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Мақала ортағасырлық ойшыл, ғұлама Сүлеймен Бақырғанидың ғұмырнамалық деректеріне 

арналған. ХІІ ғасырда өмір сүрген, Хакім Ата деген атпен танымал болған Сүлеймен Бақырғанидың 

өз заманы туғызған тарихи тұлға екеніне тоқталады. Тарихи және әдеби ғылыми зерттеулердегі 
С.Бақырғани туралы мәліметтерді саралайды. ХІХ ғасырда Қазан қаласынан баспа бетін көрген 

еңбектердегі ойшыл, ғұлама туралы деректердің құндылығына тоқталады. Хакім Атаның Орталық 

Азияда ислам дінінің таралуына үлес қосқан ұлы ойшыл Қожа Ахмет Ясауидің таңдаулы 
мүридтерінің бірі болғандығы, ұстазының үлгісімен діни хикметтер жазғандығы айтылады. Хакім 

Ата – Ясауи мектебінен рухани білімін кемелдендіріп, өзі де шәкірттер тәрбиелеген ұстаз, ел-жұртын 

ислам арқылы имандылық, адамгершілік жолға үндеген ғұлама екендігін зерделейді. 

Түйін сөздер: ислам әлемі, мәдениет, ойшыл, ғұлама, хикметтер, ұстаз, хакім.  

 

Сыр бойы, әсіресе Түркістан өңірі еліміздің сонау Қарлұқ (754-840), Қарахан (942-1211) дәуірінен 

бастап-ақ ислам әлемінің ең басты мәдениет және білім ұяларының бірі болған. Отырардан 
оңтүстікке қарай қазіргі Түркістан аймағын алып жатқан округ Шауғар аталған. XІ ғасырда Шауғар 

құлдырап, округ астанасы Ясыға көшірілген. Шағын ғана қыстақ Ясы мәдениет орталығына айналып, 

Орталық Азия елдерімен қарым-қатынасы күшейе түскен. 
XІ-XІІ ғасырларда Қазақстанда басқа да қалалар өсіп, сауда мен қолөнер, дін мен мәдениет 

айтарлықтай дамыған. Бұған феодалдық қатынастардың нығаюы, мемлекеттік құрылымның шығуы, 

отырықшы-егінші шаруашылықтың дамуы себеп болды. 

XІ ғасырдың 60-70 жылдары Қарахан мемлекеті селжуктармен қақтығысып, соның салдарынан бір 
орталыққа бағынудан кетіп, селжуктарға тәуелді болды. XІІІ ғасырдың басында Орталық Азия мен 

Қазақстанға қарақытайлардың тұтқиылдан басып кіруінен Қарахан мемлекеті біржолата құлады. 

Соның нәтижесінде бұрынғы Селжук мемлекетінің құрамындағы Хорезм өлкесі дамып, өркендей 
бастады. 

Қазақстан жерін мекендеген түріктектес халықтар да Орталық Азия елдері сияқты ислам 

мәдениетін өркендетуге өз үлесін қосты. Әсіресе Қожа Ахмет Ясауи өзінің шәкірттерімен қалың 
бұқараға исламның мәнін ұғынықты етіп, жергілікті халықтың туған тілінде жеткізуге күш салды. 

Солардың бірі, Сүлеймен Бақырғани – XІІ ғасырда өмір сүрген атақты ақын, ойшыл, ғұлама. Ол өз 

заманында Хакім Ата деген есіммен белгілі болған. Сүлеймен Бақырғани туралы нақты деректер 

жоқтың қасы. Қазақтан тарихы және ежелгі дәуір әдебиеті оқулықтарында Хакім Атаның Орта 
Азияда ислам дінінің таралуына үлес қосқан ұлы ойшыл Қожа Ахмет Ясауидің таңдаулы 

мүридтерінің бірі болғандығы, ұстазының үлгісімен діни хикметтер жазғандығы ғана сөз болады. 

