Қызыр Ата сонан соң, Сүлейменнің аузына  

түкіреді, ішіне өнер нұры толып, ақындық қонып, “Қызыр Ілияс атам бар” 

деген арнау өлеңін айтады.  

Ерте заманнан халқымызда атақты адамдарға, би-шешендерге ұқсайтын 

өнегелі кісі болып өссін деген ниетпен жас сәбидің аузына түкіртетін ырым 

бар. Кітапта қасиетті Қызыр Ата аузына түкіргендіктен, Сүлеймен ақын болды 

деп келтіреді. 

Қызыр бейнесі халық ауыз әдебиеті нұсқаларында да кеңінен көрініс 

тапқан. Мәңгілік өлмес “әбілхаят” суын ішкен Қызыр жапанды кезіп, адасқан 

жолаушыларға жол көрсетіп, көмектесіп жүреді. Халқымыз “Қырықтың бірі – 

Қызыр” деп Қызырды әулие тұтқан, құрметтеген. Ертегілер мен дастандарда 

жиі кездесетін Қызыр Ата – қиналған адамдарға қол ұшын созушы, медет 

беруші жан. Мысалы, Ақылбек Сабалұлы жырлаған  “Тахир-Зухра” 

дастанында шарасыз Тахирді Қызыр баба атқа мінгізіп, көзді ашып-жұмғанша 

еліне жеткізіп салады [59,229 б.].  

В.В. Бартольд “Ислам және мұсылман мәдениеті” деген еңбегінде: 

“Қызыр бейнесінде Вавилондық Гильгамештен бастап, Көне өсиеттегі Енох 

пен Ильяға дейінгі түрлі халықтардың әр замандардағы аңыздары тұтасып 

кеткен. Ильямен (арабша  Ілияс) Қызыр кейде бір адам бейнесінде көрінеді, 

кейде Қызыр мен Ілияс қатар жүреді. Ілияс кең далаға үстемдік етсе, Қызыр 

сулар мен егінді алқаптарға иелік жасайды. Қызыр қария  бейнесінде 

жолаушылар мен кезбелерді сынайды және оларға жол көрсетеді”,– [60,33 б.] 

деген талдау жасалынған. 



Хикаятта бір күні құрбан айында тоқсан тоғыз мың машайық зікір-

сұхбат құрады. Намаз уақыты болады. Қожа Ахмет Ясауи мүридтерін сынамақ 

болып, беліне қуық байлап, жел шығарып, су ағызады. Көпшілігінің намазы 

бұзылады. Ұстазының сынынан Хакім Ата сүрінбей өтеді. Қожа Ахмет Ясауи 

оны толық мүрид атап, басқа жерге дін уағыздауға жібереді. 

– “Енди сениң ишиң тамам болыб тұрұр, таң бирла ешикда бир түйә 

чөгар, ол түйәни мингил, тақы башын бош қойғыл, барыб ол түйә қайу йерда 

чөга қойса, сениң манзал-мақамың ол йер болыр,– деп рұқсат бердилар” 

Мазмұны: 

– “Енді сенің ісің тамам болды. Таң атқанда есігіңнің алдына бір түйе 

шөгеді. Сол түйені мініп, басын бос қой. Түйе қай жерге барып шөксе, сенің 

тұрақ мекенің сол жер болар,– деп рұқсат береді.” 

Түйе Түркістаннан шығысқа қарай жүреді. Хорасан шаһарының  маңына 

барып шөгеді, қуалайды, бірақ орнынан түйе тұрмайды, бақырады. Ол жердің 

“Бақырған” деген аты содан қалды дейді. 

Зерттеулерде “Бақырған” жерінің Өзбекстанның Хорезм облысының 

территориясында орналасқаны айтылады. Мехмет Фуат Көпрүлү жоғарыда 

аталған еңбегінде Рыза Кули ханның “Сафаратнама” деген еңбегінен Хакім 

Ата мекені жайлы мынадай деректі келтіреді: “Хакім Ата – Жейхұн 

(Амудария) жағасындағы бір ауылдың аты. Сол жерде жерленген Хакім Ата – 

түрік шайқыларының бірі. Хорезм Жейхұн жағасы бойымен созылып жатады, 

ауылдың үлкен бөлігі соның шетінде. Олардың барлығы Жейхұн жағасынан 

үш-төрт шақырымдай немесе одан сәл алыстау болуы да мүмкін. Хакім Ата – 

Хорезмнің гүлденіп, жыртылып, егін салынатын жері. Оның атын сондай-ақ 

Хиуа ханына қарайтын қазақтар мен қарақалпақтардың арасынан кездестіруге 

болады. Олар Сейхұн мен Жейхұн аралығындағы жиырма күндік жолдың қақ 

ортасында өмір сүреді” [21,131-132 бб.]. 

“Хакім Ата кітабының” кейіпкерлері Сүлейменнің өзі де, оның ұлдары 

да ерекше қасиеттерге – кереметтер жасау ісіне ие. Түрлі кереметтер жасайтын 

әулиелерді халық ежелден қасиетті санап табынған. 



Хакім Атаның мекендемек болған жері Боғраханның жылқыларының 

жайылымы еді. (“Боғрахан” (Бурахан) – Қарахан әулеті билеушілірінің 

лауазымы). Жылқышылар бұл жерді қоныстануға Сүлейменге рұқсат 

бермейді. Хакім Ата ағаштарға бұйырып, жылқышыларды шырмап, жүргізбей 

қояды. Хан шабарманы келіп, жөн сұрағанда, ол ағаштарға жауап беруді 

бұйырады. Ағаштардан әуез шығып: “Әр кісі осындай  болады”,– дейді. 

