
2 СҮЛЕЙМЕН БАҚЫРҒАНИДЫҢ ӘДЕБИ МҰРАЛАРЫ 

  

2.1 Жырмен жырланған хикметтер – “Бақырғани кітабының” 

басты ерекшелігі 

ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басында Сүлеймен 

Бақырғани шығармалары Қазан қаласындағы баспаханаларда көптеп басылды. 

С. Бақырғани шығармаларының жиі жарық көруі сол кездегі қазақ 

даласындағы діни мектептерде Қ.А. Ясауи, Сопы Аллаяр т.б. сопы-ақындар 

кітаптары сияқты оқулық ретінде пайдалануы арқылы сұранысқа ие 

болғандығынан еді. 

Сүлеймен Бақырғанидың хикметтері мен қисса-дастандары өзінің 

атымен аталған жинаққа енгізілген. Бұдан басқа “Ақырзаман” дастаны жеке 

кітап болып шығады. “Әулие Мариям кітабы” 1878 жылы басылады. Кейін 

1895 жылы С.М. Матвеев бұл дастанды орыс тіліне аударып жариялаған.  

С. Мұқанов “Өмір мектебінің” бірінші кітабында: “Қыстай оқып, 

“Құранды” жаттап алуға айналған кезде, молда бізді “түрікше” аталатын 

кітаптарға әкеп салды. Бұл кітаптар “шағатай” аталатын Орта Азиялық тілде 

жазылған. Бірнешеуін мысалға келтірейік: 

1. “Көрің қадыр”. 

2. “Тақи ғажап”. 

3. “Бақырған” дейтін кітаптың сөзі былай келеді: 

 

          Бақырғанден сафар қылсам. 

          Тауап қылғали қағбани. 

          Барып кәне, йүзім сүрсәм, 

          Көріп хәннани, мәннәни. 

          Хажыр есуәтка ал-сұнсам, 

          Хатим диуәрни көрсәм, 

          Хәмді уә сәнә айтсам.  

          Сахар уақтида субхани. 



 

4. “Сүббәтәл ғажизин”.  

“Түркіше” аталатын кітаптарда араб, парсы, өзбек, түрікпен сөздері көп 

кездеседі”, – [73,68 б.] деп жазады.  

 Б. Майлин “Шаншар молда” пьесасында молданың әндетіп, “Бақырғани 

кітабын” оқып отырған сәтін келтіреді:  

 

 

Бақырғандан сапар қылсам, 

Тауап қылғали қағыбаны 

Барып роһина сұрасам, 

Көріп ханани, маннани [74,8 б.]. 

 

Бұл үзінділер – ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басында діни 

мектептерден, молдадан оқығандардың Бақырғани шығармаларымен таныс 

болғандығына дәлел. 

Кейбір зерттеушілер атауына қарап, “Бақырғани кітабындағы” 

шығармалардың барлығын С. Бақырғани қаламынан туған деп қабылдайды. 

А.И. Пылев “Қожа Ахмет Ясауи – сопылық ақын, оның дәуірі мен 

шығармашылығы” деген кітабында Ахмет Ясауи үлгісімен хикмет жазған 

ақындар ретінде С. Бақырғаниды, оның баласы Хұбби қожаны, Қамаладдин 

Иқани (ХV ғ.), Шәмсі Өзгенди, Шейх Хұдайдад (ХVІ ғ.) және Бабарахим 

Машрабтарды (XVІІ ғ.) атайды [75]. 

А.К. Боровков “Өзбек тілі тарихынан очерктер” деген мақаласында 

Ахмет Ясауи мен Хакім Ата төңірегіне топтасқан, шығармалары түрлі 

қолжазба, жинақтарда жазылған отызға жуық хикмет шығарушы ақындарды 

атайды. Олар: 1. Азим. 2. Асад. 3. Байза. 4. Бехбуди. 5. Гадаи. 6. Ғариб. 7. 

Ғызали. 8. Иқани. 9. Қасым. 10. Джани. 11. Мачин. 12. Машраб. 13. Молла 

Базар. 14. Надири. 15. Насими. 16. Сабри. 17. Сайфаддин. 18. Тадж. 19. Тафи. 



20. Темури. 21. Убаиди. 22. Фақири. 23. Хакім Ата. 24. Хұбби. 25. Хұдайдад.  

26. Шәмсіддин. 27. Шарафи. 28. Шариф. 29. Шухиди.  

Автор осылардың ішінде Шайх Қамалладин Иқани, Шәмсіддин (Шәмсі) 

Өзкенди, Шайх Құдайдад (түрікше есімі Құдайберді), Қасым шайх, Үбайди 

(Үбайдулла хан) сияқты сопы ақындарға кеңірек тоқталады. Ахмет Ясауи 

дәстүрін жалғастырушы хикмет шығарушылар галереясын Хакім Ата 

Сүлеймен бастайтындығына назар аударады. “Рашахат”, Муфти Зинда Әлидің 

“Самарат-әл-Машайық” және Мұхаммед Әлім Қожаның “Ламахат” 

еңбектеріндегі Сүлеймен Бақырғани туралы деректермен таныстырады. Түрік 

шайхтарының арасында оның даңқтылығын айта келіп, хикметтерінің халық 

арасына кең тарағандығына өлең жолдарынан мысалдар келтіреді: “Һәр ким 

көрсаң Қызыр біл, Һәр түн көрсаң қадыр біл”, “Барша – йақшы, биз – йаман, 

барша – буғдай, биз – саман” [76,236-237 бб.]. Хикмет жазушы ақындарға 

қарап, біз Ясауиден басталған поэтикалық дәстүрдің бірнеше ғасырларға 

жалғасып жатқандығына куә боламыз.   

Түрік ғалымы Мехмет Фуат Көпрүлү “Қожа Ахмет Ясауи танымы мен 

тағылымы” деген еңбегінде “Бақырғани кітабындағы” хикметтердің Раджи, 

Мәшраб, Шәмси Өзкенди, Құл Шериф, Құдайдад, Иқани, Үбайди, Фақири, 

Бейза, Бихдуди, Шухиди, Құл Шарефи, Геда, Құл Нәсими, Түфәйли, Қасым 

сияқты ақындарға тән екендігін көрсетеді [21,235 б.]. 

Р. Ахметов 1901 жылы Қазан қаласынан шыққан “Бақырғани кітабын” 

он шақты сопы ақындар өлеңдерінің жинағы ретінде танып, кітапта Ясауи мен 

Бақырғанидан бастап аттары беймәлім Шамситдин мен Баба Машын 

хикметтері де берілген, жинақта С. Бақырғани өлеңдерінің үлес салмағы 

қомақтырақ болғандықтан, “Бақырғани кітабы” аталса керек деп санайды 

[77,45 б.]. 

“Бақырғани кітабы” – Қожа Ахмет Ясауи үлгісімен хикметтер жазған 

ақындардың шығармаларынан тұратын жинақ. Кітаптағы жүз отыз бес 

хикметтің соңында әрқайсысының авторларының аты аталған. Машрабтың – 

тоғыз шығармада, Қожа Ахметтің – он, Тәж Ахметтің – бір, Құл Сүлейменнің 



(Хакім Сүлеймен, Хакім қожа, Хакім Ата) – отыз бес, Шәмсіддиннің – отыз 

екі, Құл Шарифтың – төрт, Иқанидың – жиырма, Құл Үбайдидің – он үш, 

Фақиридің – екі, Байзаның – бір, Лутфидің – екі, Ғазалидың – бір, Насимидің 

– бір, Туфидің – бір, Қасымның – бір өлеңде есімдері көрсетілген [49].  

Р. Сыздықова әр хикметтің соңғы шумағында жалқы есімнің аталуы осы 

әдебиет үлгісінің жанрлық белгілерінің бірі деген ой түйеді. “…Әр хикметтің 

ең соңғы шумағында жалқы есімді келтіру – тек авторлықты білдіру амалы 

ғана емес, әр өлеңнің шегін көрсететін, яғни біреуінің аяқталып, екіншісіне 

көшу “су айрығы” іспетті стильдік элемент”, – [18,13 б.] дейді. 

“Бақырғани кітабы”– әр түрлі кезеңге және әр түрлі ақындарға тән діни-

сопылық өлеңдер кітабы. Кітаптың 1901 жылы Қазан қаласында Ағайынды 

Кәрімовтер сауда үйінің баспаханасында жарық көрген нұсқасы сексен беттен 

тұрады. Әрбір беттегі қос бағанада 56-60 аралығында жол бар. Жинақтағы 

барлығы жүз отыз бес хикметтің отыз бесі ғана С. Бақырғанидікі. Жиырма 

сегіз хикметтің соңғы шумағында – Құл Сүлеймен, екі өлеңде – Сүлеймен, ал 

Хакім, Хакім Сүлеймен, Хакім Қожа, Хакім Ата, Хакім Қожа Сүлеймен 

есімдері бір-бір шығарма соңында кездеседі. Осы өлең-хикметтердің көлемі 

бір мың екі жүз жолдан асады. 

Жинақ мазмұны хикмет-өлеңдер мен сюжетті қисса-дастандардан 

тұрады.  Кітапта тоғыз дастан берілген. Оның екеуі: “Расул Миғражы” мен 

“Исмайыл қиссасының” Сүлеймендікі екендігі көрсетілген. Мұхаммед 

пайғамбардың қайтыс болуына байланысты дастандар ‒ Шәмсі асынікі, 

Мұхаммед пен Ибраһим жайлы дастан ‒ Ғұбайдулланікі, “Ақтым қиссасы” 

Хытаи сақыныкі деп берілген. “Жарым алма хикаясы” дастанының авторы 

жазылмаған. 

“Бақырғани кітабындағы” кейбір танымал ақындарға тоқталар болсақ, 

жинақтың басында берілген Бабарахим Мәшраб (1657-1711) – Әндіжанда 

туып-өскен, білім алған, дәруіш, “Мабдаий-Нур”деген шығармасы белгілі, 

өзбек ақыны. Х. Сүйіншәлиевтің “VІІІ-XVІІІ ғасырлардағы қазақ әдебиеті” 

деген еңбегіндегі С. Бақырғанидікі деп қарастырылатын: 



 

              Жарсыз, бақсыз Меккені мен не қылам,  

              Болмаса жарым қасымда дүниені не қылам? – [9,151 б.] 

 

деген өлең жолдарының авторы – Мәшраб. Бұл шығарма Мәшраб 

кітабында былай беріліпті: 

 

             Ерсиз хам бодасиз Маккага бормоқ не керак, 

            Иброхимдан қолған ул эски дуконни на қилай [78,5 б.]? 

 

Құл Үбайди – XVІ ғасыр соңы мен XVІІ ғасыр басында өмір сүрген, 

Бұқара әкімі Махмұд Сұлтанның ұлы, түркі, өзбек, парсы, араб тілдерінде 

жырлар қалдырған ақын [79,3 б.]. 

Лутфи (1366 (67)-1465 (66)) – Герат маңындағы Дехиканар деген жерде 

туып, өмір сүрген өзбек ақыны. Ол шығармаларын түркі, тәжік, парсы 

тілдерінде жазған [80,336 б.]. 

Зерттеу еңбектерден Қамалладин Иқанидың (Түркістанның оңтүстігінде 

жиырма бес шақырым жерде орналасқан Иқан қаласында туып-өскен) XV 

ғасырда, Құдайдад, Қасым сияқты сопы-ақындардың XVІ ғасырда 

Түркістанда өмір сүргендігі белгілі. 

 Мұсылман елдерінде Қожа Ахмет Ясауидің жолын қуған, соның 

үлгісімен хикмет жазған шәкірттері көп болған. Ясауи шәкірттері Түркістан, 

Маураннахр, Хорасан, Хорезм, Анадолыға дейін тараған. Кіші Азияда Қажы 

Бекташ, Жүніс Әміре, Мәулана Желаладдин т.б. Қожа Ахмет Ясауиге еліктеп 

жыр тудырған. Мехмет Фуат Көпрүлү “Қожа Ахмет Ясауи танымы мен 

тағылымы” деген еңбегінде Жүніс Әміренің де ұстазының сезіміндей ой-

пікірде болып, хикметтеріне “нәзирагөйлік” жасап, бір тақырыпта 

жазғандығын атап көрсетеді [21,5 б.]. 



Зерттеушілер “Диуани Хикметтегі” Ясауи шығармаларының қайсысы 

ақынның өзінікі, қайсысы шәкірттерінікі екендігін ажыратудың қиындығын 

айтады.  

Қожа Ахмет Ясауидің “Диуани Хикметінің” 40-хикметінде Сүлейменнің 

аты аталады. 

 

Әмір етті Хакім Қожа Сүлейменге, 

Сол сопы Мұхаммади данышпанға [48,81 б.]. 

  

Сүлеймен де Мансұр Ата, Мұхаммади данышпан, Сайд Ата сияқты 

Ясауи  халифтерінің бірі болған. 

“Бақырғани кітабында” Сүлеймен өзінің ұстазына арнаған өлеңінде 

былай дейді: 

      

Субхан Изим өзі дүр, 

Ол Мұстафа бұйырды. 

Бабам Арслан түкірді, 

Шайхым Ахмет Ясауи. 

Бақса қағба көрінген, 

Басса жерлер түрілген, 

Ладун ілімі берілген, 

Шайхым Ахмет Ясауи. 

