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2.3 “Ақырзаман кітабының” кейінгі ақындар мұрасына тигізген ықпал-әсері  

   

Ислам дінінде адамзаттың басына бір келуі мүмкін ақырзаман жайлы болжам айтылады. 

Діни әдебиеттерде ақырзаман белгілері пайымдалады. Ақырзаман – дүние-тіршіліктің мерзім-шегі 

бітетін уақыт, оның қашан болатындығы бір Аллаға мәлім делінеді. Ақырзаман болғанда Исрафил 

сүрін үрлеп, жер-көкті қара түтін қаптап, тіршілік иелерінің бәрі түгел өліп бітеді. Ақырзаманнан 

кейін Алла пәрменімен Исрафил сүрін екінші рет үрлегенде, өлі тәндерге жан кіреді, өлгендер 

тіріліп, бәрі Махшар алаңына жиналады. Бұл қиямет күнінде пенделердің амал дәптерлері 

тексеріліп, соған лайықты тиісті орнын алады.  

Қасиетті Құранның “Кеhф” сүресінде: “Қиямет күні тауларды жүргіземіз де, жерді жап-

жазық көресің және де адам баласын, олардан ешкімді тастамай жинаймыз. Олар Раббыңның 

хұзырына қатарланып келтіріледі. Оларға: “Бастапта жаратқанымыз тәрізді келдіңдер, тіпті 

сендерге бір уәделі мерзім белгілемедік деп ойладыңдар” (делінеді). Ғамал дәптері алдарына 

қойылады. Сонда күнәкарлардың, одан қорыққанын көресің. Олар: “Абырым-ай! Бізге нендей 

өкініш! Мына Кітапта, кішкенені де, үлкенді де тастамай-ақ түгендепті”,– дейді. Сондай-ақ олар 

істегендерін дайын түрде табады. Раббың ешкімге әділетсіздік қылмайды”,– [131,67  б.] деп 

жазылған.  

Ақырзаман, заман ақыр туралы түсінік ерте замандардан бері қалыптасқан, дүниедегі ірі 

діндердің (ислам, христан, иудей т.б.) бәрінде бар. Мұсылман дінінде ақырзаман туралы ұғым 

құдайдан қорқу қағидасымен байланыстырылады.  

Сүлеймен Бақырғанидың халық арасына кең тараған кітаптарының бірі – “Ақырзаман 

кітабы”. Бұл кітап 1847 жылы Қазанда алғаш рет жарияланған. 1855-1864 жылдар аралығында он 

жыл ішінде 9600 данасы басылған екен. “Ақырзаман кітабын” Е.А. Малов 1897 жылы Қазандағы 

Император университеті баспаханасынан жарық жарық көрген “Известия общества археологии, 

истории и этнографии” (том XІV. вып.1) деген жинақта орыс тіліне аударып, түсініктерімен 

жариялайды. Е.А. Маловтың мақаласынан қазақ халқы ғана емес, түркі халықтарының да арасына 

танылған кітаптың мазмұн-мәнін теріске шығара отырып, Мұхаммед үмбеттерін христиан дініне 

уағыздағысы келеді. “Бұл кітаппен толық танысып шыққаннан кейін, біз кітап өзінің ішкі мазмұны 

мен сыртқы формасы жағынан болсын ерекше назар аударуға тұрмайды деген қорытындыға 

келдік,”– [19,38 б.] деп бағалайды. 

“Ақырзаман кітабы” сонымен бірге “Тақи ғажап” деген атпен де танылған. Дастан 49 

шумақтан тұрады. Әрбір шумақтың соңғы тармағында “Андын артық тақи ғажап даңлары уар 

(таңдары бар)” деген жол қайталанып отырады. Классик жазушымыз Сәбит Мұқанов “Өмір 

мектебі” романында өзінің молдадан оқыған кітаптарының бірі ретінде “Тақи ғажапты,” яғни 

“Ақырзаман кітабын” да атайды. 

Сұлтанмахмұт Торайғыров “Өлең мен айтушылары” (1913) деген мақаласында: “Сендердің 

мақсаттарың қазаққа жан кіргізу болса, бұларың лаққандық, әдебиеттің не екеніне түсінбегендік, 
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тым болса “Тақи ғажапты” оқып шықпадыңдар ма? Онда да айтады: “Тажал деген біреу шығып, 

халықты күрілімен, дүрілімен ерте алмайды, әншісі, сырнайшы, сауықшысымен қызықтырып 

ертеді” дегенді көрмедіңдер ме? Қысқасы, бір халықтың әні кетсе, әдебиет жесір қалады, сәні 

кетеді, сәні кетсе, жаны кетеді. Қазақты жансыз ағаш қылып, отқа жаққыларың келмесе, әнді 

сақтаудың қамын қылыңдар”,– [132,263 б.] деп жазады. “Тақи ғажаптың” мол танылғандығына 

дәлел ретінде осы үзіндіні келтіріп отырмыз. 

Х.З. Ақназаров “Философия тарихынан дәрістер курсы” деген оқу құралында: “Зар заман 

идеясы орта ғасырдағы ақындардың шығармаларында қалыптасып, ХVІІ-XІX ғасырларда дами 

түсті. Өзбек ақыны С. Бақырғани “Ақырзаман” деген кітабында сол идеяның негізін салды. 