Боғрахан Хакім Атаның әулиелігін мойындап, мүрид болып, қызы 

Әнуарды мал-мүлкімен ұзатады. Хакім Атаның Әнуардан үш ұлы болады. 

Хорезмге білім алуға жіберген екі баласы Асқар мен Мұхаммед шарап ішіп, 

көзге түседі. Бұл хабар әкесіне де жетіп, ұлдарын шақыртады. Қожазадалар 

Хорезм шаһарындағы биік мұнарадан секіріп түскенде, түк болмағандай екі 

аяқтарымен тік түседі, қолдарындағы кеселері де сынбайды. Мұны көрген ел-

жұрт оларға мүрид болады. 

Сопылық әдебиетке тән ерекшеліктің бірі – шарап ішу оқиғасы. 

Сопылықта шарап – астарлы түрде жеткізілетін Алла нұры, яғни, шарап ішу – 

Аллаға ғашық болудың белгісі. 

Хакім Ата өзінің қолындағы кенже баласы Хұбби қожаға көңілі 

толмайды. Хұбби қожа күн сайын  атымен киік аулап, анасына сый етер еді. 

Хакім Ата: “Менің бұл балам да дәруіш болмайды”,– деп Сағат қожа деген 

мүридін баласындай санап, үлес береді. Бірде екеуін сынамақ болып 

шақыртады. Сағат қожа келіп сәлем береді. Хұбби қожа кешігеді. Киік аулап, 

әкесіне әкеліп сыйлайды. Хакім Ата қабыл қылмайды. Хұббу әкесіне кешіккен 

себебін түсіндіреді. 

– “Ай, баба, мұхит-деңиздин  да еки кима ғарық болыб бара тұрұр ерди. 

Мен анда барыб тәңри-тағалланың ғинайаты бирла ол кималарни деңиздин 

тартыб чықарар ердим. Әуазыңыз құлағымға анда йетишти. Әмма бұ сабабдин 

кечикирак келдим,– тиб үзүр қылды.” 

Мазмұны: 

 – “Ай, баба, мұхит-теңізде екі кеме суға батып барады екен. Мен анда 

барып, тәңірі-тағаланың ізгілігімен оларды теңізден тартып шығардым. 



Шақырған даусыңызды сол кезде естідім. Осындай себептермен кешігіп 

келдім”,– деп түсіндіреді де тағзым етеді. 

Хакім ата бұл сөзге иланбайды. Хұбби әкесіне денесіндегі кеме 

тартқаннан болған жарасын көрсетеді. Кемедегілердің бес айдан соң, он мың 

сый алып келетінін айтады. Кемедегілер уәделі уақыттарында келіп, 

алтындарын тарту етеді.  Барлығы Хұбби қожаға мүрид болады. Хакім Ата 

баласының бұл істеріне таңғалады. 

Хакім Ата таң намазының сүннетін Бақырғанда оқып, парызын қағбаға 

барып аяқтайды екен.  Хұбби қожа әкесінен: “Таң намазының сүннетін осында 

оқисыз, ал парызында қайда боласыз?”– деп сұрайды. Әкесі айтады: 

“Ерса Хаким Ата айдылар: 

– Ұғланым, фарызны  қағбада қылурман,– тиди. 

Хұбби қожа айды: 

– Ай, баба, қағбаға барарсыз, машахат тартарсыз. Қағбаны мұнда 

келтириб болмас му?– тиди. 

Хаким қожа айдылар: 

– Ай, ұғлұм, һәр киши қағбаны барыб анда табса, ол һәм ұлығ даража уа 

мартаба тұрұр. Қағбаны келтүрмәкка ұлұғ  құдрат қууат керак,– тидилар.  

Хұбби қожа айдылар: 

– Ай, баба, йаранларда агар иғтиқадка мал уа һиммат балид болса, қағба 

өзи келгай,– тиди. 

Хаким қожа айдылар:  

– Ай, ұғлұм Хұбби, бизда бұ құдрат йоқ. Агар сизда болса көралик,– 

тидилар”. 

Мазмұны: 

– “Намаздың парызын қағбада орындаймын, – дейді. 

Хұбби қожа айтты: 

– Ай, баба, қағбаға барамын деп машақат тартарсыз. Қағбаны осында 

келтірсе болмай ма?– дейді. 

Хакім қожа айтты: 



– Ай, ұлым, әр кісі қағбаға барып келсе де, ол – ұлы дәреже және 

мәртебе. Ал қағбаны келтіруге үлкен құдірет қуат керек”,– дейді. 

Хұбби қожа айтты: 

– Ай, баба, пенделер көңілінде сенімі таза әрі кең болса, қағба өзі келеді, 

–дейді. 

Хакім қожа айтты: 

– Ай, ұлым, Хұбби бізде ондай құдірет жоқ. Егер сізде болса көрейік,– 

дейді”. 

Хұбби қожа қағбаны осында келтіреді. Бақырған ел-жұрты түгел келіп, 

қағбаға тәуап етеді. Намаз оқып болған соң, қағба ғайып болып кетеді. Барлық 

Бақырған елі келіп, Хұбби қожаға мүрид болады”.  

