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«БАҚЫРҒАНИ КІТАБЫ» – ОРТАҒАСЫРЛЫҚ ҚҰНДЫ ЖӘДІГЕР 
 

Мақалада автор ХІІ ғасырда өмір сүрген сопылық поэзияның көрнекті өкілі С.Бақырғани 

еңбектерінің түркі халықтарына ортақ мұра екендігі жайлы өз пікірін жүйелі түрде білдіреді. 

Ақынның шығармаларының қолжазба және баспа бетін көрген нұсқаларын салыстыра отырып 
талдайды. С.Бақырғани еңбектері туралы жарияланған өзбек, түрік және орыс шығыстанушы 

ғалымдарының зерттеулерін саралап қарастырады.  

Қазақ әдебиеті тарихындағы «Бақырғани кітабы» жөнінде пікір айтқан ғалымдардың 

зерттеулерінің негізінде бұл жәдігердің құндылығына жете назар аударады. ХІХ ғасырдың екінші 
жартысы мен ХХ ғасырдың басында Сүлеймен Бақырғани шығармаларының Қазан қаласындағы 

баспаханаларда көптеп басылуының басты себебі сол кездегі қазақ даласындағы діни мектептерде 

Қ.А. Ясауи, Сопы Аллаяр т.б. сопы-ақындардың кітаптары оқулық ретінде пайдалануына байланысты 
үлкен сұранысқа ие болғандығын айқындайды. «Бақырғани кітабын» Қожа Ахмет Ясауи үлгісімен 

хикметтер жазған ақындардың шығармаларынан тұратын жинақ деген тұжырым келтірілген. 

Тірек сөздер: түрік әдебиеті, хикметтер, ортақ мұра, жыр жинағы. 
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«КНИГА БАКЫРГАНИ» – ЦЕННОЕ СРЕДНЕВЕКОВОЕ НАСЛЕДИЕ 

Аннотация 
В статье обоснованно приводится мысль о том, что труды видного представителя суффиской 

поэзии ХІІ века С. Бакыргани являются общим наследием туркоязычных народов. Автор в 

сравнительном аспекте анализирует рукописи произведений и их опубликованные версии, 
сопоставляет опубликованные исследования узбекских, турецких и русских ученых-востоковедов. По 

отзыву ученых к произведению «Книга Бакыргани», обращает внимание на высокую ценность 

данного наследия в истории казахской литературы. 

Основываясь на исследованияx ученых, оставивших свои отзывы о роли «Книги Бакыргани» в 
истории казахской литературы, акцентирует особое внимание на ценности данного произведения.  

Также приведены сведения о том, что во второй половине ХІХ и в начале ХХ веков в типографиях 

города Казан из-за повышенного спроса в исламских религиозных школах на учебную литературу 

поэтов-суффистов, таких как К.А. Яссауи, Сопы Аллаяр, в большом количестве были опубликованы 

труды Сулеймена Бакыргани. Приведено заключение о том, что «Книга Бакыргани» является 
сборником трудов поэтов, сочинявших свои хикметы на основе стиля Ходжи Ахмета Ясауи. 

  Ключевые слова: турецкая литература, хикметы, общее наследие, поэтический сборник. 
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«BAKYRGANI ‘S BOOK» –VALUABLE HERITAGE OF THE MIDDLE AGES  

 

Abstract 
Article says that works of  S. Bakyrgani who was important folower of  Sufi poetry in ХІІ century 

became common heritage for Turkic nations. Author analyzes manuscripts and published versions of his 

works and compares researches of Uzbek, Turkish and Russian orientalists.  
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Article focuses on value of «Bakyrgani’s book» based on researches of scientists who gave their 

opinions on its role in the history of Kazakh literature. It shows that the main reason for publishing of 
Bakyrgani’s works in great numbers in the latter half of the 19 th and early 20 th centuries was using of 

works of A.Yassaui and Sufi Allayar and other Sufi poets like schoolbook. Article leads us to conclusion that 

«Bakyrgani’s book» is a collection of writer’s works which written by the example of A.Yassaui.    
Key words: Turkish Literature, khikmets, common heritage, collection of prose. 

 

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. 

Сүлеймен Бақырғани кітаптарының түп нұсқасы сақталмаған. Көшірме нұсқалары XV 

ғасырға жатады. Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасында XVІІ ғасырда жазылған 

қолжазба кітап сақталған. Жазылған мерзімі, жері, кім көшіргені көрсетілмеген. Көлемі 652 

беттен тұратын аса құнды көне мұраның 119-489-беттері бірыңғай С. Бақырғани 

хикметтерінен тұрады. 

Сүлеймен Бақырғани кітаптары баспа бетін XІX ғасырда көреді. Қазақстан 

Республикасы Ғылым Академиясының Орталық кітапханасында «Хакім Ата кітабының» 

1878 жылы Қазан университеті баспаханасында жарық көрген нұсқасының фотокөшірмесі 

сақталған. 