Әсілі еді ханадан, 

Білмес оны көп надан, 

Білер оны Хақ Йаздан, 

Шайхым Ахмет Ясауи. 

Ысқақ баба ұрығы, 

Шайх Ибраһим құлыны, 

Машайықтар ұлығы, 

Шайхым Ахмет Ясауи. 



Қаршығаны баптаған, 

Сұңқар, лашын ұстаған, 

Сансыз мүрид бастаған, 

Шайхым Ахмет Ясауи. 

Ясы суының арасы, 

Жатар гауһар парасы, 

Машайықтар сарасы, 

Шайхым Ахмет Ясауи. 

Шариғатты сөйлеген, 

Тариқатты іздеген, 

                Хақиқатты білдірген, 

                Шайхым Ахмет Ясауи. 

                Күн туғаннан батарға, 

Тарса, жұһуд, татарға, 

Құлдық қылып Саттарға, 

Шайхым Ахмет Ясауи [49,12 б.]. 

 

А. Самойлович 929 жылы Түркімен мәдениеті институтының 

“Түркіментану” атты журналында жарияланған “Мақтұм-Құли және Хакім 

Ата” деген ғылыми мақаласында Хорезмде өмір сүріп, монғол 

шапқыншылығына дейін қайтыс болған, Ахмет Ясауидің сопылық мектебінің 

таңдаулы өкілі Сүлеймен Бақырғанидың (Хакім Ата) шығармаларының 

Түркімен аймағына сопылықты таратудағы мәніне назар аударады.  

Хиуада діни білім алған, Түркімен ақыны Мақтым-Құлидың:  

 

Күн тоғардан күн батар, 

Тарса, жұһуд һәм татар, 

Шаһар дүр қатар-қатар, 

Мағрибстанға сары (батысқа қарай),– 

  



деген жыр жолдарының Сүлейменнің жоғарыда келтірілген үзіндідегі 

соңғы шумағының әсерімен жазылғандығын салыстыру арқылы дәлелдей 

отырып, ақын жырларындағы үндестікті ашып көрсетеді [81,28-29 бб.].    

   

Он сегіз мың ғаламда, 

Орны дариссаламда, 

Шайхым Ахмет Ясауи. 

Бабалар бабы – Хорасан, 

Сансыз түмен Үндістан, 

Бабалар басы – Баба Арслан, 

Шайхым Ахмет Ясауи. 

Атам аты азғұсы, 

Жояр болып тозғысы, 

Екі жаһан көзгісі, 

Шайхым Ахмет Ясауи. 

Қызырменен сұхбатты, 

Ілияспенен үлфатты, 

Хақ қасында құрметті, 

Шайхым Ахмет Ясауи. 

Түркістанға баралық, 

Қызметінде болалық, 

Үлес берсе алалық, 

Шайхым Ахмет Ясауи. 

Баба Машин ол сұлтан, 

Мүрид болды бейкүмән, 

Хакім Қожа Сүлеймен, 

Шайхым Ахмет Ясауи [49,12 б.]. 

 

Бұл өлең “Диуани Хикметтің” 1904 жылы Қазан баспасынан шыққан 

нұсқасының 151-хикметінде берілген. 



Бұл арнауда белгілі аңызда айтылғандай, Мұхаммед пайғамбардың 

аманатын жеткізуші Арыстан бап болғандығы, әулиелерге тән кереметімен 

қағбаға барып, намаз оқып қайтуы берілген. Шайх Ахмет Ясауидың даңқының 

кең жайылғандығы, оның білімділігі, тынымсыз құлшылық етушілігі үлгі 

етіледі. Әрбір шумақ соңындағы қайталанып келетін “Шайхым Ахмет Ясауи” 

деген жолдардан бұл өлеңнің Қожа Ахмет Ясауиге емес, оның мүриді 

Сүлейменге тән екендігі байқалады. 

Жинақтағы арнау өлеңдердің бірі Қызыр Ілиясқа арналған. Аңыз 

бойынша, Қызыр Ілиясқа жер жүзінің түн жағында ағатын бұлақтағы әбілхаят 

суын ішіп, ақырзаманға дейін ғұмыр кешу несіп болған. Қызыр – жолда 

адасқан жолаушыларға жол көрсетуші, қиналғандарға қол ұшын беруші. 

Қазақтың халық ауыз әдебиетінде кең тараған бейне. 

Бұл арнау өлең Сүлейменнің алғаш шығарған өлеңі ретінде “Хакім Ата 

кітабында” берілген. Кітапта өлеңнің шығу тарихы туралы хикаят беріледі. 

Қожа Ахмет Ясауидің үйіне мейман болып келген Қызыр ғалиас-салам аузына 

түкіреді. Сүлейменге содан ақындық қонып, әуелі айтқан хикметі еді дейді: 

 

           Ескі-ұсқы бөркім бар,       

           Сарық-сарсық көркім бар. 

           Шайхым отынға жазса,      

           Бармасқа не еркім бар.      

           Тоным отынға шұлғап,         

           Тәнім суыққа тітіреп,           

           Ышықтан махаббат іздеп,     

           Қызыр Ілияс атам бар.                       

           Көктен рахмет жаудырған, 

           Жерден набат өндірген,  

           Мейірім сүтін емдірген,  

           Қызыр Ілияс атам бар.  

           Келіп түзді халқаны,           



           Іздеп таппас халық оны,       

           Тарихаттың сұлтаны,           

           Қызыр Ілияс атам бар.         

           Келіп халқа түзген,             

           Кім жылап, кім күлген,       

           Кім ер екенін әуел білген,   

           Қызыр Ілияс атам бар.        

           Кім ер екендігі белгісіз,       

           Арық (пақыр) құлға айтқысыз,   

           Хақтан өзгеге белгісіз,           

           Қызыр Ілияс атам бар.            

           Құмда ізін іздеген,                 

           Сыр сөзін сөйлеген,               

           Халықтың өзін кезген,           

           Қызыр Ілияс атам бар.           

           Құстай ауада ұшқан, 

           Тау, теңізді, түз(ді) кешкен, 

           Мәңгі суын ол ішкен, 

           Қызыр Ілияс атам бар. 

           Құл Сүлеймен айтқаны, 

           Ишаратта болғаны, 

           Көңілдердің сандығы, 

           Қызыр Ілияс атам бар [49,10 б.]. 

         

“Бақырғани кітабында” жоғарыдағы тоғыз шумақ өлең берілген. “Хакім 

ата кітабында” аталған шығармада кездеспейтін төмендегідей жолдар бар:  

 

           Шариғатқа ұстын (тірек) ол, 

           Тариқатқа ұстын ол, 

           Хақиқатқа ұстын ол, 



           Қызыр Ілияс атам бар. 

           Түн-күн жүрер жапанда, 

           Кеніш мағына бар онда, 

           Мүрид-мардан  қасында, 

           Қызыр Ілияс атам бар. 

           Басса таулар жарылған, 

           Мінсе жерлер түрілген, 

           Машрық, мағрұп көрінген, 

           Қызыр Ілияс атам бар. 

           Азғандарды көндірген, 

           Ашыққанды тойдырған, 

           Сусағанды қандырған, 

           Қызыр Ілияс атам бар [10,4 б.]. 

 

“Бақырғани кітабындағы” Мұсаның Қызырмен кездесуі жайлы 

хикметте: 

 

           Қырық қашыр көтере алмас Таурат ілімін, 

           Ашып оны оқыр еді Мұса кәлім. 

           Бар ма деп айтар еді мендей ғалым, 

           Деп асық тілменен айтты көрің,–  

 

деген Мұсаға: 

           – Сенен ғалым бар дүр деп аят келді, 

           Ол аятты көріп Мұса қайрат қылды, – [49,11 б.] 

 

дейді. Хақ ғылымның шексіз дүние екендігін, оған әлемнің құпия 

сырларына қанық Қызырды жолықтыру арқылы көзін жеткізеді. 

“Құран хикаяларының” “Мұса мен Қызыр” деген хикаясында Мұса 

пайғамбардан бір адам бұл дүниеде білімі одан асатын адамның бар, 



жоқтығын сұрайды. Теңіз суын қақ жарған, киелі қол мен аса таяқтың иесі 

Мұрсал пайғамбар: “Жоқ”,– деп жауап береді. Бірақ Алла тағала уәһи түсіріп, 

білімі онікінен көш ілгері жанның бар екенін аңғартады. Мұса оған кездесіп, 

білім алғысы келетінін білдіреді. Анап ағашының жапырағынан тоқылған 

шербек әзірлеп, оған бір балық салып, жолға шықса, балықтан айрылған 

жерінде сол іздеген жанға кездесетіндігін Алла білдіреді. Мұса Қызырға 

жолығысып, одан білім үйренгісі келетіндігін сыпайы жеткізеді. 

Қызыр Мұсаға бірнеше талап қояды: өзін тежеп ұстау, сабырлылық 

істеу, дегбірсізденіп сұрақ қоймау, іс-әрекеттеріне ешқандай қарсылық 

көрсетпеу. Мұса бұл шарттарды қабылдап, уәдесінде тұратынын білдіреді. 

Теңіз бойын жағалап келе жатып, бір кемеге мінеді. Қызыр кеменің екі 

тақтайын жұлып алады. Қызырға берген уәдесін ұмытып, себебін сұрайды. 

Қызыр екеуінің келісімін еске салады.  

Кемеден түсіп, жаяу келе жатқанда Қызыр ойнап жүрген жап-жас, өңді 

бір баланы ұстап алып, оңаша жерге апарып ұйықтатып, оны өлтіріп тастайды. 

Мұсаның шыдамы таусылып, қарсылық білдіреді. 

Екеуі тағы да жолда келе жатып, ашығып, бір қыстаққа жетеді. Бірақ 

қыстақтағылар өте сараң екен, бұларға нәр татырмайды және қондырмайды. 

Қыстақтан шыға бере, құлағалы тұрған бір дуалды көріп, Қызыр жүгіріп 

барып, оны бір нәрсемен тіреп қояды. 

Қызыр Мұсаға жолда кездескен оқиғалардың мән-жайын түсіндіреді. Бір 

зұлым патша жер-жердегі жарамды кемелерді жиғызып жатқандығын, 

бүлінген кемеге тимейтіндігін айтады, әлгі бала – өте оңбаған, ар-ұятты 

білмейді, оның ата-анасы – дініне берік, жақсы адамдар. Оларға мұнан да 

келбетті әрі қайырымды екі бала беруге Алланың мақұлдығын алғандығын 

жеткізеді, ал дуалдың астында көмулі қазына барлығын, оның екі жетім балаға 

тиесілі екендігін Алладан біліп, ер жеткенде, бұл қазынаны қазып алсын деп 

дуалды жөндегендігін баяндайды [82,97-101 бб.]. 



Бұлар Алла тағаланың аяны мен дұрыс жолға салуынан туатын ақыл-

парасаттың арқасында жасалынып отырғандығына Қызыр Мұсаның көзін 

жеткізеді. 

 

Хауадан бир құш енди, йерга қонды, 

Дариадан су алубан енди көриң. 

Хызыр айтұр: Үшбу құш ника енди, 

Су ичра суча илимин саңа берди, 

Уған Изим ладин илимин маңа берди, 

Мұны ешитиб Мұса мүрид болды, көриң [49,22 б.]. 

 

Қазақша жолма-жол аудармасы: 

 

Әуеден бір құс енді, жерге қонды, 

Дариядан су алып енді, көрің. 

Қызыр айтар: Үшбу құс неге енді, 

Су ішінде судай ілімді саған берді, 

Уған Изим ладин ілімін маған берді, 

Мұны есітіп Мұса мүрид болды, көрің. 

 

Қызыр: “Менің білімім – теңіздей болса, сенің ілімің – судан алынған 

бір-екі тамшыдай”,– дейді. Ы. Алтынсарин “Мұсылман-шылықтың тұтқасы” 

деген еңбегінде Хазірет Әлидің айтқан мынадай сөзін келтіреді: “Ғылым деген 

бір дайырадай, ал дайыра (дария) суынан ішкен де арманда, ішпеген де 

арманда. Ішкендердің арманда болуы – ғылым деген сонша терең, тәтті нәрсе, 

оның суынан бір ішкен кісі және көбірек оқып, көбірек үйренсем дей-дей 

ақыры ғылым түбіне жете алмай арманда кетер. Тіпті ішпегендердің арманда 

болуы – ғұмыр бойы қараңғылықты кешіп, жақсылық-жамандықты айыра 

алмай надандықта өтер. Бұл бейшаралардың халі бегірек мүшкіл” [83,22 б.]. 



Бұл хикметте Мұсаның өз ілімін артық санап, ғалымдығын жоғары 

бағалағандығы сыналады. “Бақырғани кітабындағы” Сүлеймен жазған он 

шумақтан қана тұратын (қырық жол) хикметтің толық еместігі, тек үзінділері 

ғана берілгендігін аңғаруға болады.  

Мұхамадрахым Жармұхамедұлы Қожа Ахмет Ясауидің туған, өлген 

жылдары жөніндегі деректерді салыстыра талдай келе, ақын 1103 жылы 

туылып, 1228 жылы қайтыс болған деген тоқтамға келеді [84,34 б.]. Кейбір 

деректерде С. Бақырғани 1186 жылы  емес, 1136 жылы 82 жасында қайтыс 

болған деп көрсетіледі. Сонда С. Бақырғани 1054 жылы туылған болып, ұстазы 

Қожа Ахмет Ясауиден 49 жас үлкен болып шығар еді. С. Бақырғанидың 1186 

жылы 82 жасында қайтыс болғандығы шындыққа жанасады. Ол 1104 жылы 

туылған, яғни ұстазынан бір жас қана кіші, замандас болып шығады. 