Зерттеу еңбектерде С. Бақырғанидың 1186 жылы 82 жасында қайтыс болғандығы жазылған. Бұл 
дерекке сүйенсек, С.Бақырғани 1104 жылы дүниеге келген болып шығады. Ғалым Ш.Қ.Сәтбаева 

«Шоқан Уәлиханов – филолог» деген кітабында: «Ш.Ш. Уәлиханов қыпшақтардан шыққан хорезмдік 

Хакиматаның 523 (1129) жылы дүниеден өткендігін күнделіктерінің бірінде жазып қалдырған»,– 

[1,90 б.] деген мағлұматты келтіреді. 
С.М. Демидов өз зерттеулерінің бірінде Сүлеймен Бақырғаниды қазіргі Қоңырат қаласына таяу, 

Хорезмнің солтүстігіне орналасқан Бақырған деген мекеннен шыққан деп есептейді. Хакім Атаның 

мазарының сол жерде екендігін, қазіргі уақытта да мінажат етушілерге танымалдығын баяндайды 
[2,38 б.]. 

Ясауитанушы ғалым З.З. Жандарбек «Насаб-нама нұсқалары және түркі тарихы» деген 

зерттеуінде: «Насаб-нама-йи Хаким Ата” яғни Хакім Ата әулетінің шежіресінен деректер келтіреді: 
«Сүлеймен Құл Хакімді суфра тұту – білім тарату үшін Қожа Ахмет Ясауи Үргеніш уәлаятына 

жібереді, оның 93 жыл өмірі болды, бес мың мүриді болды»,– [3,64 б.] дейді. С. Бақырғанидың 

мазарының қазіргі Өзбекстан Республикасы Хорезм облысында екендігін көрсетеді.  

Қазақ совет энциклопедиясында Бақырғани Арал теңізіне таяу, Қарақалпақ жеріндегі Қоңырат 
қаласының Үстірт жақ Темірқазығында ескі керуен жолының үстіндегі мекенде туғандығын, ол 

кісінің қабірі де осы арада болғандықтан, қыстақтың аты осылай аталғандығын көрсеткен. Біз 

С.Бақырғани туралы зерттеулерді зерделей келе, Қазақ совет энциклопедиясында ақынның туған жері 
деп қайтыс болған жерін көрсеткен деген ойдамыз.  
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Қазан баспасынан 1878 жылы жарық көрген «Хакім Ата кітабы» Сүлеймен Бақырғани жайлы 

тұңғыш баспа бетін көрген еңбек болғандығымен құнды. 
«Хакім Ата кітабынан» Сүлейменнің Түркістан төңірегінде дүниеге келгендігіне көз жеткіземіз. 

Белгілі ғалым Х. Сүйіншәлиев те Сүлейменнің қазақтың қалың қоңырат елінен шыққандығын, 

Қаратау мен Сыр өлкесінде туып-өскендігін жазады [4,147 б.].  
С. Бақырғани жайлы зерттеулерден ақынның 1104 жылы дүниеге келіп, Түркістан маңайын 

мекендеген жергілікті тайпалардың арасынан шығып, Қожа Ахмет Ясауи мектебінен білім алып, 

ұстазының батасымен Хорезм өлкесіне ислам дінін, Ясауи тариқатын тарату үшін барып, Бақырған 

қыстағын мекендеп, 1186 жылы сексен екі жасында сол жерде дүниеден өткендігін білеміз.  
«Хакім Ата кітабында» Сүлейменнің Боғраханның қызы Әнуарға үйленіп, одан Асқарқожа, 

Мұхаммедқожа, Хұббиқожа деген үш ұлы болғандығы айтылады. 

Қазақ совет энциклопедиясында Айша бибіні Бақырғанидың қызы деп келтіреді. Айша бибінің 
басына Тараз қаласының оңтүстігінде жиырма шақырымдай жерде мазар тұрғызылған [4,115 б.]. 

Әнуар Ана Хакім Ата дүниеден өткен соң, Зеңгі бабаға (шын аты-Айқожа, түрі қап-қара негр 

тәрізді болғандықтан «Зеңгі» аталған) тұрмысқа шыққан. Кейбір зерттеулерде Айша бибіні Зеңгі 

бабаның қызы деп те санайды. «Хакім Ата кітабында» Айша бибі жөнінде айтылмаған. 
Ш. Уәлиханов 1858 жылы 25 қазанда «Қашқар күнделігінде»: «Ташкентте Зеңгі Ата мазары бар. 