Бақырғани патриархалдық-феодалдық тәртіптерді жақтады. Оның пікірінше, ақырзаманның 

белгілері: феодалдар өздерінің бұрынғы артықшылық белгілерінен айырылады, кедей мен 

құлдары өздерінің қожасымен тең болады. Бақырғани өзбек халқының өміріндегі жаңалық 

атаулының бәріне қарсы шықты. Тіпті өз заманындағы болмашы жаңалықтарды ол ақырзаманның 

жақындауы деп түсінеді”, – [133,74 б.] деген ойды айтады. 

Бұл пікірде ХІІ ғасырда өмір сүрген С.Бақырғани шығармалары түркі халықтарына ортақ 

мұра ретінде қарастырылатыны ескерілмеген және кеңес дәуіріндегі зерттеулердің ықпалы 

байқалады. 

Ортағасырлық түркі ескерткіштеріне тән дәстүр бойынша, әрбір шығарманың соңында 

авторы көрсетіледі. Қазандағы Император университеті баспаханасында 1906 жылы жарық көрген 

“Ақырзаман кітабының” соңында:  

 

Құл Сүлеймен тағат қылғыл, ғафу қылғай, 

Ахыратда тағат бірлан рахым қылғай,– [134,16  б.] 

 

деп, бұл шығарманың авторы Құл Сүлеймен екендігі айтылған. 

Е.А. Малов жоғарыда аталған мақаласында 1889 жылы Қазанда жарық көрген Мүскін Әли 

Шүкіри деген автордың “Замму назир кітабы” атты еңбегінен “Ақырзаман кітабы” туралы 

мәліметтерді келтіреді. Мүскін Әли: “Ай, йаранлар, бұ китабни тасниқ қылған Құл Сүлейман диуб 

бизка масмұғ булған, Бақырғани диуб мұнда машһур булған”,– [19,26 б.] деп бұл кітапты жазған 

Құл Сүлейменнің мұнда Бақырғани деген атпен белгілі болғандығын мәлімдейді. “Тақи ғажап” 

яғни “Ақырзаман” кітабының авторы ретінде шамамен 1730-1815 жылдары өмір сүрген татар 

ақыны Ғабдурахим молданы, “Отыземен” ауылының тұрғыны, санаушылар болған. Бірақ кітапта 

араб, парсы сөздерімен бірге кездесетін көне түркі тіліндегі Уган (құдай), чағыр (шарап) сияқты 

сөздердің болуы  кітаптың ХVІІІ-XІX ғасырларда емес, көне заманда жазылғандығын дәлелдейді. 

196 тармақтан тұратын дастанның мазмұндық желісі төменгідей оқиғаларды құрайды: 

        – Ақырзаман белгілері; 

        – Тажал мен Меһдидің күресі; 
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        – Махшар күні; 

        – Мұхаммед пайғамбардың өз үмбеттерін тозақ отынан құтқаруы. 

Ақырзаман белгілері жайлы өлеңдер Қожа Ахмет Ясауиден бастап С. Бақырғани, Мөңке би, 

қазақ хандығы дәуіріндегі жыраулар поэзиясы мен зар-заман ақындарына ұласып, кеңес дәуіріне 

дейінгі әдебиетте Албан Асан Барманбекұлының “Ақырзаман” жинағына енген өлеңдерімен 

аяқталатын тәрізді. Тегінде ақындар өздері өмір сүрген заманның келеңсіз құбылыстарының бәрін 

ақырзаманның жақындауы деп түсінген. 

Қожа Ахмет Ясауи 28-хикметінде: 

 

Әулиелер айтқан уәде келер болғай, 

Қияметтің күні жуық болды, достар,  

Ақылды құлдың болғанын білер болғай, 

Ел-жұрттан мейір, шапағат кетті, достар. 

Үлкен-кіші адамдардан әдеп кетті,  

Қыз-келіншек, нәзік жаннан ұят кетті... 

Ақырзаман ғалымы залым болды, 

Ізгі тілегін үзбеген залым болды, 

Алланы айтқан дәруіштің жолы болды, 

Ғажап сұмдық замана болды, достар,– [48,61 б.] 

 

деп толғанды. Сүлеймен Бақырғани ұстазының бұл ойларын “Ақырзаман” дастанында 

былай деп жалғастырады: 

 

Замана ақыры болса, нелер болғай, 

Дүниеге түрлі-түрлі бәле толғай, 

Ғалымдар чағыр ішіп, зина қылғай... 

Сейітзада ғалымдар чағыр ішкей, 

Халал қойып, харам іске харис (құмар) болғай, 

Бахиллар (надандар) харам бірла харис болғай, 

Көп қатындар ерлеріне харам болғай, 

Ислам білмес бадбахытлар (бақытсыздар) шадман болғай, 

Мүміндердің ұлы-қызы есер болғай, 

Кәпірлер ұялмай, мен-мен дегей, 

Одан артық тағы ғажап таңдары бар [134,2-3 бб.]. 

 

Шортанбай “Зар заман” деген өлеңінде: 
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Таңда мақшар болғанда, 

Таразыны аударар 

Зәлімнің қылған күнәсі, 

Әлімнің қылған зинасы [135,233 б.] 

 

деп, Сүлеймен Бақырғани ойларын қайталайды. 

Сексен мың жуһуд пірі болған Тажал шығып, Румға, одан Хорасанға сапар шегіп, Меһдимен 

Бағдад түбінде ұрыс қылғандығы, көктен Иса пайғамбар еніп, Тажалды өлтіргендігі, йажуждар 

(дінсіз тобырлар) шығып, Иса мен Меһди Тур тауына асып, әуеден құстар ұшып, тас атып, 

йажуждарды жоқ еткендігі айтылады. 