Сүлейменнің ұстазын пір тұтып, ерекше құрметтегеніне, оны жылы 

сезімдермен суреттегеніне “Шайхым Ахмет Ясауи” деген арнау өлеңі дәлел. 

Қожа Ахмет Ясауи тұтас өмірінде 4400 хикмет жазған. Бұл туралы ол 

былай дейді: 

 

Құл Қожа Ахмет әр сөзі дертке дәрмен, 

Талиптерге қылдым баян қылмас арман. 

Төрт мың төрт жүз хикмет айттым – Хақтан пәрмен, 

Пәрмен болса өлгенше жырласам мен [85,263 б.]. 

 

Осынша көп хикметінің тек қана жүз елу тоғызы Қазан қаласында 1901 

жылы жарық көрген. Зерттеушілер соның жүз тоғыз хикметі Қожа Ахмет 

Ясауидің өзінікі екені даусыз, қалғандары шәкірттері тарапынан жазылып, 

жинаққа енген жыр жолдары деп ұйғарады. Түрік зерттеушісі М.Ф. Көпрүлү 

де ақын хикметтері шәкірттері тарапынан толықтырылған деген пікірде. 

Э.Н. Наджип “XІ-XІV ғасырлардағы түркі тілі тарихынан зерттеулер” 

деген еңбегінде: “Қазір ақын хикметтерінің қайсысы оның өз қаламынан 

туған, ал қайсысының өңі өзгертілген немесе шәкірттері тарапынан 



жазылғандығын айту қиын. Ясауи мен шәкірттері өлеңдерінің тілі қарапайым, 

түрі жағынан ол халық ауыз әдебиеті үлгілеріне жақын”, – [86,55 б.] деген ой 

түйеді. “Бақырғани кітабында” Сүлеймен атымен берілген бірнеше хикмет 

Ясауи жинағында да кездеседі. “Шайхым Ахмет Ясауи” деген жолдар әрбір 

шумақтың соңғы тармағында қайталанып келетін өлең Қ.А. Ясауидің 1995 

жылы ақын Әбіраш Жәмішұлының аудармасымен жарық көрген 

хикметтерінде жүр. Өлең мазмұнымен танысқан әрбір оқырман бұл арнау 

өлеңнің Қожа Ахмет Ясауи қаламынан тумағандығына көзі жетеді. Сондай-ақ 

Қожа Ахмет Ясауидің “Диуани Хикмет” жинағындағы 48-хикметінің кейбір 

шумақтары мен 49-хикметі С. Бақырғанидың “Тоба қылыб Хаққа йанған 

ашықларка” деп басталатын өлеңімен сәйкес келеді. 

Ясауидің 50-хикметіндегі “Бейіш пен дозақтың айтысы” “Бақырғани 

кітабында” “Ұжмақ пен тамұқтың айтысы” түрінде берілген. Қожа Ахмет 

Ясауи хикметінде: 

 

Беһиш, дозах талашур, талашмақда баян бар, 

Дозах айтур: мен артық, менде Фирғаун һаман бар. 

Беһишт айтур: ни дерсин, сөзни билмай айтурсин, 

Фирғаун һаман сенда дүр, менда Иүсүб Кинған бар. 

Дозах айтур: мен артық, бақил құллар менде бар, 

Бақиллар бойныда отлұқ занжир кишан бар. 

Беһишт айтур: мен артық, пайғамбарлар менда бар, 

Пайғамбарлар алдыда каусар, хор уа ғилман бар. 

Дозах айтур: мен артық, тарса жұһут менда бар, 

Жұһут тарса алдыда түрлүк ғазаб ауан бар. 

Беһишт айтур: мен артық, мүмин құллар менда бар. 

Мүминларни алдыда түрлүк нығмат  алуан бар. 

Дозах айтур: мен артық, залым құллар менда бар, 

Залымларға берурга заһар уа зақум чиндан бар. 

Беһишт айтур: мен артық, ғалым құллар менда бар, 



Ғалымларни көңлида аят, хадис, Құран бар. 

Дозах айтур: мен артық, мунафиқлар менда бар, 

Мунафиқлар бойныда оттан ечкил кишан бар, 

Беһишт айтур: мен артық, закир құллар менда бар, 

Закирларни көңлида зикир уа факир, субхан бар. 

Дозах айтур: мен артық, бинамазлар менда бар, 

Бинамазлар бойныда йылан билан чаян бар. 

Беһишт айтур: мен артық, дидар көрмак менда бар, 

Дидарин көрсатурға рахим атлуқ рахман бар. 

Дозах анда тик тұрды, беһиш ғұзрыни айтды, 

Құл Қожа Ахмет не билди, билдиргүчү Йаздан бар,– 

 

[48,206-207 бб.] деп берілген. Сүлеймен Бақырғанидың айтыс-өлеңінде: 

 

Ұжмах-тамұқ үкүшүр, үкүшмакда мағына бар, 

Тамұғ айтур: мен байман, менда Фирғаун  Хаман бар. 

Ұжмах айтур: йоқ сенда, жұмла пайғамбар менда, 

Сенда Фирғаун болса, менда Иүсүф Канған бар. 

Тамұғ айтур: мен байман, дарушларка чағирман,   

Бахилларка хуажаман, менда залим Ғауан бар. 

Ұжмах айтур: йоқ сенда, жұмла пайғамбар менда, 

Мухаммад-Мұстафа, Омар, Осман, Әли бар. 

Тамұғ айтур: тахтымда тарса, жұһуд, муғ менда, 

Әр залымның йеринда тоқсан түрлүк чайан бар. 

Ұжмах айтур: сенда йоқ, маңа хазар алуан бар. 

Тамұғ мұңлаша келди, ужмахға үзүр қылди, 

Құл Сүлайман не билди, билдуркучи Рахман бар [49,9 б.]. 

 

Екі өлеңді салыстыра оқи отырып, Сүлеймен Бақырғани  шығармасын 

ұстазының үлгісімен нәзира дәстүрінде жазған деген ойдамыз. “Бақырғани  



кітабында” С. Бақырғанидың “Шайхым Ахмет Ясауи”, “Қызыр Ілияс атам бар” 

сияқты арнау өлеңдерімен қатар, “Иллаһым” деген өлеңі берілген. Қожа Ахмет 

Ясауи 29-хикметінде: 

 

Қаһар атлығ қаһарыңдин, 

Қорқиб йығлар Қожа Ахмад. 

Рахмат атлығ рахимыңдин, 

Үмит тутар Қожа  Ахмад, – [48,174 б.] 

 

десе, С. Бақырғани өлеңінің бірінші шумағында: 

 

Рахмат атлығ рахматыңдин, 

Үмидликман, Иллаһым. 

Қаһар атлығ қаһарыңдин, 

Қорқынчылықман, Иллаһым,– 

деген жолдар қайталанып келеді. Хикметте: 

 

Құл мен дирка йузүм йоқ, 

Құллықға лайық өзүм йоқ, 

Мұндин артық сөзим йоқ, 

Ғафу қылғыл, Иллаһым... 

Құл Сүлайман мұңы бар, 

Қайғұ бирла йүрүр зар, 

Йарылқағыл, йа, Жаббар, 

Жұмла құлны, Иллаһим,– [49,11 б.] 

 

деп, арнауында барша мұсылмандар күнәсін кешуін де сұрайды. 

Қ.А. Ясауи мен С. Бақырғани шығармаларындағы ой-түйіндері ұқсас 

хикметтерді талдай келе, зерттеуші Ж. Тілеповтің Шал ақын Құлекеұлының 

тұңғыш шығарылған жинағына жазған алғысөзіндегі “…бір елдің 



топырағында, бір әдеби дәстүрде өмір сүрген ақындардың қанша дара дарын 

болса да, сол әдебиеттегі тарлан таланттардың бірі болмаса біріне қалайда 

ұқсас келетін азды-көпті тұстары болуы заңдылық екендігін” [55,10 б.] 

түйіндеген тұжырымына тоқталамыз.  

Ислам діні – дүние жүзіне кең тараған дін. Ислам дінінің мән - мағынасы 

– Аллаға беріліп, құлшылық ету, Мұхаммед пайғамбардың бұйрықтарына 

сеніп, мойындау. Ислам дініне мойын ұсынған адам “мұсылман” аталады. 

Қазақ халқының таным-түсінігіне, мәдениеті мен әдебиетіне сопылық ілімнің 

әсер-ықпалы ерекше. Ислам дінінің негізгі қағидаларын ата-бабаларымыз 

сопылардың жырлары, яғни діни өлеңдері арқылы да қабылдады. 

А. Байтұрсынов өзінің “Әдебиет танытқыш” (1926) деген еңбегінде: 

“Қазақтың өлеңді сөзді сүйетін мінезін біліп, дінді халыққа молдалар өлеңмен 

үйреткен. Шарттарын, шариғат бұйрықтарын өлеңді хикая, өлеңді әңгіме 

түрінде айтып, халықтың құлағына сіңіріп, көңілдеріне қондырған”,– [57,261 

б.] деген ой түйеді. 

“Қазақ ортасына ісләм дінінің тарауына көбінесе, қазақтың ақынды өте 

сүюі себеп болды деген дұрыс пікір. Елге не жайылса да, әдебиет жұрнағы 

болып, әдебиет өлшеуінің біріне түскен соң ғана жайылатын болған өлеңсіз, 

әңгімесіз, сұлу сөзсіз келген құрғақ үгіт болса, ондайды ел тыңдамаған да 

ұқпаған, ықылас қоймайтын болған. Сондықтан мұсылманшылық дін де, қазақ 

елінің табиғатына, ыңғайына қарай ойысып келген. Бұған ескі әдебиеттегі 

толып жатқан қиссалар дәлел”,– [87,44 б.] деп М. Әуезов жоғарыда айтылған 

ойды “Әдебиет тарихы” деген еңбегінде қуаттайды. 

Сопылық әдебиет қазақ халқының рухани дамуына да ықпал етіп, 

адамгершілік идеяларды насихаттады. 

Сүлеймен Бақырғанидың ұстазы Қожа Ахмет Ясауи сияқты 

шығармаларының негізгі тақырыптары: ислам дініндегі сопылық ағымның 

негізгі қағидаларын: шариғат, тариқат, мағрифат, хақиқат т.б. таныстыру, 

Аллаға, яғни Жаратушыға деген сүйіспеншілік, оны мадақтау; сол арқылы 



Аллаға құлшылық етуге, ол үшін исламның шарттарын мүлтіксіз орындауға 

шақырады. 

Мұсылман әдебиеті туындыгерлері шығармаларының кіріспесінде 

Аллаға мадақ айтылады, бүкіл әлемді, тіршілік иелерін Алла тағаланың 

жаратқандығын сөз етеді.  

“Бақырғани” жинағындағы кіріспе өлеңнің бірінде: Сүлеймен 

Бақырғани өзін таныстыра келіп, алдына қойған мақсатын, қажылық сапарына 

барып, қағбада қажылық шарттарын орындау жөнінде айтады. Өзіне 

мысырлық Жүсіп пайғамбарды үлгі етеді. Мұса  ғұмырын тілеп, Сина тауына 

шығуды армандайды. 

Мұсылманның бес парызы бар. Оған иман келтіру, күніне бес уақыт 

намаз оқу, жыл сайын рамазан айында ораза ұстау, малдан зекет беру, шамасы 

келгендердің өмірінде бір рет қажыға баруы жатады. Қажылық – Меккедегі 

қағбаға барып зиярат ету. Қажылыққа барғандардың орындайтын шарттары 

болады. 

“Бақырғани” жинағындағы кіріспе өлеңде ақын өз мақсатын баяндайды: 

 

Бақырғаннан сапар қылсам, 

Тәуап қылғалы қағбаны. 

Барып рукнә жүзім сүрсам, 

Көріп ханнаны - мынаны. 

Хажар әсуадқа қол ұсынсам, 

Хатым диуарны көрсем, 

“Шүкір хамду уа сана” айтсам, 

Сәрі уақытында сұбханды. 

Сафадан Маруаға барсам, 

Мүбарак зәмзәмді ішсем, 

Забихолла рухына қатым етсем, 

Бірер илә құранды. 

Арафат тауына шықсам, 



Ғажайып санағына бақсам [49,2 б.]. 

 

Құран хикаяларында Ибраһим пайғамбар баласы Исмайылды 

шешесімен шөл далаға апарып тастап, баласы шөлге шыдамай шырқырап 

жылаған кезде анасы Сафа мен Маруа тауларының арасында әрқайсысына 

жеті рет барып, жеті рет келеді. Баласы әлсіреп жан тәсілім етуге айналғанда, 

Алланың рақымымен бала аяғымен жерді түртіп қалғанда, өкшесінің астынан 

су шығады. Бұл – қасиетті зәмзәм суы еді. Қажыға барушылар зәмзәмнан дәм 

татады. 

Алла тағаланың бұйрығымен Ибраһим пайғамбар (Забихолла) қағбаны 

салады. 