Әнуар Ана – Зеңгінің әйелі, ұстазы Хакім Атаның жесірі, Ер Хұббу – баласы, бірінші некеден; Әли-

Асқар – екіншісінен»,– дейді. Әнуар Ананың сиыр бағып жүрген күйеуіне тамақ таситындығын 
жазып қалдырыпты [5,50-51 бб.]. 

Сүлеймен медреседе білім алып, зеректігімен ұстазының көзіне түскен. Он бес жасынан бастап, 

Құран үйрене бастаған. «Хакім Ата кітабында» Сүлейменнің «Хакім» деген атқа ие болуы жайлы 
жазылады. Қызыр Ілияс бір күні Түркістанға келгенде, оның басқа шәкірттерден ақылдылығын, 

даналығын, тапқырлығын көріп тәнті болады. «Хакім» деген ат беріп, аузына түкіреді. Сүлеймен 

содан ақын болып, хикмет айта бастады дейді. 

Хакім – аса дана, хикмет иелеріне берілетін атау. Абай «Отыз сегізінші сөзінде»: «Ғашық-
мағшұқлыққа халик бірлән махлұқ ортасы мунәсибәтсіз алла тағаланың пендесін махаббат уа 

мархамат бірлән жаратқанын біліп, махаббатына махаббат бірлән ғана елжіремекті – құдаға ғашық 

болды дейміз. Олай болғанда, хикімет құдаға, пенде өз ақылы жетерлік қадәрін ғана білсем деген 
әрбір істің себебін іздеушілерге хаким ат қойдылар. Бұлар хақ бірлән батылды айырмаққа, себептерін 

білмекке тырысқандары һәммасы адам баласының пайдасы үшін, ойын-күлкі түгіл, дүниедегі бүкіл 

ләззат бұларға екінші мәртәбада қалып, бір ғана хақты таппақ, әрбір нәрсенің себебін таппақ бірлән 
ләззаттанады. …Әрбір ғалым – хаким емес, әрбір хаким – ғалым»,– [6,147-148 бб.] дейді.  

«Бақырғани кітабындағы» хикметтер ақынның Құл Сүлеймен, Хакім Ата, Қожа Хакім Ата деген 

есімдерімен берілген. Түркілерде «Ата», «баба», «баб» (Хакім ата, Арыстан баб, Зеңгі баба т.б.) деген 

атаулар – дін өкілдеріне, дін басшыларына, шайқыларға берілген атау. Құл атауы (Құл Сүлеймен, Құл 
Қожа Ахмет Ясауи, т.б.) Алланың құлы деген ұғымды білдіреді. Әрбір мұсылман өзін «Алланың 

құлымын, Мұхаммедтің үмбетімін» деп таныстырады.  

Шәкәрім «Қысқа сөз» деген өлеңінде: 
          

Тәңірің таза, болып бақ сен де кірсіз, 

Әлің келсе, менен қаш, Иең – мінсіз. 

Алланың пендесіне рақымы мол, 
Сен де өзіңдей адамға мейірімді бол, 

Бір құдайың сабырлы, сен де шыда, 

Бәрі осындай ойлансаң артқы жағы. 
Мұны білсең, боласың сүйікті құл, 

Құлы болсаң, қожаңның сүйгенін қыл. 

Шын мұсылман болайын деп ойласаң, 
Құдайға құл болудың мәнісін біл,– 

 

[7,213-214 бб.] деп жырлады.  

Қожа атауы (Қожа Хакім Ата) оның қожалар әулетінен шыққандығын білдірмейді. Ел арасында 
білімді, ғалым, оқымысты, ислам дінін үгіттеуші адамдарды да қожалар атаған. 

Ғарифолла Есім «Туыстық философиясы» деген мақаласында: «…Қожа деген Жаратушыға шын 

ғашық болып, тақуалық жолға түскен сопылардың қауымдық атауы. Тақуалар (немесе тариқат 
жолындағылар) өздерін қожалармыз деген»,– [8] деп тұжырымдайды.  
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Хакім Ата – Ясауи мектебінен рухани білімін кемелдендіріп, өзі де шайқылық (мүршидтік) 

дәрежеге жетіп, шәкірттер тәрбиелеген ұстаз, ұстазының үлгісімен түркі тілінде сопылық хикметтер 
жазған дана-ақын, ойшыл-ғалым, керемет қасиеттер иесі әулие дәрежесіне жеткен, ел-жұртын ислам 

арқылы имандылық, адамгершілік жолға үндеген ғұлама. 

