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Түйін: Мақалада негізінен тәуелсіз Қазақ хандығы дәуіріндегі жыраулардың атқарған 

қоғамдық қызметтері,елді қорғау жолындағы жасаған ғажап ерліктері мен батырлықтары  

қарастырылады. Жыраулар мемлекеттің бас идеологы болған.Олардың қоғамдағы орны, қызметі 

мен рөлі өте жоғары болды. Олар елінің келешегіне алаңдап, халықтың мұңын мұңдап, жоғын 
жоқтады және ел билеу саясатына араласып отырды. Мәнді де, мағыналы айтылған толғауларын 

тек қана жаттанды түрде айтумен шектелмеді, олардың айтқан толғаулары мен жырлары көптің 

көкейінен шығып, жұрттың санасына сілкініс оятты. Жырау - ханның жасап отырған жетістіктерін 
мадақтап, кемшіліктерін сынға алып, дер кезінде түзетіп, қарапайым бұқара халық пен елді 

билеген хандардың арасын жалғастырушы қызметін атқарған. Олардың жалынды өлеңдері қараны 

да, ханды да аямады. Өкінішке орай, кеңес үкіметінің ұлттық тарихқа жасаған қиянаты кесірінен, 

жыраулардың мұрасы, тіпті есімдерінің өзі белгісіз болып келді.Қаншама жырауларымыздың 
өлеңдері жоғалып, осы күнімізге жетпеді. Тәуелсіздігіміздің арқасында бізге беймәлім болып 

келген жыраулардың мұрасы табылып, мемлекет тарапынан жүргізілген қолдаудың арқасында  бұл 

аталған проблемалар шешімін тауып келеді.  
Кілт сөздер: фольклор, жырау, жыр, хан, Қазақ хандығы, рухани құндылық  

 

 XV-XVIII ғасыр Қазақ хандығының дәуірлеген тұсы болды, яғни өз алдына 

тәуелсіз, дербес саясатын жүргізе бастады. Дәл осы кезеңде хандармен бірге жыраулардың 

ықпалы қараша халықтың алдында басым бола түсті. Жыраулар атқарған қызметі елді 

басқарып отырған хандардан асып түспесе кем болған жоқ. Өкінішке орай, көптеген ақын-

жырауларымыздың мұраларының көпшілігі біздің осы күнімізге жетпеді. Оның әр түрлі 

себебі бар: бірі жоғалды, енді бірі түрлі себептерге байланысты хат беттеріне түспеуі 

салдарынан ұмытылды. Алғашқыда иыр, иырағу – жыр, жыршы сөзінен  шыққан жырау 

аты - әрі өз жанынан өлең, жыр шығарушы, әрі бұрыннан қалыптасқан туындыларды-

эпостық дастандарды жатқа айтып, ұрпақ сана-есіне жеткізуші,орнықтырушы қызметін 

атқарды. Жыраулар мұрасы–ғасырлар бойы қалыптасып, дамыған ұлт әдебиетінің ғажап 

көркемдік құбылысы. Қазақ мемлекеттілігінің тарихында салмақты орны бар ақын-

жырауларымыздың тындырымды жасаған жұмыстары мен адал атқарған қызметі рухани 

құндылықтарымыздың алтын жәдігері болып табылады. 

Аумалы-төкпелі уақыт аясында да қазақ сөз өнері өзіндік құнын жоғалтпай, 

жалғасын тауып отырды. Қазақтың бай фольклоры мен ежелгі түркі жазба ескерткіштер 

негізінде қалыптасып дамыған XV-XVIII ғасырлардағы  жыраулар мұрасы – қазақ 

халқының ықылым замандар бойы жасаған сөз өнерінің, тума әдеби қазынасының үлкен 

бір саласы, құнды мұрасы. Бұл мұраның ең басты қасиеті - XV ғасырдың ортасы мен 

XVIII ғасырлар аясында қазақ хандығының құрылып, қазақ халқының қалыптаcуы сияқты 

күрделі  тарихи кезеңдерінің көптеген тұстары көркемдік дәрежеде бейнеленуінде. Осы 
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дәуірде Қазтуған, Асан Қайғы, Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет, Марғасқа, Ақтамберді, 