 

Мәдина шаһарына барсам, 

Расулдың қабірін көрсем, 

Мысырлық Жүсіптей аһ ұрсам, 

Тілеп Жақып Кананиді. 

Қолыма аса алсам, 

Мойныма кәшкүл салсам, 

Синай тауына шықсам, 

Тілеп Мұса ғұмырын [49,2 б.]. 

 

Мұхаммед пайғамбар Мәдина шаһарына жерленген, оның қабіріне 

зиярат ету парыз уәжибіне қосылмаса да, сүннет деп саналады. Жақып 

пайғамбардың баласы Жүсіп басқа бауырларының қызғанышы салдарынан 

сүйікті әкесінен айырылып, сағыныштан аһ ұрады, бірақ Алланың 

шарапатынан күдер үзбейді. Жүз жастан астам жасаған Мұса пайғамбар Синай 

тауында Алламен тілдеседі. 

 

Фарад, Дижла суын ішсем, 

Жейхунды кіріп кешсем, 



Халайықтан өзім қашсам, 

Кезіп Бахар мен Оманды. 

Қажылар санына кірсем, 

Ғинаят шәрбатын ішсем, 

Жауыздар сөзінен қашсам, 

Басып нәпсімді рухани. 

Пақыр халын сұраса, 

Маған қажынама берсе. 

Менің атымды сұраса – 

Сүлеймен Бақырғани [49,2 б.]. 

 

Бұл өлеңде ақын өзінің алдына қойған мұрат-мақсатын паш етеді. 1847-

1920 жылдары қазіргі Батыс Қазақстан облысында өмір сүрген қазақ ақыны 

Шәңгерей Бөкеев өзінің бір шығармасында: 

 

Ғаламға он сегіз мың патша болсам, 

Алтыннан асқар таудай тақыт құрсам, 

Көлінен Нұрлықаят сулар ішіп, 

Дүниеде болса өмірім неше мың сан. 

Жәннеттен періштелер жерге еніп, 

Кәусар ап пердәуіштен ішіп тұрсам, 

Мәрмәрдан Бағирамға бина салып, 

Хор қызын жәннеттегі құшып тұрсам. 

Шайқұлислам зор ғұлама ишандардан, 

Аударып хақ кәләмін суал сұрасам. 

Перғауын, дажал, дәулер болса әләп. 

Қаһармен қарсы тұрып қол ұсынсам, 

Қап тауға мәлеиктей ұшып қонсам, 

Мұқитқа нән балықтай құлаш ұрсам, – [88,186 б.] 

 



деп жазды. Екі өлеңді салыстыра қарасақ, Шәңгерей Бөкеевтің өзінің бұл 

шығармасын Сүлеймен Бақырғани өлеңінің әсерімен жазғандығын аңғарамыз.  

Иман – Алла тағаланың хақтығына, Мұхаммедтің оның үмбеті, елшісі 

екендігіне сену. Алладан басқа ешбір тәңір жоқ, Мұхаммед Алланың елшісі – 

деген сенімді көңілге бекіту; ораза – жылына бір рет ұсталса, қажылық – 

шамасы келген адам өз қаражатымен өмірінде бір рет қағбаға барып тәу етеді, 

ал зекетті малдың санына байланысты жағдайы бар адамдар жылына бір рет 

береді. Ал намаз күніне бес уақыт (таң, бесін, намаздігер, намазшам, құтпан) 

оқылады. Құлшылықтың ең абзалы – намаз деп есептелінеді. Мұхаммед 

пайғамбар: “Намаз – діннің тірегі”,– деген екен. “Иман” мен “намаз”– 

исламның тұрақты парызы. Намаз оқудың құлшылық етумен бірге, дене 

шынықтыруға, адам денсаулығын жөндеуге, дене тазалығын сақтауға да зор 

ықпалы бар екендігі белгілі. 

1082-1083 жылдар ішінде Қайқауыстың алпыс үш жасында өзінің ұлы 

Гиланшахқа арнап жазған “Қабуснамасында”: “Ей, перзентім, біліп алғаның 

жақсы, дүниеде адам баласы қанша дастарқанды болғанымен, барына 

қанағаттанып, шүкірлік етуі қиын. Сен қаншалықты өзіңді менмендіктен 

сақтап, хал-қадіріңше Алла-тағаланың бұйрығын орындауға шын көңіліңмен 

ықылас етсең, сенің ғибадатың аз болса да көптің орнына өтеді.  Алла-тағала 

саған бес түрлі тағат-ғибадат орындауды бұйырды. Ол бес түрлі тағат 

(сыйыну) ғибадаттың екеуі байлар үшін: оның біріншісі – зекет беру; екіншісі 

– қажыға бару. Қалған үшеуін барлық адамның орындауы шарт. Олар: 

біріншісі – иман келтіру, Алла-тағаланың жалғыздығына иланбақтық, оған 

тілмен ғана емес, жан-діліңмен сену. Екіншісі – бес уақыт намаз оқу, үшіншісі 

– жылына отыз күн ораза тұту. 

Иман келтіру – Алла-тағалаға жақын болудың белгісі. Намаз оқу – Алла-

тағалаға жақын болуды мақұлдап, пенделікті мойындап, оның құдіретіне бас 

июді қуаттап, пенделігіңді мойындап, ынсап-қанағатқа келудің белгісі... 

Сен өзіңді Алла-тағалаға мойын ұсындыра біл. Оған құлшылық етуден 

қашпа. Егерде құлшылық қызметінен бас тартып, ұлылықты аңсаса, ол 



кешікпей өз басына қатер төндіреді. Білгенің жақсы, намаз оқу, ораза тұту – 

Алла-тағаланың  саған жіберген жемісі. Оны таза жанды пенделері үшін 

жаратты. Ол жемісті пайдалануда жалқаулық істеме. Білімсіздер қатарында 

күнәлі болып қалудан сақтан. Әзіреті Расул сали аллаһу әлейи уәссәлам намаз 

оқу барлық діндегілер үшін парыз деді. Намаздан бас тарту – мұсылмандықтан 

бас тартып, дінсіз қалу деген сөз,– [89,15 б.] деген өсиеті беріледі.  

Сүлеймен Бақырғанидың бір пара шығармалары ислам шарттарын 

мүлтіксіз орындауды уағыздайды. 

  

           Намаз, ораза тобаменен барғандарға, 

           Хақ жолына кіріп қадам қойғандарға, 

           Осы жолда жанын пида қылғандарға, 

           Жарылқайтын құлдарменен сұхбаты бар. 

           Намаз, ораза, тоба сені оттан жұлар, 

           Әлем  халқы саған сауап хақтан тілер, 

           Қиямет күн көріп сені олар таңдар, 

           Не құл емес, бұл сағадат нусраты бар, – [49,9 б.] 

  

дей келе, құлшылық қылғандар Алла тағаланың рахымымен ұжмаққа 

барады. Оларға хорлар мен ғылмандар қызмет етіп, жұмақтағы қасиетті төрт 

арықтан кәусар ішер, ал тобасыздарға ол арықтан емес, заһар-заққұм 

шәрбатынан ішірер,– дейді. 

Келесі бір шығармасында фәни дүние – опасыз деп, бұл дүниеде Алла 

жадын айтуға кеңес етеді.  

 

           Ақырет азығы – ораза, намаз, 

           Ораза тұтпас, намаз қылмас – мүмін емес, – [49,9 б.] 

 

деп қорытындылайды. 

Ислам шарттарын бұлжытпай орындаған, бес уақыт намаз еткен адам 



ғана “мүмін” аталады. 

 

           Сахарда оянып зікір айтқыл, 

           Өлімді пікір етіп, көңіл тергіл, 

           Қараңғы көрің ішінде шырақ еткіл, 

           Шырағың – намаз тұрар, қылмаспысың? 

           Түні-күні тынбай құлдық қылғыл, 

           Жатарың тар лахат дүр жақсы білгіл. 

           Барарың ұзақ жол дүр азық алғыл, 

           Азығың – зекет  тұрар, бермекпісің? [49,23 б.] 

 

Бұ дүниені Хақ адамзатты сынау үшін, көру үшін берген, тамұқты қорқу 

үшін жаратқан. Тағат қылғандарға ұжмақты нәсіп етпек. Жарандарды Хақ 

жаратты, сол үшін Хаққа құлшылық қылуға тиіссің деген ой айтады. 

Тағы бір хикметінде намаз оқыған адамды “асыл текті, жылы жүзді, тілі 

жұмсақ, шырын сөзді” деп, ал бейнамазды “доңыз жүзді, көңілі қатты, тастан 

бетер” деп, қарама-қарсы қойып, намаз оқымайтын адамды арамға теңейді. 

Намаз оқу дәруіш не бай болсын, барша құлдарға тиесілі. 

 

Кімнің қызы жетсе бойға, 

Ол бармасын бейнамазға, 

Лағнат жауар осы құлға, 

Бейнамазға берер болса, – [49,25 б.] 

           

деп тіпті бойжеткен қызы бар адам Хақты сүйіп, құлшылық ететін, 

намаз, тоба қылатын адамға қызын беруі қажет, болмаса лағнат жауар деп 

уағыз айтады.  

Сопылық поэзияның өкілдері де діндарлығымен әйгілі жандар ретінде, 

әуелі, өздері де исламның шарттарын орындап, үлгі көрсете отырып, 

мұсылмандық парыздарына адал болуға шақырады. 



ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ ғасырдың басында өмір сүрген, 

мектеп-медреселерде білім алған, шығыстық сюжеттерді пайдаланып, діни 

тақырыпта шығарма жазған бірқатар ақындар да исламның шарттарын 

мүлтіксіз орындауды уағыздап, дінді насихаттау мақсатымен шығармалар 

жазды. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы (1858-1931) “Бес парыз” деген толғауында: 

 

Исламның бес парызы: біреуі – иман, 

Таппайды бұл бесеуін дүние жиған, 

Ықтиқат, шын ниетпен жұмыс қылып, 

Ерлерді айт құдай үшін жанын қиған!... 

Екінші – намаз екен бізге парыз, 

Айтпасақ білмегенге бізге қарыз, 

Нәпсіні құрбан қылып бауыздаса, 

Құдайға жетеді екен сонда қарыз... 

Үшінші – бізге парыз  Шаһи рамазан, 

Бұ дағы бір қаруың жетсе қазаң. 

Ұмытпай, бір күн қастан қаза болса, 

Алпыс күн кіпарат бар, осы – сазаң. 

Төртінші – бізге парыз  зекет малдан. 

Бұл пәле тосатұғын әр қамалдан. 

Жүрмейді зекетіңе қабыл болып, 

Ақсақ, соқыр, тып-типыл құйрық-жалдан... 

Біреуі бес парыздың – қажыға бару, 

Бұл жолға мал мен жанды керек салу. 

Шақырған бір Алланың ол жеріне, 

Байларға қиын екен бармай қалу, – [90,166-167 бб.] 

 

деп жырласа, Кердері Әбубәкір: 

 

Зікір айтың, жарандар, 



Жақсы мал шалып құрбанға. 

Таһрет алып, намаз қыл, 

Суын құйып құманға. 

Зекет беріп, хажіге бар, 

Айналмаңыз құр малға, 

Дүниеге айналып, 

Тәңірі берген дәулеттен 

Мақшар күні құр қалма. 

Көңілге иман беркітіп, 

Иманға мықтап сиынып, 

Үйретіңіз туғанға... 

Исламның бес парызы 

Жанған оттан құтқарар, 

Хақ таразы құрғанда,– 

Шапағат қылар бес намаз, – [52,124 б.] 

 

деп фәни жалғанда жасаған құлшылық-ғибадатың тамұқтан 

құтқаратындығын жыр етеді.  

Мұртаза Жүнісұлы Бұлұтай “Ата-баба діні? Түркілер неге мұсылман 

болды?” атты еңбегінде мынадай ой айтады: “Ислам діні түркілердің ұлттық 

қасиеттерін қорғап қана қоймай, одан әрі дамытқан… Бұл шындық тек 

түркілер үшін емес, исламиятты қабылдаған басқа ұлттардың барлығы үшін де 

жари (күшінде, жарамды, өтімді) хақиқат. Ислам дінін қабылдаған түркі 

халықтарының ешқайсысы да арабтанбаған, керісінше, арабтар, парсылар 

және маңғұлдар түріктеніп кетті. Бұл – Исламның бір ұлтқа ғана тән дін емес 

екендігін, күллі адамзаттың діні екенін дәлелдейді” [41,298 б.]. 

Белгілі ғұлама ғалым Халифа Алтай өзінің “Ғибадатул – Ислам” деген 

еңбегінде: “Ислам діні – ақылдың, білімнің, тазалықтың, сондай-ақ 

бейбітшілік пен тәртіптің діні. Онда өмір сүрудің ең жақсы жолдары мен 

қағидалары көрсетілген. Ислам діні жағымды көркем мінезділікке, абзал 



әдептілікке тәрбиелейді”,– [91,4  б.] деп атап көрсетеді. 

Асқар Сүлейменов “Болмыспен бетпе-бет” атты кітабында Гетенің: 

“Мұның бәрі Ислам болса, онда бәріміз Исламның құшағында күн кешіп 

жатқанымыз жоқ па”?– деген пікірін келтіре отырып: “Ізгілікке ынта 

қойғандардың бәрі – Исламның құшағында”, – [92,203 б.] деп түйіндейді. 