 «Бақырғани кітабы» – Қожа Ахмет Ясауи үлгісімен хикметтер жазған ақындардың 
шығармаларынан тұратын жинақ. «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.  

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

Сұлтанның ұлы, түркі, өзбек, парсы, араб тілдерінде жырлар қалдырған ақын. 
Лутфи (1366 (67) - 1465 (66)) – Герат маңындағы Дехиканар деген жерде туып, өмір сүрген өзбек 

ақыны. Ол шығармаларын түркі, тәжік, парсы тілдерінде жазған. 

 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. 

Зерттеушілер «Диуани Хикметтегі» Ясауи шығармаларының қайсысы ақынның өзінікі, қайсысы 

шәкірттерінікі екендігін ажыратудың қиындығын айтады. Сүлеймен де Мансұр Ата, Мұхаммади 

данышпан, Сайд Ата сияқты Ясауи  халифтерінің бірі болған. 
Қазақ әдебиетінің терең тамырлары ХV ғасырға дейінгі түрік тілдес тайпаларға ортақ 

ескерткіштерде жатыр. Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірін зерттеу мәселесі Бейсенбай Кенжебаев 

бастаған ғалымдардың еңбектеріне арқау болды. Бірақ кеңестік саясаттың ықпалымен  Х-ХІІ 
ғасырлардағы ислам  дәуіріндегі әдебиет әсіресе  түріктік сопылық поэзияның негізін салушы Қожа 

Ахмет Ясауи мен оның шәкірттерінің шығармашылығы бүтін бір ұрпақ талғамынан тыс қалды. 

Ислам мәдениетінің сан ғасырлар бойы халқымыздың рухани дамуына тигізген әсер-ықпалы сөз 

етілмеді.  
Еліміз тәуелсіздік алған 90-жылдардың басынан ясауитанушы ғалымдар шоғыры көбейіп, ақын 

мұраларын жаңаша көзқараспен қайта қараушылар саны арта түсті. Сонымен қатар Ясауи 

шәкірттерінің  мұраларын зерттеу, оларды танып-білу ісі де күн тәртібіне қойылды. 
Кеңестік  ғылыми атеистік идеология сопылық ағымды теріс ұғындырып келді. Сопылық 

поэзияның көрнекті өкілдерінің бірі – Сүлеймен Бақырғани (Хакім Ата) мұралары хақында қазақ 

әдебиеттану ғылымында бірді-екілі ғылыми мақала жазған Ә. Қоңыратбаев, Х. Сүйіншәлиев сынды 
ғалымдардың зерттеулерінен өзге жұмыстарда ақын шығармалары дінді уағыздаған зиянды еңбек деп 

танылды. Сопылық өзінің табиғатында әділдікті, тазалықты, төзімділікті, тақуалықты уағыздайды. 

Сопылық әдебиеттің ар, жан, тән тазалығын биік ұстанатын, дүниеқоңыздықты, жалған дүниені 

мансұқтайтын, адам баласына мейірімді, қайырымды болып, жетімнің  ақысын жемей, кемтарларға, 
жоқ-жітікке жәрдем беруге үндейтін, нәпсіқұмарлықтан бездіріп, күнәға батудан сақтандыратын ой-

түйіндері ескерусіз қалды. Көптеген діни мазмұнды көне мұралар кеңінен зерттеу нысанасына 

айналмады. 
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Қазіргі кезеңде түрік, өзбек, орыс зерттеушілері сияқты қазақ ғалымдары да ясауитануда 

біршама жетістіктерге жеткендігін айта аламыз. Бірақ әдебиеттану ғылымында Ясауидің ісін алға 
қарай жалғастырушы, таңдаулы шәкірті, ғұлама ақын Сүлеймен Бақырғани  мұралары жете зерттеліп, 

өзіне лайықты орнын ала алмай келді.  