Енді бір белгілі аңыздарда  қағбаға барып намазының парызын оқитын 

Қожа Ахмет Ясауи болып айтылады. Хакім Атаны Хазірет сұлтан көзін 

жұмғызып, қағбаға алып бара жатады. Хакім ата өз бойын өзі билей алмай, 

көзін ашып қалғанда Шам шаһарының патшасының сарайының үстіне түсіп 

қалады. Оның сөзіне сенбей, ұры деп қамап қояды. Шам патшасы: “Пірің бар 

екендігі рас болса, іздеп келер, көрейік”,– дейді. Ертеңіне таң намазының 

парызы уағында сарай төбесінде ақ сәлделі Хазірет көрінеді. Шам патшасы 

Хакім атаның аяғына жығылып, кешірім өтінген екен [61,130-131 бб.]. 

Қожа Ахмет Ясауидің бір күннің ішінде қағбаға барып-келуі туралы 

аңызды ғалым Ә. Марғұланның “Ежелгі жыр-аңыздарынан” оқимыз: “Ол 

кезде Түркістан қаласы көтеріліп, Сырдария мен Арқа қазақтары  саудамен 

сонда көп жиналатын. Қожа Ахмет оларға үлгі  айту үшін Сайрамнан  

Түркістанға келеді. Ол кісінің Түркістанға келгенін ескі қазақ тайпалары 

(қыпшақ, қоңырат) аса жақсы көріп, Арал теңізінің бойындағы ұлыстар оған 

арнап құстай ұшатын жүйрік Ақ мая әкеліп тартады. Аңыз бойынша, Ясауи 

таң намазын Түркістанда оқып, Ақ маясымен ұшып барып, кешкі намазды 

Меккеде оқитын болған” [62,52 б.]. 

Қожа Ахмет Ясауи айтыпты: “Пірдің кереметтігі таудай болса, 

мүридтердің ықыласы тарыдай болса да, тарыдай ықыласқа таудай керемет 



қылмайды. Егер мүридтің ықыласы таудай болса, пірдің кереметі тарыдай 

болса, тарыдай керемет таудай ықыласқа гауһар қылады. Яғни, сол үшін 

бұрынғы Қызырлар бір нәрсенің орнына келуі, пірден емес, мүридтен деген” 

[61,131 б.]. 

Құпия күштердің көмегімен олар көзді ашып-жұмғанша таң намазында 

қағбаға барып, қайтып оралады. Мұхаммед пайғамбардың Миғражға сапары 

да қас-қағым сәтте жүзеге асады. Жебірейіл қағып кеткен, сусыны бар шыны 

ыдыстың өзін төгілуге үлгертпей, қайта оралған сәтте Мұхаммед түзеп 

үлгереді. Мұғжиза – пайғамбарлар жасаған тәрізді көрінетін Алланың 

құдіреті. Әулие, машайықтар жасайтын кереметтер де құдайдың құдіретімен 

орындалады, әулиелердің кереметтері арқылы мұсылмандар ислам дінін, 

Алланы мойындап отырған.  

Ш. Құдайбердіұлы бұл жөнінде “Мұсылманшылық шарты” деген 

кітабында былай дейді: “Және бір сөзі Алла тағала пайғамбарға  өзге адамның 

қолынан келмейтұғын істерді істеуге мұғжиза берген һәм әулиелерге керемет 

берген. Бұлардың пенделеріне тура жолды көрсетуге, пайғамбардың 

пайғамбар екеніне дәлел болсын деп, әулиелердің тазалығының қадірін 

көрсетпек үшін бұлар да пендесіне рақметі” [63,10 б.]. 

Бір күні Хакім атаның мүридтері тоғыз өгізді өлтіріп қояды. Түркі 

халықтарында сый-сияпатты тоғыздан жасайтын дәстүр болған. Хикаяттағы 

Қожа Ахмет Ясауи машайықтарының саны да тоқсан тоғыз мың болып келеді. 

“Ақырзаман кітабында” да 900 жылы Исрафил сүрін ұрып, заман ақыры 

таяйды делінеді. Бұдан жеті, қырық сандары тәрізді түркілердің тоғыз санына 

да ерекше мән бергендігі байқалады.  

Хакім Ата мүридтеріне үлес береді. Хұбби қожа аңнан келеді. Өлген 

өгіздердің терісін алдыртып, тірілтіп жібереді. Әкесінің мүридтерінің бәрі 

Хұббидің аяғына бас ұрып, мүрид болады. Әкесі: “Екі қошқардың басы бір 

қазанда қайнамас”, – деп, ұлының кеткенін жөн көреді. Хұбби анасымен 

қоштасып, күпісін жамылып, ғайып болады. Күпісі сол жерде қалады. 

Кейіпкерлердің ғайып болып, елден аулақтануы туралы оқиға басқа 



дастандарда да кездеседі. Исаның көкке көтеріліп кетуі, Мәдидің тау 

жарылып, ішіне еніп кетуі сияқты Хұбби да жоқ болып кетеді. Әкесі айтқан 

сөзіне өкінеді. Хұббиді қанша іздеу салғанмен таппайды. Хұббиді да ел тірі, 

күндердің бір күнінде қайтып оралады деп сенген. 