Тәтіқара, Үмбетей, Бұқар және тағы басқа  ақын-жыраулардың мұрасы пайда болып, кейін 

олар ұлттық тарихымыздың алтын қорына қосылды. [1;30б] 

Жалпы, қазақ жыраулары тарихи, қоғамдық және рухани тұрғыдан алғанда сонау 

Түркі қағанаты  дәуірінен басталады. Әйгілі Йоллығ-тегіннің жазбалары оның Күлтегін, 

Білге қаған мен Тоныкөк уақытында елдің бірлігін, бек пен қағанның атақ-абыройын 

ардақтаған жырау екенін дәлелдейді. Сол сияқты оғыздар дәуіріндегі Қорқыт ата, одан 

бертінгі Шыңғыс хан тұсындағы Кетбұға (Ұлық жыршы), Алтын Орда кезіндегі Сыпыра, 

бұлардың бәрі ХV-ХVІ ғасырларда тарихи аренаға шыққан қазақ жырауларының арғы түп-

тамыры, бастауы еді. Қазақ жыраулары ежелгі ұстаздарының дәстүрін толық сақтап, 

дамыта әрі өз дәуірлерінің талап-талғамына, болмысына сәйкес өз заманындағы сөз өнерін 

тақырып пен мазмұн, идея мен түр жағынан байыта түсті. Бір кезде бүкіл түркі 

халықтарында, олардың тарихтарында, рухани ғұмырында зор роль атқарған жыраулар 

орта ғасырларда тек қазақ мемлекетінде ғана өзінің әлеуметтік-саяси, мәдени қызметін 

сақтап, бертінгі жаңа дәуірге, яғни XІX ғасырға дейін жеткізді. Бұлай болуы – жыраулық 

негізінен тәуелсіз көшпелі-бақташылық мемлекетте ғана болатындығын дәлелдейтін 

заңдылық. Өйткені қазақтан басқа түркі елдері ХV-ХVІ ғасырларда бірі тәуелсіздігінен 

айырылды, бірі көшпелілігін қойып, біржола отырықшылыққа ауысып, басқа идеология 

мен мәдениет жасады, ал енді біреулері өз мемлекетін құра алмады. Міне, Алтын Орда 

ыдырағаннан кейін, ордалы мемлекет құрған қазақ халқының рухани өмірінде байырғы 

жыраулық дәстүр мен әдебиет қайта жаңғырып, жаңа сапада көрінді. Қазақ жыраулары 

жаңадан құрылған мемлекеттің күшті, хан билігінің мықты болуын көздеп, сол кезеңдегі 

әдебиетті, күллі мәдениетті мемлекетке, ханға қызмет еткізді. Олар өздерін әміршінің, 

мемлекеттің қызметшісі деп білді, сол себепті   хандықтың идеологына айналды. Ханның 

ақылгөй кеңесшісі, бас саясаткері болғандықтан жыраулар тек қана үлкен мемлекеттік 

маңызы бар мәселелер бойынша толғаған, сөйтіп өз сөздерін тікелей әміршіге арнап 

айтқан. Олар әдетте елді абдыратқан, толғантқан жағдайлар мен төтенше оқиғалар кезінде 

сөйлеген. Сондықтан жырауларды әмірші де, халық та аса қадір тұтып, олардан хан да, 

халық та ел дағдарған, немесе бүліншілік болған шақта, я болмаса елге жау тигенде ақыл-

кеңес сұраған. Жыраулар мұндай сәттерде жұртшылыққа тоқтау айтып, болып жатқан 

оқиғаға немесе жағдаятқа өз бағасын берген, өткенін еске түсіріп, бүгінін сипаттаған, 

болашақты барлаған. Өз заманы мен бұрынғы уақытты салыстыра толғап, дәуір туралы, 

қоғам жайлы, ел мен әмірші жөнінде нақылды-фәлсафалық ой түйіндеген [2;36б]. 