Аллаға құлшылық ету арқылы адамзат қайырымдылыққа, 

мейірімділікке, ізгілікке тәрбиелейтіндігі даусыз. Абай жиырма сегізінші қара 

сөзінде: “Әрбір ақылы бар кісіге иман парыз, әрбір рас іс ақылдан қорықпаса 

керек. Жә, енді біз ақылды еркіне жібермесек, құдай тағаланың ақылы бар 

кісіге иман парыз дегені қайда қалады, мені таныған ақылменен таныр дегені 

қайда қалады? Дініміздің бір жасырын тұрған жалғаны жоқ болса, ақылды, 

оны ойлама дегенімізге пенде бола ма? Ақыл тоқтамаған соң, діннің өзі неден 

болады? Әуелі иманды түзетпей жатып қылған ғибадат не болады?” – [12,126 

б.] дейді. 

Сонымен қатар Абай “Алланың өзі де рас, сөзі де рас”  деп басталатын 

өлеңінде: 

 

Руза, намаз, зекет, хаж – талассыз іс, 

Жақсы болсаң, жақсы тұт бәрін тегіс. 

Бастапқы үшін бекітпей, соңғы төртті, 

Қылғанменен татымды бермес жеміс... 

 

Мүмин болсаң, әуелі иманды бол, 

Бендеге иман өзі ашады жол. 

Шын илан да, таза ойла бір иманды, 

Мұнафиқ намаз қылмап па, мағлұм ғой ол, – [93,248 б.] 

 

деп, әуелі иманды түзетіп, ниет пен көңілдің таза болуын баса айтады. 

Міржақып Дулатов (1885-1935) мынадай бір өлеңінде мұсылманша дін 

ғылымын, исламның шарттарын үйренуді насихат етеді: 



 

      Әуелі үйренетін бір ғылымың, 

      Өзіңнің мұсылманша дін ғылымың. 

      Шарттарын исламның кәміл білсең, 

     Ахиреттік азық берер шын ғылымың [94,63 б.]. 

 

Шал ақын өлімнен ешкімнің де, тіпті қырық жыл қашқан Қорқыттың да 

құтыла алмағандығын, өмірдің өткіншілігін жырлай келіп, жастарды тәубеге 

келіп, намаз оқып, құлшылық қылуға шақырады: 

            

Өлімнен құтылмассың қашсаң-дағы, 

Атадан арыстан туып ассаң-дағы. 

Алладан шыныменен жарлық келсе, 

Жұлдыз да жерге түсер аспандағы. 

 

Жігіттер, ғибадат қыл маған нансаң, 

Намаз оқы, Алланы ойыңа  алсаң. 

Қырық жыл қашқан ажалдан Қорқыт та өлген, 

Түбінде сөз сенікі өлмей қалсаң. 

 

Кәрі өлсе, соққан дауыл тынғандай-ақ, 

Жас өлсе, бәйтерегің сынғандай-ақ, 

Жігіттер, жас кезіңде тәубаға кел, 

Ажал деген көзді ашып-жұмғандай-ақ [53,148 б.]. 

        

“Бақырғани кітабында” қазақ фольклорының айтыс үлгісімен жазылған 

үш өлең кездеседі. Олар: Нәпсі мен Рух айтысы, Ібіліспен айтыс және Ұжмақ 

пен Тамұқтың таласы. 

Айтыс жанры көшпелі өмір сүріп келген түрікмен, моңғол елдерінде, 

сондай-ақ арабтардың бәдәуилер сияқты тайпаларында кездескендігі белгілі. 



Сүлеймен Бақырғани шығармаларындағы айтыс үлгілеріне қарап, айтыс 

жанрының түп бастауы ерте заманда жатқандығын аңғаруға болады. ХІ 

ғасырда өмір сүрген ғұлама Махмұд Қашқаридың “Диуани лұғат-ит-түрк” 

атты әйгілі еңбегінде Қыс пен Жаздың айтысы кездеседі. Дәстүрлі 

айтыстағыдай Қыс пен Жаз өз артықшылықтарын айтып, бір-бірінің 

кемшіліктерін бетке басады. Қыс Жазда жаудың бас көтеріп, шабуылға 

шығатынын, шыбын-шіркей, жылан сияқты улы жәндіктер шағатынын, ал 

Қыста ер-азамат пен тұлпарлар күш жиып, тынығатынын, қыстағы қармен 

бидай өніп, молшылық келетіндігін айтса, Жаз суықтың тоңдыратындығын, 

балшық пен лас жұғып, боран мен жел соғып, отқа ғана жылынуға 

болатындығын, адамның Жазды аңсайтындығын, құстар сайрап, ұя салып, 

Жазбен бірге тіршілікке береке кіретіндігін дәлелдейді. 

Махмұд Қашқари шығармасында кездескен айтыс үлгісі ойшыл, ғұлама 

ақын Сүлеймен Бақырғани хикметтерінде жалғасын тапқан. 

“Бақырғани” жинағында Ұжмақ пен Тамұқтың таласы берілген. Діни 

әдебиеттерден сегіз ұжмақ (дариссалам, дарилхулуд, жәннат фирдус, жәннат 

ғадім, жәннат мағауир, дарил-жалал, бақ ирам) пен жеті тамұқ (хауна, лаза, 

сақар, сауыр, жаһаннам, ситджын, хатма) бар екендігі белгілі. Фәниден бақиға 

озған соң хақ мұсылман, бейкүнә адамдар ұжмаққа, ал күнаһарлар тамұққа 

бармақ. 

                      

                     Ұжмақ-тамұқ таласар, 

       Таласпақта мағына бар,– 

 

деп басталып, Тамұқ өзінде залымдар мен тоқсан түрлі шаян бар 

екендігін айтса, ұжмақ өзіндегі барша пайғамбарларын, Жүсіп, Мұхаммед-

Мұстафа, Омар, Осман, Әлилерін мақтаныш етеді. 

 

           Ұжмақ айтар: Сенде жоқ, 

           Маған келсе, өлім жоқ. 



           Түрлі нығметтер артық, 

           Жүз мың һазар алуан бар. 

           Тамұқ мұңдаса келді, 

           Ұжмаққа үзір қылды. 

           Құл Сүлеймен не білді, 

           Білдіруші Рахман бар, – [49,9 б.] 

 

деп, екеуінің таласында Тамұқ өзінің жеңілгенін мойындап, ұжмаққа 

тағзым етеді. 

Фәни жалғанда жақсылық пен жамандықтың, зұлымдық пен 

қайырымдылықтың күресі, қуаныш пен қайғы, бақ пен сор қашанда қатар 

жүрмек. Алла он сегіз мың ғаламды жаратқан соң, Адам атаны жасады. Ібіліс 

Адам атаға бас имей, адамзатқа қиямет-қайым болғанша, оларды тура жолдан 

тайдырып, азғыруды ғана кәсіп етпек болады. 

Ақынның Ібіліспен айтысында Ібіліс: “Мені шөпкіл (сүй), азан мен үшін 

айтылар, мына жалған дүниеде Аллаға құлшылық етпе”,– деп азғырса, 

Сүлеймен Бақырғани: “Күні-түні Алла десем, зәредей жазық қылмас Алла; 

ышықтардың ғашықтығы үшін азан айтам, адал, таза іс етем; Алла десем – 

жаным мен тәніме рахат, Алла деген құлдарға өзім қызмет етем”,– [49,25 б.] 

деп нық сеніммен, ақ жолдан айнымайтындығын тілге тиек етеді. 

Дүкенбай Досжан “Абай айнасы” деген кітабында Сүлеймен 

Бақырғанидың “Нәпсі мен Рух айтысы” жөнінде мынадай қызықты ой-пікір 

айтады: “Сүлеймен Бақырғани табиғатынан аса дарынды ақын, адам қалыбын 

не қилы сәуле мен айна көрінісінде шендестіріп суреттей білген драматург 

деуге болады. Мысалы, ол ұзақ жырында рух пен нәпсіні айтыстырып, 

адамның тазалыққа ұмтылуындағы көптеген қиындықтарды көзге суреттей 

елестетеді. Бұл жағынан құмарлық пен құштарлық тартысының шебер 

суретшісі Шекспирге ұқсайтындай” [54,312 б.]. 

Сол айтқандай Нәпсі мен Рух айтысында Нәпсі: “Бұл бес күндік тірлікте, 

бұл дүниеде шалқып-тасып, тоқшылықта, жайнаған бақ ішінде өмір сүрсем, бұ 



дүниенің патшасы болсам, Қытай, Қырғыз, Қыпшақ, Үндістанды алсам, 

алтын-күмістен сарай салып, қазына жисам, өз ісімді жетік біліп, адал-арамды 

таңдамай, қысы-жазы жемісімді ішіп жесем, жазда асыл киініп, қыста түлкі, 

қарсақтан ішік кисем, ешкімге бас имей, бұ дүниеде ұлық атансам, көңілді топ 

ішінде отырып, түрлі-түрлі тамашаны қызықтасам, күні-түні ішіп-жеп, мамық 

төсекте жатсам,” – десе, Рух: “Шариғаттың ілімін біліп, ғылымменен 

тариқаттың жолын біліп, сахар уақытында оянуды әдет қылып, он бес жастан 

қалмай намаз өтейін, дін ісін жақсы етіп, жақсы-жаманды Раббіден біліп, түні 

бойы тағатпен құлшылық қып, күндіз болса – ораза тұтайын, күні-түні Алла 

жадын айтсам, қисматымнан артық тағам жемей, бұ дүниені жиып-теріп не 

етейін, тоба суымен жазық кірін жусам, махаббат кемерін белге байлап, бұ 

дүниені талақ етіп кетейін, Құл Сүлеймен ғашық атымен атанып, ілгері өткен 

жарандарға жетейін,– [49,23 б.] дейді. 

Бұл шығармалардан нағыз сопы қандай жан болатындығына көз 

жеткіземіз. Сопы өз нәпсісін тиып, бұ дүниеде байлық, дүниеқорлық, ойын-

сауық, тамашадан бас тартып, жаратушы Аллаға ғашық болып, артық тағам 

жеуден, артық дүние-мүлік жиюдан бас тартып, рухы мен жанын таза ұстап, 

қанағат, тоба қылып, ораза тұтып, намаз оқып, ақырет қамын жеуді мақсат 

тұтады. 

 

          Бір Аллаға сиынған арам өлмес, 

           Құдайсыз қу қолынан іс те келмес. 

           Бейілін бекем буған белі сынбас, 

           Ел бұзса да адалдық өзгерілмес. 

           Адамзат өзін-өзі сынау керек,  

           Тазалық, әділдікті ұнау керек. 

           Өлсе де тура жолдан мойын бұрмай, 

           Ақтан көрген бәлеге шыдау керек, – [95,23 б.] 

 



деп халқымыздың атақты ақыны, дана ойшылы Шәкәрім Құдайбердіұлы 

айтқандай, Ясауи, Бақырғани шығармаларынан бастау алған сопылық сарын 

ХІХ-ХХ ғасырлардағы қазақ ақындарының шығармаларына тамырласып 

жатыр. 

Ақыт Ұлымжыұлы (1868-1940) төмендегі өлең жолдарында өз нәпсісіне 

ермеген жанды әулие деп бағалайды: 

 

              Нәпсіге адам ермесе, 

              Әулиелік дейміз ғой, 

              Ақыл, ғылым бір келсе, 

              Таусылмайтын теңіз ғой [96,184 б.]. 

   

Қазақ ақындарында адам нәпсісін жазықсыз қойға шапқан қасқыр (бөрі) 

бейнесіне теңейтін көркем бейнелеулер жиі ұшырасады. 

Уәйіс Шондыбаев (1873-1925) : 

 

Адамға нәпсі – қасқыр, ақыл – қақпан, 

Қашады қасқыр қатты қақпан жақтан,– [96,195 б.] 

 

деп суреттесе, Шал ақын өз өлеңінде: 

 

              Иман-қой, ақыл – қойшы, нәпсі – бөрі, 

              Бөріге қой алдырмас ердің ері. 

              Таяқты қатты ұстап қойшы тұрса, 

              Жоламас ешбір пәле, шайтан-пері. 

 

              Арам болса қашады су кісіден, 

              Естімеген сөз шығар сұм кісіден. 

              Кітап-Құран айтқаны рас болса, 

              Ұжмақ көрер бір жан жоқ бұл кісіден. 



 

              Жарлығы екі болмас хақ құдайым, 

              Жанында серігі жоқ дақ құдайым. 

              Жанымды алсаң, құдая, иманмен ал, 

              Шайтанның қазасынан қақ, құдайым,– [53,136 б.] 

 

деп жыр етеді. Нәпсісін жеңе алмай, ерік берген жандар ұжмақ көре 

алмас, “Бір уа бар” Хақ жарлығы екі болмас, жанымды иманмен ал деп 

жалбарынады.  

Қазақтың ескі замандардан келе жатқан әдебиетінің бір саласы айтыс 

жанры екендігін көреміз. Айтыс ХІХ ғасырда кең өркендеді. Айтыс өлеңдері 

тақырыптарының бір саласын дін айтыстары құрайды. Ақындар өздерінің діни 

кітаптардан алған білімдерін жұмбақ етіп, бір-бірімен білім сайысына түседі. 