«Бақырғани кітабы» Қазан қаласының баспаханаларында 1860 жыл мен 1908 жылдар 

аралығында он шақты рет басылған. Қазақстан Республикасы Ғылым Академиясының 

Орталық кітапханасында «Бақырғани кітабының» төмендегідей нұсқалары сақталған: 

1. Бақырған / Бастырған Мұхсин Салихұғлы.– Қазан: Университет табиғханасы, 

1860.– 86 б. 

2. Бақырғани кітабы / Аударған Мұртаза Мұстафаұғлы, бастырған Шәмсуддин 

Құсаинов, Қазан: М.А. Чиркова уәрсәләрінің табиғханасы, 1897.– 80 б. 

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

уәрсәләрінің табиғханасы, 1900.– 80 б. 

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

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

6. Бақырғани кітабы / Бастырған Мұхаммедғали Минһажеддинұғлы.– Қазан: М.А. 

Чиркова уәрсәләрінің табиғханасы, 1908.– 76 б. 

7. Хакім Ата кітабы / Бастырған Фатхулла Хамидуллаұғлы Амашев.– Қазан: 

Университет табиғханасы, 1878.– 20 б. 

8. Ақыр заман / Бастырған Шәмсиддин Хұсайынов уәрсәләрі.– Қазан: Император 

университеті табиғханасы, 1906.– 16 б. 

С. Бақырғанидың  «Бибі Мариям» дастанының мәтіні Ташкент қаласында 1991 жылы  

жарық көрген «Бақырғани кітабында» жарияланған. Р.Сыздықованың «Ясауи хикметтерінің 

тілі» еңбегінде жарияланған Ясауидің ХVІІ ғасырдан сақталған көне қолжазбасының ішінде 

«Бибі Мариям» дастанының мәтіні кездеседі. 

 Е.А. Малов 1897 жылы Қазандағы Император университеті типографиясынан 

шыққан «Известия общества археологии, истории и этнографии» (том XІV, вып. І) деген 

жинақта Сүлеймен Бақырғанидың «Ақырзаман кітабын» жариялайды. 

 Н. Маллицкий «Туркестанская ведомость» (№71, №72, 1898) жинағынан алынып 

басылған «Ишаны и суфизм» деген еңбегінде «Хакім Ата кітабынан» Сүлеймен Бақырғани 

қайтыс болған соң, Әнуар Ананың Зеңгі бабаға тұрмысқа шығуы туралы хикаяттан үзінді 

келтіреді. 

 Түрік зерттеушісі Мехмет Фуат Көпрүлү 1918 жылы «Түрік әдебиетіндегі алғашқы 

сопы-ақындар» деген зерттеуін жариялады. Бұл еңбек Кенан Кочтың баспаға дайындауымен 

«Қожа Ахмет Ясауи танымы мен тағылымы» деген жинаққа енгізіліп, 1999 жылы Шымкент 

қаласында қазақ тілінде жарық көрді. Бұл зерттеуде Қожа Ахмет Ясауидің халифаларының 
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бірі ретінде Сүлеймен Хакім Ата да аталады. Ғалым «Хакім Ата кітабы» мен «Бақырғани 

кітабының» мазмұны мен құрылымына кеңірек тоқталады. 

Қазақ әдебиетінде Сүлеймен Бақырғани жайлы алғаш пікір айтушылардың бірі – 

әдебиет зерттеушісі Ә. Қоңыратбаев. Ол Өскемен қаласында шығатын «Алтай большевигі» 

газетінде 1945 жылы 25 қарашада (№226 (1552)) жарияланған «Сүлеймен Бақырғани» деген 

ғылыми мақаласында «Хакім Ата кітабы» жөнінде келелі пікір айтады. Қарасөзбен жазылған 

шығарманы роман жанрына жатқыза отырып, XІІ ғасырдағы Орта Азия түріктерінің жазба 

тілінің ерекшеліктерін білу тұрғысынан бұл кітаптың тарихи және көркемдік мәні ерекше зор 

екендігін атап көрсетеді. 

 Т.Қоңыратбаев «Әуелбек Қоңыратбаев зерттеулеріндегі түркология мәселелері» 

деген зерттеу еңбегінде Сүлеймен Бақырғанидың әдеби мұрасын зерттеп, игеру ниетімен 40-

жылдары Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы Ғылым Академиясының Қазақ 

бөлімшесіне қарасты Тіл және әдебиет институты тарапынан бірқатар іс-шаралар 

жоспарланып, бірақ жүзеге аспай қалғанын атап өтеді. «Қазақ әдебиетінің» екінші томына 

Қорқыт, Қожа Ахмет Ясауи шығармаларымен қатар Сүлеймен Бақырғанидың әдеби мұрасы 

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

қарағанда бұл материалдарды жазу ғалымның өз үлесіне тиген. 