Жыраулар кім еді? Жыраулар – мемлекеттегі, әсіресе хан сарайындағы көреген 

саясаткер, ханның ақылгөйі, мемлекеттің бас идеологі, елдің ақылшысы, қолбасы әрі 

дауылпаз ақын бола білді. Олар хан кеңесінің белсенді мүшесі болған, мемлекетті басқару 

ісіне тікелей қатынасып, саяси, әскери, қоғамдық мәселелерді шешуге араласып отырған. 

Соғыс кезінде жыраулар әскери кеңесте де, ханның жеке өзіне де өз ойын ашық айтып, 

ақыл беріп, болжау жасаған. Қиян-кескі ұрысқа түсер алдында жауынгерлерге арнап жыр 

толғаған, олардың намысын қайрап, рухын көтерген. Тіпті қажет болған жағдайда өздері 

де шайқасқа қатысып, ерліктің үлгісін көрсеткен, сондықтан жыраулардың біразы қолбасы 

да болған, тайпалар мен руларды да басқарған. Жыраулардың көбінесе әрі суырып салма 

ақын, әрі батыр, әрі данагөй және сәуегей болып келуінің себебі сол тұстағы Қазақ 

хандығыныңөмірсалты мен тұрмыс-тіршілігінің көшпелі-бақташылық болуына және 

ұдайы жаугершілікті басынан кешіруіне байланысты еді. [3; 205б] 

«Әрбір хан өз қасында ақылшы болатын биді таңдағанда, ең алдымен, сөз тапқыш, 

суырылған шешеннен, судырлаған ақыннан алатын. Бұлардың саяси салмағы зор 

болғандықтан, аузынан шыққан сөз де олқы болмауға тиіс. Көлденең кісі мін таба 

алмайтындай, қоржындай ауыр, оқтай жұмыр, өтімді болуы керек. Бұлар қазақтың 

жоғарғы табынан шығып, ел меңгеру жолындағы саясат адамдары болғандықтан, көпке 

айтқан сөздерінің бәрі ел мұңына, ел қамына арналған сөздер болады» , – деп М.Әуезов 

айтқандай, жыраулардың өз бастарындағы артық қасиеттерінен тыс, азулы жуан, саны көп 



рулардан шығуы да, тіпті өзінің ел тағдыры шешілетін ауыр кезеңдерде қол бастайтын 

әскербасы – батыр болуы да хан қасынан табылуға мәжбүр еткен. Олардың хан қаһарынан 

қаймықпай қашан да батыл сөйлеп, шындықты тайсалмай бетке басып айтуы да 

осыдан.[4; 180б] 

Жыраулардың шығармаларындағы ең басты тақырып- Қазақ хандығын құраған ру 

мен тайпалардың татулығы мен бірлігі және мемлекетті нығайту мен оның жауынгерлік 

күшін арттыру болды. Ал, мұның өзі жыраулар поэзиясында ең мәнді де, маңызды етіп 

қаһармандықты, елінің тәуелсіздігі мен мемлекетінің нығаюы үшін жан аямай күрескен 

батырлар мен қайраткерлерді мадақтап, көтермелеп жырлау дәстүрін қалыптастырды. 

Сөйтіп, жыраулар өз шығармаларында идеалды әміршінің бейнесін жасады, сонымен 

қатар адамдар жоқшылық көрмей, бақытқа кенелген утопиялық қоғамды суреттеді. 

Өздерінің монолог түрінде айтылатын толғауларында жыраулар маңызды мемлекеттік 

мәселелермен қатар заман мен қоғам, адам мен заман, тұлға мен тобыр, сондай-ақ 

имандылық пен қайырымдылық, өмірдің өткіншілігі мен адамның опасыздығы, өлім мен 

өмірдің қайшылығы сияқты моральдық, этикалық, фәлсафалық проблемаларды көтеріп, 

қоғаммен байланыстыра жырлап отырды. 