Мұндай айтыстарға Болық пен Елентай ақынның, Жүсіпбек қожа мен Шөкей 

қыздың айтыстары жатады. М. Әуезов “Әдебиет тарихы” деген еңбегінде 

айтысты мағына жағынан төмендегідей түрлерге бөледі: 

               “– ру күндестігі, ру жарысы, ру мақтаны; 

                – бас мінесуге арналған өлеңдер; 

                – рулардың арасындағы жуандық, зорлық өлеңі; 

                – білім таласы. Ол күндегі білім – дін білімі. Сондықтан 

Құранның аятын айтысады. Дін жүзінен жұмбақтар айтып, соны шешіседі”. 

Бұған Кемпірбай мен Шөженің айтысын мысал етеді. 

 

Шөже:  

                       Кемпірбай, көкте не бар, жерде не бар?  

            Жаратқан неше мақлұқ қадір жаппар,  

                      Алланың достысы кім, дұшпаны кім? 

                      Өзіңнен сұрайтұғын әр сөзім бар. 

                      Қай күні қарасатта майдан болып, 

               Қай күні өлім қошқар бауыздалар? 



               Күнәсін пенделердің кешіргін деп, 

               Күнәңді, ей лағынет, мойныңа ал деп, 

               Шайтанға қандай адам қазы болар? 

               Неше адам пенделерге жәрдем қылар? 

               Қолына қанды тон мен кесені алып, 

               Кіммен кім мақшар күні күрес салар? 

               Артылып бақ-дәреже бағы асып, 

               Мақшарда қандай адам мансап алар? 

               Бұл сөзге ақын болсаң, ақылың жетер. 

               Ойланып бата алмасаң есің  кетер. 

               Біреуін қайта айтсаң кәпір болдың, 

               Ойланып шеше алмасаң, шешпе бекер. 

 

Кемпірбай:  

                         Болғанда жерде Мәди, көкте Айса, 

                Алты күнде жаралды екі дүние. 

                Жүйтілік, Тәбілт-Жәбілт екі жылан, 

                Мұнсалда көріп едім осылайша. 

                Жеті қат жер астында көк өгіз бар, 

                Дүние бұзылғанша өлмей тұрар, 

                Қай күні қарасатқа майдан болса, 

                Сол күні өлім қошқар бауыздалар. 

                Күнәсін пенделердің кешіргей деп, 

                Төрт шадияр пендеге жәрдем қылар. 

                Күнәңді ей, лағынат, мойныңа ал деп, 

                Шайтанға Имам Ағзам қазы болар, 

                Қолына қанды тон мен кесені алып, 

                Би-Фатима, Қасен, Құсайын құнын даулар. 

                Алданың әмірімен жәрдем болып, 

                Мұхамбет Мариямға неқақтанар. 



                Бұлардың тойларының қызығы үшін, 

                Ер Ғали, қаһарманмен күрес салар. 

                Артылып бақ, дәреже, бақыты асып, 

                Арыслан сүріндіріп, жолын алар. 

                Қаһарман тіленсе де жібермейді. 

                Алдадан ұлықсат жоқ деп періштелер, 

                Әкең Қаржау жайықтың басы бар ма, 

                Ит соқыр мұнша нең бар құмарланар [87,182 б.]? 

 

Шөже мен Кемпірбай айтысынан олардың діни мұсылман әдебиетінен 

хабардар екендігі, діни аңыз-әңгімелерді білетіндігі көрінеді. 

Ғалым Т. Тебегенов “Халық ақындары шығармаларындағы әдебиет пен 

фольклор дәстүрі” деген монографиясында айтыстарды мұсылмандық-

ағартушылық айтыстары, еларалық-ұлтаралық айтыстар, жазбаша айтыстар 

деп талдай отырып, дін айтыстарының Құрандағы тіршіліктің жаратылуы 

туралы сүрелерге негізделіп, мұсылмандық білімді тексеру мақсатында 

айтылатындығын, олардың имандылық, адамгершілік тәлім-тәрбиені 

нығайтудағы маңызын атап көрсетеді. “Ақындардың мұсылмандық дүние-

танымға негізделген айтыстарында Алланың құдіретіне мадақ, мүнәжат 

тағзымы, құрмет сөздері үнемі қолданылады. Бұл да – Құран сүрелерінің 

композициялық құрылысындағы стильдік қолданыстардың ақындық тіл 

өрнегіндегі жалғасуы. Құранда сүрелердің басталуындағы және аяттар 

арасындағы Аллаға арналатын мадақ, мүнәжат сөздер үлгісімен ақындар да 

айтыстарда осындай арнауларды қолданады”– [97,246 б.] деп, ортағасырлық 

шығыс әдебиетіне тән ерекшеліктердің діни айтыстарда да көрінетіндігін 

зерделейді.  

Сопылық өлең-жырлардың басты тақырыбы – ғашықтық. Сүлеймен 

Бақырғани өзінің Аллаға деген ғашықтық сезімін өлеңдерінде шынайы 

жеткізеді.  

 



Ашықы күйдүрүр  ышық оты, 

Ашықлар ышық отыға мүбтала дүр (ұмтылу). 

Мениң сен бақмағыл бұ суратымка 

Йүраким қан болыб, бағрым соладүр. 

Айырды ышық мени хил-қуйшымдин, 

Көзим йашы ақыб маңзим соладүр. 

Көриң не халға түшди Құл Сулайман, 

Қамұғ ышқым менің ранжим била дүр [49,11 б.]. 

 

Ә. Дербісәлиев Қожа Ахмет Ясауи жырлары туралы: “Ақын 

хикметтерінің бірқатары ғашықтық жайын сөз етеді. Бірақ онда әдеттегідей 

жігіттің қызға, қыздың жігітке деген сүйіспеншілігі емес, керісінше, әңгіме 

ақынның Алла Тағалаға, яғни жаратушыға сүйіспеншілігі, іңкәрлігі туралы. 

Сопылық поэзия өкілдерінің махаббат, шарап жайлы жырларын 

оқығандардың кейде осы поэзияның қыр-сырын білмей, байыбына бармай 

айтылар ойдың тереңін ғана емес, бетін ғана қалқитыны бар”,– [98,79 б.] деген 

пікірі, сопылық поэзияға, атап айтқанда, Сүлеймен Бақырғани 

шығармашылығына да қатысты. 

Ақын С. Бақырғани: 

 

Сениң дардиң баңа дармандин артық, 

Саңа құл болғаным сұлтандин артық, 

Сениң йадиңны айсам чөл ичинда, 

Болұр ол чөл маңа бостандин артық. 

Сениң йадың акар кетса тилимдин, 

Үжүдүм құрұр ойрандин артық, 

Мениң хуар болмашым өз ғафлатымдин, 

Макар қылсаң назар, ихсандин артық. 

Азиз, хуар қылғучи сұлтан сенұқ сан, 

Сениң лүтфүң қамұғ алуандин артық, 



Не хуш бұ дүниада иман уа Құран, 

Не болғай дүниада имандин артық,– [49,19 б.] 

 

деп Аллаға құл болғанын – сұлтан дәрежесінен артық ұғынатыны, Хақ 

жадын шөлде жүріп айтар болса, ол шөл даланы бау-бақшадан артық 

көретіндігін жыр етеді. 

Абай өзінің “Алланың өзі де рас, сөзі де рас...” деген өлеңінде Аллаға 

ғашықтық жайын сөз етеді: 

 

Махаббатпен жаратқан адамзатты, 

Сен де сүй ол Алланы жаннан тәтті, 

Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, 

Және Хақ жолы осы деп әділетті [92,247 б.]. 

 

Жинақтағы екінші өлең “Сахар тұрмақны әдет қыл” деп аталады. Таң 

сәріден тұрып, Хаққа құлшылық етуді, сахар ұйқысының пайда 

әкелмейтіндігін, сахарда жасаған құлшылығың жүз мың күнәңді 

жоятынындығын, көр ішінде рақат әкелетіндігін насихаттайды. 

 

Сахар тұрмай ишиң битмаз, 

Бұ құл мақсұдиға йетмаз, 

Сахар ұйқұсы суд (пайда) итмас, 

Сахар тұрмақны адат қыл. 

Сахар тұрмақ – ғибадат дүр, 

Сахар тұрмақ – сағадат дүр, 

Сахар тұрмақ – ғинайат дүр, 

Сахар тұрмақны адат қыл,– [49,28 б.] 

 

деген ой-пікірді дәріптейді. Бұл өлең жолдары халқымыздың “Ерте 

тұрған жігіттің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бір ісі артық” деген қанатты 



сөзімен үндес. Сондай-ақ С. Бақырғани “Сахар уақыты болғанда” деген 

жолдар қайталанып келетін өлеңінде, Алла Тағала адамзатты сынау үшін 

берген фәни жалғанды – қамшының сабындай қысқа ғұмырыңды босқа 

өткізбей, аз ұйықтап, сахар уақытында Хақ жадын айтып, құлшылық ету қажет 

деген ойларын одан әрі қуаттайды. 

 

Ашық сахар тұрарлар, 

Тани жан қылурлар, 

Ышық отыға күйарлар, 

Сахар уақты болғанда... 

Иман шамын йандыр сан, 

Рухың суға қандыр сан, 

Мұңлығ зарын айғыл сан, 

Сахар уақыты болғанда... 

Сахар уақты дүр сағадат, 

Тұрғанға болғай рақат, 

Ачлұр даулат, сағадат, 

Сахар уақыты болғанда [49,11 б.]. 

 

Келесі бір хикметінде: 

 

Сұбхи садық таң атты, 

Мұнча йатыб нең битди, 

Хақның фарманы йетди, 

Құпмақ керак, достларым. 

Сұбхи садық – сағадат, 

Ғашық құлларға рақат, 

Дұғаларға ижабат, 

Құпмақ керак, достларым,– [49,24 б.] 

 



деген өлең жолдарымен түйіндейді. 

ХІХ ғасырда өмір сүрген, зар заман поэзиясының өкілі Шортанбай ақын 

(1818-1881) “Бала зары” деген өлеңінде: 

Аз тартайын десең күнәні, 

Сахарменен тұрғаның. 

Хақ дидарын көрерсің, 

Ахырет қамын қылғаның,– [99,77 б.] 

 

деп табиғаттың таза, пәк уақыты – сахар мезгілінде Хаққа құлшылық 

еткенің ақырет қамын жегендігің деген пікір білдіреді. 

Шығыс әдебиеттеріне тән Аллаға құлшылық етудің биік деңгейі ретінде 

“зар”, “еңіреу”, “жылау” деген сөздер С. Бақырғани хикметтерінде де жиі 

ұшырасады. 

 

Мүмин құллар еңрайу Хақ  йадыны қойар му, 

Түн-күн раббының санасын айтыб һәр кез тойар му? 

Намруд оты Халилка һәр кез зиан қылмады, 

Аллаһ тикан бандалар дозах ичра күйар му?– [49,11 б.] 

 

деп Ибраһим пайғамбардың Хаққа деген қалтқысыз сенімі, күні-түн 

жасаған құлшылығы арқасында Намруд патша отқа жаққанда да 

өртенбегендігін баяндаса, келесі бір хикметінде: 

 

Мағсиат қылмышымға пұшайманым бар, 

Иблис ма малғұн тұрұр дұшманым бар, 

Йғлайурман, иңрайурман түн-күн зар, 

Манам ма көңлүм ичра мұңларым бар,– [49,10 б.] 

 

деп жырлайды. 



Басқа да сопы ақындар сияқты Сүлеймен Бақырғани 

шығармашылығында да Мұхаммед пайғамбарды жырлау – негізгі 

тақырыптардың бірі. Мұсылман елдері әдебиетінде кең жырланған 

Мұхаммедтің Миғраж сапарына ақын С. Бақырғани “Расул Миғражы” 

қиссасын арнаған. 

“Бақырғани кітабында” Шамсіддин деген ақынның Мұхаммедтің 

өмірімен қоштасар сәті және пайғамбардың жетім балаға жасаған қамқорлығы 

туралы, Ғұбайдолланың Расулдың баласы Ибраһимді үмбеттерінің жолына 

құрбан етуі жайлы бірнеше дастан берілген. ХІХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХ 

ғасырдың басында ескіше оқыған қазақ ақындарының бір шоғырының 

шығармаларынан да “Алланың сүйікті досы”, “он сегіз мың ғалам пақыры” 

Мұхаммедті сүйсіне жыр еткендігі көрінеді. 

С. Бақырғани “Ақырзаман” дастанында да Махшар күнінде Мұхаммед 

пайғамбардың үмбеттерін тозақ отынан құтқарып, жұмаққа бастап әкелгендігі 

жырланады. 

С. Бақырғани Мұхаммедтің фәниден бақиға кешуі туралы алпыс жолдан 

тұратын хикметінде толғайды. Расул тоғыз күн ауырып жатқанда,  

періштелердің бәрінің қайғы тұтқандығы, Әзірейіл келіп, дүйсенбі күні жанын 

алғандығы, Ибн Аббас су құйып, Әли жуып, жаназасын шығарғандығы 

суреттеледі: 

 

Қоймадылар динимизниң сұлтаныны, 

Айша, Фатима ахырат тарханыны, 

Асығ қылмас оқыб Инжил, Құранны, 

Адам ұғлы тұғдықмыз өлмак үчүн,– [49,8 б.] 

 

деп ақын адам баласының бәрінің өмірден өтетіндігін, фәнидің 

жалғандығын еске салады. 