“Хакім Ата кітабында” кереметтер жасау ісінде өзара бақталастық 

сарыны кездеседі. Әкесі мен баласы әулие, кереметтер жасаушы, екеуінің 

келіспеушілігі салдарынан ұлы туған үйінен кетуге мәжбүр болады. Кейбір 

аңыздарда баласы үйінен кетпек болғанда, анасы жібергісі келмей, бөлмеге 

қамайды. Баласы киімін шешіп, көгершінге айналып, ұшып кетіп, ғайып 

болады. Ал кейбір аңыздарда Хұбби Амудария түбіне атымен, арбасымен 

батып кетеді. Хорезм халқы ол суға кеткендерді құтқарады, көмекке келеді деп 

сенеді. 

Кітаптағы “Екі қошқардың басы бір қазанда қайнамас” деген мәтел қазақ 

халқында “Екі қошқардың басы бір қазанға сыймайды” деген түрде күні 

бүгінге дейін қолданылады. 

Әбіш Кекілбайұлы “Түркістан тағылымы” атты мақаласында Сүлеймен 

Бақырғанидың кіші ұлы Хұббидің Атырау теңізінде батып бара жатқан 

кемедегілерді құтқарғандығы, қағбаны Бақырғанға көшіріп әкеліп 

қондырғандығы, сойылған өгіздің етін асып, сүйегін терісіне орап, тірілтіп 

жібергені сияқты кереметтерімен әкесінен асып түскен соң, Сүлеймен ұлын 

қасынан көшіріп жібергенін жазады. Бұны көп зерттеушілер іштарлыққа 

сайғанмен, автор бұл оқиғаны былай бағалайды: “Расында, Сүлеймен 

Бақырғани баласын басқа өлкедегі киелі орындарға ислам қасиетін дарытуға 

жұмсаса керек. Бір деректерде ол Амударияға түсіп, су асты патшасы болып 

кетті дейді. Екінші бір деректерде С. Бақырғани Хорезм ойында өзі қалып, 

ұлын Хорезм сияқты ежелгі киелі орындарға аса бай, оның үстіне батысқа 

беттеген оғыз-қыпшақтардың соқпай өте алмайтын және көктеңізге барып бір-

ақ тірелетін ұланғайыр іркіліс кеңістігі Маңғыстауға жұмсапты деседі” [64].  

Хикаятта одан әрі тәңірі тағаладан жарлық мағлұм болады: “Хакім, сенің 

ұлың Хұббиіңнің нәсілінен алпыс уәли тарар еді, ұлыңа жасаған қиянатың 



үшін, қырық жыл үстіңнен су ағады, содан соң ғана ол күнәңнан арыларсың”,– 

дейді.  

Хакім Атаның бұл фәниден көшер уақыты жетті. Ұлдары Мұхаммед 

Қожа мен Асқар қожаға кісі жіберді, балаларымен бақылдасты. Хакім Ата 

дүниеден озып, жерленген соң, Амудария арнасынан бұрылып, Бақырғанды су 

басып қалады.  

Хакім Ата баласы Хұббидің әулиелік қасиетінің өзінен артық екендігін 

мойындамаған  күнәсі үшін  осылай жазасын тартады. 

Әнуар Ана бір күні күйеуі дәрет алып отырғанда, оның денесін көреді. 

Хакім Атаның тәні қара кісі еді. Әнуар Ана өте көрікті, өңі ақ кісі болатын. 

Оған: “Мен ақсүйек хан қызы едім, осындай қара тәнді кісіге душар 

болыппын”,– деген ой  келеді.  Хакім Атаға оның ойы аян  болады.  Ол: “Мен 

көп ұзамай өмірден өтемін. Мен дүниден өткеннен соң, сен менен де тәні қап-

қара, тек тісі ғана аппақ кісіге күйеуге шығасың”, – дейді. Әнуар  Ана өзінің 

бұл ойының күпірлік екенін ұғынып, жылайды. 

Бұл хикаятта басқалардан өзін артық көріп, тәкаппарлық, менмендік 

ойлау күнә екендігі айтылады. Мұхаммед пайғамбардың өзі үмбеттеріне 

былай деп өсиет етпеді ме: “Адам өз бауырың ғой, оған жек көріп қарамағын, 

жер бетімен жүргенде тым шіренбегін. Алла тағала даңғойлар мен 

мансапқорларды жақтырмас. Әрбір әрекетіңде кішіпейіл бол” [65,3 б.]. 

Әнуар Ана Хакім Ата қайтыс болған соң, Зеңгі бабаға күйеуге шығады. 

Зеңгі баба (шын аты ‒ Айқожа) ен далада сиыр бағып, күнге күйіп, өңі қап-

қара болғандықтан “Зеңгі” аталған кісі екен. Ш. Уәлиханов 1858 жылы 

қазанның 25 күні “Қашқар күнделігінде” Айша бибінің ағасы – Ерхұббу, інісі 

– Әлиасқар деп атап көрсетеді [11,50-51 б.]. 

Аңыздарда Әнуар Ананың алғашқы ері Хакім Атадан Асқармамыт және 

Үббі (Хұббу) атты екі ұл баласы болғандығы айтылады. “Хакім Ата 

кітабынан” Сүлейменнің Асқар, Мұхаммед, Хұбби атты үш ұлының 

болғандығын білеміз. Асқармамыт – Асқар және Мұхаммед есімдерінен 

бірігіп кетсе керек.  



Жазушы Бақтияр Әбілдаұлының “Талас. Айша бибі. Қарахан” деген 

кітабында Айша бибінің Сүлеймен Бақырғанидың қызы екендігін, Әнуар Ана 

Сүлеймен Бақырғани қайтыс болғаннан кейін күйеуге шыққандықтан, Зеңгі 

бабаның қызы деп есептелінетінін жазады [66, 97 б.].  