Л.И. Климович “Құран туралы кітап” атты зерттеуінде ислам демонологиясында 

қорқынышты тірі жан – Тажалдың барлығына сенетіндіктерін зерделейді. “Ол діни ілімге сәйкес 

мұхиттың ортасындағы ешкім тұрмайтын аралдағы төбеге шынжырмен байланып тасталған, оны 

онда жындар асырап және күзетіп тұрады. Ақырзаман болар алдында Тажал босанып, жер 

бетіндегі өзінің қысқа, бірақ барып-тұрған қырып-жоятын қатал патшалығын орнатады. Осы кезде 

ғана төртінші көктен түсетін Иса ибн Мариям жалғыз өзі немесе Махдидің – Алланың басқа да 

“игілікке жолдаған тіршілік иесінің” көмегімен Тажалдың бүлдіргіш патшалығын жойып, жер 

бетінде исламның тазалығы мен күшін қалпына келтіреді” [136,155 б.]. 

Бұл оқиға Шортанбай ақынның (1818-1881) “Заман ақыр” өлеңінде де көрініс табады: 

 

Тажал шығып, дінді бұзғай,  

Қылышынан қан тамызғай, 

Мұсылмандар анда тұрғай, 

Сол малғұн тәңірмін деп, 

Дау қылса керек-ті. 

Мәди шығып жолығысқай, 

Мұсылманның басын қосқай, 

Тажалменен ұрысқай,  

Тап тұтылмай, Мәди қашып, 

Пайғамбардың көрін құшқай, 

Көрден Ғайса деп, 

Әуез шықса керек-ті. 

Аспаннан Ғайса түскей, 

Мәдименен көріскей, 

Тажалды өлтіріп, 

Ғайса үкімі онда болып, 

Мәдиді иман қылса керек-ті,– [135,238-239 бб.] 
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деп суреттейді. С. Бақырғани дастанында: 

 

Меһди шығып Мекке таба сапар қылғай, 

Мұхаммед рузасына жүзін сүрткей, 

Рузадан әуез шығып, Ғайса дегей, 

Одан артық тағы ғажап таңдары бар, 

Иса енгей тамам түгел тоғыз жүзде, 

Дажалды өлтіргейлер білің анда, 

Меһдиді имам қылғай Иса анда, 

          Одан артық тағы ғажап таңдары бар,– [134,4-5 бб.] 

 

деген жолдардан екі үзіндінің үндестігі аңғарылады. 

Тоғыз жүзде Даббатул-арз (аң) шығып, Құран көтеріліп, Мұхаммед үмбеттері 

налынатындығы, Исрафил Алла пәрменімен сүрін ұрғанда, жер-көктің арасында тірі жандар 

қалмай, Әзірейіл өз жанын өзі алып, Алладан өзге ешкім қалмайтындығы суреттеледі. 

Қырық жылдан соң Исрафил сүрін екінші рет ұрғанда, пенделер жер-жүзіне шығып, барша 

жандар тәндеріне кіріп, Адам баласы жас нәрестедей бас көтеріп, Уған (Алла) қазы болып, үкім 

қылатындығы баяндалады. 

Дастанда “Алланың сүйікті досы, он сегіз мың ғалам пақыры” Мұхаммед пайғамбар ерекше 

сүйіспеншілікпен суреттеледі. Махшар алаңында Жебірейіл бастап келген періштелер, Мұса 

кәлим бастап келген мұрсалдар, Адам Ата – баршасы Мұхамедке тәуап қылып, құрмет көрсетеді. 

Әбужаһил тамұқ азабын тартқандығын айтып, пайғамбардан мейірім тілейді.  

Мұхаммед пайғамбардың ата-анасына көрсеткен ізет-құрметі үлгі етіледі. 

 

Мұхаммед анасына тағзым қылғай,  

Анасының мойнын құшып ана дегей, 

Кішкентайдан жетім қалдым сенен дегей, 

Мұхаммед Абдумүтәлібке бабам дегей, 

Махбұб (сүйікті) жандар көріп ғибрат алғай, 

Малаиктер, пайғамбарлар шадман болғай, 

Одан артық тағы ғажап таңдары бар [134,8-9 бб.]. 

 

Мұхаммед Алладан үмбеттерінің күнәләрін кешуін сұрайды. Алла тағала сүйікті досына 

мейірім етеді. 

 

Үмбетіңе тамұқ харам қылдым дегей, 
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Райхан атты бостандарды бердім дегей, 

Парыз тұтқыл көңіліңді, достым, дегей, 

Одан артық тағы ғажап таңдары бар [134,14 б.] 

  

Дастан соңында Мұхаммед барша Махшар халқын жұмаққа бастайды, хор, ғылмандар қарсы 

алады, барлығын сегіз ұжмақ нұрымен нұрландырады. Халық ауыз әдебиетіндегі батырлық 

жырлар мен ертегілердегідей дастан соңы жақсылықпен, Мұхаммед үмбеттерінің жұмақтағы 

мамыражай тіршілігімен бітуі ақынның Хақ жолындағы мұсылман қауымды Алланың 

жарылқайтындығына деген қапысыз сенімін білдіреді. 