С. Бақырғани қисса-дастандарының желісі – ХІХ-ХХ ғасырлардағы қазақ ақын-шайырларының 
шығармашылығына да ұласып жатқандығын таразылай келе, ғалым Р. Бердібайдың: «Діни 

тақырыпқа жазылған қиссалардың бұрын қазақ арасында зор даңққа ие болғанын да ұмытуға 

болмайды. Олардың текстері талғампаз оқушы жұртшылықтың игілігіне айналуы тиіс. Барлық 

рухани мұраны меңгергенде ғана халықтың өркениет жолындағы орны мен мәнін санаға сіңіріп, 
табиғи дамудың  болашағына соқпақ салуға болады», – [9,340 б.] деп жазды.  

Мемлекетімізде «Мәдени мұра» бағдарламасы арқылы ұлттық әдебиетіміз бен өнеріміздің бай 

мұрасын зерттеу, жүйелеу мәселесіне баса көңіл бөлініп отыр. Бағдарламада руханият  
ескерткіштерін (ежелгі түрік, шартты түрде  шағатай тіліндегі ескерткіштер атанатын мұралар, халық 

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

көзделінген. «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында ұрпақтарына қауышар шығармалардың 

қатарында С. Бақырғани еңбектері де өзіне лайықты орнын алуға тиіс. 
Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев: «Біздің ұлттық мәдениетімізде де жалпы 

азиялықтарға тән биязылық, өткенге  салауаттылық жасау, үлкенді сыйлау, жасқа қамқорлық, 

қысылғанға қол ұшын беру, ағайынның ауызбіршілігін сақтау – бәрі-бәрі де бар. Ендеше, сол ұлттық 
мәдениетімізді ұлықтап, бар мен жоғымызды түгендеп, жүйелеп, келер ұрпаққа аманаттау – «Мәдени 

мұра» бағдарламасының басты мақсаты болуға тиіс»,– [10] екендігіне ерекше назар аударды. 
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Резюме  

 

Н.К. Матбек – ст.преподаватель кафедры довузовской подготовки 
КазНУ им.аль-Фараби, к.ф.н., nursulu.m@mail.ru 

 

Сулеймен Бакыргани – мыслитель и ученый средневекового периода 

 

В статье приведены биографические данные о жизнедеятельности мыслителя и ученого 

средневекового периода Сулеймена Бакыргани. Данные свидетельствуют, что историческая личность 

ХІІ века Сулеймен Бакыргани был известен под именем Хаким Ата. Анализируются исторические и 
научно-литературные материалы о Сулеймене Бакыргани. Основной акцент был сделан на ценности 

трудов Сулеймана Бакыргани, опубликованных ХІХ веке в городе Казань. В статье говорится о том, 

что Сулеймен Бакыргани был одним из одаренных последователей великого мыслителя Кожа Ахмета 
Ясауи, который на примере своего наставника писал религиозные хикметы. Статья посредством 

анализа доводит до понимания, что Хаким Ата совершенствуя свои духовные знания в школе Ясауи, 

стал не только наставником, который воспитал последователей, но и мудрецом, призвавшим свой 
народ к нравственности и гуманности через исповедь исламской веры.  

Ключевые слова: мир ислама, культура, мыслитель, ученый, хикметы, наставник, хаким.  
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Suleymen Bakyrgani is a thinker and the scientist of Middle Ages 

 
Article provides biographical data about thinker and scientist of the Middle Ages Suleymen Bakyrgani. 

This facts suggests that historical figure of the ХІІ century Suleymen Bakyrgani was known as Hakim Ata. 

This article examines historical and literary and scientific data about Suleymen Bakyrgani and focuses on 
the value of his works which was published in ХІХ century in Kazan. Also it says that Suleymen Bakyrgani 

was one of the highly gifted followers of the great thinker Kozha Akhmet Yassaui who made a huge 

contribution to the spread of Islam and Bakyrgani like his teacher wrote religious khikmets. Article by means 

of the analysis brings us one step closer to understanding that Hakim Ata after growing spiritually in Yassaui 
School became not only religious advisor for his followers also he became sage who called people to 

morality and humanity and believe in Islam.  

Key words: islamic world, culture, thinker, scientist, khikmets, advisor, hakim.  
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