Зеңгі баба – Арыстан Бабтың ұрпағы. Арыстан бабтан Қожа Ахмет 

Ясауидің бірінші халифасы болған, 1197 жылы қайтыс болған Мансұр Ата 

туылады. Мансұр атадан Әбдімәлік Ата (1218 жылы қайтыс болған), одан 

Зеңгінің әкесі Тәжі қожа туылған. “Бақырғани кітабында” Тәжі қожа жазған 

деген хикмет те бар. 

Әлкей Марғұлан “Ежелгі жыр-аңыздар” деген атты зерттеуінде “Манас” 

жырының негізгі кейіпкерлерінің бірі Айхожа туралы: “Жырда жеке тұрған 

кейіпкер – Айхожа, ол Самарқанд, Бұқара, Үргеніш халқының өкілі ретінде 

көрсетілген. Бұл қалалар VІІІ ғасырдан бастап Орта Азияда ислам туын тіккен 

жерлер, сондықтан Айхожаның бейнесі толығымен жасалған... 

Айхожа – Қарахан дәуірінде Орта Азияда ислам дінін таратушы, түсі 

қара болғандықтан оны көбінесе Зеңгі Ата атаған, Зеңгі баба – Айхожаның 

лақап аты. Айхожа (Зеңгі баба) – Қарахан әулетімен туыстас кісі. Өл өзінің 

өгей қызы Айша бибіні сол кезде Талас өлкесін билеген Манастың әкесі 

Жақыптың туысы, әулие Қараханға берген. Қарахан жасатқан Айша бибінің 

әдемі күмбезі осы күнге дейін Жамбыл қаласының түбінде тұр. Айхожа – 

Хаким Ата Сүлейменнің шәкірті. Сүлеймен ақын өлгенде оның жұбайы Анвар 

Анаға үйленіп, одан Айша-Бибі туады. Сөйтіп,  Айхожа – ойдан шығарған ат 

емес, ХІІ ғасырда жасап, ислам дінін таратуда Қарахан ұрпағына белгілі 

қызмет істеген адам”, – [62,110 б.] деп жазады. 

Зеңгі Баба бақташылықпен айналысқан. Қазақ халқының ауыз 

әдебиетінде оны сиырдың пірі санап, тілек тілеген: 

 

Сиыр берсең сүтті бер өңкей мама, 

Кең өріске шұбыртып өзің бағып, 

Кешке жақын қотанға әкеп қама [67,61 б.]. 



 

Ел аузындағы аңыздарда Әнуар Анаға жасы үлкен әрі түрі қап-қара Зеңгі 

көңіл білдіргенде, келісім бермей, теріс қарап, басын бұрып әкетсе, сол 

күйінде мойны қатып қалады. Зеңгі баба  Құл Сүлейменнің өсиетін еске 

салады. Әнуар келісімін бергенде, мойны босап, бұрылмай қалған басы 

жайына келіпті дейді. 

Әнуар Ана өте көрікті, сұлу болыпты. Зеңгі бабаға некелескеннен кейін, 

Әзіреті Ысмайыл Атаның баласы қызығып, бетінен сүйгісі келіп, қайта-қайта 

өтініп, жабысады. Әнуар Ана ашуланып: “Жүгермек кеткір-ай”,– депті. Бала 

сылқ түсіп, өліп кетеді. 

Бұл оқиғаны Зеңгі баба қасиетімен біліп отырады. Түс мезгілінде 

жұбайы өзіне ас алып келгенде, оның бұл ісінің бекершілік екенін, баланың 

қарғысынан енді өздерінде бала болмайтынын айтады. Зеңгі мен Әнуарда бала 

болмапты деседі. 

Зерттеуші Г.П. Снесаревтің еңбектерінен Хорезмде күні бүгінге дейін 

әйелдер Әнуар Ананы пір санап, босанар уақыты болғанда Бибі Фатимамен 

бірге, оған да сиынатынын жазады: “Е, Әнуар Ана, жерде болсаң да, көкте 

болсаң да кел! Көлде болсаң да, шөлде болсаң да, Әнуар Ана, Бибі Фатима, 

қай жерде болсаң да жет”! – [68,241 б.] деп медет  тілейді. 

“Хакім Ата кітабында” Әнуар Ана мұсылман әйелдеріне ерін күту, 

қадірлеу тұрғысынан үлгі  етіледі. Әнуар Ана етегін ышқырына түріп алып, 

бір үлкен, бір кіші таяқты беліне қыстырып, екі ыдысқа ас құйып, көтеріп Зеңгі 

бабаға апарар еді, жұрт мұның мәнісін сұраса: “Егер бабаның көңілі ыстық ас 

қаласа, ыстық ас ішер, көңілі суық ас тілесе,  суық ас ішер, қатты ашуланса, 

үлкен таяқпен ұрар, ашуы жай болса, кіші таяқпен ұрар”, ал етегін беліне түріп 

қоюын – “Зеңгі Баба көңілі қаласа – еркіңіздемін дегенім”, – деп түсіндіреді. 

Кітапта Әнуар Ананың әйелдерге айтқан насихаты беріледі: “Әй, 

әйелдер, ерлеріңе қызмет қылыңдар, әр әйел тәкаппарлық етсе, еріне сөз 

қайтарса, азар қылса – ол әйелдің халы бұ дүниеде һәм ахыретте мүшкіл  

болар”, – дейді. 