Шәріп Амантай “Қазақ поэзиясында ұлттық идеяның көркем бейнеленуі: генезисі, 

эволюциясы және  трансформациясы” деген зерттеу еңбегінде  Шортанбай өлеңдерінің сопылар 

поэзиясымен сабақтастығының себептерін ұтымды дәлелдейді: “Сонымен, Шортанбай 

шығармаларында қоғам өміріндегі жаттыққа толы жаңалықтардың, дауасы жоқ дерттердің түп-

төркіні де ашық аңғартылады. Ол – Ресейдің империялық саясаты. Егер Ясауи заманында 

Қарахандар мемлекеті тарих тұғырынан тайып, соның соңынша Түркістан мен Мәуреннахр 

аймағының түркілері қарақытай-қидандардың басқыншылық тауқыметін тартып, тым-тырақай 

тозғындаса, Шортанбай кезеңінің кескін-келбеті де осы құралыптас. М. Әуезов зар заманның 

көрнекті ақынын сопылардың “өз мүриті” деген де бір себептен сол орайластықты меңзеп отыр” 

[137,121 б.]. 

Шортанбай “Заман ақыр” өлеңінде қылдай жіңішке, ұзындығы үш мың жылдай сират 

көпірінен өтер пенделер халін суреттейді. Мұнда да үмбеттері үшін зар жылап, Хақтан кешірім 

өтінген шапағатшы Мұхаммед пайғамбар бейнесін көреміз. Құрбандыққа шалған қойың өзіңді 

арқасына салып көтеріп ұшады дейді. Өлеңде одан әрі бейіш пен дозақтың сипаты көрініс табады. 

Сүлеймен Бақырғани дастанда қиямет күнінде Исрафил сүрін алғаш рет ұрғанда, тіршілік 

иелерінің бәрі өліп бітіп, Әзірейіл өз жанын өзі алатындығын айтса, Шортанбай: 

 

Құдайым айтар кім бар деп, 

Әзірейіл айтар мен бар деп, 

Өз жаныңды өзің ал десе керек-ті. 

Бір қанатын жамылып, 

Бір қанатын төсеніп, 

Өз жанын Әзірейіл, 

Өзі алса керек-ті, – [135,241 б.]  

 

деп жырлайды. 

Сүлеймен Бақырғани хикметтерінде де қиямет күні Исрафил сүрін үрлеп, арасат таразысы 

құрылып, пенделердің жасаған қайырымдылығы, күнәсі сұралатындығы жыр етіледі. 
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Исрафил сүрини ұрмақы бар, 

Арасат аламика сүрмаки бар, 

Забанийа фаришталар сұрамақы бар. 

Арасат таразысы құрмақы бар, 

Қадырым қазы болып сұрамақы бар, 

Суалға жауабларны аймақы бар, 

Меним ма көңилүм ичра мұңларым бар [49,9 б.]. 

 

С. Бақырғанидың келесі бір “Келің, достлар, Хаққа құллық қыла көрің”,– деген өлеңінде: 

 

Достарымыз, заманамыз йуық келди, 

Тарса, жұһид, бейдин кафир елка толды, 

Билдим емди, үшбу жаһан ахыр болды, 

Келиң, достар, хаққа құллық қыла көрің. 

Исрафил сурин ұрса көк йарылғай, 

Қорқынычдин пайғамбарлар тизин чөккай, 

һайбат бирла ол Азираил саңа келкай, 

Келиң, достар, Хаққа құллық қыла көрің”,– [49,27 б.] 

 

деп толғайды. Ақын заман ақыры болып, елге дінсіз кәпірлер толып, ажал уақыты 

жақындады деп, Хаққа құлшылық етуге шақырады. 

Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы шығармаларында да заман ақырда, қиямет күнінде болатын 

оқиғалар суреттеледі: 

 

Бір күні сүрін тартар Исрафил, 

Болғаны сүрін тартса, заман ақыр. 

Тау мен тас, ой мен шұңқыр бірдей болып, 

Болады жердің жүзі айдай тақыр. 

Дүниеде өлмей қалмас ешбір пенде, 

Басқалар бір құдайдан болар мүрде [100,285 б.]. 

 

Дастанда ақын Исрафил сүрін екінші рет тартқанда, жанның бәрі тіріліп, Махшар алаңына 

айдалатындығын сипаттайды. 

 

Алланың пәрменімен тірілер жан, 

Болады  бұрынғыдай жұмыла ғалам. 
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Әр кісі көр басында шығып тұрар, 

Тірілмей әркез қалмас ибн адам. 

Баршасы инси-жанның бас көтерер, 

Бір аттың тұяғынан мың кісі өрер. 

– Махшарға халайықты айдаңыз,– деп, 

Алладан періштеге әмір келер. 

Мәліктер қолына алып күрзілерін, 

Махшарға халайықтың айдар бәрін. 

Ол күні халайықты қайғы басар, 

Еш пенде бір-бірінің білмес халін [100,287 б.]. 

 

М. Әуезов өзінің зерттеу еңбектерінің бірінде зар заман сарыны Асанқайғы мен Бұқар 

жыраудан басталатындығы жайлы ой түйеді. Асанқайғы Жәнібек ханға: 

          Ай, Жәнібек, ойласаң, 

Қилы-қилы заман болмай ма, 

Суда жүзген ақ шортан 

Қарағай басын шалмай ма, 

Мұны неге білмейсің? – [53,24 б.] 