 Жырау өзіне бақсылардың сәуегейлік қызметін, ежелгі пірлердің білімдерін, әлемді 

түсіндірудің формасын, сөз сиқырын, алғыс етуді, күнтізбе жүйелерінің білімдерін, шежіре 

білімін құрғақ тарих ретінде емес, әруақтармен байланыс және тағы басқа түрінде 

қабылданған.Олардың өнерінің негізінде - жол салушылар ежелгі білімдер мен елеулі 

аналитикалық тарту қалыпатастырған, қуатты аккумулятивті күшке ие болған ежелгі 

сөзтіркестердің сиқырлы қоюлануы жатты.Жыраулар тайпалардың рухани көсемдері 

болды. Сондықтан, хандар оларға көріпкелдер ретінде, киелі білімді алып жүрушілер 

ретінде және әруақтармен қатынас орнату әдісі ретінде сенім артты.Бақсылар тәрізді, 

жыраулар да табиғат құбылыстарын әртүрлі мүмкін болатын әлеуметтік мәселелермен 

байланыстырып, қатты аштық кезең – жұтты алдын ала ескертетін.Сыртқы және ішкі 

істерге қатысты, оларға әрбір ел мен тайпа ішіндегі жағдайлар егжей-тегжейіне дейін 

белгілі болатын.Сенімді ақпаратты ала отырып жырау дәл ме дәл сараптау 

жасайтын.Мысалы Асан Қайғы Алтын Орданың құлауын алдын-ала болжаған.Жырау бал 

ашпайды –оның бойында бабаларының тәжірибесі , шежіре, тарих, заманауи және 

болашақ әлемінің білімі бар, яғни жыраудың бойында бір емес бірнеше асыл қасиеттерді 

бойына сіңіргенін байқауға болады. Осындай керемет қасиеттері бар данагөй 

жырауларымыз, хан ордасында мәртебелі атаққа ие болып, хан кеңесінің тұрақты мүшесі 

атанып отырған. 

Жыраулар негізінен әскери ақсүйектер ортасынан шықты және халық арасы мен хан 

бөлімінде абыройға ие болды. Олардың өнерінде басқа жанрлармен қатар- көріпкелдік 

жанры да жоқ емес.Олар «көреген» адамдар болып саналды, саяси оқиғалар мен 

әлеуметтің өміріне әсерін тигізетін климаттық өзгерістерді болжайтын.Сонымен бірге 

жыраулар хан ордасындағы маңызды істерді атқарумен қатар сәуегейлік, яғни табиғатта 

болып отыратын климаттық өзгерістерді болжап отырған. 

Жалпы, жыраулар шығармашылығында әміршіге, билеушілерге қарсы, 

оппозициялық ой-пікірлер де айтылатын болған. Қажетті жерде жыраулар хан мен 

сұлтандарға олардың халыққа жағымсыз кейбір қылықтары мен байлам-шешімдеріне 

наразы болып, өздерінің келіспейтінін ашық айтып отырған. Тіпті кей тұстарда жыраулар 

өз әміршісін сынға да алатын болған. Олай болатын себебі, – біріншіден, жыраулардың 

көбісі қай жағынан болса да хан-сұлтандармен терезесі тең ақcүйектер тұқымынан 

шыққандығы, екіншіден, олардың әміршіге, мемлекетке деген адалдығы, үшіншіден, 

жыраулардың ел алдындағы орасан биік беделдігі, төртіншіден, көшпелі хандық 

мемлекетте «өзіндік демократияның» болғандығы, бесіншіден, қазақ қауымында «өнер 

алды – қызыл тіл» деп бағаланып, «бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ» деген қағида-

шарттың мықтылығы еді. [3;206б] 

 Қазақ хандығының өз алдына жеке мемлекет ретінде тәуелсіз өмір сүрген 



кезеңінде, ханның кеңесшісі қызметін атқарған жыраулардың шығармаларындағы өлең 

жолдары тек қана мадақтаумен шектелмей, хандардың жіберіп отырған қателіктері мен 

кемшіліктерін және халыққа жасаған озбыр қылықтарын әшкерелеп жырлады.Хан 

қаһарынан тайсалмай, шындықты бетке баса сөйледі. 

 XV ғасырда өмір сүрген, туылған жылы мен өлген жылы белгісіз, Керей мен 

Жәнібек ханның замандасы Асан Қайғы еді. Өзінің жалынды жырларымен қараны да, 

ханды да аямады. Жәнібек ханды сынағанын мына өлеңінен байқаймыз: 

Әй, хан, мен айтпасам білмейсің, 

Айтқаныма көнбейсің. 

Жайылып жатқан халқың бар, 

Аймағын көздеп көрмейсің. 