 Ел арасына тараған ендігі бір аңызда Мұхаммед пайғамбар қызы  

Фатиманы Әзірет Әліге күйеуге бермек болғанда, қызы келіспепті. Пайғамбар 

уәзіріне қызын нөкерлерімен серуенге алып шығып, қайтарда қыстақтың 

шетіндегі бақташының үйіне соғуды бұйырады. Серуеннен қайтарда уәзір 

Фатиманы бақташының үйінен сусын ішіп шығуға әзер көндіреді. Бұл 

бақташы “Зеңгі баба” атанған әулиенің үйі екен. Лашық ескі болғанмен тап-

таза, жинақы болады. Үй иесінің сұлу, жас әйелі бұларды қарсы алады. 

Әйелінің күйеуін күтіп, жасап жүрген іс-әрекетін көріп, Фатиманың 

бақташыны көріп кеткісі келеді. Бұл аңызда “Хакім Ата кітабындағы” Әнуар 

Ананың Зеңгі баба жуынуы үшін ыстық, жылы, салқын су дайындауы, 

ашуланып келсе, ашуын бассын деп шыбық кесіп қоюы, көйлегінің етегін 

ышқырына қыстыруы келтіріледі. Іңірде ұсқынсыз, өңі қап-қара бақташы кіріп 

келеді.  

Бибі  Фатима Әнуар Ананың күйеуіне деген құрметін көріп, үлгі алыпты 

деседі [69]. Бибі Фатима мен Әнуар Ана бір дәуірде өмір сүрмесе де, аңызда 

Әнуар Ана мұсылман әйелдерінің пірі – Бибі Фатиманың өзіне үлгі етіледі. 

Рабғұзидің “Қисса-сүл-әнбийя-й” атты еңбегінде: “Әй, Хауа ананың қыздары! 

Дүниеде Фатима құсап, ерлеріңізге бой ұсынып, әдепті болыңыздар. Сонда 

қиямет күні сіздер Фатиманың шапағатына бөленіп, жұмаққа кіресіздер”! – 

[70, 207-208 бб.] десе, Мұхаммед пайғамбар хадисінде: “Әйелдің жақсысы – 

ерінің көңіліне мақтаныш, көзіне нұр боп, әмірін орындап, ол жақтыратын 

нәрсені ұнатып, ол жақтырмайтын нәрсені ұнатпайтын әйел”, – [71,29 б.] 

дегеніндей, сан ғасырлар бойы жоғарыда айтылған хикаяттар, аңыз-әңгімелер 

халықты ізгілікке, имандылыққа, адами қасиеттерге  тәрбиелеп, ғибрат беріп 

келеді. 

Хакім Ата дүниеден озғаннан кейін, бірнеше заманнан соң Амудария 

өзені Бақырғанды басып қалды. Хакім атаның бейітінің үстінен қырық жыл су 

ақты. Содан соң ол дария тартылды. Хакім атаның сүйегінің қай жерде екенін 

ешкім білмеді. Хакім ата бір күні Қожа Жалаладдин ханның түсіне кіреді: “Ай,  



ұғлұм, Жалаладдин бизни истаб табғыл уа тақы бизниң үстимизга ғимарат 

йабғыл уа бизден үлеш алғыл”, – тиди. Мазмұны: 

“Ай, ұлым, Жалаладдин, бізді іздеп тауып, біздің үстімізге ғимарат 

тұрғыз және бізден үлес алғын”,– дейді. Жалаладдин бұл түсі жайлы ешкімге 

айтпады. Түс көру мотиві “Хакім Ата кітабында” да кездеседі. Түс көру 

арқылы болатын оқиғаны алдын-ала білу – Алла-тағаланың аяны деп 

ұғынылады. 

Қожа Жалаладдин Түркістанға барып, сауда-саттық жасап, көп пайда 

тауып, мол тауарларымен қайтады. Жолда Бақырған жазығына түнемек 

болады. Кешке күн бұзылып, ауа бұлттанып, найзағай ойнап, астаң-кестеңі 

шығып, қиямет күні туғандай болады. Қожа Жалаладдин барлық 

тауарларынан, малдарынан айырылады. Ол Хакім Атаның  мазарын іздейді, 

сұрастырады. Бір қария: “Осында бір ағаш бар. Кеш болғанда оның түбіне 

киіктер қонады. Бір нар келіп, таң атқанша тұрады. Ол жерден зікір салған үн 

естіледі. Хакім атаның сүйегі сол жерде болар”,– дейді. 

Қожа Жалаладин сол ағаштың түбінен зікір үнін естиді, сонда қонады. 

Түсінде Хакім ата: “Ай, ұлым Жалаладдин, хош келдің, енді бізді таптың. 

Жатқан орныңнан тұрып, жеті қадам ілгері жүріп, сол жерді қаз. Сол жерден 

қамыс шығады, оны алып қарасаң, астынан бір десте гүл шығады. Сол жерде 

менің сүйегім жатыр. Кеткен малдарың туралы қам жеме, барлығы хан 

сарайына барып тұрар. Ол малыңмен ғимарат тұрғыз”,– дейді. 

Қожа Жалаладдин тұрып, Хакім атаның айтқанын орындайды. Қамыс 

астындағы бір десте гүл жаңадан үзгендей болып тұр екен. Хош иісі 

Жалаладдиннің мұрнына жеткенде есінен танып қалады. Біраз уақыттан соң, 

ол өз-өзіне келеді. 