 

деген екен. Бұхар жырау (1685-1777) Асанқайғы дәстүрін төмендегіше жалғастырады: 

 

Ай, заман-ай, заман-ай, 

Басты мына тұман-ай, 

Істің бәрі күмән-ай, 

Баспақ, тана жиылып, 

Пәни болған, заман-ай. 

Құл-құтандар жиылып, 

Құда болған, заман-ай. 

Азаматын құлатып, 

Ел толыққан, заман-ай. 

Мына заман қай заман,  

Толқып жатқан заман-ай. 

Арғымақ жалсыз, ер малсыз, 

Алланың аманаты болған жан 

Қалай алар болжалсыз [138,50 б.]. 

 

Дулат ақын (1802-1874) өз толғауында: 
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“Қарызға кірген жақсылар 

Ашылмасын көзің”,– деп, 

Сол себептен қорқамын 

Заманақыр болар деп. 

Енді мынау сұм заман 

Келе жатыр жақындап. 

Тез-тез өтіп барады  

          Жаз бен қыстың арасы,– [139,119 б.]  

 

деген өлең жолдары арқылы өзгерістердің тууын ақырзаманның жақындауы деп түсінеді. 

М. Әуезов “Әдебиет тарихы” деген зерттеуінің VІІ бөлімі зар заман ақындарына арналған. 

“Зар заманның орта буынынан бері қарай дін сарыны біздің әдебиетте жылдан жыл өткен сайын 

үлкенірек орын алады. Басы Шортанбайдан басталған діншілдік, ХІХ ғасырдың аяғына келгенде 

толып жатқан дін қиссаларына келіп соғады”, – [87,212 б.] деген тұжырым жасайды. “Зар заман 

ақындарының ішінде дін сарынын шығарып, дін мейманалығын көп ұсынатын” ақын ретінде Ы. 

Алтынсаринды атайды. Бұған педагог-ақынның: 

 

Жаратты неше алуан жұрт бір құдайым, 

Тең етті бәрімізге күн мен айын.  

Адамның адам біткен баласымыз,  

          Қайсың бөлек тудың деп айырайын,– [140,10 б.] 

 

деп басталатын “Өсиет өлеңдері” дәлел. “Өмір деген бес күндік кетер өтіп” деп, бұл фәнидің 

жалғандығын ескертіп, тірлікте адам баласын бір-біріне қарасып, көмектесуге шақырады. Дәуіт 

тоба қылады, содан соң отыз ұлына татыр Сүлеймен патша туды дейді. 

Ескендір мәңгі суын әкелуге уәзірі Қыдыр Ілиясты жұмсайды. Бір адамға жолығып, жөн 

сұрасады. Ол өлмеске талап етіп, суды ішіп, неше жыл өмір сүріп, өз жаны мен денесінен өзі безіп, 

құдай-тағаладан өлім сұрап, осында келген екен. Қыдыр Ілияс суды Ескендірге алып барады, су 

Ескендір аузына бармайды. Әйіп пайғамбарды сегіз жылдан мың құрт жейді, қанша қиындық 

көрсе де сабыр етеді. “Дана болсаң, кем адамды қорлама, бай болсаң да, бір құдайды ұмытпа, бенде 

болсаң, бейшараны ренжітпе”, – деген өсиет сөздермен ақын өлеңдерін аяқтайды. Ы. 

Алтынсаринның бұл өлеңі де дәстүрлі Құран сюжеттерінен алынған, бұл дүниеде астамшылық, 

менмендік жасамауды, не қиындық көрсең де, төзе біліп, сабырлық етуді, кәріп-бейшараларға 

қайырымдылық жасауды уағыздайды.  

 

Ер болған сиыр бағып Зеңгі баба,  
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          Пір болды түйешіден Ойсыл қара, – [140,11 б.]  

 

деп ақын қазақ халқының аңыз-әңгімелерінің кейіпкерлерін жырға қосады. Наушеруан 

патша діні кәпір болса да, әділдігі үшін дозаққа жағылмады. Қарынбайды қайырсыздығы үшін жер 

жұтты деп, Құранның 28-сүресінде айтылатын Қарунның сараңдығы, дүние құмарлығы үшін Алла 

қаһарына ұшырап, жер жұтқандығын айта отырып, Қарынбай бойындағы қасиеттерден аулақ 

болуға шақырады. Халық арасына кең тараған аңыздарды Ы. Алтынсарин дидактикалық мән бере 

түсіндіреді, өзінің педагогтік мақсатына орай пайдаланады.  

1934 жылы Ілияс Жансүгірұлы ақын Асан Барманбекұлының 14 өлеңін жинап, “Ақырзаман” 

деген атпен  басып шығарады. “Социалды Қазақстан” газетінде (1935, 22 январь) кітап жайлы 

хабарлама жарияланады. Газетте І. Жансүгірұлының мынадай пікірі келтірілген: “Асан 

төңкерістің алдындағы заманда кезіккен ру-бектік қалыптағы ескі ауылдың тілі болған, өзінің 

айтуынша, “ақырзаман ақыны”. Мұның жазған өлеңінің басынан аяғына шейін түңілу, тоқырау 

сыры бейім. Асан өзінше баяғы елдің “өзбек заманы”, “кең заман”, “еркін заман”, “өзбектен кейінгі 

орыс патшасының қол астына қарағаннан бастап, тар заман туып, зар заман басталды.” Сондықтан 

Асан өлеңінің басы да, аяғы сыдырғы, бір ізде отыратын. Байымсыл жылаудың, күні өткен, үміті 

біткен ақынның сарыны болып шығады. Бұл – екінші Асан қайғы”, – [141] дейді. 