 

Құл Сүлайман дуға үчүн айды мұны, 



          Расул үчүн фида қылды азиз жаны, 

Күни-күнка артурсан қадыр саны, 

Ахыр дамда арығ иман алмақ үчүн,– [49,8 б.] 

 

деп соңғы шумағында өлеңді жазу мақсатынан хабардар етеді. 

Ислам дәуіріндегі әдебиетке тән Мұхаммед пайғамбарды дәріптеу 

сарыны ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басындағы ақындар 

шығармашылығында айқын көрінеді. Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы:  

 

             Жігіттер, пайғамбарға қылмағыл шек,  

             Таза  қып бойыңызды жүріңіз пәк,   

            “Құдай – бір, құран-шын” деп біліп, 

            Және тағы біліңіз пайғамбарды хақ. 

            Малың болса, зекет бер, қажы барғыл, 

            Пайғамбар айтып кеткен ісіне иланғыл, 

            Парыз, уәжіп, сүннәті мен мұстақабыны 

            Орнына келтіруге талап қылғыл,– [100,313 б.]  

 

деп Мұхаммед пайғамбардың Хақ елшісі екендігін тануға шақырып, ісін 

үлгі етеді. 

С. Бақырғани “Даруйшларның сұхбатында”, “Даруйшлар”, және 

“Даруйшларның ичинда” деген бір пара өлеңінде сопылар 

қауымдастығындағы дәруіштерге сипаттама береді. “Дәруіш” сөзі парсы 

тілінде қайыршы, кезбе деген мағынаны білдіреді.  

 

                      Ким бар даруйшка тең түш, 

                      Андин угран ақыл хуш, 

                      Шауық шарабы болұр нұш, 

                      Даруйшларның ичинда. 

                      Шиблий, Жунайд, Байазид, 



                      Алам оларға мүрид. 

                      Барча түмен мың заһид (тақуа) 

                      Даруйшларның ичинда,– [49,18 б.] 

 

деп ІХ-Х ғасырларда өмір сүрген Шиблий, Жунайд Бағдади, Баязид 

Бистами сияқты сопылықтың негізін салушыларды атап, дәруіштердің 

баршасы оларды өздеріне ұстаз санайтынын баяндайды. 

С. Бақырғани бір хикметінде: 

 

Қачан болғай уасалың жамалыңны көрсам ман, 

Мансұр йаңлығ болубан, дарда мәжилис құрсам ман,– 

 

[49,26 б.] деп, 858-922 жылдары өмір сүрген ақын Мансұр Әл-Халлажды 

үлгі етеді. “Анал хақ” деген өлеңнің мағынасын түсінбеген дүмшелер 

ақиқаттың ақ жолына жеткен ғұламаны “Мен Хақпын, Құдаймын” деп айтты 

деп, дарға астырған. Қожа Ахмет Ясауи де өз хикметтерінде: “Мансұр сифат 

башим бериб ғашық дардинда,” [48,144 б.] “ Ғышқ бабида Мансұр сифат 

болдым мана” [48,153 б.] деп, Мансұр есіміне оралып отырады. С. Бақырғани: 

 

Салим болып, софы болып Жунайд йаңлығ, 

Халықны қойыб, Хаққа йансам Зун-нун йаңлығ, 

Нафсини басыб, қаһар қылсам Хасан йаңлығ 

Азизларға мутабағат қылғым келур,– [48,28 б.] 

 

деген өлең жолдарында сопылық ілімнің негізін салушы ғұламаларға 

ұқсағысы келетіндігін мәлімдейді. 

Ақын “Даруйшлар” деген өлеңінде сопылар бейнесін көз алдыңа 

келтіреді: 

 

                      Асалары илкинда (қолында), 



                      Химмат қоры белинда, 

                      Маулим йады көңлинда, 

                      Аллаһ дикан даруйшлар. 

                      Көзда йашлары ақыб, 

                      Даргаһ қапұғұн ачыб, 

                      Мехнатха тизин чөкүб, 

                      Қаршу тұрған даруйшлар 

                      Бир-бирлан сыр сөзлар, 

                      Мұң бирла хикмат түзар, 

                      Ышық бирла жаһан гезер, 

                      Баңзы (жүзі) сарық даруйшлар. 

                      Арслан миниб йелурлар, 

                      Йылан қамчы қылұрлар, 

                      Башын кирпичка қойыб, 

                      Тизин құчқан даруйшлар [49,24 б.]. 

 

Бұл хикметте көңілінен Алла жады кетпеген, қиындықтың бәріне төзген, 

жайлы тұрмыс-тіршіліктен безіп, жаһан кезген дәруіштерді тіпті “арыстан 

мініп желер, жыланды қамшы қылар” деп әсірелеп суреттейді. 

Әбубәкір Кердері өзінің “Надан сопылар хақында” деген өлеңінде надан 

сопылар мен нағыз сопылардың қандай болатындығын салыстыра келіп, 

сопыларға ғалымдық, шыдамдылық тән екенін айтады. Ал осы шығарма С. 

Бақырғани туындысымен үндес. Салыстырып көрелік. Ә. Кердері: 

 

Сопылық деген ауыр жол, 

Ұстап жүрсең – тәуір жол. 

Сопылықты іздесең, 

Оқыған көп ғалым бол. 

Атқан оққа төзгендей, 

Қара тастан қалың бол,– 



 

деп, нағыз сопыға тән мынадай сипаттарды жыр етеді: 

 

                      Хазіреті Расул шағында, 

                      Талай сопы болыпты. 

                      Жұмсақ тілді, нұр жүзді 

                      Разы қылған халықты... 

                      Пендеге зарар етпеген, 

                      Күндіз-түні зар жылап, 

                      Дүние қуып кетпеген. 

                      Пірлерінің алдынан, 

                      Көлденең кесе өтпеген. 

                      Сол секілді сопылар, 

                      Сопылықты тамамдап, 

                      Жартысына жетпеген. 

                      Аллаға ғашық, дос болған, 

                      Шайтанменен қас болған. 

                      Бір қасық ішкен қара су, 

                      Он күніне ас болған. 

                      Тәкаппарлық ойламай, 

                      Көңілі оның сап болған. 

                      Дүния сөзін сөйлемей, 

                      Аузына салған тас болған,– [52,115 б.]. 

 

Ақынның бұл толғауынан “жұмсақ тілді, нұр жүзді, күндіз-түні зар 

жылап, Аллаға құлшылық қылушы, дүние қумаған, пірлерінің алдынан кесе 

көлденең өтпеген, Аллаға ғашық, дос, аз тағамға қанағат етуші” нағыз сопы 

бейнесін көреміз. Енді Сүлеймен Бақырғани хикметтеріне назар аударалық: 

 

Намаз қылған арығ (асыл) йүзлик, 



Тили йұмшақ, шырын сөзлик, 

Бинамаз тоңыз йүзлик, 

Көмбаң гөрка өлар болса,– [49,25 б.] 

 

Аңдап қараған кісіге екі ақын жырларындағы теңеулердің үндестігі 

бірден байқалады. 

Шәкәрімнің “Иманым” деген өлеңін оқып қарасақ, жүрегі таза, кәміл 

мұсылман, нағыз сопының бейнесі көз алдымызға келеді: 

 

                      Анық асық – әулие, 

                      Кереметке сол ие. 

                      Жаны құрбан жарына 

                      Керексіз өзге дүние. 

 

                      Жарынан бөлек жаны жоқ, 

                      Табатын басқа жары жоқ, 

                      Асықтан аяп қалатын, 

                      Иманы, малы, ары жоқ. 

 

                      Жарының жаны – жандары, 

                      Жалынға жанбас тәндері. 

                      Дозақтың отын өшірер, 

                      Жүректен аққан қандары. 

 

                      Шын қасиет соларда, 

                      Дегенім қате болар ма ? 

                      Құбылма мінез, тайғақ ой, 

                      Екі сөз болмас оларда. 

 

                      Тасбиық, сәлде, жайнамаз, 



                      Тастамасаң қыс пен жаз. 

                      Жүрегің болса тайғақ саз, 

                      Сопысынып қылма наз [75,241-242 бб.].  

            

Сүлеймен Бақырғани кейбір хикметтерінде өмірдің өткіншілігін, бұ 

фәнидің жалғандығын жырлайды. Өмірден пайғамбарлар да, небір ұлылар да 

өтті, соларды ойлап, сен де ғибрат алмаймысың деген ойды түйіндейді. Ақын: 

 

Қани ол мың йашаған Адам ұғлы, 

Мың да үч йүз йыл ғұмры болған Нұх наби? 

Төрт мың төрт йүз йашаған Лұқман қани, 

Бу адамлар қайда барды санамасмусан? 

Қани ул ғалам фақыры Расулаллаһ, 

Қаб қаусайн изиси Халилуллаһ, 

Мурсаллар ұлығы Халилуллаһ, 

Шафағат изи саңа бақмазмусан?– [49,19 б.] 

 

дей келіп, ары қарай Расулаллаһтың төрт шадиярын: Әбубәкір, Омар, 

Оспан, Әлилердің және Мұхаммед пайғамбардың жиендері Хасен мен 

Хұсайындарды жоқтайды: 

 

Қани ол Абубакир уа Умар, Усман, 

Қани ол Асадулла Әли Арслан, 

Қани ол Амидулла Хасан, Хусайн, 

Кербала шаһидика бақмазмусан? [49,19 б.] 

Кәрі ғана өліп, жігіт өлмейді деп айтпа, көптеген жігіттер кәрілікке 

жетпей кетер, уақыты жетсе, ажалға еш нәрсе тоқтау бермес, сондықтан 

жігіттік шақтағы өлімнен де қорқу қажеттігін еске салады. 

Қожа Ахмет Ясауи 60-хикметінде дүниеге көзі тоймай, ақырында жер 

жұтқан Қарун да (қазақ аңыз, ертегілеріндегі Қарынбай), зұлым патша 



Фирғауын, һаман да, Фархад, Шырын сияқты ғашықтар да өмірден өтті, 

бәрінің ғұмыры Хақ тағаланың пәрменінде деген ой-пікірді түйіндейді: 

 

Бұ дүнийаға бина қойған Қарун қани, 

Дағуа қылған Фирғаун бирла һаман қани, 

Уамық, Ғазра, Фархад, Шырын, Мажнүн қани, 

Қаһар айласа бир лахазда йексан қылұр [48,218 б.]. 

 

Хұсам Катибтің “Жұмжұма” дастанынан мынадай жолдарды оқимыз: 

 

Қайда кетті, мыңдаған пайғамбарлар, патшалар? 

Қайда Адам (пайғамбар), қайда Нұх пен Хәлилдер? 

Мәңгі қалмас (ешкім) кейінге (өлмей) ол анық. 

Қайда Сафуан, қайда Жәмшид, 

Қайда Хұсрау, Шырын, Зұлқарнайндар, 

Қайда Дақиянус, Йелдад, 

Қайда Намруд пен Фридун? 

Қайда кәні Рүстем мен Асфандияр? 

Қайда Яхуд, Наушаруан билеуші? 

Қайда ол Махмуд дін патшасы Ғазнауи? [28,254 б.] 

 

Ислам дәуіріндегі әдебиеттен бастау алған осындай сарын қазақ ақын-

шайырларының да шығармаларынан көрініс береді. Мәшһүр-Жүсіп 

Көпейұлы: 

 

                    Әулие Ғайинт, Ал – Ағзам олар да өтті, 

Нақшыбанды, Баһауаддин олар да өтті, 

Қожа Ахмет Түркістанды қылып Отан, 

Дүниеден сондай ерлер өтіп кетті. 

Ғұмар, Нәсхи, Ғұлама Таптазаны, 



Ғазалы, ол Мүрсейіт, Шәріп кәні?! 

Мәснип, Умшахилар – бәрі де өтті, 

Дариға, көрмей қалдық, біздер әні?– [90,186 б.] 

 

деп өкініш білдіреді. 

Сүлеймен Бақырғани өлеңдерінде тозақ пен жұмақтың сипаты беріледі. 

Діни әдебиеттерде тозаққа зекет бермегендер, ғайбат айтушылар, зинақорлар, 

тоба етпегендер, өтірік ант берушілердің т.б. айдалатындығы айтылады. 

Жүрегі, ниеті таза, қайырымды, иманды, ешкімге жаманшылық жасамайтын 

жандардың орны жұмақта лінеді. С. Бақырғанидың “Сегіз ұжмақ сифатлары” 

деген өлеңінде ежелгі әдебиет дәстүріне тән суреттеулер бойынша бейіштің 

сарайлары қызыл жақұт, гауһар, лағыл, маржан, ақықтан, ал ғашық құлдар 

кіруге арналған есігі нұрдан жаратылғандығы суреттелген. Киген киімінің 

сыртынан қараса, іші көрінген күн жүзді хорлар бейнеленеді. Жебірейіл 

періште жұмақтағы су, сүт, хамыр (шарап), бал ағатын төрт арықтан сақилық 

қылады. Ұжмақ ішінде бір қадамында бес жүз жылдық жолды аттайтын, 

райханды оттап жүрген сансыз пырақтың бірі Хақ пәрменімен Мұхаммед 

пайғамбарға бұйырғандығы, осы пырақтарды Хаққа ғашық құлдар мініп, 

құстай ұшатындығы жайлы айтылады: 

 

Ужмах ичра төрт арықдүр билкил аны, 

Мұнда тоба қылғанларға ичрур аны, 

Тобасыздар ол арықдин ичмас уәли, 

Аңа ичрур заһар-заққум шарбаты бар,– [49,9 б.] 