Қымыз ішіп қызарып, 

Мастанып, қызып терлейсің. 

Өзіңнен басқа хан жоқтай 

Елеуреп неге сөйлейсің?.. 

Әй, Жәнібек ойласаң, 

Қилы-қилы заман болмай ма? 

Суда жүрген ақ шортан 

Қарағай басын шалмай ма? 

Мұны неге білмейсің? 

Қош-аман тұр, Жәнібек, 

Енді мені көрмейсің,[5; 7б]–деп, біржолата ат құйрығын кесісуге дейін барады. 

Дәл осы сарындас жыр жолдары XVII ғасырда өмір сүрген Марғасқа жырауда кездеседі. 

Көптеген мұралары сақталмаған, осы күнге дейін жетпеген. Есім ханның тұсында 

хандықтың аумағы кеңейіп, хандықты бірорталықтандырған жүйеге келтіріп, Түркістан 

қаласын елдің саяси астанасы етіп бекіткен болатын. Дегенмен де Есім ханға хандықтың 

аумағын басқару оңайға түспеді. Бірде Есім ханмен  келісіп жұмыс атқарып, енді бірде 

араздасып жүрген хандардың бірі – Тұрсын хан еді. Тұрсын хан - Ташкент қаласын астана 

етіп, үй ішінен үй тігіп, тіпті өз атынан теңге шығарып, ұлы хан Есім ханға қарсы шығып, 

үнемі ханның басқару саясатымен келіспей қарсыласып отырды. Ақырында Есім хан 

Тұрсын ханның жасаған озбыр әрекеттері мен бүлігін қатаң жазалаған болатын. Осы саяси 

оқиғалар Марғасқа жыраудың өлеңінде бейнеленеді. Марғасқа жырау Тұрсын ханның 

бүлігін былайша жырлайды: 

 Ей, Қатағанның хан Тұрсын, 

 Кім арамды ант ұрсын! 

 Жазықсыз елді еңіретіп, 

 Жер тәңірісіп жатырсың. 

 Хан емессің, қасқырсың, 

 Қара албасты басқырсың! 

 Алтын тақта жатсаң да, 

 Ажалы жеткен пақырсың! 

 Еңсегей бойлы ер Есім 

 Есігіңде келіп тұр: 

 Алғалы тұр жаныңды, 

 Шашқалы тұр қаныңды! [5;56б] 

Бұл өлең жолдары Марғасқа жыраудың Есім ханның төңірегінде болған 

батырлардың, ақылшылардың бірі, жоғын жоқтаушысы болғанын айғақтайды.  

 Қорыта келгенде, қазақ халқының  тарихы оның әдебиетімен тығыз байланысты. 

Қазақ халқының басынан өткен тарихи оқиғалары, оның көркем әдебиетінде тарихи 

шындық тұрғысынан дәлме-дәл суреттеліп отырған. Аңыз түбі ақиқат дегендей, біздің 

жырауларымыздың көптеген мұралары аңыз түрінде жетті. Аңыз түрінде жетседе бүгінгі 

таңда өзіндік құнын жоғалтқан жоқ. Дегенмен де жыраулардың әлі де зерттелінбей жатқан 



тұстары өте көп. Бабаларымыздың мұраларын бір жүйеге келтіріп, әлі де зерттеуді қажет 

ететін тұстарын айтатын болсақ,  мысалы жырауларымыздың басым көпшілігінің қашан 

туылып қашан өлгені белгісіз, сонымен бірге олардың айтып кеткен заман жайлы, өздері 

өмір сүрген кезеңдегі хандардың жасаған ерліктері мен жіберген қателіктері, алдағы 

замана жайлы айтқан толғаулары мен өлеңдері ауызша жеткендіктен, көбісі заман 

ағымына қарай өзгеріске ұшырап отырған. Осы аталған жайттар ескеріліп, алдағы уақытта 

жүйелі жұмыстар жүргізіліп, кемшін тұстардың орнының толықтырылуы уақыттың 

еншісінде. 

Ауыз әдебиеті қазақ тарихының қайнар көзі болып табылады. Жырау ел тағдырына 

қатты алаңдап, аса маңызды оқиғалар тұсында жалынды жырларымен толғап отырған. 