Албан Асан өлеңдері де қазақ арасына кең тараған. Өз дәуірінде ақын шығармаларындағы 

ойларын заманның болашағын болжайтын әулиелік, көріпкелдік деп санаған. “Аспаһанның 

асылы” деген өлеңінде: 

 

Билерден кетіп әділет,  

Байлардан кетті шапағат,  

Пақырдан кетті қанағат. 

Молдалардан кетіп: 

Намаз, құран, таһауат.  

Қайсы бірін айтайын 

Заман мынау болғаны 

Мінекей енді шын болды. 

Құдайға тоба қылыңдар,  

Жамандық тастап, азамат, 

          Түзу жолға бастағай, – [142,61-62 бб.] 

 

деп, елден әділет, мейірімділік, қанағат сияқты қасиеттердің жоғалуы ақырзаманды 

жақындатады деген түйінді айтып, жамандықтан арылу үшін, Құдайға тоба қылып, құлшылық 

етуге уағыздайды.  
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М. Мырзахметұлы “Түркістанда туған ойлар” деген еңбегінде: “Сопылық танымның қазақ 

даласындағы ең соңғы соғылған қоңырау үніндей Албан Асан Барманбекұлының өлеңдерімен 

аяқталады. Бұған айғақты дәлел – сопылық жөнінде тоқталатын өлең жолдары”, – [33,13 б.] деген 

қорытынды жасайды. 

1916 жылы Алматы облысы Кеген ауданында елу жасында өмірден өткен, елін, жерін шексіз 

сүйген ақын Албан Асан жырлары оқырман қауымға кеңес дәуірінде кең танылмады.  

Зар заман сарыны XV-XІX ғасырлардағы ақын-жыраулар поэзиясынан да әріден, X-XІІ 

ғасырлардағы ислам дәуірінен бері қарай ұласатындығы байқалады. “Тар заман,” “зар заман,” 

“ақырзаман” тақырыбы ақын-жырауларды қатты толғандырған.  

Қазақтың “Нострадамусы” атанған Мөңке би: 

 

                   Жақсының атағы кетіп, азабы қалар, 

Ақылы жоқ санасыздың заманы болар. 

Сөздің маңызы кетіп, самалы қалар, 

Адамның жақсысы кетіп, жаманы қалар, – [122] 

 

деп жырлады. Абай ақырзаман жастары жөнінде:   

 

Заманақыр жастары 

Қосылмас ешбір бастары. 

Біріне-бірі қастыққа 

Қойнына тыққан тастары, – [93,129 б.] 

 

деп, олардың алауыздығын, өсер елдің баласына жат осындай қылықтарды сынайды. 

Ал Нұржан Наушабайұлы (1859-1919) ақырзаман адамының келбетін былайша сипаттайды:  

 

Ақырзаман адамы аласа туады, 

Аласа болса да, тамаша туады, 

Қулық - сұмдықты ойлай туады , 

Жамандыққа бойлай туады, 

Итере салсаң жығыла қалады, 

Тұра сала жармаса қалады [143,54 б.]. 

 

Омарұлы Бауыржан өзінің зерттеу еңбектерінде қазақ әдебиетіндегі зар заман ағымын 

қалыптастырған үш бастау бұлақты атап көрсетеді: бірінші – ежелгі дәуір әдебиетінен басталатын 

заманға наразылық мотиві; екінші – Асан қайғыдан басталатын болжам өлеңдер; үшінші – 

ақырзамандық сарын [144,110 б.]. 
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Х. Досмұхамедұлы қазақ әдебиетінің негізін құрайтын халық әдебиетін мазмұны жағынан 

жіктей келе, солардың қатарында болжал өлеңдерді (предсказывательные песни) және діни 

сипаттағы әдебиетті (литература религиозного характера) атап көрсетіп, талдау жасайды. “Болжал 

әдебиеттің негізгі мазмұны қазақ халқының болашақ тағдыр-талайы болып табылады. Жер тозады, 

жайлау тарылады, ауа райы қаталданады, адамдар кедейленеді, мінез-құлық өзгереді, жаман 

ғадеттер молаяды, бір сөзбен айтқанда, қазақ елі, жері өзгеріп, азып-тозады. Аталған ауыр 

күндердің хақтығын болжай отырып, халық өз басындағы жаман ғадет, қасиеттерден арылмаса, 

бұдан шығар жолдың жоқтығын, болашақта құлдық пен құру күтіп тұрғанын жырлайды”,– [145,22 

б.] деген ойды түйіндейді. Болжал өлеңдердің басында Асан қайғы тұрғандығын атайды.  

“Діни сипаттағы әдебиет ісләмнің негіздерін, шариғаттың қағидалары мен талаптарын, 

тамұқтың азабын, жұмақтың рақатын және басқа о дүниелік өмірдің көріністерін суреттейді. 

Мұхаммед пен оның серіктерінің өмір-жолдарын баяндау да бұл әдебиетте ерекше орын алады. 

Әсіресе Әли Халифа мен оның балалары Хасен, Хұсайын туралы өлең-хикаялар мол” [145,29 б.] 

екендігіне назар аударады.  