Ә. Қоңыратбаев пен Т. Қоңыратбаев «Көне мәдениет жазбалары» (1991) деген 

еңбегінде «Хакім Ата кітабының» негізінде С. Бақырғанидың өмірбаяндық деректеріне және 

бұл еңбектің мазмұнына, тарихи мәні мен тілдік ерекшеліктеріне кеңірек талдау жасайды. 

Ғалым Х. Сүйіншәлиев «Ғасырлар поэзиясы» (1987) атты ғылыми жинағына «Хакім 

Ата мұралары хақында» деген зерттеуін енгізді. Бұл еңбек «Жас алаш» газетінің 1993 жылғы 

21-22 мамырдағы №№78-79 сандарында жарияланады. Х. Сүйіншәлиев Сүлеймен 

Бақырғанидың «Хакім Ата кітабы» мен «Бақырғани» жинағының басылуын және 

хикметтерінің мазмұнын, көркемдік ерекшеліктерін сөз етті. «Бақырғани» жинағындағы 

ақын шығармаларын шағын лирикалық өлеңдер және көлемді қисса-толғаулар, сюжетті 

шығармалар деп екіге бөледі. 

1989 жылы жарияланған «VІІІ-XVІІІ ғасырлардағы қазақ әдебиеті» деген кітабында 

Х. Сүйіншәлиев Сүлеймен шығармаларының ішіндегі сюжетті қисса-толғауларды талдайды. 

 М.Ж. Бұлұтай  «Мұсылман қазақ еліміз» деген кітабында (2001) Сүлеймен Хакім 

Атаның Қожа Ахмет Ясауидың жолын жалғастырушы, таңдаулы шәкірттерінің бірі екендігін 

жазады. 

Кеңес өкіметінің кезінде діни зиянды шығармалар деп танылған С.Бақырғани 

мұраларын аудару мәселесіне Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алған 90-жылдардан 

бастап көңіл бөліне бастады. 

 А.Қыраубаеваның өмірбаяндық деректерді жазып, құрастыруымен 1991 жылы 

«Ежелгі дәуір әдебиеті» атты жоғарғы оқу орындарының филология факультеттері 

студенттеріне арналған хрестоматиялық оқу құралы жарық көрді. Бұл кітапқа Б. 

Сағындықовтың аудармасымен 1897 жылы Қазанда жарық көрген «Бақырғани кітабынан» он 

алты хикметтің әуелі транскрипциясы, сосын жолма-жол аудармасы берілген. Жинаққа 

Сүлеймен Бақырғанимен бірге Шәмсіддин, Хұдайдад, Құл Шариф сияқты ақындардың да 

хикметтері енгізілген. Бірақ барлық өлеңдердің авторы Сүлеймен Бақырғани деп 

көрсетіліпті. Бұл, әрине, шындыққа келмейтін жай болатын. Сөзіміз дәлелді болу үшін 

кітаптан үзінді келтірелік: 

                         Шәмсасы йанупмән 

                        Нафс һауын кечип мән, 

                        Даргаһыңға келүп мән, 

                        Сендин өзга кимим бар [1,149 б.], 

 

                        Ай, Худадад, таңридин қоркуп, 

                        Һамиша тоба қыл. 



4 
 

                        Асығ қылмыс тоба соңра 

                        Тутса Азраил йақаң [1,150 б.], 

 

                        Құл Шариф, атаң-анаң 

                        Сендин бұрынғылар қаны 

                        Баршаларны қойныға 

                        Ашна қылған дунийадар [1,154 б.]. 

  

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

өлеңдері аударылып, баспасөз беттерінде де жариялана бастады. 1992 жылы «Ақ Орда» 

әдеби-көркем журналында (желтоқсан, №2) Сүлеймен Бақырғанидың екі өлеңінің жолма-

жол аудармасы ұйқасқа түсіріліп жарияланды. 

«Жұлдыз» журналының 1993 жылғы №3 санында Р. Ахметовтің алғысөзімен С. 

Бақырғанидың сегіз хикметінің аудармасы және түсініктемелері жарияланды.  

2000 жылы жарық көрген «Екімыңжылдық дала жыры» деген жинақта «Бақырғани 

кітабынан» Сүлеймен Бақырғанидың екі өлеңі, Шәмсіддиннің бір өлеңі Хакім Ата 

хикметтері ретінде басылып шықты. 

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», – 

[2,68 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 [3,8 б.]. 
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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. 

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» [5,236-237 

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 [6,235 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  [7,45 б.]. 

Кітаптағы жүз отыз бес хикметтің әрқайсысының соңында 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 [8].  

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», – [9,13 б.] 

дейді. 

Қорыта айтқанда, «Бақырғани кітабы» – Қожа Ахмет Ясауи үлгісімен хикметтер 

жазған ақындардың шығармаларынан тұратын жинақ. 
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