 

деп тамұқ ішіндегілерге керісінше, заһар-заққұм сусыны 

бұйыратындығын, дозақ азабынан қорыққандықтан адам баласы жамандық 

атаулыдан безіп, тек жақсылыққа, имандылыққа ұмтылуы қажеттігін 

насихаттайды. 



С. Бақырғани дидактикалық сарындағы өлеңдерінде ақыл-кеңес, 

насихат айтады. Кейбір хикметтерінде адам бойындағы жағымсыз мінездерді 

сынайды. Дүниеқоңыздықтан, тойымсыздықтан аулақ болу туралы: 

 

Ай, Адам ұғлы, дин ириси, 

Динниң асбабны құрмасмусан? 

Икитлик күчи бирла дүнийа қудың, 

Йетиб емди ұзғу болды, қоймасмусан? [50,19 б.] 

 

немесе: 

Хажат ермис бұ дүнийаны мұнча йығмақ, 

Бұ хасис дүнийа үчүн мұнча билмак,– [49,19 б.] 

 

дейді. Халқымызда “Ұлық болсаң, кішік бол” деген нақыл сөз бар. Ақын 

менмендік, тәкаппарлық сияқты қасиеттерден безуді уағыздайды: 

 

Шайх ман деп ұстұн орұн отырмағыл, 

Мағрұр болыб диниң нафсика сен бермакил, 

Өзиңни халиқдан артық һәм көрмагил, 

Ұлұғлықты Хақға саза көрмиш керак… 

Манманликти өзиңга изгу санама, 

Халқа ичра халықға захмат сен тикурма [49,21 б.]. 

 

Мұхаммед пайғамбардың хадистерінің бірінде: “Сабыр мен төзім – 

тәңіріден, асығу – шайтаннан,”– [71,27 б.] дегеніндей, ақын хикметтерінде 

сабырлы болуға, Алла берген дәулетке шүкіршілік қылуға шақырады: 

                         

Келиң, достлар, бұ дүнийада сабыр қылың, 

Хұда берган нығматларка шүкүр қылың [49,20 б.]. 

 



Сабырлық – сопының кемелдену жолында кездескен қиындықтарға 

төтеп беруі. Сабырлық, төзімділік, шыдамдылық әрбір жанға ең қажетті 

қасиеттерден саналады. Шортанбай: 

 

Сабыр қылсаң жетерсің, 

Құданың болса берері. 

Он сегіз мың ғаламды 

Құдіретімен жаратқан, 

Құдайдың қалай шебері,– [99,78 б.] 

 

десе, Шәкәрім:  

   

Сабыр деген – әр іске шыдамдылық, 

Қатты керек адамға бұл бір қылық. 

Қолы жетпей талай жан ізденеді, 

Осыдан кеп шығады адамшылық,– [101,129 б.] 

 

деген ойды түйіндейді. Сүлеймен Бақырғани: 

Ұғұл-қызың илим үгрансун бер ұстазға, 

Сажда қылып, иликиңни ұр михрабка, 

Бир күн барарсын қылдан ничка ол сиратға, 

Келиң, достлар, Хаққа құллық қыла көриң,– [49,27 б.] 

 

деген өлең жолдарында білім алуды насихаттайды. 

Шарап – сопылық поэзиядағы астарлы бейнелеу тәсілінің бірі. Шарап 

ішу – бұл Алла тағаланың рақымымен ең жоғары ғашықтық жағдайына жету. 

Шарап пен шамшырақ кейде сопының хақиқатқа жеткен жағдайы саналады. 

С. Бақырғани шарап ішу туралы: 

 

Фарман болғай, йа, Ризуан құлларымға, 



Сақи ман, ман достлар шараб ичсун тиу. [49,22 б.] 

 

Үшбу ышық шарабиндин емди ичиб, 

Мұнда адам болыб, анда йеткум келур,– [49,26 б.] 

 

деп жырлайды.  

Ортағасырлық әдеби шығармалардың бәрін шағатай тілінде жазылған 

деп қабылдау дағдыға айналған. Ғалым А. Аманжоловтың көрсетуінше, 

“Шағатай тілі дегеніміз – Шыңғыстың екінші ұлы Шағатай ұлысына енген 

Орта Азия, Жетісу және Шығыс Түркістан жерінде кең тараған жазба әдеби 

түркі тілінің тұспалды атауы ретінде ХІV ғасырда пайда болды. Түркітану 

әдебиетінде “шағатай тілі” (немесе сыңаржақ ұсынылған “ескі өзбек тілі”) 

деген термин Ақсақ Темір мирасқорлары заманында өз дамуының 

классикалық түріне жеткен, ХІV-ХVІ ғасырлардағы ортаазиялық әдеби 

“түркі” тілін көрсетеді. 

“Шағатай” тілінің ХІ-ХІІІ ғасырлардағы шығыстүркістандық түркі 

әдеби тілімен бір ізден талмай жалғасуында ешқандай дау  жоқ” [102,74 б.]. 

ХІ ғасырдың басында Сырдария өзенінің төменгі ағысында оғыз 

тайпалары өмір сүргені белгілі. Олар Орта Азияның қақ ортасына жылжыған 

кезде олардың орнын қыпшақтар басады. Қыпшақтар Сырдария, Қаратау 

бойындағы қалаларды өздеріне бағындырады. Маңғыстау мен оған таяу 

жатқан аудандарды алғаннан кейін қыпшақтар  Хорезмнің теріскей шебіне 

жетеді. 

Ғалым Э.Н. Наджиптің ұйғаруынша, Ясауи тілін ХІІ ғасырдағы оғыз-

қыпшақтар тіліне сәйкес келеді деп есептеуге болады [86,56 б.]. Дегенмен, 

қыпшақ тілінің әсері басым. Ясауи хикметтеріне тән тілдік дәстүр ары қарай 

оны ізбасарларының, атап айтқанда, Бақырғани (Хакім Ата) өлеңдерінде 

жалғасын тапты. 

Р. Сыздықова “Ясауи “хикметтерінің” тілі” деген еңбегінде атақты 

түркітанушылар П.М. Мелиоранский, К.Г. Залеман, С.Е. Малов, А.К. 



Боровков, А.Н. Кононовтардан бастап, Ә. Нәжіп, Н.А. Баскаков, Ф. Көпрүлү 

сияқты ғалымдардың пікірлерін зерделей келе, Ә. Нәжіптің Ясауи тілінің 

негізі – қыпшақ-оғыз әдеби тілі деген тұжырымын қуаттайды [18,92 б.].  

Ал ақын туындыларының тіліне байланысты ғұлама ғалым В.В. 

Бартольдтің Ахмет Ясауи хикметтері сияқты Хакім Ата шығармаларының 

тілінің қарапайымдылығы қалың көпшілікке арналғандығынан деген пікірінің 

кім-кімді де ойландырары сөзсіз [103,114 б.]. Бұл тұрғыдан келгенде біз Ясауи 

және оның шәкірті Бақырғани шығармаларының тілі жатық, жергілікті 

қыпшақ тайпаларының тілінде жазылған деп санаймыз. Ал бұл нұсқалардың 

құндылығы тілінің біздің заманымызға жақындығында, көтерген 

мәселелерінің кемелдігінде болып табылады. 

“Диуани хикмет”, “Бақырғани кітаптарының” тілінде, түрік тілдерімен 

қатар, араб, парсы сөздері де кездеседі. 

Зәмзәгүл Жуынтаева көне қыпшақ тіліндегі ескерткіштерде “мен” 

сөзінің екі рет қайталанып келетінін, бірінде, жіктеу есімдігі есебінде, 

екіншісінде, жіктік жалғауы ретінде кездесетіндігімен түсіндіреді. Сөз 

соңында буын санын толтыру үшін ә-дауысты дыбысының қайталанып келуі 

– ертеден келе жатқан әдіс екенін, ә-дыбысы қолданылатын сөздің екі буынды 

болып, ұйқасқа бір буын жетпей қалатынына ерекше мән береді [104,22 б.]. 

С. Бақырғанидың “Бибі Мариям” дастанында: 

 

Талақ берди дүнийага, 

Қадам ұрды қағбаға, 

Тағат қылды Маулимга, 

Түнлар ойағ тұрды-ә,– [17,63 б.] 

 

деп әрбір шумақтың соңғы тармағында екі буынды етістіктер: бер-ди-ә,  

ер-ди-ә (еді), тұр-ды-ә, кел-ди-ә, бол-ды-ә, те-ди-ә (деді), кеч-ди-ә (кешті) ә-

дыбысының тіркесуі арқылы ұйқасып келіп отырады. 



Н. Келімбетов ежелгі түркі батырлық жырларының үлгісі ретінде бізге 

жеткен өлеңдердің он екі жолдан немесе он екі тармақтан тұрғандығын, мұнда 

көне түркі поэзиясының “көг” деп аталатын ұйқас түрі қолданылғанын, белгілі 

ретпен топтасқан үш шумақтың әрқайсысы төмендегідей түрде ұйқасатынын: 

а-а-а, б-б-б, в-в-в, ал өлеңнің төртінші жолдары ә-ә-ә түрінде өзара ұйқасып 

жататынын көрсетеді [51,153 б.]. 

С. Бақырғани хикметтері де ұстазы Ясауи шығармалары сияқты көбіне 

зікір қызметіне арналып шығарылғандықтан белгілі бір әуенмен айтылған. 

Негізінде әдебиеттану ғылымында төрт тармақты шумақ қолданылатын өлең 

түрі мурабба деп аталады. Мурабба парсы тілінде тең бүйірлі төртбұрыш, 

шаршы мағынасын білдіреді. Ұйқас кестесі аааб, вввб, гггб болып, кей 

хикметтерде өлең шумағының төртінші тармағы түгелдей қайталанып келеді. 

Ахметбек Ақбота өзінің “Қожа Ахмет Йассауидің шығармашылығы” 

деген зерттеуінде ақын шығармаларының ерекшелігі ретінде хикметтердің 

әуендік ырғақта айтылуына мүмкіндік беретін “мәнә”, “әрміш” сияқты жай 

редифтермен (қайталамалармен) қатар, күрделі бір тармақтық редифтердің 

қолданылуын атайды: “Йассауидің тармақ көлеміндегі редифтерді 

қолдануында бір өзіндік заңдылығы бар: ақын қайталама тармақты бірінші 

шумақта міндетті түрде екінші, төртінші тармақтарда береді де, осы тармақ 

хикмет бойында шумақтың қайырма, яғни төртінші тармағы болып отырады” 

[105,142 б.]. Осындай өлең құрылысы С. Бақырғани шығармаларында да 

сақталады. 

С. Бақырғани хикметтері өрілген ұйқас үлгісінде Абайдың 

ақындығының алғашқы адымында жазылған “Иузи-раушан, көзі-гауһар” деп 

басталатын өлеңі мен “Білімдіден шыққан сөз” деген өлеңі жазылған: 

 

Жүрегі – айна, көңілі – ояу,              (а) 

Сөз тыңдамас ол баяу,                      (а) 

Өз өнері тұр таяу,                             (а) 

Ұқпасын ба сөзді тез.                       (ә) 



 

Әблет басқан елерме,                        (а) 

Сөзге жуық келер ме,                        (а) 

Түзу сөзге сенер ме,                           (а) 

Түзелмесін білген ез ?  [93,83 б.]      (ә) 

 

Арабтан иран, шағатайға жайылған бұл дәстүрлі ұйқас Шәкәрім 

поэзиясында кең көрініс тапқан: 

 

Қанша жарық нұр құйсам,                 (а) 

Хақиқаттан сыр құйсам,                   (а) 

Өршеленер су құйсам,                      (а) 

Нәпсі деген оты бар ,– [13,168 б.]    (ә) 

         

немесе: 

 

Жардың сөзін Құран қыл,                      (а)  

Дүние құмар өзімшіл,                            (а) 

Нұр таба алмас анық біл,                      (а) 

Шатақ дін мен заңнан без [13,229 б.]  (ә) 

 

және: 

 

Көбі мен істеген ісім,                                 (а) 

Бұрын көрген бұл бір түсім,                      (а) 

Тазарған соң сонан ішім,                           (а) 

Дедім мен “Астапыралда”,– [13,198 б.]  (ә) 

 

деп, соңғы тармақ өлеңнің өн бойында қайталанып отырады.  



Қысқасы, зерттеу объектісі болып отырған автор шығармаларында 

осындай ұйқастың түрлерінің кездесетінін, оның жоғарыда айтылғандай 

сопылық әдебиеттің мазмұнын ашуға қызмет ететінін айта отырып, ғұлама 

ақынның ізгі ойлары бүгінгі оқырман көңілінен де шығатындығына шүбә 

келтірмейміз. Өйткені С. Бақырғани – өз заманы тудырған, қалыптастырған 

түркі халықтарына ортақ ақын. Оның әдеби мұраларының адамзат баласын 

ізгілікке, имандылыққа шақыратындығына дау жоқ. Ақын шығармаларының 

өміршеңдігі де, өзінен кейінгі түркітілдес елдердің, соның ішінде сопылық 

бағыттағы қазақ ақындарының шығармашылығына тигізген игі ықпалының 

рухтылығы да осында.  
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