Ежелгі дәуір әдебиетінен бастау алатын ақырзаман сарыны Қожа Ахмет Ясауи 

хикметтерінде айқын көрініп, Сүлеймен Бақырғанидың ұстаз үлгісін темірқазық етіп ұстанған 

бүкіл шығармашылығында, әсіресе “Ақырзаман кітабында” жалғасады. Бақырғани діннің 

қағидалары арқылы адамгершіліктің асыл мұраттарын, ізгі ой ниеттерін ұғындырады.   

Ақырзаман сарыны ғасырдан-ғасырға жалғасып, қазақ әдебиетіндегі зар заман поэзиясына 

ұласты. Ақырзаманды жырлау, яғни болып жатқан өзгерістерді ақырзаманның таяғандығымен 

байланыстыру тақырыбы зар заман ақындарының ерекшелігі болып қалыптасты.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Сүлеймен Бақырғани ХІІ ғасырда Қарахан мемлекеті тарих сахнасынан кетіп, Түркістан мен 

Мауреннахр аймағының түркілері қарақытайлардың шапқыншылығына ұшыраған аласапыран 

кезеңде өмір сүрді.  

С. Бақырғани – ұстазы Қожа Ахмет Ясауи түрік әдебиетіне орнықтырған сопылық 

поэзияның көрнекті өкілі, жалғастырушысы. Сопылық ілім қасиетті Құран мен хадистерден бастау 

алады. Сопылар – Аллаға ғашықтығы арқылы Хаққа ұмтылған, кәміл мұсылмандық дәрежеге 

жеткен жандар. 

Ясауидің сопылық мектебінің өзіне тән ерекшеліктері: рухани жетілудің сатыларын 

(шариғат, тариқат, мағрифат, хақиқат) меңгеру, мүрид пен мүршид арасындағы байланыс, зікір 

арқылы Аллаға құлшылық ету, халуатқа түсіп, оқшаулану арқылы нәпсіні тиып, рухани күштерді 

жетілдіру.  

Исламның гуманистік идеялары, негізгі қағидалары сопылық әдебиет арқылы қазақ 

халқының дүниетанымына, ой-санасы мен мінез-құлқына да әсер етті.  

ХІХ ғасырдың соңындағы орыс шығыстанушылары мен кеңестік дәуірдегі зерттеушілер С. 

Бақырғанидың діни мазмұнды хикмет, дастандарының мәнін жоққа шығарды. Ақын 

шығармашылығы мен сопылық әдебиет туралы түрік, өзбек, орыс, қазақ ғалымдарының зерттеу 

еңбектерін қарастыру барысында Т. Кәкішевтің: “Революцияға дейін шығарма жазған 

авторлардың құдай мен пайғамбарды ауызға алмағаны кемде-кем. Олардың бәрін бірдей мансұқ 
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ету, даттау, керітартпашыл деп тану әмәнда орынды бола бермесін ойлағанымыз жөн”,– [146,127 

б.] деген пікірі басшылыққа алынды.  

“Хакім Ата кітабы” – Сүлеймен Бақырғанидың төл шығармасы емес, ғұлама жайлы 

жазылған аңыз-хикаяттардың жинағы. 1878 жылы Қазанда жарық көрген “Хакім Ата кітабының” 

толық нұсқасы алғаш рет түрік тілінен қазіргі тілімізге аударылды.  

Сүлейменнің  білім алуы, даналығы, рухының бекемдігі, “толық мүрид” дәрежесіне жетіп, 

ұстазының батасымен “Бақырған” жерін мекен етуі, әулиелік керемет қасиеттерімен Боғраханның 

қызы Әнуарға үйленіп, үш перзент көруі, пендешілігінің салдарынан қайтыс болғаннан кейін 

қабірінің қырық жыл бойы су астында жатып, күнәсінен арылуы т.б. қиял-ғажайып оқиғалар 

араласа келген, кейіпкерлері туралы бірден-бір толық мәлімет беретін туынды.  

Хикаят мазмұны кейіпкерлер диалогі мен баяндаулар арқылы берілген, проза және поэзия 

үлгісінде жазылған шығарма.  

“Хакім Ата кітабы” – аса ғибратты, өнегелік тағылымы өте зор, қазір де рухани құндылығын 

жоғалтпаған мәңгілік мұра.  

С. Бақырғанидың кітаптары ХІХ ғасыр мен ХХ ғасырдың басында діни мектеп, 

медіреселерде оқулық ретінде қолданылған. Бір ғасырдан астам уақыт түрік халықтарын, соның 

ішінде қазақ шәкірттерін де сопылық поэзия нәрімен сусындатып, рухани қажеттілігін өтеген.  

“Бақырғани кітабы” – бір ғана автордың қаламынан тумаған, ХІ-ХVІІІ ғасырлар аралығында 

өмір сүрген түрлі ақындардың діни-сопылық өлеңдері мен қисса-дастандарының жинағы.  

Диссертацияда С. Бақырғанидың төл шығармалары екі топқа бөлініп, хикмет-өлеңдері мен 

қисса-дастандары деп жүйеленіп талданды.  

Ақын шығармалары тақырып жағынан исламның шарттары, оларды мүлтіксіз орындауға 

уағыздау, сопылықтың негізгі сатылары, сопы-дәруіштердің сипаты, жаратушы Аллаға деген 

сүйіспеншілік, Мұхаммед пайғамбарды дәріптеу, дидактикалық сарындағы өлең-хикметтері 

болып жүйеленді.  