Кеңес үкіметінің солақай саясатының кесірінен жыраулар түгілі,хандар мен сұлтан, 

батырларымыздың өзі тыңғылықты зерттелінбей тарих беттерінен ысырылып тасталынып 

отырды.XV-XVIII ғасырлардағы жыраулар елдік, ерлік, өмір, келешек заман қалай 

болатыны жайлы толғаған. Сонымен бірге, жер-суды, атамекенді қорғау, ел бірлігі мен 

татулығын сақтау мәселелерін жырлаған.  Жыраулардың қызметі орасан болды. Олар бір 

ғана нәрсемен шектелмеді, хан кеңесінің тұрақты мүшесі, ел басына күн туғанда , қиын-

қыстау заманында қолына қару алып, майдан даласында сарбаздармен бірге шайқасып, 

елін, жерін жау қолынан азат етуге бар күш-жігерін салып, ерен ерліктерімен көзге түсіп 

отырған. Жалынды жырлары қараны да, ханды да аямады. Жырау- этнограф, яғни, қазақ 

тарихы мен мәдениетінің жарқын беттерін өз өнері арқылы келер ұрпаққа жеткізуші тұлға. 

«Жыраулар поэзиясындағы ең басты тақырып Қазақ хандығын құрған ру мен тайпалардың 

татулығы мен бірлігі және мемлекетті нығайту мен оның жауынгерлік күшін арттыру 

болды»[6;503б]- дегендейхандықтағы ең басты мәселе татулық, тыныштық, ынтымақ 

бірлік, елдің тыныштығы болды. Қазақ халқын бірлікке, отансүйгіштікке, елдікке, 

татулыққа үндейтін жыраулардың шығармаларын және олардың қазақ қоғамы өміріндегі 

атқарған қызметімен орнын білу, ұмытпау бүгінгі таңда өте қажет. 
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Аннотация: В статье рассматриваются общественное влияние жырау в эпоху независимого 

Казахского ханства. Жырау были главными идеологами государства. Их положение и роль в 

обществе были очень высокими. Проблемы счастья, смысла жизни, взаимоотношения между 
ханом и простолюдином, гордость и боль за человека, любовь к жизни, раздумья о прошлом и 

настоящим родной земли – вот что объединяет произведения жырау. Жырау не ограничивались 

воспеванием зазубренных стихов, значительной чертой стихов было содержательность, и 
пробудило в сознании народа веру в светлое будущее. Хваля достижения хана они своевременно 

скорректировали недостатки его, подвергая критике, таким образом жырау служили посредником 

между простым народом и ханом. Пламенные стихи жырау не жалели и хана, и простого народа. К 

сожалению, из-за политики советской власти к национальной истории  наследие жырау, даже их 
имена оставались неизвестными. Произведения многих жырау  не дошли до сегодняшних дней. 

Благодаря независимости Республики Казахстан мы смогли исследовать и познакомиться 

cнаследиями забытых жырау. 
Ключевые слова: фольклор, жырау, хан, Казахское ханство, духовные ценности 

Abstract: The article examines thepublic influence of zhyrau in the era of the independent Kazakh 

Khanate. Zhyrau were the main ideologists of the state. Their position and role in society was very high. 

Problems of happiness, meaning of life, the relationship between the khan and the commoner, pride and 



pain for the person loyubov to life, thinking about the past and present of his native land - arewhat unit 

workszhyrau. Zhyrau not limited jagged chanting verses of poetry was a significant feature richness, and 
awakened in the minds of people of faith in a brighter future. Praising achieve Khan they promptly 

corrected its deficiencies, criticizing thus zhyrau served as an intermediary between the common people 

and the khan. Flaming verses zhyrau spared and khan, and the common people. Unfortunately, due to the 
policy of the Soviet power to the national heritage zhyrau history, even their names were unknown. The 

works of many Zhyrau not reached until today. Due to the independence of the Republic of Kazakhstan, 

we were able to explore and discover the forgotten legacies zhyrau. 

Keywords: folklore, zhyrau, khan, Kazakh Khanate, spiritual values 

 