Қожа Жалаладдин жоғалған мал-мүлкін, тауарларын тауып, Хакім 

атаның үстіне ғимарат тұрғызады. Өзі сол жерге шырақшы болады. Мынадай 

нақыл тараған еді: Пайғамбар Миғражға асқанда ғарыш әлемінде бір ұшып 

бара жатқан қара құсты көріп, Жебірейілден оның қандай құс екенін сұрайды. 

Жебірейіл оның Мұхаммед үмбеттерінің арасындағы бір шайхының жаны, ол 



құстың пайғамбар құдіретіне тағзым үшін төбесінен ұшып бара жатқанын 

білдіреді. Пайғамбардың мейірі түсіп, үмбеттерінің бірі шырақшы болып, 

құрметке ие болатынын жеткізеді. 

Бұл әңгіме елге мәлім болады. Сайд Ата Хорезмнен Бақырғаниға келеді. 

Қожа Жалаладин Ақтас деген жерге көшіп барып, мекен етеді. “Мұнда тәуап 

еткісі келгендер әуелі сізге барсын, одан кейін бізге келсін. Егер сізді тәуап 

етпесе, бізге келер болса, зияраты қабыл болмайды”,– деп шығарып салады. 

Сайд Атаның өмірден өтер уақыты да жақындайды. Одан сүйегін  қай 

жерге жерлейтінін сұрайды. Ол: “Ахырет тонымды кигізіп, табытқа салып, 

арбаға артып, Бақырғаннан қағбаға қарай қойыңдар. Түнде дауыс, үн естілсе 

де, сыртқа шықпай, үйлеріңіздің есігін мықтап бекітіп отырыңыздар. Таң 

атқан соң, арба қай жерде тұрса, сол жерге жерлеңдер”,– дейді. Сайд ата 

дүниеден көшкен соң, оның өсиетін орындайды. Түнде қатты айқай-шу 

естіледі. Ешкім сыртқа шықпай, үйлерінде отырады. Таң атқан соң қараса, 

арба Хакім атаның мазарының жанында тұрады. 

“Ол кича қағба машайықларының аруахлары бирла Бақырған аруахлары 

ұрыш қылдылар. Қағбадан келган аруахлар Сайд атаны алыб кетар болдилар. 

Ерса Бақырған аруахлары қоймадылар. Тақы Бақырған аруахлары қағбадан 

келган аруахларны қуалаб қачурдылар. Сайд атаны келтүрүб Хаким ата 

йанына қойдылар”. Мағынасы: 

“Ол түнде қағба машайықтарының аруақтары Бақырған аруақтарымен 

ұрыс қылады. Қағбадан келген аруақтар Сайд атаны алып кетер болды. Бірақ 

Бақырған аруақтары қоймады. Олар Қағбадан келген аруақтарды қуалап, 

қашырды. Сайд атаның мүрдесін Хакім атаның жанына әкеліп жерлейді”. 

Кітап соңын ол күннен бүгінге дейін (хикаят жазылған уақыт) 

халайықтар Бақырғанға барып, Хакім атаға тәуап қылып, содан соң барша 

мазарстанды тауап қылатындықтарымен аяқталады. 

Белгілі аңыздардың бірінде Қожа Ахмет Ясауи Зеңгі бабамен 

әңгімелесіп отырып, өзінен-өзі күледі. Зеңгі күлгенінің себебін сұрайды. 

Тісіне күлгенін айтады. Өзі қап-қара Зеңгінің тісі аппақ екен. Зеңгі: “Тісімнің 



көрімдігіне не бересің”? – дегенде, Қожа Ахмет: “Әуелі жайды ‒ сізге, онан 

кейін бізге салсын”,– депті.  

Ақсақ Темір Қожа Ахмет Ясауидің басына ғимарат тұрғызбақ болғанда, 

күндіз салына бастаған құрылысты түнде бір көк өгіз келіп, құлатып кетеді. 

Ә. Марғұлан “Ежелгі  жыр-аңыздар” аталатын еңбегінде: “ХІV 

ғасырдың соңында Әмір Темір Әзірет сұлтанның күмбезін жаңадан тұрғызуға 

кіріскенде, Қаратау мен Сырдария қазақтары жиналып келіп, қирап жатқан 

күмбезді мыңдаған түйемен қоршап алады. Темірдің кісілеріне айтқаны: 

“Сақып қыранға барып айтыңдар, күмбезді ең алдымен, бұ жерге салмай, Зеңгі 

атаның басына тұрғызсын, ол ‒ Қожа Ахметтен көп заман бұрын өткен 

данышпан, өзі ‒ бақташы, сиырды топ-тобымен молайтып, халыққа қуаныш 

берген ойшыл кісі. Ол әр уақыт сиырдың соңынан еріп, күнге күйіп, бет-аузы 

қап-қара болып, сиыр баққан кісі, соған орай,  күмбезді, ең алдымен, 

ұмытылып жатқан Зеңгі  Бабаның басына тұрғызып, содан кейін Әзіретті 

көтеріңдер” 

Темір халықтың ұйғаруына қарсы болмайды, күмбезді алдымен 

ұмытылып жатқан Зеңгі атаның басына тұрғызып, содан кейін ғана Әзіретке 

ауысады.  

Сиырды көбейтетін Зеңгі атаның күмбезі осы күнге дейін  сақталған. Ол 

Қазығұрт тауының оңтүстігінде Ташкенге таяу жерде тұрады”,– [62,52 б.] деп 

жазады. Зеңгі бабаның мазары қазіргі Өзбекстан Республикасының Ташкент 

облысы Жаңажол ауданында орналасқан. 