С. Бақырғани туындылары арасында Нәпсі мен Рух, Ібіліспен айтыс, Ұжмақ пен Тамұқ 

таласы сияқты айтыс үлгілері кездеседі. Жинақтағы ақынның ұстазы Қожа Ахмет Ясауиге, Қызыр 

Ілиясқа, Аллаға арналған өлеңдері талданды.  

Ақынның имандылық, ізгілік туралы, білім алуға, сабыр мен төзімділікке шақырған, 

нәпсіқұмарлықты, дүниеқоңыздықты, менмендікті, тәкаппарлықты сынаған және өмірдің 

өткіншілігі жайлы ой-пікірлері ХV-ХХ ғасырлардағы кейбір ақын-жыраулар шығармаларында да 

жалғасады. Бұл жайлар зерттеу еңбегімізде жан-жақты талданды. 

Ежелгі дәуір әдебиетіне тән шығарманың Аллаға мадақ айтудан бастап, әрбір туынды 

соңында автордың өзі туралы мәлімет беруі, кейіпкердің аса мінсіз болып суреттелуі, сұлулықты 

асыл тастарға теңеу сияқты дәстүрлер Сүлеймен Бақырғани шығармаларынан да көрінеді.  



                                                                   17  

                                                               

                                                              

Шығыс әдебиетіне кең тараған нәзира дәстүрі, қисса-дастан жанрларының қайнар көзі Х-ХІІ 

ғасырлардағы ислам дәуіріндегі әдебиеттен, атап айтқанда, С. Бақырғани шығармашылығынан 

бастау алады.  

“Бақырғани” жинағындағы Сүлейменнің “Расул Миғражы”, “Исмайыл қиссасы” және 

Шәмсіддин, Ғұбайдолла, Хытаи сақы сияқты авторлардың қисса-дастандарының желілері Құран 

сюжеттерінен алынған.  

Бұл қисса-дастандардың басты кейіпкерлері: Мұхаммед және басқа пайғамбарлар, 

шадиярлар, Мұхаммедтің әйелі – Айша, қызы – Фатима, жиендері – Хасен мен Хұсайын т.б.  

“Бақырғани кітабындағы”  қисса-дастандар желісімен ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен 

ХХ ғасырдың басында өмір сүрген қазақтың қиссашы-дастаншы ақындары Жүсіпбек 

Шайхисламұлы, Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы, Ақылбек Сабалұлы, Шәді Жәңгірұлы, Ерімбет 

Көлдейбекұлылар туындылар жазған. Бұл ақындардың барлығы  шығармаларының өз кезеңіндегі 

оқырмандарға түсінікті болуын көздеді.  

Біз бұл жұмысымызда қазақ әдебиеті тарихында бірді-екілі зерттеушілердің еңбектерінде 

ғана сөз болған, әдеби айналымға енбей жүрген Сүлеймен Бақырғанидың “Бибі Мариям” және 

“Ақырзаман” дастандарының да мазмұнын, ой-түйінін пайымдауға тырыстық. Бұл шығармаларда 

да жаратушы Алла-тағалаға құлшылық ету, Иса және Мұхаммед пайғамбарлардың Хаққа шексіз 

сенімі, өз жақындарынан гөрі үмбеттерінің қамын ойлауы басты назарда ұсталады.  

“Бибі Мариям” дастанында Исаның анасы Мариямға қайтыс болған соң, Алла оның өзіне 

деген сенімін, ұдайы жасаған құлшылығын ескеріп, жұмақ төрінен орын береді. 

Ақырзаман сарыны Сүлеймен Бақырғанидың, оның ұстазы Қожа Ахмет Ясауи 

шығармаларынан бастау алып, қазақ әдебиетінде кеңес дәуіріндегі әдебиетке дейін жалғасып 

жатыр. Ақырзаман көріністері, адам баласының пейілінің бұзылып, азып-тозуы, өздері өмір сүрген 

заманға көңілі толмау, жамандық атаулының бәрін ақырзаманның жақындауы деп ұғынуы сияқты 

ой-пікірлер қазақ ақындарының әсіресе зар заман поэзиясының өкілдері Шортанбай, Дулат, 

Әбубәкір шығармашылығында ерекше көзге түседі. Заман ақырының таяп келе жатқандығымен 

қорқыту арқылы елді имандылыққа, тәубеге, Аллаға құлшылық етуге шақырады.  

С. Бақырғани да ұстазы Қожа Ахмет Ясауи сияқты шығармаларын жергілікті оғыз-қыпшақ 

тайпаларының ана тілінде жырлады, түрік тілінің мәртебесін асырды, ғасырлардан ғасырларға 

жалғасып сақталуын қамтамасыз етті. Өлең өлшемдері де түріктерге тән ұйқас пен 8, 11-12 буынды 

үлгілерде жазылды. 

Біздің зерттеуіміз әдебиеттегі сопылық ағымның ерекшеліктері мен оның көрнекті өкілінің 

бірі Сүлеймен Бақырғани (Хакім Ата) мұраларының ғылыми кеңістіктегі орнын анықтап, осы бай 

жәдігерліктің көркемдік қасиетін ашып көрсетуге арналған. Бағзыдан жеткен баба жырларының 

салтанатты шеруі енді басталды деп санаймыз. Ақын мұрасы – қазақ әдебиетінің асыл қазынасы.  
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