Осындай аңыздардың бірі Қожа Ахмет Ясауидің ұстазы Арыстан бапқа 

байланысты айтылады. Халық арасына кең тараған, Қожа Ахмет Ясауи айтты 

делінетін: 

                     

                            Сайрамда бар сансыз бап, 

                            Түркістанда түмен бап, 

                            Бабалар бабы – Арыстан бап,– 

 



және “Арыстан бапқа түне, Әзірет сұлтаннан тіле” дегендей, әлі күнге 

дейін Әзірет сұлтанды зиярат етуші мұсылмандар әуелі Арыстан бапқа, сосын 

Қожа Ахмет кесенесіне соғады.  

Ә. Кекілбайұлы “Талайғы Тараз” атты тарихи баянында Айша бибі 

туралы және Хакім атаның қоныстануы жайлы аңыздарға тоқталады [72,115 

б.]. 

Ә. Қоңыратбаев Сүлеймен Бақырғани туралы жазған мақаласында 

“Хакім Ата кітабын”  роман деп атайды: “Хакім Ата” тәжік-парсы тілінде  Х-

ХІІ ғасырларда жазылған “Самақ-яр кітабы” (1189 жылы жазылған), “Әмір 

Хамза”, “Бақтиярнама” (1296 жылы жазылған), “Хатымтай” (ХVІ ғасырда 

қайта жазылған), “Тотынама” (Зияддин Нахшаби 1330 жылы өңдеп, қайта 

жазған) т.б. көптеген прозалық әдебиет әсерінен туған, Орта Азияны 

мекендеген түркі тайпаларының тілінде жазылған тұңғыш роман. Бірақ кітап 

дін әсіресе суфизм идеясына байланысты жазылған. Өз кезеңіне салар болсақ, 

суфизм әдебиеті ойдың азатшылдығын жақтаған ағым еді”,– [23,100-101 бб.] 

деген тұжырымды білдіреді. 

“Хакім Ата кітабының” орта ғасырлардағы христиан әдебиетінің 

ескерткіштері апокрифтік шығармаларға ұқсас екендігі аңғарылады. ХІV 

ғасырдағы түрік халықтарына ортақ әдеби шығармалардың ең әйгілісі 

Рабғұзидың “Қисас-ул-әнбиясынан” да апокрифтерге сәйкес жанрлық 

белгілерді байқауға болады. Бұл шығармалар ғалам сипаты, ұжмақ, тозақ, 

әулие-әнбиелер туралы діни аңыздардың негізінде туғанмен, еркін жазылған 

хикаяттар, олардың ресми діннің тұжырым, түсіндірулерімен сәйкес келе 

бермейтін тұстары да кездеседі. 

Ғалым Р. Бердібай аңыз-әпсаналардың халық тарихын танытудағы мәнін 

ерекше бағалайды: “Халықтың тарихын, тағдырын, түп негіздерін тану үшін, 

ауыздан-ауызға таралып келген, уақыт шаңына көміліп қалмай, саф алтындай 

сараланып жеткен аңыз-әпсаналардың мәні зор. Әрине, аңыздар тарих 

оқулығының орнына жүре алмайды, олардан болып өткен оқиғалардың дәл 

жылы мен айын анықтап білу қиын. Сонда да болса аңыздар шежіре тізбегінің 



ұлы көшінен адастырмайтын, ақиқатты тек өзіне ғана тән тәсілдермен 

жаңғыртып елестетін аса қымбатты куәлік болып табылады. Аңыздарда елдің 

белгілі бір дәуірлер мен оқиғалар, тарихи қайраткерлер жөнінде өз түсінігі, 

бағасы сақталған” [3,39 б.]. 

Шығарманың тілі Ясауи мен  Бақырғани хикметтерінің тілінен алшақ 

емес. Кітап оқиғасы баяндау және диалог үлгісімен берілген. Хикаятта Хакім 

Атаның “Қызыр Ілияс атам бар” деген шығармасы мен баласы Хұбби қожаның 

жазып қалдырған хикметі сияқты өлең үлгілері араласып келіп отырады. 

“Хакім Ата кітабының” Қазан қаласындағы университет 

баспаханасында 1878 жылы жарық көрген нұсқасының мазмұнымен толық 

таныса отырып, бұл кітаптың ел аузында айтылған аңыз-әңгімелердің 

шығарушы тарапынан жинақталып, жарық көргендігіне көз жеткіземіз. 

Зерттеушілер “Хакім Ата кітабының” авторы Сүлеймен Бақырғани деп 

есептегенімен, хикаяттардың мазмұнында Хакім Ата қайтыс болғаннан кейін 

қабірінің қырық жыл бойы су астында жатуы, әулиенің аянымен басына 

ғимарат тұрғызылып, “күні бүгінге дейін” (кітап жазылған уақытқа дейін) 

жұртшылықтың тауап етулері тәрізді оқиғалардың баяндалуына қарап, 

туынды авторы Сүлеймен Бақырғанидың өзі еместігі айқындалады. “Хакім 

Ата кітабы” – Сүлеймен Бақырғанидың өмірі жайлы  бірден-бір  дерек 

беретіндігімен  және ортағасырлық жазба әдебиеттің, соның ішінде, хикаят 

жанрының үлгісі болып табылатындығымен құнды. 



 


